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( 1  ) ةداملا

.ةيمسرلا ةديرجلا  يف  هرشن  خيرات  نم  هب  لمعيو  ةنسل 2014 ) ةيموكح  رئاودو  تاسسؤم  ةلكيه  ةداعإ  نوناق   ) نوناقلا اذه  ىمسي 

( 2  ) ةداملا

:- نم لك  ىغلي  رخآ ، عيرشت  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع 

ةبترتملا تامازتلالا  ةرازولا  لمحتتو  ةـيلاملا  ةرازو  ىلإ  اهتادوجومو  ةـئيهلا  قوقح  لوؤتو  ةنسل 2000  ( 25  ) مقر ةيـصاختلا  نوناق  بجومب  ةأشنملا  ةيـصاختلل  ةيذيفنتلا  ةئيهلا  أ -
.اهل يعقاولاو  ينوناقلا  فلخلا  ربتعتو  اهيلع 

.ةيداصتقالا ةطشنألاو  ةيرامثتسالا  ةئيبلا  ةيمنت  نوناق  ةنسل 2003  ( 71  ) مقر تقؤملا  نوناقلا  بجومب  ةأشنملا  ةيداصتقالا  ةطشنألاو  ةيرامثتسالا  ةئيبلا  ةيمنتل  ةيندرألا  ةئيهلا  ب -

ةرازو يف  قودنـص  ىلإ  هتادوجومو  قودنـصلا  قوقح  لوؤتو  ةنسل 2009  ( 5  ) مقر ةيعارزلا  رطاخملا  ةرادإ  قودنـص  نوناق  بجومب  أشنملا  ةـيعارزلا  رطاخملا  ةرادإ  قودنـص  ج -
.هل يعقاولاو  ينوناقلا  فلخلا  ربتعتو  هيلع  ةبترتملا  تامازتلالا  ةرازولا  لمحتتو  ةياغلا  هذهل  أشني  ةعارزلا 

ةرازولا لمحتتو  نيومتلاو  ةراجتلاو  ةعانـصلا  ةرازو  ىلإ  اهتادوجومو  ةـئيهلا  قوقح  لوؤتو  ةنسل 1999  ( 33  ) مقر نيمأتلا  لامعأ  ميظنت  نوناق  بجومب  ةأشنملا  نيمأـتلا  ةـئيه  د -
.اهل يعقاولاو  ينوناقلا  فلخلا  ربعتو  اهيلع  ةبترتملا  تامازتلالا 

( 3  ) ةداملا

ةقاطلا عاطق  ميظنت  ةـئيه   ) حبـصتل ءابرهكلا ) عاطق  ميظنت  ةـئيه   ) ةيمـست لدـعت  ماعلا ، ءابرهكلا  نوناق  ةنسل 2002  ( 64  ) مقر تقؤـملا  نوناـقلا  يف  درو  اـمم  مـغرلا  ىلع  أ -
.ةيندعملا ةورثلاو  ةقاطلا  ريزوب  طبترتو  نداعملاو )

(43  ) مقر هتاليدعتو  يوونلا  نمألو  نامألاو  ةيعاعشإلا  ةياقولا  نوناق  بجومب  ةأشنملا  يوونلاو  يعاعشإلا  لمعلا  ميظنت  ةئيه  يـضقنت  رخآ ، عيرـشت  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ب -
تامازتلالا نداعملاو  ةقاطلا  عاطق  ميظنت  ةئيه  لمحتتو  نداعملاو  ةـقاطلا  عاطق  ميظنت  ةـئيه  ىلإ  اهتادوجومو  يوونلاو  يعاعـشإلا  لمعلا  ميظنت  ةـئيه  قوقح  لوؤتو  ةنسل 2007 

.اهل يعقاولاو  ينوناقلا  فلخلا  ربتعتو  اهيلع  ةبترتملا 

قوقح لوؤتو  ةنسل 1968  ( 12  ) مقر ةيعيبطلا  رداصملا  نوؤش  ميظنت  نوناق  بجومب  ةأشنملا  ةيعيبطلا  رداصملا  ةطلـس  يـضقنت  ةرقفلا ، هذـه  نم  ( 2  ) دـنبلا ةاعارم  عم  - 1 ج -
.اهل يعقاولاو  ينوناقلا  فلخلا  ربتعتو  اهيلع  ةبترتملا  تامازتلالا  ةرازولا  لمحتتو  ةيندعملا  ةورثلاو  ةقاطلا  ةرازو  ىلإ  اهتادوجومو  ةطلسلا 

دنبلا يف  هيلا  راشملا  نوناقلا  ماكحأ  ىـضتقمب  ةيعيبطلا  رداصملا  ةطلـسل  ةررقملا  ةيميظنتلا  ماهملا  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ذافن  دـنع  نداعملاو  ةـقاطلا  عاطق  ميظنت  ةـئيه  ىلوتت  - 2
.لاجملا اذه  يف  ةطلسلل  يعقاولاو  ينوناقلا  فلخلا  ةئيهلا  ربتعتو  رخآ  عيرشت  يأو  ةرقفلا  هذه  نم  ( 1)

( 4  ) ةداملا

حبصتل ةرحلا ) قطانملاو  ةيومنتلا  قطانملا  ةئيه   ) ةيمست لدعت  رخآ ، عيرـشت  يأ  وأ  ةنسل 2008  ( 2  ) مقر ةرحلا  قطانملاو  ةـيومنتلا  قطانملا  نوناق  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  أ -
.ةراجتلاو ةعانصلا  ريزوب  طبترتو  رامثتسالا ) ةئيه  )

قوقح لوؤتو  رامثتسالا  جيورت  نوناق  ةنسل 2003  ( 67  ) مقر تقؤملا  نوناقلا  بجومب  ةأشنملا  رامثتسالا  عيجشت  ةسسؤم  يـضقنت  رخآ ، عيرـشت  يأ  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ب -
.اهل يعقاولاو  ينوناقلا  فلخلا  ربتعتو  اهيلع  ةبترتملا  تامازتلالا  ةئيهلا  لمحتتو  رامثتسالا  ةئيه  ىلإ  امهتادوجومو  ةسسؤملا 

نم ضراعملا  ةـماقإو  تارداصلا  جـيورتب  ةـقلعتملا  ماهملا  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  اهيلع  صوصنملا  رامثتـسالا  ةـئيهل  لـقنت  رخآ ، عيرـشت  يأ  يف  درو  اـمم  مغرلا  ىلع  ج -
.لاجملا اذه  يف  ةسسؤملل  يعقاولاو  ينوناقلا  فلخلا  ةئيهلا  ربتعتو  ةيداصتقالا  عيراشملا  ريوطتل  ةيندرألا  ةسسؤملا 

( 5  ) ةداملا

حبصتل عومسملاو ) يئرملا  مالعإلا  ةئيه   ) ةيمست لدعت  رخآ ، عيرـشت  يأو  عومـسملاو  يئرملا  مالعإلا  نوناق  ةنسل 2002  ( 17  ) مقر تقؤملا  نوناقلا  يف  درو  اـمم  مغرلا  ىلع  أ -
.هيمسي يذلا  ريزولا  وأ  ءارزولا  سيئرب  طبترتو  مالعإلا ) ةئيه  )

مالعإلا ةـئيه  لمحتتو  مـالعإلا  ةـئيه  ىلإ  اـهتادوجومو  رـشنلاو  تاـعوبطملا  ةرئاد  قوقح  لوؤتو  رـشنلاو  تاـعوبطملا  ةرئاد  يـضقنت  رخآ  عيرـشت  يأ  يف  درو  اـمم  مغرلا  ىلع  ب -
.اهل يعقاولاو  ينوناقلا  فلخلا  ربتعتو  اهيلع  ةبترتملا  تامازتلالا 

يئرملا مالعإلا  ةـئيهل  ةررقملا  ةـينورتكلإلا  ةزهجألا  صيخرتو  تاددرتلا  ميظنت  ماهم  تـالاصتالا  عاـطق  ميظنت  ةـئيه  ىلوتت  ةداـملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  درو  اـم  ةاـعارم  عم  ج -
مالعإلا ةئيهل  يعقاولاو  ينوناقلا  فلخلا  تالاصتالا  عاطق  ميظنت  ةـئيه  ربتعتو  رخآ ، عيرـشت  يأ  وأ  ةداملا  هذـه  نم  أ )  ) ةرقفلا يف  هيلا  راشملا  نوناقلا  ماكحأ  ىـضتقمب  عومـسملاو 

.لاجملا اذه  يف  عومسملاو  يئرملا 

 . ةيمالعإلا ريراقتلا  رادصإ  ماهم  ةيندرألا  ءابنألا  ةلاكو  ىلوتت  ةداملا  هذه  نم  ب )  ) ةرقفلا يف  درو  ام  ةاعارم  عم  د -

( 6  ) ةداملا

اذـه ماكحأ  بجومب  اهماهمو  ةاغلملا  تاهجلا  تايحالـص  ىلوتيـس  يذـلا  عجرملا  صتخملا  ريزولا  بيـسنت  ىلع  ءانب  ءارزولا  سلجم  نم  رارقب  ددـحي  نوناقلا  اذـه  ماكحأ  ةاعارم  عم 
.نوناقلا

( 7  ) ةداملا

.ةينعملا تائيهلاو  تاسسؤملاو  رئاودلاو  تارازولا  ىلع  نوناقلا  اذه  ماكحأ  بجومب  ةاغلملا  تاهجلا  بجومب  ةاغلملا  تاهجلا  يفظوم  عيزوت  ةداعإل  ةنجل  ءارزولا  سلجم  لكشي 

( 8  ) ةداملا

سلجملا نم  هتيوضع  يغلتو  لمعلاب  ريزو  ةسائرب  ةرادإ  سلجم  قودنصلا  نوؤش  ةرادإ  ىلوتي  ةنسل 1992  ( 33  ) مقر ليغشتلاو  ةيمنتلا  قودنص  نوناق  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  أ -
.كلذل اعبت 

.سيئرلل ابئان  هئاضعأ  نيب  نم  سلجملا  راتخي  نأ  ىلع  ةحصلا  ريزو  ةسائرب  سلجملا  لكشي  ةنسل 1999  ( 9  ) مقر يلاعلا  يحصلا  سلجملا  نوناق  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ب -

.ةيندرألا ةينواعتلا  ةسسؤملا  ةرادإ  سلجم  ةسائر  ةعارزلا  ريزو  ىلوتي  ةنسل 1997  ( 18  ) مقر نواعتلا  نوناق  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع  ج -



( 9  ) ةداملا

ةيرحبلا ةئيهلا   ) حبـصتل ةيندرألا ) ةيرحبلا  ةطلـسلا   ) مسا لدـعي  رخآ  عيرـشت  يأ  وأ  ةنسل 2006  ( 46  ) مقر هتاليدـعتو  ةـيندرألا  ةـيرحبلا  ةطلـسلا  نوناق  يف  درو  امم  مغرلا  ىلع 
.تاعيرشتلا كلت  يف  تدرو  امثيح  ةيندرألا )

( 10  ) ةداملا

لوعفملا ةيراس  نوناقلا  اذه  ماكحأ  بجومب  اهؤاغلإ  مت  يتلا  زكارملاو  قيدانصلاو  تائيهلاو  تاسسؤملاو  تاطلسلا  لمعل  ةمظانلا  تاعيرشتلا  ىقبت  نوناقلا  اذه  ماكحأ  ةاعارم  عم 
.اهب اهريغ  لادبتسا  وأ  اهئاغلإ  وأ  اهليدعت  نيح  ىلإ 

( 11  ) ةداملا

سلجمل اهعفرو  ةمزاللا  تاعيرـشتلا  دادعإ  ةينعملا  تاهجلاو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  بجومب  يعقاولاو  ينوناقلا  فلخلا  تحبـصأ  يتلا  تائيهلاو  رئاودـلاو  تاسـسؤملاو  تارازولا  ىلع 
.هماكحأ ذافن  خيرات  نم  اموي  نيثالث  لالخو  نوناقلا  اذه  ماكحأ  عم  قفاوتي  امب  ءارزولا 

( 12  ) ةداملا

.نوناقلا اذه  ماكحأ  ذيفنتل  ةمزاللا  ةمظنألا  ءارزولا  سلجم  ردصي 

( 13  ) ةداملا

.نوناقلا اذه  ماكحأ  ذيفنتب  نوفلكم  ءارزولاو  ءارزولا  سيئر  - 
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