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 عٍُ ثٌٕفِ لُْ

  

 
 

 د١جْ ١ٌّر ع١ٍّز ١ِٕٙٚز ىثص١ز
Curriculum Vitae 

 أ٨ٚ: ثٌذ١جٔجس ثٌو٠ّٛؽٌثـ١ز
 

 : ُّث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ أفّو أدٛ ٠ٍو  ث٨ 
 ثٌؾ١ْٕز ٌِٞٚ : 
 :ث٦ّىٕو٠ًز ِقً ث٩١ٌّه 
 :99/7/9999َ صج٠ًل ث٩١ٌّه 

 :ٌْٓجعجِ 63 ث 
 ٌٟٔٚثٌذ٠ٌو ث٨ٌىض   prof.dr.medhat1959@gmail.com 
 ٌٟٔٚثٌّٛلع ث٨ٌىض abdelhamid.net-medhat-http://www.prof 
 ثٌذ٠ٌو ث٨ٌىضٌٟٚٔ ٌٍف١ِ دٛن  profdrmedhat@yahoo.com  

 :ثٌّٕٙز ثٌقج١ٌز  
 دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز أّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ

 ّذكثٌّٕٙز ث٨: 

ثٌضٕجٍي ٚفضٝ  9/8/9199ث٦ّىٕو٠ًز ثعضذجًث ِٓ   ثٌمجةُ دأعّجي ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز
 98/7/9199ثٌم١جَ دأعّجي ًة١ِ ثٌمُْ ـٟ عٓ 

 :ثٌّٕٙز ثٌْجدمز 

 أّضجى ًٚة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز 
 39/7/9199ٚفضٝ  9/8/9191ثعضذجًث ِٓ  

 :ٔفْٟ ٌِم٘. ث٦و١ٕ١ٍىٟ ِعجٌؼعٍُ ثٌٕفِ  ثٌضنٚ٘ ثٌول١ك 

 99/9/9119:  ٌقٚٛي عٍٟ هًؽز ث٨ّضجى٠زصج٠ًل ث 

 /9/9199عٞٛ ث٤ِجٔز ثٌف١ٕز ٌٍؾٕز ثٌعجِز ٌقّج٠ز ثٌطفٌٛز دّقجـظز ث٦ّىٕو٠ًز ثعضذجًث ِٓ ث  

http://www.prof-medhat-abdelhamid.net/
mailto:profdrmedhat@yahoo.com
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 ِٓ 93/3/9193 عٞٛ ثٌٍؾٕز ثٌع١ٍّز صنٚ٘ إْٔج١ٔجس دٍٛثًر ثٌذقظ ثٌعٍّٟ ثعضذجًث. 

 ٌّووور عوو٩ط ّووٕٛثس ثعضذووجًث ِووٓ  ذقووٛطٌٍوًثّووجس ثٌع١ٍووج رثٌ عٞووٛ ِؾٍووِ ثهثًر ِعٙووو ثٌعٍووَٛ ث٨ؽضّجع١ووز
دض١ٌٕـ ِٓ ّعجهر ًة١ِ ِؾٍوِ ث٨هثًر ٚع١ّوو ثٌى١ٍوز ِٚٛثـموز ِعوجٌٟ ًةو١ِ ثٌؾجِعوز  98/91/9199

 96/99/9199دضج٠ًل  9111دمٌثً ًلُ 

 ٚفضٟ ث9119ْ٨عِٞٛؾٍِ و١ٍز ث٨هثح عٓ لُْ عٍُ ثٔفِ ِٕي 

  9199ٌٍعوجَ ثٌؾوجِعٟ  جس ثٌع١ٍوج رثٌذقوٛطٌٍوًثّو عِٞٛؾٍِ و١ٍز ث٨هثح عٓ ِعٙو ثٌعٍَٛ ث٨ؽضّجع١وز-
9199 

  ِٓ 6/7/9191عٞٛ ٌؾٕز ـق٘ ث٨ٔضجػ ثٌعٍّٟ ثٌٌٖٟٟ صنٚ٘ عٍٓ صفِ ثعضذجًث 

 ( : عج19ِعوه ّٕٛثس ثٌنذٌر ث١ٌّٕٙز ث٤وجه١ّ٠ز ٚث٨ِذ٠ٌم١ز )ج . 
  ًّأٌٖجٟذٟ  – 99996ٗ.ح  –ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز  –: و١ٍز ث٢هثح عٕٛثْ ثٌع 
 (11913) 1873188: ـجوِ و١ٍز ث٢هثح 
 ْٛ(11913) 7/6/1879739: و١ٍز ث٢هثح ص١ٍف 

 
 
 
 
 

  
 

 
 ثٌٍؾٕز ثٌع١ٍّز ثٌوثةّز ٌضٌل١ز ث٤ّجصير ٚ ث٤ّجصير ثٌّْجعو٠ٓ

 

عٞٛ ثٌٍؾٕز ثٌع١ٍّز ثٌوثةّز ٌضٌل١ز ث٤ّجصير ٚ ث٤ّجصير ثٌّْجعو٠ٓ ثٌوًٚر ثٌقجه٠ز عٌٖ ثٌضجدعز ٌٍّؾٍِ  .9
 عجَ ثٌعٌد١ز ثعضذجًث ِٓ ث٤عٍٝ ٌٍؾجِعجس دؾ٠ًّٛٙز ٌِٚ

 .9196ثؼْطِ ٚفضٝ 9193  

دجٌٍؾٕز ثٌع١ٍّز ثٌوثةّز ٌضٌل١ز ث٤ّجصير ٚ ث٤ّجصير ثٌّْجعو٠ٓ ثٌوًٚر ثٌغج١ٔز عٌٖ ٌّقى١ّٓ عٞٛ ٌؾٕز ث .9
 ثؼْطِ ٚفض9196ٝثٌضجدعز ٌٍّؾٍِ ث٤عٍٝ ٌٍؾجِعجس دؾ٠ًّٛٙز ٌِٚ ثٌعٌد١ز ثعضذجًث ِٓ عجَ  

9199. 
 

 ١زعج١ٔج: ثٌذ١جٔجس ثٌّٕٙ
 

 ثٌّؤ٩٘س ٚثٌوًؽجس ثٌع١ٍّز 
 

عٍُ ثٌٕفِ صنٚ٘ :   9988 هوضًٛثٖ دضمو٠ٌ ِّضجٍ ِع ٌِصذز ثٌٌٖؾ ث٤ٌٚٝ ِٓ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز -9
عج١ٍِٗ ٚإو١ٕ١ٍى١ز ِمجًٔز ٌوٜ ع١ٕجس  دعٕٛثْ : ص١ُّٚ ٚ صم١ٕٓ دعٜ ِمج١٠ِ صمو٠ٌ ث٨وضتجح : هًثّز ث٦و١ٕ١ٍىٟ

 ٠ّٛز ١ٌِٝٚز .
، دعٕوٛثْ :  ثٌفوٌٚق  عٍوُ ثٌوٕفِ ث٦و١ٕ١ٍىوٟصنٚ٘ :  9989ِّضجٍ ِٓ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز  ِجؽْض١ٌ دضمو٠ٌ  -9

 د١ٓ ثٌّضفٛل١ٓ ٚؼ١ٌ ثٌّضفٛل١ٓ هًث١ّج ـٟ ثٌعٚجد١ز ٚثٌّٖى٩س ثٌعجٟف١ز ٚثٌضٛثـك ثٌٕفْٟ ٚث٨ؽضّجعٟ .
 صنٚ٘: عٍُ ثٌٕفِ. 9989ث١ٌٍْجِٔ ثٌّّضجٍر دٌّصذز ثٌٌٖؾ ِٓ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز  -3

 ( ـٟ ٌِٚ 3991 -9118ثس ث١ٌّٕٙز : )ثٌنذٌ
 ثٌّٙجَ:
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 ( ِم91ًٌصو٠ًِ ِمًٌثس : )

 

 ثٌعوه صو٠ًِ ثٌّمًٌثس
 39 ثٌٌّفٍز ثٌؾجِع١ز ث٨ٌٟٚ

 98 ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج
 91 ؽٍّز

 

 ( ِمًٌث93) ثٌٌّفٍز ثٌؾجِع١ز ث٨ٌٟٚ صو٠ًِ ِمًٌثس: 

 صو٠ًِ ِمًٌثس دٌّوَ صع١ٍُ ث٤ؽجٔخ Center TAFL  99: ًٌِم ) 
 ثٌّضقور ث٠ٌِ٤ى١ز ( ث٠٨ٌٛجس Vermont State Middlebury College ,  ٍُ ثٌٕفِ ثٌعجَ ) ٍٟذزع

ثٌّضقور  ث٠٨ٌٛجس College of Literature University of Michigan عٍُ ٔفِ ث٦هِجْ ) ٍٟذز
 ث٠ٌِ٤ى١ز (

 ( ِمًٌث99و١ٍز ث٢هثح ): 

 إًٕجه ٔفْٟ  .9
 ١ّىٌٛٛؽ١ز ثٌطفً  .9
 عٍُ ٔفِ ث٦هِجْ  .3
 ًٌ ث٨ٔضْجح ِم .1
 ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ  .9
 ثٌٚقز ثٌٕف١ْز  .6
 فٍمز ثٌذقظ  .7
 عٍُ ثٌٕفِ ثٌّٕٟٙ  .8
 (9إفٚجء ِضموَ ) .9

 ثٌم١جُ ثٌٕفْٟ  .91
 ه٠ٕج١ِجس ثٌؾّجعز  .99
 عٍُ ٔفِ ثٌٚقز .99

 (  ِم9ًٌو١ٍز ث١ٌْجفز ) : 

  ِذجها عٍُ ثٌٕفِ .9
 (ِٜم9ًٌو١ٍز ثٌض٠ٌّ ) : 

 أّج١ّجس عٍُ ثٌٕفِ .9

 ِِمًٌثس: (9عز ث٨ّىٕو٠ًز )صو٠ًِ ِمًٌثس ٔظجَ ثٌضع١ٍُ ثٌوٌٚٝ ٌؾج 

 عٍُ ٔفِ ثو١ٕ١ٍىٝ  .9
  صو٠ًخ  ثو١ٕ١ٍىٝ .9
  ثٌٚقز ثٌٕف١ْز .3
 عٍُ ثٌٕفِ ثٌّٕٟٙ  .1
 . إفٚجء ١ّىٌٛٛؽٟ .9
 ( 89)   صو٠ًِ ِمًٌثس هًثّجس ع١ٍج: 
 ( ِٝم7ًٌِمًٌثس دٌٔجِؼ هدٍَٛ عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍى )ثس: 

 ثٌضٖن١٘ ٚ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ .9
 صم٠ّٛٙج ثٌٖن١ٚز ٚأّج١ٌخل١جُ  .9

 ٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟعٍُ ث .3
 ١ِْٕٟٓخ ٔفْٟ  .1
 ث٤ِّ ثٌٕف١ْز ٌٍض٠ٌّٜ .9

 ٟخ ٔفْٟ ثٟفجي .6

 .ًثٕو٠ٓ ٟخ ٔفْٟ .7
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 ٌ( ِمًٌث69)لُْ عٍُ ثٌٕفِ  ِمًٌثس دٌٔجِؼ ثٌّجؽْض١: 
 ٌ( ِمًٌث19لُْ عٍُ ثٌٕفِ ) ِمًٌثس دٌٔجِؼ ثٌّجؽْض١  : 

 عٍُ ثٌٕفِ ثٌٌّٝٝ .9
 ثٌضق١ًٍ ثٌٕفْٟ .9
 (9إفٚجء ِضموَ ) .3
 ٔظ٠ٌجس ثٌضعٍُ .1
  ثٌٕفْٟ ثٌّؾجي و١ٕ١ٍىٝ ـٟث٨ ثٌم١جُ .9
 عٍُ ثٌٕفِ ث٨ًٕجهٜ  .6
 عٍُ ثٌٕفِ ث٨ؽضّجعٟ  .7
  عٍُ ثٌٕفِ ثٌضؾ٠ٌذٟ .8
 ١ّىٌٛٛؽ١ز إهثًر ث٤ٍِجس .9

 عٍُ ثٌٕفِ ثٌّعٌـٟ  .91
 ١ّىٌٛٛؽ١ز ث١ٌٖنٛمز .99
  ِٕج٘ؼ ثٌذقظ ـٟ عٍُ ثٌٕفِ .99
 ثٌذٌِؾز ثٌٍؽ٠ٛز ثٌعٚذ١ز .93
 ىٜٚ ثٌفتجس ثٌنجٙز١ّىٌٛٛؽ١ز  .91

 ٌ( ِم9ًٌ) ٌّىضذجسلُْ ث ِمًٌثس دٌٔجِؼ ثٌّجؽْض١ : 

 إًٕجه ٔفْٟ .9

 ( ِمًٌ: 9ِمًٌثس دٌٔجِؼ ثٌّجؽْض١ٌ لُْ ثٌوًثّجس ثٌٌّْف١ز ) 

 عٍُ ثٌٕفِ .9
 ( ِٖمًٌثس:19ِمًٌثس دٌٔجِؼ ثٌووضًٛث ) 

  (ِِمًٌثس:39لُْ عٍُ ثٌٕف ) 
 ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌٍْٛوٟ  .9
 ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌو٠ٕجِٝ  .3
 ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌّعٌـٟ  .1
  عٍُ ثٌٕفِ ثٌف١ٌْٛٛؽٟ .9
 ٔفِ ثٌٖٛثى  عٍُ .6
 ثٌٚقز ثٌٕف١ْز  .7
  عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٝ .8
 عٍُ ثٌٕفِ ثٌطذٟ  .9

  ث٨مضذجًثس ٚثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز .91
 صٖن١٘ ث٨ٝطٌثدجس ثٌٕف١ْز ٚثٌعم١ٍز .11
 ث٤ٌّٜعٍُ ثٌٕفِ  .99
 ثٌم١جُ ٚثٌضم٠ُٛ ٌيٜٚ ث٨فض١جؽجس ثٌنجٙز  .93
 ُْ( ِمًٌ:9)ثٌٍؽز ثٌف١ٌْٔز ل  

 ِوثًُ عٍُ ثٌٕفِ .9
 ( ِمًٌثس1ث٨ؽضّجع١ز ) ج ثٌّعٙو ثٌعجٌٟ ٌٍنوِزصو٠ًِ ِمًٌثس هًثّجس ع١ٍ: 
 ٕٚذجح(.ٟفٌٛز، ٕعذز ِو١ًّز  أٌّر عٍَٛ ٍّٛو١ز )هدٍَٛ ثٌضع١ٍُ ثٌّٕٟٙ:  ٕعذز ـتجس مجٙز، ٕعذز     
        :( ِمًٌث99ؽجِعز د١ٌٚس ثٌعٌد١ز )صو٠ًِ ِمًٌثس  

 إًٕجه ٔفْٟ  .9
 عٍُ ٔفِ ثو١ٕ١ٍىٝ  .9
 ثٌم١جُ ثٌٕفْٟ  .3
 عٍُ ٔفِ صٌدٛٞ  .1
                         ٠خ ِٕٟٙ        صوً .9
 صو٠ًخ  ثو١ٕ١ٍىٝ .6
 ث٦ًٕجه ث٤ٌّٜ  .7
 عٍُ ٔفِ أهثًٜ  .8
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 ِومً إٌٝ عٍُ ثٌٕفِ ،  .9
 عٍُ ثٌٕفِ ث٠٨ؾجدٟ  .91
 عٍُ ٔفِ ث٦هِجْ. .99

 
 (3991  - 9118ِٙجَ ىثس ٍٙز )

 ِّٙز (73)
 

 

 ثٌعوه ثٌّٙجَ
 3 ثٌضّغ١ً ٌّمجدٍز ثٌٛـٛه ثٌعٌد١ز ٚث٨ؽٕذ١ز

 99 ٚٚفوثس ىثس ٟجدع مجٗء هدٍِٛجس ثلضٌثؿ إٖٔج
 9 أًٚثق دقغ١ز ـٟ ِؤصٌّثس دٌّٚ

 1 ٔوٚثس ـٟ ٌِٚ
 97 ِٙجَ ِضٕٛعز ِضعوهر

 37 ؽٍّز
 

 
 ثٌضّغ١ً ٌّمجدٍز ثٌٛـٛه ثٌعٌد١ز ٚث٨ؽٕذ١ز

 
 (9193ثٌضّغ١ً ٌّمجدٍز ثٌٛـٛه ثٌعٌد١ز )

 
ل١ٍُ وٌهّووضجْ دووجٌعٌثق ٌذقووظ إِىووجْ ثٌضعووجْٚ صّغ١ووً و١ٍووز ث٢هثح ؽجِعووز ث٦ّووىٕو٠ًز ٌّمجدٍووز ٚـووو ؽجِعووز ٍثمووٛ دووئ .9

 .99/3/9193ثٌعٍّٟ د١ٓ ثٌؾجِعض١ٓ ـٟ ِؾجي عٍُ ثٌٕفِ ، ٠َٛ ثٌغ٩عجء 
 

 (9197ثٌضّغ١ً ٌّمجدٍز ثٌٛـٛه ث٤ؽٕذ١ز )
 

صّغ١ً ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ٌّمجدٍز ثٌٛـو ثٌٍٛثًٞ ٌٍضع١ٍُ ثٌعجٌٟ ثٌّٚجفخ ٌٛـو ثٌّعٛٔوز ث٠ٌِ٤ى١وز ٌّٕجلٖوز دٌٔوجِؼ  .9
 .93/1/9197هٜٚ ث٨فض١جؽجس ثٌنجٙز ـٟ ٠َٛ ثٌن١ِّ هِؼ 

ـوٟ ِىضوخ أ. ه.  Saarland Universityصّغ١ً ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ٌّمجدٍز ثٌٛـو ث٨ٌّجٔٝ ًٚة١ِ ؽجِعز ّج٨ًٔو  .9
 .1/99/9119/ ٕ٘و فٕفٟ ًة١ِ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ٌذقظ إِىجْ ثٌضعجْٚ ثٌعٍّٟ د١ٓ ثٌؾجِعض١ٓ ـٟ ٠َٛ ث٤ًدعجء 

 
 

 6/9/9197إٖٔجء هدٍِٛجس ١ِٕٙز ٌٍضع١ٍُ ثٌّفضٛؿ دجٌى١ٍز ٠َٛ ثٌْذش ثلضٌثؿ 
 

 ثٌودٍَٛ ثٌضنٟٚٚ ـٟ ث٦هِجْ  .9
 ثٌودٍَٛ ثٌّٕٟٙ ـٟ ث٦ًٕجه ٚثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ دج٨ٕضٌثن ِع و١ٍز ثٌطخ .9
 ثٌودٍَٛ ثٌّٕٟٙ ـٟ ثٌضنجٟخ دج٨ٕضٌثن ِع لُْ ثٌٚٛص١جس .3

 
 ( 9199  -9118أًٚثق دقغ١ز ـٟ ِؤصٌّثس دٌّٚ )

 ًٚلز (9) 
 

دقغ١ز دعٕوٛثْ: ّو١ىٌٛٛؽ١ز ثٌّوٌأر ، ثٌّوؤصٌّ ثٌْوٕٛٞ ٌٌّووَ ّوٍٛثْ ِذوجًن ث٨ل١ٍّوٝ ٌض١ّٕوز ثٌّوٌأر، ث٤ًدعوجء  ًٚلز إٌمجء .9
96 /9 /9199 

دقغ١ووز دعٕووٛثْ: ًس٠ووز ّوو١ىٌٛٛؽ١ز ٌووذعٜ ّووّجس ثٌٖنٚوو١ز ثٌْووىٕو٠ًز، ِووؤصٌّ ث٦ّووىٕو٠ًز ٍِضمووٝ عمووجـٟ  ًٚلووز إٌمووجء .9
 97/99/9118-96ٚفٞجًٞ، 
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 ( 9191 -9118ـٟ ٌِٚ )ٔوٚثس 

 ( ٔوٚثس1) 
 

ث٦ٌٕثؾ عٍٝ ٔوٚر لُْ عٍُ ثٌٕفِ دج٨ٕضٌثن ِع لُْ ثٌفٍْفز صقش ًعج٠ز ًة١ِ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز، ٚع١ّو و١ٍوز ث٢هثح،  -9
ٙوذجفج فضوٝ  99ِوٓ ثٌْوجعز  91/3/9191، ٠وَٛ ث٨عٕو١ٓ  ثٌْوعجهرٚٚو١ً ثٌى١ٍز ٌٖتْٛ ثٌذ١توز ٚ ثٌّؾضّوع، صقوش عٕوٛثْ: 

 دمجعز ثٌٕوٚثس دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز  ثٌٛثفور ظٌٙث

ث٦ٌٕثؾ عٍٝ ٔوٚر لُْ عٍُ ثٌٕفِ دج٨ٕضٌثن ِع لُْ ثٌفٍْفز صقش ًعج٠ز ًة١ِ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز، ٚع١ّو و١ٍوز ث٢هثح،  -9
، ٠وووَٛ ث٤ًدعوووجء ث٦ْٔوووج١ٔز ثٌقموووز ِوووٓ ِٕظوووًٛ ٔفْوووٟ ـٍْوووفٟٚٚو١وووً ثٌى١ٍوووز ٌٖوووتْٛ ثٌذ١توووز ٚ ثٌّؾضّوووع، صقوووش عٕوووٛثْ: 

 ٙذجفج فضٝ ثٌٛثفور ظٌٙث دمجعز ثٌٕوٚثس دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز . 99ِٓ ثٌْجعز  93/99/9193

ث٦ٌٕثؾ عٍٝ ٔوٚر لُْ عٍُ ثٌٕفِ صقش ًعج٠ز ًة١ِ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز، ٚع١ّو و١ٍز ث٢هثح، ٚٚو١ً ثٌى١ٍز ٌٖتْٛ ثٌذ١توز  -3
، إٌموجء أ. ه . / ٟوجًق عّوٌ أّوضجى ٟوخ ث٤ٟفوجي ًٚةو١ِ قِٙجًثس ٚـ١ٕجس ثٌضعجًِ ِع ثٌطفً ثٌّعجٚ ثٌّؾضّع، صقش عٕٛثْ: 

ِووٓ ثٌْوجعز ثٌٛثفوور ظٙووٌث فضوٝ ثٌغجٌغووز عٚوٌث دمجعووز  99/9/9199لطوج  ِْضٖوف١جس ؽجِعووز ث٦ّوىٕو٠ًز، ٠ووَٛ ثٌنّو١ِ 
 ثٌٕوٚثس دجٌى١ٍز.

 9/99/9118، وج٠ًضجُ ٌِٚ ، ـٟ  ثٌضقٌٓ ثٌؾْٕٟ ـٟ ٌِٚإٌمجء ٔوٚر دعٕٛثْ :  -1

 
 ِٙجَ ِضٕٛعز ِضعوهر

 ( ِّٙز79)
 

 98/9/9193ثٌض١ٌٕـ ٌٍم١جَ دج٨ّضٖجًثس ثٌٕف١ْز ٌى١ٍز ثٌٌٖٟز ـٟ  -9

 98/9/9193عٞٛ ٌؾٕز ثٌضٖع١خ ٌّمًٌثس ث١ٌٍْجِٔ ٔظجَ ثٌْجعجس ثٌّعضّور ؼٟ  -9

٠َٛ  ث٨هِجْ ، ٚصعو٠ً ٨ةقضٗثٌودٍَٛ ثٌضنٟٚٚ ٩ًٌٕجه صجٔفْٟ ـٟ ٌع٩ػ ث٨هِجْ ثٌٟ  صعو٠ً ِّْٟ ثٌودٍَٛ ثٌضنٟٚٚ -3
١ٙجس ٌؾٕز ثٌطخ دجٌّؾٍِ ث٨عٍٟ ٌٍؾجِعجس  ، ٚصُ عٌٛ ىٌه ـٟ ِؾٍِ ثٌمُْ ٠َٛ ٛدٕجء عٍٟ ص 9199/ 9/8ثٌن١ِّ 

 9/91/9199، عُ ثع١و ِٕجلٖضٗ ـٟ ِؾٍِ ثٌمُْ ٠َٛ ث٨فو ثٌّٛثـك  98/9/9199

  ٚفضٟ ث٨ْ دمٌثً ِعجٌٟ ًة١ِ ؽجِعز ث٨ّىٕو٠ًز 9198عٞٛ ٚفور ثٌضع١ٍُ ثٌّفضٛؿ دجٌى١ٍز ِٕي  -1

فضٝ  9/9/9199ثٌْٕنز ثٌٕٙجة١ز ثٌضٟ ثلٌ٘ج لُْ عٍُ ثٌٕفِ ٌضق٠ًٛ هًؽز ث١ٌٍْجِٔ إٌٝ ّجعجس ِعضّور دضج٠ًل ٌِثؽعز  -9
91/1/9199 

 93/91/9198 ث٨فو ٠َٛ ( ّجعز ِعضّور91)دجٌمُْ ٌع٩ػ ث٨هِجْ ثلضٌثؿ إٖٔجء هدٍَٛ صنٟٚٚ -6
ًة١ِ ؽجِعز ٟٕطج ثٌٝ ًة١ِ ؽجِعز ث٨ّىٕو٠ًز ٌؾٕز ـق٘ ث٨ِجٔز ثٌع١ٍّز ٌىضجد١ٓ )ِٕمٛي ِٓ ٚثٌٝ( ثٌٛثًه ِٓ  ًة١ِ -7

 9/9198/ 3ـٟ 

 ٚفض9196ٝ /9/ 96ـٟ  ثٌوٌٟٚٚٔظجَ ثٌضع١ٍُ  عٞٛ ٌؾٕز ِؾٍِ صأه٠خ ثٌط٩ح دى١ٍز ث٢هثح -8

      99  /7 /9199 

  9191عٞٛ ٌؾٕز صم٠ُٛ ث٨ِضقجٔجس دى١ٍز ث٢هثح ـٟ  -9

 9196ٚفضٝ  9193ـٟ  عٞٛ ِؾٍِ إهثًر ٌِوَ ث٦ًٕجه ثٌٕفْٟ دى١ٍز ث٢هثح -91

 9191ٚفضٝ  9196-9199عٞٛ ٌؾٕز ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج دجٌى١ٍز ـٟ  -99

 9199-9199عٞٛ ٌؾٕز ثٌّىضذجس دجٌى١ٍز ـٟ  -99

 9191-9119ِْٕك دٌٔجِؼ ثٌؾٛهر ّٚٝجْ ث٨عضّجه دمُْ عٍُ ثٌٕفِ ِج٠ٛ  -93
 3/9119/ 99-99أ١ِٓ ٌؾٕز ٕتْٛ ثٌضع١ٍُ ٚثٌط٩ح دجٌّؤصٌّ ثٌعٍّٟ ٌى١ٍز ث٢هثح ـٟ  -91

 .9119-9118ث٤ؽَٙر ثٌع١ٍّز ٚ ثٌّنضذٌثس دجٌى١ٍز ـٟ  عٞٛ ٌؾٕز -99

 9199ٚفضٝ  9118عٞٛ ِؾٍِ و١ٍز ث٢هثح ـٟ  -96

 .96/99/9118عٞٛ ٌؾٕز ثٌع٩لجس ثٌعجِز عٍٝ ِْضٜٛ و١ٍز ث٢هثح ثعضذجًث ِٓ  -97

 
 

 ـٟ ٌِٚ ًٚٚٓ عًّ صو٠ًذ١ز ِٚقجٌٝثس هًٚثس
 (9191- 9991 )  
 ِّٙز(  79) 
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 ثٌعوه زِٚقجٌٝثس صو٠ًذ١ًٚٚٓ هًٚثس 
 96 ِٕظّز ث١ْ١ٔٛ١ٌؿ

 3 ثٌٛوجٌز ث٠ٌِ٤ى١ز ٌٍض١ّٕز ثٌو١ٌٚز
 6 ٍٚثًر ث٤ٚلجؾ ث٠ٌٌّٚز

 96 ٌِثوَ صو٠ًخ لطجعجس ٌٕوجس ثٌذضٌٚي
ٚ  ثٌٌّوَ ثٌمِٟٛ ٌوًثّجس إّجءر ثّضنوثَ ثٌّٛثه ٚإهِجٔٙج

ٌِوَ ثٌق٠ٌز ٧ًٌٕجه ثٌٕفْٟ ٚثٌضو٠ًخ ث٨وجه٠ّٝ دجٌضعجْٚ  
 )ثٌضقجٌؿ ثٌوٌٟٚ ٌٍّؾضّعجس ثٌع٩ؽ١ز ِعٙو ٔش ـ٠ًٍٛوثِع 

9 

 9 لُْ ٟخ ٔفْٟ أٟفجي –و١ٍز ثٌطخ 
 9 و١ٍضٟ ث٢هثح ؽجِعضٟ ث٦ّىٕو٠ًز ٚع١ٓ ِّٕ

 9 ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز –ٌِوَ ث٦ًٕجه ثٌٕفْٟ دى١ٍز ث٢هثح
 9 ٌِوَ ثٌٌٚثه ٌٍضو٠ًخ ٚثٌضط٠ٌٛ
 97 ؽٍّز

 
 

 ِٕظّز ث١ْ١ٔٛ١ٌؿ  -أ 

 ( ًٕٚز ع69ًّ)
 

 
United Nations International Children's Emergency Fund 

 
ِوٓ مو٩ي دٌٔوجِؼ فّج٠وز ث٤ٟفوجي ثٌّعٌٝو١ٓ  ثٌّْوٍُ ٚثٌّْو١قٟ هًٚ ثٌوثع١وز ثٌوو٠ٕٟصىجِوً عمو ًٕٚز عًّ دعٕوٛثْ:  -9

دجٌضعوجْٚ ثٌضجدعوز ٌوٍٛثًر ثٌضٞوجِٓ ث٨ؽضّوجعٟ وعُ ثٌٕفْٟ ٌُٙ ، ثٌّؤّْز ثٌم١ِٛز ٌض١ّٕز ث٤ٌّر ٚثٌّؾضّع ٌٍنطٌ ٚثٌ
( ٠91/7/9193وووِٟٛ ث٤ًدعوووجء ٚثٌنّووو١ِ ) ، APNِوووع ِٕظّوووز ث١ٔٛ١ٌْووو١ؿ ثٌعج١ٌّوووز ، دج٨ٕوووضٌثن ِوووع ِو٠ٌ٠وووز 

، ِٚووو٠ٌ عووجَ ِْووجؽو ث٦ّووىٕو٠ًز ، ثٌوووعجر ٚأةّووز ثٌّْووجؽو دأف١ووجء ث٦ّووىٕو٠ًز( ِضوووًدج ِووٓ 99( ي )99/7/9193ٚ)
 ظٌٙث. 9-١ٔٚ91جـز لّ٘ ثٌى١ْٕز ، ثٌْجعز 

ع٩ػ عٕؿ ث٤ٟفجي : ِٓ م٩ي دٌٔجِؼ فّج٠ز ث٤ٟفجي ثٌّع١ٌٝٓ ٌٍنطٌ ٚثٌووعُ ثٌٕفْوٟ ٌٙوُ عمو ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ:  -9
ع ِٕظّووز ث١ٔٛ١ٌْوو١ؿ دجٌضعووجْٚ ِوو ثٌضجدعووز ٌووٍٛثًر ثٌضٞووجِٓ ث٨ؽضّووجعٟ ، ثٌّؤّْووز ثٌم١ِٛووز ٌض١ّٕووز ث٤ّووٌر ٚثٌّؾضّووع

( ِضووووًدج ِوووٓ ث٤مٚوووجة١١ٓ ثٌٕفْوووو١١ٓ 99( ي )93/6/9193( ٚ)99/6/9193) ثٌْوووذش ٚث٤فوووووثٌعج١ٌّوووز ، ٠وووِٟٛ 
) فوٟ ثٌؾّوٌن،  : دأف١وجء ث٦ّوىٕو٠ًز ثٌؾو٠وورٚث٨ؽضّجع١١ٓ ـٟ ثٌّوثًُ ٚثٌؾّع١وجس ٚثٌعوج١ٍِٓ ـوٟ ِؾوج٨س ثٌطفٌٛوز 

( ِوٓ 3( ِوٓ ِّغٍوٟ ٍٚثًر ثٌٚوقز، ٚ)3ِوو٠ٌ٠ٓ ثٌعّوَٛ ، ٚ) ٚدعوٜ، فٟ ثٌعج٠ٌِز، فٟ ثٌعؾّٟ، فٟ دوٌػ ثٌعوٌح (
( ِٓ ًثةوثس ثٌّؾضّع، ٚدعٜ ِٓ ًسّجء ِؾوجٌِ إهثًر ؽّع١وجس ثٌقوٟ ،  ثٌْوجعز 3ِّغٍٟ ٍٚثًر ثٌضٌد١ز ٚثٌضع١ٍُ، ٚ)

 ظٌٙث. 91-9

ثٌٕفْوٟ ٌٙوُ ع٩ػ عٕؿ ث٤ٟفجي : ِٓ م٩ي دٌٔجِؼ فّج٠ز ث٤ٟفجي ثٌّع١ٌٝٓ ٌٍنطٌ ٚثٌووعُ عمو ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ:  -3
دجٌضعووجْٚ ِووع ِٕظّووز ث١ٔٛ١ٌْوو١ؿ  ثٌضجدعووز ٌووٍٛثًر ثٌضٞووجِٓ ث٨ؽضّووجعٟ ، ثٌّؤّْووز ثٌم١ِٛووز ٌض١ّٕووز ث٤ّووٌر ٚثٌّؾضّووع

( ِضوووًدج ِووٓ ث٤مٚووجة١١ٓ ثٌٕفْوو١١ٓ 99( ي )91/6/9193( ٚ)99/6/9193) ث٤ًدعووجء ٚثٌنّوو١ِثٌعج١ٌّووز ، ٠ووِٟٛ 
ٚدعووٜ ِووو٠ٌ٠ٓ ،  دقوٟ ثٌّٕضووَٖ دج٦ّووىٕو٠ًزؾووج٨س ثٌطفٌٛووز ٚث٨ؽضّوجع١١ٓ ـووٟ ثٌّوووثًُ ٚثٌؾّع١ووجس ٚثٌعوج١ٍِٓ ـووٟ ِ

( ِٓ ًثةوثس ثٌّؾضّع، ٚدعوٜ 3( ِٓ ِّغٍٟ ٍٚثًر ثٌضٌد١ز ٚثٌضع١ٍُ، ٚ)3( ِٓ ِّغٍٟ ٍٚثًر ثٌٚقز، ٚ)3ثٌعَّٛ ، ٚ)
 ظٌٙث. 9-91ِٓ ًسّجء ِؾجٌِ إهثًر ؽّع١جس ثٌقٟ ،  ثٌْجعز 

دٌٔجِؼ فّج٠ز ث٤ٟفجي ثٌّع١ٌٝٓ ٌٍنطٌ ٚثٌووعُ ثٌٕفْوٟ ٌٙوُ  ع٩ػ عٕؿ ث٤ٟفجي : ِٓ م٩يعمو ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ:  -1
دجٌضعووجْٚ ِووع ِٕظّووز ث١ٔٛ١ٌْوو١ؿ  ثٌضجدعووز ٌووٍٛثًر ثٌضٞووجِٓ ث٨ؽضّووجعٟ ، ثٌّؤّْووز ثٌم١ِٛووز ٌض١ّٕووز ث٤ّووٌر ٚثٌّؾضّووع
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( ِضووووًدج ِوووٓ ث٤مٚوووجة١١ٓ ثٌٕفْووو١١ٓ 99( ي )97/6/9193( ٚ)96/6/9193) ٚث٨عٕووو١ٓ ث٤فووووثٌعج١ٌّوووز ، ٠وووِٟٛ 
ٚدعٜ ِوو٠ٌ٠ٓ ثٌعّوَٛ ،  دقٟ ٌٕق ث٦ّىٕو٠ًزّجع١١ٓ ـٟ ثٌّوثًُ ٚثٌؾّع١جس ٚثٌعج١ٍِٓ ـٟ ِؾج٨س ثٌطفٌٛز ٚث٨ؽض
( ِوٓ ًثةووثس ثٌّؾضّوع، ٚدعوٜ ِوٓ 3( ِوٓ ِّغٍوٟ ٍٚثًر ثٌضٌد١وز ٚثٌضعٍو١ُ، ٚ)3( ِٓ ِّغٍٟ ٍٚثًر ثٌٚوقز، ٚ)3، ٚ)

 ظٌٙث. 9-91ًسّجء ِؾجٌِ إهثًر ؽّع١جس ثٌقٟ ،  ثٌْجعز 

ع٩ػ عٕؿ ث٤ٟفجي : ِٓ م٩ي دٌٔجِؼ فّج٠ز ث٤ٟفجي ثٌّع١ٌٝٓ ٌٍنطٌ ٚثٌووعُ ثٌٕفْوٟ ٌٙوُ ًّ دعٕٛثْ: عمو ًٕٚز ع -9
دجٌضعووجْٚ ِووع ِٕظّووز ث١ٔٛ١ٌْوو١ؿ  ثٌضجدعووز ٌووٍٛثًر ثٌضٞووجِٓ ث٨ؽضّووجعٟ ، ثٌّؤّْووز ثٌم١ِٛووز ٌض١ّٕووز ث٤ّووٌر ٚثٌّؾضّووع

( ِضوووًدج ِووٓ ث٤مٚووجة١١ٓ ثٌٕفْوو١١ٓ 99( ي )93/6/9193( ٚ)99/6/9193) ث٤ًدعووجء ٚثٌنّوو١ِ ثٌعج١ٌّووز ، ٠ووِٟٛ
ٚدعٜ ِوو٠ٌ٠ٓ ثٌعّوَٛ ،  ث٦ّىٕو٠ًز ؼٌحدقٟ ٚث٨ؽضّجع١١ٓ ـٟ ثٌّوثًُ ٚثٌؾّع١جس ٚثٌعج١ٍِٓ ـٟ ِؾج٨س ثٌطفٌٛز 

( ِوٓ ًثةووثس ثٌّؾضّوع، ٚدعوٜ ِوٓ 3( ِوٓ ِّغٍوٟ ٍٚثًر ثٌضٌد١وز ٚثٌضعٍو١ُ، ٚ)3( ِٓ ِّغٍٟ ٍٚثًر ثٌٚوقز، ٚ)3، ٚ)
 ظٌٙث. 9-91جس ثٌقٟ ،  ثٌْجعز ًسّجء ِؾجٌِ إهثًر ؽّع١

فّج٠ز ث٤ٟفجي ثٌّع١ٌٝٓ ٌٍنطٌ ٚثٌووعُ ثٌٕفْوٟ ٌٙوُ عٕؿ ث٤ٟفجي : ِٓ م٩ي دٌٔجِؼ ع٩ػ عمو ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ:  -6
دجٌضعووجْٚ ِووع ِٕظّووز ث١ٔٛ١ٌْوو١ؿ  ثٌضجدعووز ٌووٍٛثًر ثٌضٞووجِٓ ث٨ؽضّووجعٟ ، ثٌّؤّْووز ثٌم١ِٛووز ٌض١ّٕووز ث٤ّووٌر ٚثٌّؾضّووع

( ِضووووًدج ِوووٓ ث٤مٚوووجة١١ٓ ثٌٕفْووو١١ٓ 99( ي )9/6/9193( ٚ)1/6/9193) ء ٚ ث٤ًدعوووجءثٌغ٩عوووجثٌعج١ٌّوووز ، ٠وووِٟٛ 
ٚدعٜ ِوو٠ٌ٠ٓ ثٌعّوَٛ ،  ث٦ّىٕو٠ًز ٠ّٚدقٟ ٚث٨ؽضّجع١١ٓ ـٟ ثٌّوثًُ ٚثٌؾّع١جس ٚثٌعج١ٍِٓ ـٟ ِؾج٨س ثٌطفٌٛز 

ثٌّؾضّوع، ٚدعوٜ ِوٓ  ( ِوٓ ًثةووثس3( ِوٓ ِّغٍوٟ ٍٚثًر ثٌضٌد١وز ٚثٌضعٍو١ُ، ٚ)3( ِٓ ِّغٍٟ ٍٚثًر ثٌٚوقز، ٚ)3، ٚ)
 ظٌٙث. 9-91ًسّجء ِؾجٌِ إهثًر ؽّع١جس ثٌقٟ ،  ثٌْجعز 

صٖن١٘ عٕؿ ث٤ٟفجي : ِٓ م٩ي دٌٔجِؼ فّج٠ز ث٤ٟفجي ثٌّعٌٝو١ٓ ٌٍنطوٌ ٚثٌووعُ ثٌٕفْوٟ عمو ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ:  -7
ع ِٕظّوز ث١ٔٛ١ٌْو١ؿ دجٌضعوجْٚ ِو ثٌضجدعز ٌٍٛثًر ثٌضٞجِٓ ث٨ؽضّوجعٟ ، ثٌّؤّْز ثٌم١ِٛز ٌض١ّٕز ث٤ٌّر ٚثٌّؾضّعٌُٙ 

( ِضوووًدج ِووٓ ث٤مٚووجة١١ٓ ثٌٕفْوو١١ٓ 99( ي )31/9/9193( ٚ)99/9/9193) ٚثٌنّوو١ِ ثٌعج١ٌّووز ، ٠ووِٟٛ ث٤ًدعووجء
) فوٟ ثٌؾّوٌن ،  : ثٌؾو٠وور دأف١وجء ث٦ّوىٕو٠ًزٚث٨ؽضّجع١١ٓ ـٟ ثٌّوثًُ ٚثٌؾّع١جس ٚثٌعج١ٍِٓ ـوٟ ِؾوج٨س ثٌطفٌٛوز 

( ِوٓ 3( ِوٓ ِّغٍوٟ ٍٚثًر ثٌٚوقز، ٚ)3ٚدعٜ ِو٠ٌ٠ٓ ثٌعّوَٛ ، ٚ)، (فٟ ثٌعج٠ٌِز ، فٟ ثٌعؾّٟ ، فٟ دٌػ ثٌعٌح 
( ِٓ ًثةوثس ثٌّؾضّع، ٚدعٜ ِٓ ًسّجء ِؾوجٌِ إهثًر ؽّع١وجس ثٌقوٟ ،  ثٌْوجعز 3ِّغٍٟ ٍٚثًر ثٌضٌد١ز ٚثٌضع١ٍُ، ٚ)

 ظٌٙث. 91-9

ٚهًٚ  ُ ثٌٕفْوٟ ٌٙوُفّج٠ز ث٤ٟفجي ثٌّعٌٝو١ٓ ٌٍنطوٌ ٚثٌووعِٓ م٩ي دٌٔجِؼ  صم١١ُ ثٌّؾضّععمو ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ:  -8
دجٌضعوجْٚ ِوع ِٕظّوز  ثٌضجدعوز ٌوٍٛثًر ثٌضٞوجِٓ ث٨ؽضّوجعٟ ، ثٌّؤّْز ثٌم١ِٛز ٌض١ّٕز ث٤ٌّر ٚثٌّؾضّع ثٌو٠ٕٟثٌوثع١ز 

( ي 99/9/9193( ٚ)٠99/9/9193وِٟٛ ثٌغ٩عوجء ٚ ث٤ًدعوجء ) ، APNدج٨ٕضٌثن ِوع ِو٠ٌ٠وز  ث١ْ١ٔٛ١ٌؿ ثٌعج١ٌّز ،
 ١ٔٚجـوز لّو٘ ثٌى١ْٕوز ، ِٚو٠ٌ عجَ ِْوجؽو ث٦ّوىٕو٠ًز ، ،دأف١جء ث٦ّىٕو٠ًزجؽو ثٌوعجر ٚأةّز ثٌّْ( ِضوًدج ِٓ 99)

 ظٌٙث. 9-91ثٌْجعز 

صٖن١٘ عٕؿ ث٤ٟفجي : ِٓ م٩ي دٌٔجِؼ فّج٠ز ث٤ٟفجي ثٌّعٌٝو١ٓ ٌٍنطوٌ ٚثٌووعُ ثٌٕفْوٟ عمو ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ:  -9
دجٌضعوجْٚ ِوع ِٕظّوز ث١ٔٛ١ٌْو١ؿ  ٓ ث٨ؽضّوجعٟثٌضجدعز ٌٍٛثًر ثٌضٞجِ ، ثٌّؤّْز ثٌم١ِٛز ٌض١ّٕز ث٤ٌّر ٚثٌّؾضّعٌُٙ 

( ِضووًدج ِوٓ ث٤مٚوجة١١ٓ ث٨ؽضّوجع١١ٓ 99( ي )96/9/9193( ٚ)99/9/9193ثٌعج١ٌّز ، ٠ِٟٛ ث٤ًدعوجء ٚثٌنّو١ِ)
( ِوٓ 3( ِوٓ ِّغٍوٟ ٍٚثًر ثٌٚوقز، ٚ)3ٚ)، ، ٚدعٜ ِوو٠ٌ٠ٓ ثٌعّوَٛ  فٟ ثٌّٕضَر دج٦ّىٕو٠ًز ٚؽّع١جس ِوثًُـٟ 

( ِٓ ًثةوثس ثٌّؾضّع، ٚدعٜ ِٓ ًسّجء ِؾوجٌِ إهثًر ؽّع١وجس ثٌقوٟ ،  ثٌْوجعز 3ثٌضع١ٍُ، ٚ)ٚثٌضٌد١ز ِّغٍٟ ٍٚثًر 
 ظٌٙث. 91-9

صٖن١٘ عٕؿ ث٤ٟفجي : ِٓ م٩ي دٌٔجِؼ فّج٠ز ث٤ٟفجي ثٌّعٌٝو١ٓ ٌٍنطوٌ ٚثٌووعُ ثٌٕفْوٟ عمو ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ:  -91
دجٌضعوجْٚ ِوع ِٕظّوز ث١ٔٛ١ٌْو١ؿ  ِٓ ث٨ؽضّوجعٟثٌضجدعز ٌٍٛثًر ثٌضٞج ، ثٌّؤّْز ثٌم١ِٛز ٌض١ّٕز ث٤ٌّر ٚثٌّؾضّعٌُٙ 

( ِضووووًدج ِوووٓ ث٤مٚوووجة١١ٓ ثٌٕفْووو١١ٓ 99( ي )8/9/9193( ٚ)7/9/9193ثٌعج١ٌّوووز ، ٠وووِٟٛ ثٌغ٩عوووجء ٚ ث٤ًدعوووجء )
، ثٌٚوقز رٍٚثً ِّغٍوٟ( ِٓ 3)، ٚ، ٚدعٜ ِو٠ٌ٠ٓ ثٌعَّٛ  فٟ ٌٕق ث٦ّىٕو٠ًز ٚؽّع١جس ِوثًُٚث٨ؽضّجع١١ٓ ـٟ 

  ٚدعٜ ِٓ ًسّجء ِؾجٌِ إهثًر ؽّع١جس ثٌقوٟ ، ًثةوثس ثٌّؾضّع، ( 3ِٓٚ)ٚثٌضع١ٍُ، ٌضٌد١ز ث ( ِٓ ِّغٍٟ ٍٚثًر3ٚ)
 ظٌٙث. 9-91ثٌْجعز 

صٖن١٘ عٕؿ ث٤ٟفجي : ِٓ م٩ي دٌٔجِؼ فّج٠ز ث٤ٟفجي ثٌّعٌٝو١ٓ ٌٍنطوٌ ٚثٌووعُ ثٌٕفْوٟ عمو ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ:  -99
دجٌضعوجْٚ ِوع ِٕظّوز ث١ٔٛ١ٌْو١ؿ  ًر ثٌضٞجِٓ ث٨ؽضّوجعٟثٌضجدعز ٌٍٛث ، ثٌّؤّْز ثٌم١ِٛز ٌض١ّٕز ث٤ٌّر ٚثٌّؾضّعٌُٙ 

ث٨ؽضّجع١١ٓ ـوٟ  ( ِضوًدج ِٓ ث٤مٚجة97ٓ١١( ي )31/1/9193( ٚ)99/1/9193ثٌعج١ٌّز ، ٠ِٟٛ ث٨ع١ٕٓ ٚثٌغ٩عجء )
( ِوٓ ِّغٍوٟ 3( ِٓ ِّغٍوٟ ٍٚثًر ثٌٚوقز، ٚ)3ٚ)، ، ٚدعٜ ِو٠ٌ٠ٓ ثٌعَّٛ  فٟ ؼٌح ث٦ّىٕو٠ًز ٚؽّع١جس ِوثًُ
 9-91( ِٓ ًثةوثس ثٌّؾضّع، ٚدعٜ ِٓ ًسّجء ِؾجٌِ إهثًر ؽّع١وجس ثٌقوٟ ،  ثٌْوجعز 3ٚثٌضع١ٍُ، ٚ)ٌد١ز ثٌضٍٚثًر 
 ظٌٙث.

فّج٠ز ث٤ٟفجي ثٌّعٌٝو١ٓ ٌٍنطوٌ ٚثٌووعُ ثٌٕفْوٟ عٕؿ ث٤ٟفجي : ِٓ م٩ي دٌٔجِؼ صٖن١٘ عمو ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ:  -99
دجٌضعوجْٚ ِوع ِٕظّوز ث١ٔٛ١ٌْو١ؿ  ثٌضٞجِٓ ث٨ؽضّوجعٟ ثٌضجدعز ٌٍٛثًر ، ثٌّؤّْز ثٌم١ِٛز ٌض١ّٕز ث٤ٌّر ٚثٌّؾضّعٌُٙ 

ِوٓ ث٤مٚوجة١١ٓ ث٨ؽضّوجع١١ٓ  ج( ِضووًد99( ي )91/1/9193( ٚ)93/1/9193ثٌعج١ٌّز ، ٠وِٟٛ ثٌغ٩عوجء ٚث٤ًدعوجء )
( ِووٓ 3( ِوٓ ِّغٍوٟ ٍٚثًر ثٌٚوقز، ٚ)3ٚ)،  ، ٚدعوٜ ِوو٠ٌ٠ٓ ثٌعّوَٛ فوٟ ّٚو٠ ث٦ّوىٕو٠ًز ٚؽّع١وجس ِووثًُـوٟ 
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( ِٓ ًثةوثس ثٌّؾضّع، ٚدعٜ ِٓ ًسّجء ِؾوجٌِ إهثًر ؽّع١وجس ثٌقوٟ ،  ثٌْوجعز 3ٚثٌضع١ٍُ، ٚ)د١ز ثٌضٌِّغٍٟ ٍٚثًر 
 ظٌٙث. 91-9

عمو ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ: أّج١ٌخ صٖن١٘ ثٌقج٨س ثٌٕفْو١ز ٥ٌٟفوجي ٚثٌضعجِوً ِعٙوج ، دٌٔوجِؼ فّج٠وز ث٤ٟفوجي ٌّٕظّوز  -93
، دّمووٌ  فووٟ ؼوٌح ث٦ّووىٕو٠ًزِووٓ ِعٍّوٟ ِوووثًُ  ِضوووًح (11، ي) 9/7/9199ث١ٔٛ١ٌْو١ؿ ثٌعج١ٌّووز ، ٠ووَٛ ثٌغ٩عوجء 

 ِوًّز ٔجٌٙ ث٨دضوثة١ز.

عموو ًٕٚوز عّووً دعٕوٛثْ: ثٌضووومً ثٌع٩ؽوٟ ثٌضعذ١وٌٞ ثٌضوووع١ّٝ ٥ٌٟفوجي ثٌّعٌٝوو١ٓ ٌٍنطوٌ ـوٟ ظووً ِؾ٠ٌوجس ث٤فوووثط  -91
ْٚ ِع ِٕظّز دجٌضعج ثٌضجدعز ٌٍٛثًر ثٌضٞجِٓ ث٨ؽضّجعٟ ثٌٌثٕ٘ز ـٟ ٌِٚ ، ثٌّؤّْز ثٌم١ِٛز ٌض١ّٕز ث٤ٌّر ٚثٌّؾضّع

( ِضوووًح ِووٓ ث٤مٚووجة١١ٓ ثٌٕفْوو١١ٓ ٚث٨ؽضّووجع١١ٓ ـووٟ 91( ي )91/3/9199ث١ٔٛ١ٌْوو١ؿ ثٌعج١ٌّووز ، ٠ووَٛ ثٌنّوو١ِ )
-91ثٌّوثًُ ٚثٌؾّع١جس ٚثٌعج١ٍِٓ ـٟ ِؾج٨س ثٌطفٌٛز دأف١جء ث٦ّىٕو٠ًز ، دٕجهٞ ثٌىٖجـز دج٦ّوىٕو٠ًز ِوٓ ثٌْوجعز 

 ظٌٙث. 9

ٌٕفْو١ز ٥ٌٟفوجي ثٌّعٌٝو١ٓ ٌٍنطوٌ ـوٟ ظوً ِؾ٠ٌوجس ث٤فووثط ثٌٌثٕ٘وز ـوٟ عمو ًٕٚز عًّ دعٕوٛثْ: عو٩ػ ثٌٚووِجس ث -99
دجٌضعجْٚ ِع ِٕظّز ث١ْ١ٔٛ١ٌؿ  ثٌضجدعز ٌٍٛثًر ثٌضٞجِٓ ث٨ؽضّجعٟ ٌِٚ ، ثٌّؤّْز ثٌم١ِٛز ٌض١ّٕز ث٤ٌّر ٚثٌّؾضّع

ٚثٌعووج١ٍِٓ ـووٟ  ( ٥ٌمٚووجة١١ٓ ثٌٕفْوو١١ٓ ٚث٨ؽضّووجع١١ٓ ـووٟ ثٌّوووثًُ ٚثٌؾّع١ووجس9/3/9199ثٌعج١ٌّووز ، ٠ووَٛ ثٌغ٩عووجء )
 عٌٚث. 3-91ِؾج٨س ثٌطفٌٛز دأف١جء ث٦ّىٕو٠ًز ، ِٓ ثٌْجعز 

عمو ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ: صٖن١٘ ثٌٚوِجس ثٌٕف١ْز ٥ٌٟفجي ثٌّع١ٌٝٓ ٌٍنطٌ ـٟ ظوً ِؾ٠ٌوجس ث٤فووثط ثٌٌثٕ٘وز ـوٟ  -96
ع ِٕظّز ث١ْ١ٔٛ١ٌؿ دجٌضعجْٚ ِ ثٌضجدعز ٌٍٛثًر ثٌضٞجِٓ ث٨ؽضّجعٟ ٌِٚ ، ثٌّؤّْز ثٌم١ِٛز ٌض١ّٕز ث٤ٌّر ٚثٌّؾضّع

( ٥ٌمٚوجة١١ٓ ثٌٕفْو١١ٓ ٚث٨ؽضّوجع١١ٓ ـوٟ ثٌّووثًُ ٚثٌؾّع١وجس ٚثٌعوج١ٍِٓ ـوٟ 98/9/9199ثٌعج١ٌّز ، ٠وَٛ ث٨عٕو١ٓ )
 عٌٚث. 3-91ِؾج٨س ثٌطفٌٛز دأف١جء ث٦ّىٕو٠ًز ، ِٓ ثٌْجعز 

 
 ثٌٛوجٌز ث٠ٌِ٤ى١ز ٌٍض١ّٕز ثٌو١ٌٚز  –ح 

 (  ًٚٓ عًّ 3)  

 
ثٌٛوجٌووز   ثٌّووٌأر،ثٌّووؤصٌّ ثٌنضووجِٟ ٌٍعٕووؿ ٝووو  ،ثٌّووٌأرٌؾٛثٔووخ ثٌٕفْوو١ز ٌظووجٌ٘ر ثٌعٕووؿ ٝووو ثعمووو ًٕٚووز عّووً دعٕووٛثْ:  -9

 ث٦ّىٕو٠ًز. أًٍٚ،، ـٕوق 93/9/9199ث٠ٌِ٤ى١ز ٌٍض١ّٕز ثٌو١ٌٚز دجٌضعجْٚ ِع ثٌّؾٍِ ثٌمِٟٛ ٌٌٍّأر، ٠َٛ ثٌغ٩عجء 

٠ٌى١وز ٌٍض١ّٕوز ثٌو١ٌٚوز دجٌضعوجْٚ ِوع ثٌّؾٍوِ ، ثٌٛوجٌوز ث٤ِثٌضأ١ً٘ ثٌٕفْٟ ٌٍْٕوجء ٝوقج٠ج ثٌعٕوؿعمو ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ:  -9
 ظٌٙث. 9-91، ِٓ ثٌْجعز 96/1/9199ثٌمِٟٛ ٌٌٍّأر، ٠َٛ ثٌغ٩عجء 

، ثٌٛوجٌوز ث٠ٌِ٤ى١وز ٌٍض١ّٕوز ِٕظِٛوز ثٌّٙوجًثس ث٦و١ٕ١ٍى١وز ٚثٌطوٛثًا ثٌٕفْو١ز ٌٍْٕوجء ثٌّعٕفوجسعمو ًٕٚز عًّ دعٕوٛثْ:  -3
 ظٌٙث. 9-91، ِٓ ثٌْجعز 91/1/9199ث٤فو ثٌو١ٌٚز دجٌضعجْٚ ِع ثٌّؾٍِ ثٌمِٟٛ ٌٌٍّأر، ٠َٛ 

 
 ٍٚثًر ث٤ٚلجؾ ث٠ٌٌّٚز  -س 
 هًٚثس صو٠ًذ١ز  ( 6)  

 

 
 

ٝووّٓ ـعج١ٌووجس  ِعووج١٠ٌ ثٌٚووقز ثٌٕفْوو١ز ِٚؤٕووٌثصٙجدعٕووٛثْ:  ِووٓ ث٨ةّووز ٚثٌوووعجر ،ٌعوووه  ثسِقجٝووٌ ٌمووجءثٌضٌٕووـ ٦ .9
 9199،  ز ث٨ّىٕو٠ًزثٌوًٚثس ثٌضو٠ًذ١ز ـٟ ثٟجً دٌٚصٛوٛي ثٌضعجْٚ د١ٓ ٍٚثًر ث٤ٚلجؾ ٚؽجِع
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، ٝووّٓ ـعج١ٌووجس ثٌوووًٚر ثٌضغم١ف١ووز ثٌٌثل١ووز ث٤ّووِ ثٌْوو١ىٌٛٛؽ١ز ٌٍوووعٛر ثٌو١ٕ٠ووزدعٕووٛثْ: إٌمووجء ِقجٝووٌص١ٓ صووو٠ًذ١ض١ٓ  .9
( ِوٓ ؽ١ّوع ِقجـظوجس ِٚوٌ، ٚىٌوه ٠وَٛ 61ثٌٌثدعز عٌٖر دٍٛثًر ث٤ٚلجؾ ٌٍووعجر ِوٓ فٍّوز ثٌّجؽْوض١ٌ ٚثٌوووضًٛثٖ )

 ظٌٙث. 9-8ٌ ثٌٚو٠ك دج٦ّىٕو٠ًز، ِٓ ـٟ ِعْىٌ أدٛ دى 99/1/9199ث٨ع١ٕٓ 

، ّٝٓ ـعج١ٌجس ثٌووًٚر ثٌضغم١ف١وز ثٌٌثل١وز ِٛثٟٓ ث٦عؾجٍ ثٌٕفْٟ ـٟ ثٌمٌثْ ثٌى٠ٌُدعٕٛثْ: إٌمجء ِقجٌٝص١ٓ صو٠ًذ١ض١ٓ  .3
( ِوٓ ؽ١ّوع ِقجـظوجس ِٚوٌ، ٚىٌوه ٠وَٛ 61ثٌغجٌغز عٌٖر دوٍٛثًر ث٤ٚلوجؾ ٌٍووعجر ِوٓ فٍّوز ثٌّجؽْوض١ٌ ٚثٌوووضًٛثٖ )

 ظٌٙث. 9-8ـٟ ِعْىٌ أدٛ دىٌ ثٌٚو٠ك دج٦ّىٕو٠ًز، ِٓ ثٌْجعز  91/9/9199ث٨ع١ٕٓ 

، ٝوّٓ ـعج١ٌوجس ثٌووًٚر ثٌضغم١ف١وز ٚثٌْوٕزلطٛؾ ِوٓ ث٦عؾوجٍ ثٌٕفْوٟ ـوٟ ثٌموٌثْ دعٕٛثْ: إٌمجء ِقجٌٝص١ٓ صو٠ًذ١ض١ٓ  .1
س ِٚوٌ، ٚىٌوه ( ِوٓ ؽ١ّوع ِقجـظوج61ثٌٌثل١ز ثٌغج١ٔز عٌٖر دٍٛثًر ث٤ٚلجؾ ٌٍوعجر ِٓ فٍّز ثٌّجؽْض١ٌ ٚثٌووضًٛثٖ )

 ظٌٙث. 9-8ـٟ ِعْىٌ أدٛ دىٌ ثٌٚو٠ك دج٦ّىٕو٠ًز، ِٓ  ٠39/1/9191َٛ ث٤ًدعجء 

، ٝووّٓ ـعج١ٌووجس ثٌوووًٚر ثٌضغم١ف١ووز ثٌوووعٛر ٚثٌوووعجر: ثٌّٙووجًثس ٚث٤دعووجه ثٌٕفْوو١زدعٕووٛثْ: إٌمووجء ِقجٝووٌص١ٓ صووو٠ًذ١ض١ٓ  .9
( ِوٓ ؽ١ّوع ِقجـظوجس ِٚوٌ، ٚىٌوه 61ضًٛثٖ )ثٌٌثل١ز ثٌغج١ٔز عٌٖر دٍٛثًر ث٤ٚلجؾ ٌٍوعجر ِٓ فٍّز ثٌّجؽْض١ٌ ٚثٌوو

 ظٌٙث. 9-8ـٟ ِعْىٌ أدٛ دىٌ ثٌٚو٠ك دج٦ّىٕو٠ًز، ِٓ  ٠96/3/9191َٛ ثٌغ٩عجء 

، ٝوّٓ ـعج١ٌوجس ثٌووًٚر ث٤دعجه ثٌٕف١ْز ٌٌّدوع مطجدوز ثٌووعٛر ِٕٚظِٛوز ِٙجًثصٙوجدعٕٛثْ: إٌمجء ِقجٌٝص١ٓ صو٠ًذ١ض١ٓ  .6
( ِوٓ ؽ١ّوع ِقجـظوجس 61ٚلوجؾ ٌٍووعجر ِوٓ فٍّوز ثٌّجؽْوض١ٌ ٚثٌوووضًٛثٖ )ثٌضغم١ف١ز ثٌٌثل١ز ثٌقجه٠وز عٖوٌر دوٍٛثًر ث٤

 ظٌٙث. 9-8ـٟ ِعْىٌ أدٛ دىٌ ثٌٚو٠ك دج٦ّىٕو٠ًز، ِٓ  3/9/9191ٌِٚ، ٚىٌه ٠َٛ ث٤ًدعجء 

 
 دٌثِؼ  ص١ّٕز ثٌّٛثًه ثٌذ٠ٌٖز دٌّثوَ صو٠ًخ لطجعجس ٌٕوجس ثٌذضٌٚي –ط 

 صو٠ًذ١ز ( هًٚر69)
 

، ٝوّٓ ـعج١ٌوجس ثٌذٌٔوجِؼ  ثٌّضىجِوً ـوٟ دٕوجء ثٌمووًثس ِٙجًثس إهثًر ثٌٛلش ٚل١جهر ـ٠ٌك ثٌعّوًدعٕٛثْ: عمو هًٚر صو٠ًذ١ز  -9
ٚصأ١٘وووً ثٌٚوووؿ ثٌغوووجٟٔ ِوووٓ ثٌم١وووجهثس ، دٌّووووَ صوووو٠ًخ ٕوووٌوز إّوووىٕو٠ًز ٌٍذضوووٌٚي ، ٌّووووًثء ث٦هثًثس ، ٠وووَٛ ثٌنّووو١ِ 

 ِْجءث.  8-6، ِٓ ثٌْجعز 93/6/9193

، دٌّوووَ صووو٠ًخ ٕووٌوز إّووىٕو٠ًز ٌٍذضووٌٚي ، ٌّوووًثء  ثًٜ ـووٟ ثٌعٚووٌ ثٌقووو٠ظهًٚ ثٌمجةووو ث٨هدعٕووٛثْ: عمووو هًٚر صو٠ًذ١ووز  -9
 ِْجءث.  8-6، ِٓ ثٌْجعز 91/1/9193ث٦هثًثس ، ٠َٛ ث٤فو 

، دٌّوووَ صووو٠ًخ ٕووٌوز إّووىٕو٠ًز  صٖوون١٘ ٚصق١ٍووً ثٌّٖووى٩س ٚثصنووجى ثٌمووٌثً : هًثّووز فجٌووزدعٕووٛثْ: عمووو هًٚر صو٠ًذ١ووز  -3
 ظٌٙث.  99.31-9، ِٓ ثٌْجعز ١ّ98/6/9199ِ ٌٍذضٌٚي ، ٌّوًثء ث٦هثًثس ، ٠َٛ ثٌن

، دٌّوَ صو٠ًخ ٌٕوز إّوىٕو٠ًز ٌٍذضوٌٚي ، ٌّووًثء ث٦هثًثس  صأع١ٌ ٝؽٟٛ ثٌعًّ ٌٟٚق ع٩ؽٙجدعٕٛثْ: عمو هًٚر صو٠ًذ١ز  -1
 ظٌٙث.  99.31-9، ِٓ ثٌْجعز 39/9/9199، ٠َٛ ثٌن١ِّ 

، دٌّوَ صو٠ًخ ٕوٌوز إّوىٕو٠ًز ٌٍذضوٌٚي ، ٌّووًثء ث٨ْٔجٔٝثٌذ١ت١ز ٌٍٍْٛن  ٚ ثٌّقوهثس ثٌيثص١زدعٕٛثْ: عمو هًٚر صو٠ًذ١ز  -9
 ظٌٙث.  99.31-9، ِٓ ثٌْجعز 9/9199/ 93ث٦هثًثس ، ٠َٛ ث٤فو 

، دٌّووَ صوو٠ًخ ٕوٌوز إّوىٕو٠ًز ٌٍذضوٌٚي ، ٌّووًثء ثٌّقوهثس ثٌيثص١ز ٚثٌذ١ت١ز ٌٍٍْٛن ث٨ْٔجٔٝدعٕٛثْ: عمو هًٚر صو٠ًذ١ز  -6
 ظٌٙث.  99.31-9ٓ ثٌْجعز ، 3/9199ِ/ 99ث٦هثًثس ، ٠َٛ ث٤فو 

، دٌّووَ صوو٠ًخ ٕوٌوز إّوىٕو٠ًز  ثٌعٛثًِ ثٌٕف١ْز ٚآعجً٘وج عٍوٝ إهثًر ث٨ؽضّجعوجس ٚث٤عٞوجءدعٕٛثْ: عمو هًٚر صو٠ًذ١ز  -7
 ظٌٙث.  99.31-9، ِٓ ثٌْجعز 99/9199/ 6ٌٍذضٌٚي ، ٌّوًثء ث٦هثًثس ، ٠َٛ ثٌغ٩عجء 

، دٌّوووَ صووو٠ًخ ٕووٌوز  صق١ٍووً ٚصٖوون١٘ ثٌّٖووى٩س ٚثصنووجى ثٌمووٌثً ـووٟثٌّٙووجًثس ث٨دضىج٠ًووز دعٕووٛثْ: عمووو هًٚر صو٠ًذ١ووز  -8
 ظٌٙث.  99.31-9، ِٓ ثٌْجعز 99/9199/ 93إّىٕو٠ًز ٌٍذضٌٚي ، ٌّوًثء ث٦هثًثس ، ٠َٛ ث٤فو 

، دٌّوَ صو٠ًخ ٌٕوز إّىٕو٠ًز ٌٍذضوٌٚي ،  ثٌٍْٛن ث٨ْٔجٔٝ ٚثٌع٩لجس ثٌضذجه١ٌز ٚهًثّز ثٌقجٌزدعٕٛثْ: عمو هًٚر صو٠ًذ١ز  -9
 ظٌٙث.  99.31-9، ِٓ ثٌْجعز 91/9199/ 97وًثء ث٦هثًثس ، ٠َٛ ث٨ع١ٕٓ ٌّ

، دٌّوووَ صووو٠ًخ ٕووٌوز إّووىٕو٠ًز ٌٍذضووٌٚي ، ٌّوووًثء  صووأع١ٌ ٝووؽٟٛ ثٌعّووً عٍووٝ ث٤هثء ثٌّٕٙووٟدعٕووٛثْ: عمووو هًٚر صو٠ًذ١ووز  -91
 ظٌٙث.  99.31-9، ِٓ ثٌْجعز 9/9199/ 98ث٦هثًثس ، ٠َٛ ث٤ًدعجء 

/ 91، دٌّووَ صوو٠ًخ ٕوٌوز ثٌذضٌٚو١ّج٠ٚوجس ، ٌّووًثء ث٦هثًثس ، ٠وَٛ ث٤ًدعوجء  ث١ٌٍجلز ثٌي١ٕ٘وز دعٕٛثْ:عمو هًٚر صو٠ًذ١ز  -99
 ظٌٙث.  99.31-9، ِٓ ثٌْجعز 9/9199

، دٌّووَ صوو٠ًخ ٕوٌوز إّوىٕو٠ًز ٌٍذضوٌٚي ، ٌّووًثء  صوأع١ٌ ٝوؽٟٛ ثٌعّوً عٍوٝ ث٤هثء ثٌْوٍٛوٟدعٕٛثْ: عمو هًٚر صو٠ًذ١ز  -99
 ظٌٙث.  99.31-9، ِٓ ثٌْجعز 6/9199/ 9ث٦هثًثس ، ٠َٛ ث٤ًدعجء 

، دٌّووَ صوو٠ًخ ٕوٌوز إّوىٕو٠ًز  صٖون١٘ ٚصق١ٍوً ثٌّٖوى٩س ٚثصنوجى ثٌموٌثً ٚهًثّوز ثٌقجٌوزدعٕوٛثْ: عمو هًٚر صو٠ًذ١ز  -93
 ظٌٙث.  99.31-9، ِٓ ثٌْجعز 9/9199/ 96ٌٍذضٌٚي ، ٌّوًثء ث٦هثًثس ، ٠َٛ ث٨ع١ٕٓ 

، دٌّوَ صو٠ًخ ٌٕوز إّىٕو٠ًز ٌٍذضوٌٚي ٝؽٟٛ ثٌعًّ ٌٟٚق ثٌضؽٍخ ع١ٍٙجث٢عجً ثٌّضٌصذز عٍٝ دعٕٛثْ: عمو هًٚر صو٠ًذ١ز  -91
 ظٌٙث.  99.31-9، ِٓ ثٌْجعز 91/9/9199، ٌّوًثء ث٦هثًثس ، ٠َٛ ثٌغ٩عجء
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، دٌّووَ صوو٠ًخ ٕوٌوز إّوىٕو٠ًز ٌٍذضوٌٚي ،  صوأع١ٌ ٝوؽٟٛ ثٌعّوً عٍوٝ ثٌٚوقز ٟٚوٌق ع٩ؽٙوجدعٕٛثْ: عمو هًٚر صو٠ًذ١ز  -99
 ظٌٙث.  99.31-9، ِٓ ثٌْجعز 91/1/9199ث٨ًدعجءٌّوًثء ث٦هثًثس ، ٠َٛ 

، دٌّوَ صو٠ًخ ٌٕوز إّىٕو٠ًز ٌٍذضوٌٚي ،  ثٌٍْٛن ث٨ْٔجٔٝ ٚثٌع٩لجس ثٌضذجه١ٌز ٚهًثّز ثٌقجٌزدعٕٛثْ: عمو هًٚر صو٠ًذ١ز  -96
 ظٌٙث.  99.31-9، ِٓ ثٌْجعز 7/3/9199ٌّوًثء ث٦هثًثس ، ٠َٛ ث٨ع١ٕٓ 

 

ٌِوَ ثٌق٠ٌز ٧ًٌٕجه ثٌٕفْٟ ٚ  ثّضنوثَ ثٌّٛثه ٚإهِجٔٙجثٌٌّوَ ثٌمِٟٛ ٌوًثّجس إّجءر   -ػ 
 ِعٙو ٔش ـ٠ًٍٛوث )ثٌضقجٌؿ ثٌوٌٟٚ ٌٍّؾضّعجس ثٌع٩ؽ١ز (ٚثٌضو٠ًخ ث٨وجه٠ّٝ دجٌضعجْٚ  ِع 

(ISAACS) with Freedom Center for psychological counseling & academic training 

Alexandria branch in partnership with the Institute of net Florida (International 

Alliance of therapeutic communities)  
 

 ( ِقجٌٝر صو٠ًذ١ز 9) 
 

، ثٌٌّووَ ثٌموِٟٛ ٌوًثّوجس  ه٠ٕجِذجس ؽٍْوجس ثٌعو٩ػ ثٌٕفْوٟ ثٌؾّوجعٟز دعٕٛثْ: عمو هًٚر صو٠ًذ١ز ٚإٌمجء ِقجٌٝر صو٠ًذ١ .9
٩ي دٌٔوجِؼ ثٌق٠ٌوز ِووٓ ثٌعموجل١ٌ ٚث٠٨ووٍ دجٌضعووجْٚ ِوع و١ٍووز ث٢هثح ، ِوٓ موو (ISAACS) إّوجءر ثّوضنوثَ ثٌّووٛثه ٚإهِجٔٙوج

( أ٠وجَ ي : 9ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ـٟ ثٌوًٚر ثٌضو٠ًذ١ز ٌّعجٌؾز ثٌٍْٛو١جس ث٨هِج١ٔز ٚث٨ٝطٌثدجس ثٌٕف١ْز ثٌضٟ عموس ٌّور )
 .97/1/9191إٌٝ  99/1/9191( ِضوًح ، ـٟ ثٌفضٌر ِٓ 31)

، ثٌٌّوووَ ثٌمووِٟٛ ٌوًثّووجس إّووجءر  أّووِ ثٌعوو٩ػ ثٌٕفْووٟ ثٌؾّووجعٟز دعٕووٛثْ: ٌر صو٠ًذ١ووعمووو هًٚر صو٠ًذ١ووز ٚإٌمووجء ِقجٝوو .9
، ِوٓ مو٩ي دٌٔوجِؼ ثٌق٠ٌوز ِوٓ ثٌعموجل١ٌ ٚث٠٨ووٍ دجٌضعوجْٚ ِوع و١ٍوز ث٢هثح ؽجِعوز  (ISAACS) ثّضنوثَ ثٌّوٛثه ٚإهِجٔٙوج

( 31( أ٠وجَ ي : )9ٌٕف١ْز ثٌضٟ عمووس ٌّوور )ث٦ّىٕو٠ًز ، ـٟ ثٌوًٚر ثٌضو٠ًذ١ز ٌّعجٌؾز ثٌٍْٛو١جس ث٨هِج١ٔز ٚث٨ٝطٌثدجس ث
 .97/1/9191إٌٝ  99/1/9191ِضوًح ، ـٟ ثٌفضٌر ِٓ 

 
 لُْ ٟخ ٔفْٟ أٟفجي –و١ٍز ثٌطخ  –ؿ 

 ( ِقجٌٝر صو٠ًذ١ز 9)  
 

، ٌّووور ّووجعز 96/7/9199، ٠ووَٛ ثٌغ٩عووجء صم١ٕٓ ث٨مضذووجًثس ثٌٕفْوو١زز دعٕووٛثْ:عمووو هًٚر صو٠ًذ١ووز ٚإٌمووجء ِقجٝووٌر صو٠ًذ١وو -9
 ؿ، ـٟ ثٌوًٚر ثٌضو٠ًذ١ز ثٌّىغفز دعٕٛثْ :ٚٔٚ

 Vineland & DASS Intensive Training Course  دجٌضعجْٚ ثٌّٖضٌن د١ٓ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ث٢هثح ٚلُْ ثٌطخ ،
 ( ِضوًدج.96، ي ) 91/8/9199ٚفضٝ  91/7/9199ثٌٕفْٟ ٥ٌٟفجي دى١ٍز ثٌطخ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ـٟ ثٌفضٌر ِج د١ٓ 

، ٠وووَٛ ثٌغ٩عوووجء ثٌع٩ؽوووجس ثٌٕفْووو١ز ثٌّعجٙوووٌر ٨ٝوووطٌثدجس ث٤ٟفوووجيز دعٕٛثْ:ًر صو٠ًذ١وووز ٚإٌموووجء ِقجٝوووٌر صو٠ًذ١وووعموووو هٚ -9
 ، ٌّور ّجعز ٚٔٚؿ، ـٟ ثٌوًٚر ثٌضو٠ًذ١ز ثٌّىغفز دعٕٛثْ :96/7/9199
 Vineland & DASS Intensive Training Course ٚ لُْ ثٌطخ ، دجٌضعجْٚ ثٌّٖضٌن د١ٓ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ث٢هثح

 ( ِضوًدج.96ي : ) 9199/ ،91/8ٚفضٝ  91/7/9199ثٌٕفْٟ ٥ٌٟفجي دى١ٍز ثٌطخ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ـٟ ثٌفضٌر ِج د١ٓ 
 

 و١ٍضٟ ث٢هثح ؽجِعضٟ ث٦ّىٕو٠ًز ٚع١ٓ ِّٕ  –ك 
 ( هًٚر  صو٠ًذ١ز 9) 

 
ٌّور مّوِ   91/3/9199ثٌغ٩عجء ثٌّٛثـك ٠َٛ  ، عمو هًٚر صو٠ًذ١ز ِىغفز  دعٕٛثْ :   دعٜ ثٌّمج١٠ِ ث٦و١ٕ١ٍى١ز ٥ٌٟفجي -9

ّجعجس ّٝٓ ثٌوًٚر ثٌضو٠ًذ١ز ثٌّىغفز ثٌعجِز  دعٕٛثْ  : ث٨مضذجًثس ٚثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ٥ٌٟفجي، ـٟ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍوز 
( ِضوًدج، دّنضذوٌ عٍوُ 39، ي: )99/3/9199ٚفضٝ  97/3/9199( ّجعز، ـٟ ثٌفضٌر ِجد١ٓ 99ث٢هثح ٌّور مّْز أ٠جَ )

فِ دجٌى١ٍز ، دجٌضعجْٚ ِع و١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ع١ٓ ِّٕ ، د٠ٌجهر ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِقّٛه ث١ٌْو أدٛ ث١ٌٕوً ِموًٌ ثٌٍؾٕوز ثٌٕ
 ثٌع١ٍّز ـٟ ؽ٠ًّٛٙز ٌِٚ ثٌعٌد١ز.

 
 ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز –ـُْ عٍُ ثٌٕفِ  –و١ٍز ث٢هثح  –ه 

 هًٚر صو٠ًذ١ز(  9) 
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 عمو هًٚر صو٠ًذ١ز ِىغفز  دعٕٛثْ : -9
 Cognitive Behavioral Therapyثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ  ثٌع٩ػ 

 ثٌّْضٜٛ ث٤ٚي: ث٤ِّ ٚثٌمٛثعو ٚث٨عضذجًثس ثٌع٩ؽ١ز
Level One: Basics. Rules & Therapeutic Considerations 

، ي: 97/99/9199ٚفضٝ  91/99/9199( ّجعز، ـٟ ثٌفضٌر ِجد١ٓ 99ـٟ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ث٢هثح ٌّور أًدعز أ٠جَ ) 
 ( ِضوًدج، دمجعز ثٌٕوٚثس دجٌى١ٍز.99)
 

 ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز –ٌِوَ ث٦ًٕجه ثٌٕفْٟ دى١ٍز ث٢هثح –ى 
 ( هًٚر صو٠ًذ١ز 9) 

 
 عمو هًٚر صو٠ًذ١ز ِىغفز  دعٕٛثْ : -9

 ه٠ٕج١ِجس صق١ًٍ ثٌٖن١ٚز ث٨هِج١ٔز
Analysis Dynamics of Addictive Personality 

 .( ِضوًح 9 ، ي: )9/9199/ 9ٚفضٝ  9/9199/ 39دى١ٍز ث٢هثح ـٟ ثٌفضٌر ِجد١ٓ 
 

 لطٌ
 ٌّوَ ثٌٌٚثه ٌٍضو٠ًخ ٚثٌضط٠ٌٛ د هًٚثسٌضْع  ثًٚثق صق٠ٌ١ٞز

Al Rowad for Management & Technical Consulting 

 
 9193أوضٛدٌ   – 9193أؼْطِ 

 
 .س هًٚثس ـٟ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ٥ٌٟفجيدٌٚصٛو٨ٛ إعوثه .9
 .ـجس ثٌٍْٛو١زهًٚثس ـٟ ث٨ٔقٌثإعوثه دٌٚصٛو٨ٛس  .9
 .هًٚثس ـٟ ع٩ػ ث٦هِجْ إعوثه دٌٚصٛو٨ٛس .3
 .هًٚثس ـٟ ع٩ػ ثٝطٌثح ث٠ٌٛٙز ثٌؾ١ْٕزإعوثه دٌٚصٛو٨ٛس  .1
 .إعوثه دٌٚصٛو٨ٛس هًٚثس ـٟ ع٩ػ ث٨ٔقٌثـجس ثٌٍْٛو١ز .9

 إعوثه دٌٚصٛو٨ٛس هًٚثس ـٟ ثٌطخ ثٌٕفْٟ. .6
 .إعوثه دٌٚصٛوٛي هًٚر ـٟ ثٌع٩ػ ث٤ٌّٜ .7
 .ـٟ ثٌّٙجًثس ىثس ثٌٍٚز دجٌطخ ثٌٕفْٟ ٚث٦هِجْ ٚثٌضأ١ً٘ هًٚر إعوثه دٌٚصٛوٛي .8

 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثّضنوثَ ثٌّمج١٠ِ ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌٕف١ْز ـٟ ع١ٍّز ثٌضٖن١٘ ث٦و١ٕ١ٍىٟ إعوثه .9

 

 ًّجةً ِجؽْض١ٌ ٚهوضًٛثٖ
 صم١١ُثعجهر إٌٕثؾ ِٕٚجلٖز ٚ

 ( ًّجٌز 779 ) 
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 ثٌعوه ثٌٌّجةً
 91 إٌٕثؾ ًّجةً ِجؽْض١ٌ

 17 ٌثؾ ًّجةً هوضًٛثٖإٕ
 79 ِٕجلٖز ًّجةً ِجؽْض١ٌ

 9 هوضًٛثٖ ِٕجلٖز ًّجةً
 61 إعجهر ـق٘ ًّجةً ِجؽْض١ٌ ٚهوضًٛثٖ

 977 ؽٍّز
 

 إٌٕثؾ ًّجةً ِجؽْض١ٌ 
 ( ًّجٌز91)

 
 إٌٕثؾ ًّجةً ِجؽْض١ٌ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

 ( ًّجٌز 88) 
 

 ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًزو١ٍز ث٨هثح إٌٕثؾ ًّجةً ِجؽْض١ٌ 
 ( ًّجٌز 98 ) 

 

ٌنفٜ فور ثعٌثٛ ثٝطٌثح ٔم٘ ثٌٌؼذز ِعٌـٟ  ث٠ؾجدٟ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ:   ّجًر ّع١و عٍٟ ثدٌث١ُ٘ فجِو .9
 ِٕضٚؿ ثٌطٌق هًٌِٚصجهٞ  ثٚ ثٌى٠ٌْضجي  ) ١ِظ ثِف١ضج١١ِٓ ( ث٠٨ِ ِضعجـٟ ثٌيوٌٞ ٌوٞ ِؾّٛعز ِٓ ثٌٌثٕو٠ٓ ثٌؾ١ْٕز

ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو  ثٌٕثؾ   ،
 . ، ًّجٌز ؼ١ٌ ٔضًٖٛر 9/7/9193ث٦ّىٕو٠ًز ،   صْؾ١ً ثٌمُْ 

ثٌٚوِز ثٌٌّوذز ٌوٞ : ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ صىجٍِٟ ٌِصىَفٛي ث٨ٔفعجي ٌنفٜ فور  هعجء ـضقٟ عٍٟ ثفّو .9
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش  ثٌٕثؾ   ِٓ ٚثٌو٘ٓ ،ّفجفج ـموْ عي٠ًضٙٓ ٚفذٍٓ ثؼضٚذٓ ٚةٟ ِؾّٛعز ِٓ ثٌٌّث٘مجس ث٩ٌ

عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،   صْؾ١ً ثٌمُْ 
 ، ًّجٌز ؼ١ٌ ٔضًٖٛر 99/9/9193

   ثٟفجي ثٝطٌثح ١ٟؿ ثٌضٛفو ،ثِٙجس ٙعٛدجس صٛثًٙ  نفٜصوع١ّٟ ٌومٍٟ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ص:  ٘جؽٌ ثٌّْٕٟٛ عذو ثٌٌف١ُ .3
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز  ثٌٕثؾ

 ، ًّجٌز ؼ١ٌ ٔضًٖٛر. 99/9/9199ث٦ّىٕو٠ًز ،   صْؾ١ً ثٌمُْ 

ً :  ثعٌ دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ لٟٚٚ ٌٖقي ـعج١ٌز ثٌيثس ٌوٞ ِؾّٛعز ثِٙجس ِٓ ىٚثس ثٌّثء فّٛهٖ ثفّو فّٛهٖ ؽ١ّ .1
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ  ثٌٕثؾ   ، ثٟفجي ث٨ٝطٌثح ثٌّٕجةٟ ثٌيٕٟ٘

 ًّجٌز ؼ١ٌ ٔضًٖٛر. ، 99/9/9199ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،   صْؾ١ً ثٌمُْ 

ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ٌٍَّػ ثٌع٩ؽٟ د١ٓ ِٙجًثس ثٌضمذً ٚث٨ٌضَثَ ٚثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ٌنفٜ فور  ه١ِجٔز عجهي ٚه٠ع ٌٍِق :  .9
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو  ثٌٕثؾ   ،ثٝطٌثح ثٌٞؽ٠ ث٩ٌفك ٌٚوِز  ثسِٓ ىٚ ثسدعٜ ثعٌثٛ ِؾّٛعز ًثٕو

صْؾ١ً ثٌمُْ   جى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّض
 ، ًّجٌز ؼ١ٌ ٔضًٖٛر. 99/9/9199

، إٌٕثؾ صم١ٕٓ ثٌْٕنز ث٠ٌٌّٚز ٌٍطذعز ثٌنجِْز ٌّم١جُ ٌؽز ثٟفجي ِج لذً ثٌّوًّز  :  ١ٌِٔج ِقّو ٔؾ١خ ٍو٠ٌج ًِٞجْ .6
د٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ث

،  ٚ ثٌووضًٛ / ثفّو ث١ٌْو ـّٟٙ عٍٟ ،  ِوًُ عٍُ ٔفِ ثٌّٕٛ دمُْ عٍُ ثٌٕفِ  دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،  صْؾ١ً 
 ، ًّجٌز ؼ١ٌ ٔضًٖٛر. 99/9/9199ثٌمُْ 

ثٌّعٌـٟ  ـعج١ٌز ثٌَّػ د١ٓ ِٙجًثس ثٌع٩ػ ثٌؾوٌٟ ثٌٍْٛوٟ ٚ ثٌع٩ػ  ث٠ز ِقّو ٙذٌٞ ؽجح هللا عذو ث٩ٌَْ ثدٛعجٌِ :  .7
، إٌٕثؾ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش  ٌنفٜ دعٜ ثعٌثٛ ثٝطٌثح ثٌٖن١ٚز ثٌقو٠ز ٌوٞ ِؾّٛعز ِٓ ثٌٌثٕو٠ٓثٌٍْٛوٟ 

ح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهث
،  ٚ ثٌووضًٛ / ثفّو ث١ٌْو ـّٟٙ عٍٟ ،  ِوًُ عٍُ ٔفِ ثٌّٕٛ دمُْ عٍُ ثٌٕفِ  دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،  صْؾ١ً 

 ، ًّجٌز ؼ١ٌ ٔضًٖٛر. 3/7/9199ثٌمُْ 
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دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ع٠ََٖ عٍٟ عطج ثٌقْج١ٔٓ ٩٘ي ) ِع١ور دمُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ث٨هثح ؽجِعز ث٨ّىٕو٠ًز ( : ـعج١ٌز  .8
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو  ثٌٕثؾ   ، ِؾّٛعز ِٓ ١ِْب ثّضنوثَ ثٌىقٛي ٌوٌٞنفٜ ث٨ٔوـجع١ز  ؽوٌٟ ٍّٛوٟ ِعوي

 ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،
 . : عٍُ ٔفِ ثهِجْ صنٚ٘ ،  جٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر، 9/9199ًّ/ 6صْؾ١ً ثٌمُْ 

ٌوٞ ٌنفٜ فور ثٌٖعًٛ دجٌٍٙفز ِعٌـٟ ٍّٛوٟ دّٙجًثس ثٌضألٍُ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ :  ّجًر ٠ٌْٞ م١ِّ عذو ثٌٌفّٓ .9
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ  ثٌٕثؾ   ِؾّٛعز ِٓ ِعضّوثس ثٌىقٛي ،

 ، ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر9/9191/ 9صْؾ١ً ثٌمُْ  ٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،ث

ثٌطذعز ثٌغج١ٔز ٌٍضومً ثٌٖجًِ ٌوٜ ِؾّٛعز ِٓ   2: ـعج١ٌز ثٌْٕنز ث٠ٌٌّٚز ٌّٕٛىػ ٠ٍؾ١ًٛثسهللا  ١ٌِٔٓ أفّو ٔؾ١خ عذو .91
فش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِو ثٌٕثؾ   ،ثٟفجي ثٌضٛفو ، 

دى١ٍز ثهثح  ثٌّٕٛ ِوًُ عٍُ ثٌٕفِ ،  ه. / ثفّو ث١ٌْو ـًّٟٙة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع 
 ، ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر9/9191/ 9ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، صْؾ١ً ثٌمُْ 

ثٌٕف١ْز ٌوٞ ٌنفٜ فور دعٜ ث٨عٌثٛ دقْٓ ثٌٌّثَ  ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ:  ٌقٛثٌٗآ٠ٗ ِٚطفٝ أفّو أفّو ث .99
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ  ثٌٕثؾ   ،،ث٨ٟفجي ث٨ٔجط ىٚثس ثٝطٌثح لٍك ث٨ٔفٚجي ِؾّٛعز ِٓ 

 9صْؾ١ً ثٌمُْ   ح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهث
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر . ،9/9191/

ثٝطٌثح ىًٚر ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ دئعجهر ثٌذ١ٕز ثٌّعٌـ١ز ٌنفٜ فور ثعٌثٛ ثٌّثء عجهي ـجًٚق عطج هللا :  .99
ِوفش عذو ثٌق١ّو  ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ثٌٕثؾ   ، ثٌٖٙٛر ثٌؾ١ْٕز ٩ٌٔغٟ ٌوٜ ِؾّٛعز ِٓ ِضعجـ١جس ثعضّجه ث٨ّضٌٚوِ

صْؾ١ً  عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،9/9199/ 7  ثٌمُْ  

ثٌؾ١ْٕز ٌوٜ  ثٝطٌثح ىًٚر ثٌٖٙٛرـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ دجٌضمذً ٚث٨ٌضَثَ ٌنفٜ فور :  ه١ِجٔز ّجِٟ ـّٟٙ ؽجه .93
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ  ثٌٕثؾ   ، ِؾّٛعز ِٓ ِعضّوثس ثٌىقٛي

 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،7/9199/ 6صْؾ١ً ثٌمُْ   ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،

 ِؾّٛعز ِٓ ٌٖقي صقًّ ثٌؽّٛٛ ٌوٞثٌّعٕٟ ١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ٌِصىَ فٛي : ـعجث١ٌٌِْٚجء ّع١و ث١ٌْو ؽّعز .91
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ  ثٌٕثؾ   ،ثٌقذجٌٟ ّفجفج  ثٌٌّث٘مجس

 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر  ،7/9199/ 6، صْؾ١ً ثٌمُْ  ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز 

ِٙجًثس صو٠ًخ ثٌع٩ػ ثٌؾوٌٝ ثٌٍْٛوٝ ـٝ ثٌّوثًُ ٌقً  ٌذٌٔجِؼ ـعج١ٌز ثٌْٕنز ث٠ٌٌّٚز : دّْز أدٛثٌن١ٌ ًٝٛثْ ِقّو .99
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ  ثٌٕثؾ،  ثٌّٖى٩س ث٨ٔفعج١ٌز ٌٌٍّث٘م١ٓ

ِع  ه. / ثفّو ث١ٌْو ـّٟٙ ِوًُ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ث٨و١ٕ١ٍى
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،7/9199/ 6، صْؾ١ً ثٌمُْ  ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًزث٢هثح 

١ِْب ِٓ  ؾّٛعز٨ِوضْجح دعٜ ثٌم١ُ ث٠٨ؾجد١ز ٌوٜ دجٌّنط٠  ٔفْٟ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ:  ه١ٔج ِقّو م١ًٍ ثدٌث١ُ٘ .96
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ  ثٌٕثؾ،   ثٌضٌثِجهٚي ثّضنوثَ

 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ،7/9199/ 6، صْؾ١ً ثٌمُْ   ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

ًٌٍٚٛر ثٌّطٌٛز ٌّم١جُ دجًوٍٝ ٌٍضم١١ُ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٌمًٚٛ  ثٌْٕنز ث٠ٌٌّٚزصم١ٕٓ : ِٝ ِقّو فْٓ ٍوٝ عٍٝ ؽجه  .97
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ  ثٌٕثؾ،  ٚثٌٌّث٘م١ٓ ثٌٛظجةؿ ثٌضٕف١ي٠ز ٩ٌٟفجي

. / ثفّو ث١ٌْو ـّٟٙ ِوًُ عٍُ ثٌٕفِ ِع  هثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر  ،7/9199/ 6، صْؾ١ً ثٌمُْ  ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًزدى١ٍز ث٢هثح 

ِٓ ث٨ٟفجي  ِؾّٛعزثٌطذعز ثٌغج١ٔز ٌوٜ   HELP 3-6 ـعج١ٌز ثٌْٕنز ث٠ٌٌّٚز ٌذٌٔجِؼ :  ثّّجع١ً ٠ًُ عذو ثٌفضجؿ ؽجدٌ .98
ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٤ّضجى  ثٌٕثؾ، ىٚٞ ث٨ٝطٌثدجس ثٌّٕجة١ز 

 ثٌّٕٛ ثفّو ث١ٌْو ـّٟٙ ِوًُ عٍُ ثٌٕفِ ِع  ه. /ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر  ،9/9199/ 9صْؾ١ً ثٌمُْ ،    ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًزدى١ٍز ث٢هثح 

ٌوٜ ع١ٕز ِٓ   PTSDدٌٔجِؼ ع٩ؽٟ دج١ٌْىٛهًثِج ٌنفٜ فور أعٌثٛ  ج ِقّو ِّٛٝ أدٛ ثٌع٩  : ـعج١ٌزٔوٜ ًٝ .99
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ  ثٌٕثؾث٤ٟفجي، 

 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر  ،9/9199/ 9صْؾ١ً ثٌمُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

: ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ِعٌـٟ ٍّٛوٟ ٌِصىَ فٛي ٙوِز ٌنفٜ فور أ٨عٌثٛ  ثٌو٠ًٕٝأ٠ز ٠ٌْٞ ِقّو ف١ْٓ  .91
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو  ثٌٕثؾ ،ِٓ ث٤ٟفجي ِؾّٛعزثٌٕف١ْز ٌٚوِز ثٌضقٌٓ ثٌؾْٕٟ ٌوٜ 

 9صْؾ١ً ثٌمُْ  ِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕف
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر  ،9/9199/

ٌضق١ْٓ ًٙٛر ثٌؾُْ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ىٚثس دجٌضمذً ٚث٨ٌضَثَ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ : ف١ْٕٓ ٍّٛثْ عجهي ِقّو ٍوٟ  .99
عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ  ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش ثٌٕثؾ ،ثٝطٌثح ثٌٌٖٖ ثٌعٚذٝ

 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ،9/9/9198صْؾ١ً ثٌمُْ  ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
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ثٌضفجعً ( ٌضط٠ٌٛ ِٙجًثس RDI -ؽضّجع١زض١ّٕز ثٌع٩لجس ث٤دـعج١ٌز صطذ١ك دٌٔجِؼ ) ثٌضومً ِقّٛه ثفّو ِقّٛه صّجَ :  .99
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ  ثٌٕثؾ، ثٌذ١تز ث٠ٌٌّٚز أٟفجي ١ٟؿ ثٌضٛفو ـٝ ع١ٕز ِٓ ث٤ؽضّجعٟ ٌوٞ 

ث١ٌْو  ِع أ. ه. / ٟجًقثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
ًّجٌز ؼ١ٌ  ،7/7/9198ثٌٕفْٟ ٥ٌٟفجي دى١ٍز ثٌطخ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز،  صْؾ١ً ثٌمُْ عٌّ، أّضجى ثٌطخ  إّّجع١ً
 ًِٕٖٛر.

ثي ثّجد١ع( ٌضنف١ؿ فور أعٌثٛ ث٨عضّجه عٍٝ  8ؽّجعٝ ث٠ؾجدٝ )ثٌّثء أفّو عٍٟ عجدش : ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ  .93
٠ٍو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثدٛ ثٌٕثؾ ،ثُ هٞ 

 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ،7/7/9198صْؾ١ً ثٌمُْ  لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

ٌوٜ  ٌنفٜ فور ثٌقٌِجْ ِٓ ثٌقخ دضو٠ًذجس ثٌّٙجًثس ثٌعجٟف١ز ٔفْٟ ع٩ؽٟـعج١ٌز دٌٔجِؼ  : ِٚطفٝ هعجء ِقّو .91
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،   ثٌٕثؾثٌٌثٕو٠ٓ،  ِٓ ىٜٚ ث٨فض١جؽجس ثٌنجٙز ِؾّٛعز

ًّجٌز  ،9/9198/  3صْؾ١ً ثٌمُْ ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.

ث٤ّضجى  ثٌٕثؾثّضىٌُٙٛ،  ِض٩ٍِزٟ ٌنفٜ فور صوع١ّ ٔفْٟ ه٠ٕجِٝ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ:  هث١ٌج عَس ِٚطفٟ ِقّٛه .99
ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح 

 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،9/9198/  3صْؾ١ً ثٌمُْ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

صوع١ّٟ ٌنفٜ فور أعٌثٛ ثٝطٌثح ثٌٞؽ٠ ث٩ٌفك  ٔفْٟ ٔجِؼ ع٩ؽٟـعج١ٌز دٌ ثٌٌف١ُ: عذو هعجء ؽّجي عذو ثٌؾٛثه .96
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ  ثٌٕثؾٌٚوِز، 

 .ًِٕٖٛرًّجٌز ؼ١ٌ  ،9/9198/  3صْؾ١ً ثٌمُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

ث٤ٟفجي ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ صوع١ّٟ ٌٞقج٠ج : ( دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٨ّىٕو٠ًز ) ِع١ور ذو ث٩ٌَْ ِقّوهعجء ع .97
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو  ثٌٕثؾ ، ٌٙٓ ؽٕج٠ز ثؼضٚجح ثٌيوًٛ ثٌذجٌؽزثٌٕجؽ١جس ِٓ  ث٦ٔجط

/  3صْؾ١ً ثٌمُْ  ُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ ل
 .عٍُ ٔفِ ؽٕجةٝ صنٚ٘ :ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ،9/9198

ٔٛدجس  ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ؽّجعٟ ِىغؿ دجٌٍعخ ؼ١ٌ ثٌذٕجةٟ ثٌّٛؽٗ ٌنفٜ فور : ِٟ ِقّو ِقّو ع١و ٠ًٖز .88
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو  ثٌٕثؾ، ٌعج٠زثٌؽٞخ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ أٟفجي ثٌضٛفو م٩ي ثٌمجةُ دجٌ

 ،9/9/9197صْؾ١ً ثٌمُْ ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.

أعٌثٛ ثٝطٌثح ثٌٍّْه ٌوٜ ع١ٕز ِٓ  فور فٜدج١ٌْىٛهًثِج ٌن ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ : ٨ٚء ـضـ هللا عذو ثٌقٟ ث١ٌْو .99
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ  ثٌٕثؾث٤ٟفجي، 

،  ٠زؽجِعز ث٦ّىٕوًِع ه / ثفّو ث١ٌْو ـّٟٙ ِوًُ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ث٢هثح عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ،9/9/9197صْؾ١ً ثٌمُْ 

ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ِعٌـٟ ٍّٛوٟ ؽّجعٟ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ثٌٌّث٘م١ٓ ١ِْتٟ ثّضنوثَ  :فٕج  ًٍق عطج هلل ه١ِجٔز .31
 ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ثٌٕثؾ،   ثٌّْضٕٖمجس

 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،8/7/9197صْؾ١ً ثٌمُْ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

ث٨صؾج٘جس ثٌٕف١ْز ٔقٛ ث١ٌّْٕٓ ٚع٩لجصٙج دذعٜ ِضؽ١ٌثس ثٌٖن١ٚز ٌوٜ ع١ٕز ِٓ  :( ١ٌذٟ)  أفّو ِقّو أفّو ث٤عًٛ .39
وفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِ ثٌٕثؾ،  ٍٟذز ثٌّوثًُ ثٌغج٠ٛٔز دؾٕٛح ١ٌذ١ج

ِع ه / ثفّو ث١ٌْو ـّٟٙ ِوًُ عٍُ ثٌٕفِ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،99/9/9197، صْؾ١ً ثٌمُْ  ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًزدى١ٍز ث٢هثح 

ثٝطٌثح ـٌٟ ثٌٕٖجٟ ٚ لًٚٛ ث٨ٔضذجٖ ٌوٜ ث٤ٟفجي ٚ ع٩لضٗ دذعٜ ث٨ٝطٌثدجس ثٌٕف١ْز  ه٠ٕج ِّوٚؿ أفّو ِقّٛه ـٌػ : .39
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى  ثٌٕثؾ،  ثٌّٛٛثُ ثٌمٌٙٞ ( –ثٌمٍك  –) ث٨وضتجح 

ِع ه / ثفّو ث١ٌْو ـّٟٙ ِوًُ عٍُ و٠ًز ، عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕ
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ،1/9/9197، صْؾ١ً ثٌمُْ  ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًزثٌٕفِ دى١ٍز ث٢هثح 

ـعج١ٌز : ـعج١ٌز دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ صع١ٍّٟ ِٙجًثصٟ ٌٖقي ( دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٨ّىٕو٠ًز ) ِع١ور أ١ٌِر فجصُ إدٌث١ُ٘ م١ًٍ .33
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،   ثٌٕثؾ ،أِٙجس أٟفجي ثٌضٛفو ثٌيثس ٌٍضألٍُ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ 

ِع ه / عفجؾ عذو ثٌّٕعُ ِوًُ عٍُ ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
ىٜٚ ثفض١جؽجس  صنٚ٘ :ّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ، ً ،3/9/9196، صْؾ١ً ثٌمُْ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًزثٌٕفِ دى١ٍز ث٢هثح 

 .مجٙز

ثٌٛفور ثٌٕف١ْز ٚع٩لضٙج دىً ِٓ ثٌضٛثـك ٚثٌعٛثًِ ثٌنِّ ٌٍٖن١ٚز  ٌووٞ ع١ٕوز ِمجًٔوز  :ّجٌٟ أفّو ٕٛلٟ ٕف١ك فجـع  .31
١ىوٟ ٚ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٍٕ ثٌٕثؾ،  ِٓ ٩ٟح ثٌؾجِعز

ؽجِعوز ِوع ه / عفوجؾ عذوو ثٌّوٕعُ ِووًُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ث٢هثح ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّوىٕو٠ًز ، 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،9199/  3/   9،  صْؾ١ً ثٌمُْ  ث٦ّىٕو٠ًز 
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د١ه ١ٌٍأُ ٌوٜ ع١ٕجس ِوٓ ث٠ٌٌوؿ : صم١ٕٓ ِم١جُ  (دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٨ّىٕو٠ًزإ٠ّجْ وّجي ثٌو٠ٓ عذو ثٌق١ٍُ دوً) ِع١ور  .39
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ  ثٌٕثؾ، ٚثٌقٌٞ ِٓ ثٌؾ١ْٕٓ

ؽجِعوز ِع ه / عفجؾ عذو ثٌّٕعُ ِووًُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ث٢هثح ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 ل١جُ ٔفْٝ. صنٚ٘ :ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ،6/9/9196، صْؾ١ً ثٌمُْ  ٠زث٦ّىٕوً

أعوٌثٛ ثٝوطٌثح ثٌّْوٍه  فوور ٍّٛوٟ صق١ٍٍٟ ٚظ١فٟ ٌنفوٜ ٔفْٟ : ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ٘ذز ِقّو أدٛ ثٌع١ٕ١ٓ ثٌٕؾجً .36
ٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌ ثٌٕثؾٌوٜ ث٤ٟفجي، 

ؽجِعووز ِوووًُ عٍووُ ثٌووٕفِ دى١ٍووز ث٢هثح  ِووع ه / ثفّووو ثٌْوو١و ـّٙووٟلْووُ عٍووُ ثٌووٕفِ دى١ٍووز ثهثح ؽجِعووز ث٦ّووىٕو٠ًز ، 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.، 9/9/9199، صْؾ١ً ثٌمُْ  ث٦ّىٕو٠ًز

ِعضّووٞ ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ ؽووٌٟ ّوٍٛوٟ ٌنفوٜ ِْوضٜٛ ث٦فذوجٟ  ٔفْوٟ : ـعج١ٌوز دٌٔوجِؼ ع٩ؽوٟأفّو ِقّو إدٌث١ُ٘ صٛـ١وك .37
ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو عذووو ثٌٍط١ووؿ ثفّووو ثد٠ٍٛووو،  ثّووضجى عٍووُ ثٌووٕفِ  ثٕووٌثؾ، ١٘وًٚو٠ًٍٛووو ثٌضٌثِووجهٚي

ِووًُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز  ِوع ه / ثفّوو ثٌْو١و ـّٙوٟث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ،9/9/9199صْؾ١ً ثٌمُْ ،  ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًزث٢هثح 

ـعج١ٌووز دٌٔووجِؼ ع٩ؽووٟ ٔفْووٟ ؽّووجعٟ  : (دى١ٍووز ث٢هثح ؽجِعووز ث٨ّووىٕو٠ًز) ِع١ووور   إّووّجع١ًِوو٠ٌُ أفّووو عٍووٟ إّووّجع١ً  .38
ٌٍٛلج٠ز ِوٓ ث٦ًصىوجُ ِؤّوِ عٍوٝ ثٌوٛعٟ ث٢ٔوٟ ـ١ّوج ٠ضعٍوك دوذعٜ ثٌّضؽ١وٌثس ثٌٕفْو١ز ٚ ثٌطذ١وز ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ ِضعوجـٟ 

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ  ثٌٕثؾ ،ث٤ـ١ٛٔجس 
ًةو١ِ عذو هللا ِذجٕوٌ أّوضجى ثٌطوخ ثٌٕفْوٟ ِٚٙج ٚٙفٝ  أ. ه. / وً ِٓ ِعلُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

  ث٦ّوىٕو٠ًز،ؽجِعوز عفوجؾ عذوو ثٌّوٕعُ ِووًُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ث٢هثح  ثٌموجٌ٘ر، ه. /ؽجِعوز  -دى١ٍوز ثٌطوخ ٚفور ث٦هِجْ 
 .صنٚ٘ : عٍُ ٔفِ ٟذٟ ًِٕٖٛر،ًّجٌز ؼ١ٌ  ،7/9/9199صْؾ١ً ثٌمُْ 

صعووو٠ً  دٌٔووجِؼ هًثّووز ِمجًٔووز ٌفعج١ٌووز وووً ِووٓ : (دى١ٍووز ث٢هثح ؽجِعووز ث٨ّووىٕو٠ًز) ِع١ووور  ًٝووٛٞ ًٍق ثٌْوو١و ثٌْووعؤٟ .39
ٚثٌَّػ د١ّٕٙج ـٟ مفٜ ثٌْوٍٛن ثٌفٛٝوٛٞ ٌووٞ ع١ٕوز ِوٓ أٟفوجي  9ٍّْضمذ٩س ثٌعٚذ١ز هثٌٍْٛن ٚث٨ًد١ذٌثٍٚي ثٌّٞجه ٌ

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ  ثٌٕثؾ ،ثٌضٛفو
 -ى١ٍز ثٌطوخ د ٥ٌٟفجي ثٌٕفْٟ طخثٌعٌّ أّضجى ٟجًق ث١ٌْو إّّجع١ً  ِع أ. ه. /عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

 .صنٚ٘ : عٍُ ٔفِ ـ١ٌْٛٛؽًّٟجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ،7/9/9199، صْؾ١ً ثٌمُْ  ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

ـعج١ٌوز دٌٔوجِؼ ع٩ؽوٟ ٔفْوٟ عم٩ٔوٟ ثٔفعوجٌٟ ّوٍٛوٟ ؽّوجعٟ ِعضووي ث٤ؽوً  ٌضعوو٠ً دعوٜ ثٌّعضمووثس  ّٚجَ ثٌْو١و ثفّوو: .11
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو،  ثّوضجى  ثٌٕثؾٌٝٝ ثٌفٚجَ ، ث٩ٌعم١ٔ٩ز ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ِ

ًّوجٌز ؼ١وٌ  ،7/9/9199صْوؾ١ً ثٌمْوُ عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، 
 ًِٕٖٛر.

ٌضعوو٠ً دعوٜ ثٔفعوجٌٟ ّوٍٛوٟ ِعضووي ث٤ؽوً ؽّوجعٟ ـعج١ٌوز دٌٔوجِؼ ع٩ؽوٟ ٔفْوٟ عم٩ٔوٟ  :ِقّووإ٠ّجْ عذو ثٌقى١ُ عجٌِ  .19
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو  ثٕوٌثؾ ، ثٌقٖو١ٔثٌّعضموثس ث٩ٌعم١ٔ٩ز ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ِعضّووٞ 

صْوووؾ١ً ثٌمْوووُ  ثد٠ٍٛوووو،  ثّوووضجى عٍوووُ ثٌوووٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوووٟ ٚ ًةووو١ِ لْوووُ عٍوووُ ثٌوووٕفِ دى١ٍوووز ثهثح ؽجِعوووز ث٦ّوووىٕو٠ًز ، 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ،7/9/9199

 ثٌٖوعًٛ ٌنفوٜ فوور أعوٌثٛ ؽّجعٟ ِعضوي ث٤ؽًِعٌـٟ ٍّٛوٟ دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ  ـعج١ٌز: عٍٝ ِقّو آ٠ز عٍٝ ث١ٌْو .19
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو  ثٕوٌثؾ ،صوم١ٍوٗ: هًثّوز دج٦ّجءر ثٌٕف١ْز ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ث٤ٟفجي

 ثٌّوٕعُ،ِوع ه / عفوجؾ عذوو ٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث
 .ًِٕٖٛرًّجٌز ؼ١ٌ  ،91/9/9191صْؾ١ً ثٌمُْ 

ؽّوجعٟ ِعضووي ث٤ؽوً ٌضقْو١ٓ ِٙوجًثس ثٌضٛثٙوً ٌووٜ ِعٌـوٟ ّوٍٛوٟ دٌٔجِؼ ع٩ؽوٟ ٔفْوٟ  دجٕج: ـعج١ٌز فْٓ ٘جٌز أ١ٌِ .13
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو،  ثّوضجى  ثٌٕثؾ، صوم١ٍٗع١ٕز ِٓ ٌِٝٝ ثٌَ٘ج٠ٌّ: هًثّز 

ًّوجٌز ؼ١وٌ  ،6/9/9191صْوؾ١ً ثٌمْوُ عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، 
 ًِٕٖٛر.

ـٟ ٍّٛوٟ ؽّجعٟ ِعضوي ث٤ؽوً ٌنفوٜ فوور ثٌٖوعًٛ : ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ِعٌثٌذ١ٍٝ آ٠ز ٔذ١ً عذو هللا عذو ثٌعظ١ُ .11
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو  ثٕوٌثؾ ،: هًثّز صوم١ٍٗ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ثٌّضعجـ١ٓ ِٓ ث٨ٝطٌثدجس ثٌٕف١ْز دجٌّٛٙز

ه /  ِوععذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.،  6/9/9191صْؾ١ً ثٌمُْ  ٙفج ثفّو ـؤثه ،

: ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽوٟ ٔفْوٟ ؽّوجعٟ ِىغوؿ دجٌٍعوخ ؼ١وٌ ثٌذٕوجةٟ ثٌّٛؽوٗ ٌنفوٜ فوور  ٚ٘وثْ ِقّٛه٠ًٙجَ عٚجَ ثٌو٠ٓ  .19
فش عذو ثٌق١ّو عذو ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِو ثٌٕثؾ ،: هًثّز صوم١ٍٗ أعٌثٛ ثٌٌ٘جح ث٨ؽضّجعٟ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ث٤ٟفجي ث٦ٔجط

ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، ِوع ه / ٙوفج 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ،6/9/9191صْؾ١ً ثٌمُْ  ثفّو ـؤثه ،

ث٤ؽووً ؽّووجعٟ ٌنفووٜ ثٌٌ٘ووجح ـعج١ٌووز دٌٔووجِؼ ع٩ؽووٟ ٔفْووٟ ث٠ؾووجدٟ دؾووٛهر ثٌق١ووجر ِعضوووي : ه٠جٔووج ِقّووو فْووٕٝ ثٌّٕووجٚا .16
ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ِوووفش عذووو  ثٕووٌثؾ ، : هًثّووز صوم١ٍووٗ ٌوووٜ ع١ٕووز ِووٓ ث٦ٔووجطث٨ؽضّووجعٟ ثٌٕووجؽُ عووٓ ثٌضقووٌٓ ثٌؾْٕووٟ 
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ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ،6/9/9191صْؾ١ً ثٌمُْ  ِع ه / عفجؾ عذو ثٌّٕعُ ، ه ،ه / ٙفج ثفّو ـؤث

هًثّز عذٌ فٞج٠ًز ِمجًٔز ٌوًٚ ث٤مٚجةٟ ثٌٕفْٟ ث٦و١ٕ١ٍىٟ وّج ٠وًوٗ ثٌطذ١خ أّّجء ًٔٛٞ دٍع١و ث٠ٌٛٚعٟ )١ٌذ١ز( :  .17
ٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ث ثٌٕثؾ،  ثٌٕفْٟ ٌوٜ ع١ٕجس ِٓ ٌِٚ ٚ ١ٌذ١ج

 ،9/7/9191صْؾ١ً ثٌمُْ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙفج ثفّو ـؤثه ،
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر

جح ِوج ثوضتو: ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ِعٌـوٟ ّوٍٛوٟ ؽّوجعٟ ِعضووي ث٤ؽوً ٌنفوٜ فوور ثدضٙجي ٕ٘وثٚٞ ِقّو ثٌٖٕجٚٞ .18
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ  ثٕوٌثؾ: هًثّوز صوم١ٍوٗ، دعو ث٨ٌٛهر

ِوع ه / ثفّوو ثٌْو١و ـّٙوٟ ، ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، ِوع ه / ٙوفج ثفّوو ـوؤثه ،
 ًٕٖٛر.ًّجٌز ؼ١ٌ ِ ،9/7/9191صْؾ١ً ثٌمُْ 

ِوو٠ٌُ إدووٌث١ُ٘ عٍووٝ إدووٌث١ُ٘ : ـعج١ٌووز دٌٔووجِؼ ع٩ؽووٟ ٔفْووٟ ِعٌـووٟ ّووٍٛوٟ ؽّووجعٟ ِعضوووي ث٤ؽووً ٌنفووٜ فووور ثعضّووجه  .19
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌوٕفِ  ثٌٕثؾ ثٌذَٕٚه٠َثد١ٕجس : هًثّز صوم١ٍٗ،

 ،9/7/9191صْوؾ١ً ثٌمْوُ  ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِوع ه / ٙوفج ثفّوو ـوؤثه ،ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.

: ـعج١ٌز دٌٔوجِؼ ع٩ؽوٟ ٔفْوٟ دجٌّّٛو١مٝ ِعضووي ث٤ؽوً ؽّوجعٟ ِمضوٌؿ ٌنفوٜ فوور أعوٌثٛ ف١ٕٓ أًٔٛ ف١ْٓ ِقّو دجٍ .91
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو  ثٕوٌثؾ ،١وٗ: هًثّوز صومٍث٨فضٌثق ثٌٕفْٟ ثٌوثمٍٟ ٌوٜ ع١ٕز ِوٓ ٌِّٝوجس ثٌعٕج٠وز ثٌفجةموز

ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع 
 .ًِٕٖٛرًّجٌز ؼ١ٌ  ،9/7/9191صْؾ١ً ثٌمُْ  ه / ٙفج ثفّو ـؤثه ،

ز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ عم٩ٔوٟ ثٔفعوجٌٟ ّوٍٛوٟ ِعضووي ث٤ؽوً ؽّوجعٟ : ِوٜ ـعج١ٌٌّّ عذو ثٌّٚو عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٌثٍق .99
، صْوووؾ١ً ثٌمْوووُ : هًثّوووز صوم١ٍوووِٗمضوووٌؿ ٌنفوووٜ فوووور أعوووٌثٛ ث٨ؼضوووٌثح عوووٓ ثٌووويثس ٚث٢موووٌ ٌووووٜ ع١ٕوووز ِوووٓ ث٤ٟفوووجي

 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،9/9/9191

ّعٌـ١ز ِعضوي ث٤ؽوً ؽّوجعٟ ِمضوٌؿ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ دئعجهر ثٌذ١ٕز ثٌ )و٠ٛض١ز(:آ٨ء ِقّٛه ف١ْٓ فْٓ ِقّو  .99
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو  ثٕوٌثؾ ٌنفٜ فور أعٌثٛ ثٌنؾً ثٌٌّٝٝ: هًثّز صوم١ٍٗ ٌوٜ ع١ٕوز ِوٓ أٟفوجي ثٌى٠ٛوش،

ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع 
 .ًِٕٖٛرًّجٌز ؼ١ٌ  ،9/9/9191صْؾ١ً ثٌمُْ  و ـؤثه ،ه / ٙفج ثفّ

)عٌثل١ز(:  ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ثًٕجهٜ ٔفْٟ صع١ٍّوٟ ؽّوجعٟ ِعضووي ث٤ؽوً ِمضوٌؿ ٌضعوو٠ً ث٨صؾج٘وجس  ِقّو وجٟع ٠ٕٛل إ٠ّجْ .93
ذووو ث٤ّوضجى ثٌووووضًٛ / ِووفش ع ثٕووٌثؾ ـوٟ ثٌعووٌثق: هًثّوز صوم١ٍوٗ ، ٟو٩ح ثٌؾجِعووز ع١ٕووز ِوٓ ثٌْوجٌذز ٔقوٛ ثٌوًثّووز ٌووٜ

ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،9/9/9191صْؾ١ً ثٌمُْ  ه / ٙفج ثفّو ـؤثه ،

 ةٟ ثٌّٛؽوٗ ِمضوٌؿ ٌنفوٜع٩ؽٟ ٔفْٟ ؽّوجعٟ ِىغوؿ دجٌٍعوخ ؼ١وٌ ثٌذٕوجدٌٔجِؼ  : ـعج١ٌز ِقّو ٍؼٍٛي د٩ي ِقّو ٠ّٛؿ .91
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو  ثٕوٌثؾ، : هًثّوز صوم١ٍوٗث٤ٟفوجي ع١ٕوز ِوٓ ٌووٜ ثٌذْو٠١ فور أعٌثٛ ث٨وضتجح

ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، ِوع ه / ٙوفج 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،9/9/9191ُْ صْؾ١ً ثٌمثفّو ـؤثه ،

فور  ع٩ؽٟ ٔفْٟ ؽّجعٟ ِىغؿ دجٌٍعخ ؼ١ٌ ثٌذٕجةٟ ثٌّٛؽٗ ِمضٌؿ ٌنفٜدٌٔجِؼ  : ـعج١ٌز ٘جؽٌ وّجي فؾجٍٞ ٩ِّز .99
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو  ثٌٕثؾ، : هًثّز صوم١ٍٗث٤ٟفجي ع١ٕز ِٓ أعٌثٛ ثٌعوٚثْ ٌوٜ
ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙفج ثفّو ـؤثه ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ 

 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،9/9/9191صْؾ١ً ثٌمُْ ،

دٌٔووجِؼ ع٩ؽووٟ ٔفْووٟ ؽّووجعٟ دجٌْوو١ىٛهًثِج ِمضووٌؿ ِعضوووي ث٤ؽووً ٌنفووٜ فووور  عذووو ثٌووٌفّٓ ؽّووجي ِقّووو عٍووٛٞ: ـعج١ٌووز .96
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو  ثٕوٌثؾ، صوم١ٍوٗهًثّوز :  أعٌثٛ ثٝوطٌثح ثٌّٛوٛثُ ثٌمٙوٌٞ

ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، ِوع ه / ٙوفج ثفّوو ـوؤثه 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،9/9/9191صْؾ١ً ثٌمُْ ،

ك دٌٔجِؼ ٙٓ ًث٠َ ـٟ صق١ْٓ ِٙجًثس ثٌضٛثٙوً ٚثٌضفجعوً ث٨ؽضّوجعٟ ٌووٜ ع١ٕوز ـعج١ٌز صطذ١:  إدٌث١ٌُِّ٘ٝ  ِقّو فْٓ .97
ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو عذووو ثٌٍط١ووؿ ثفّووو ثد٠ٍٛووو،  ثّووضجى عٍووُ ثٌووٕفِ  ثٕووٌثؾ،  ِووٓ أٟفووجي ِووٌٛ ثٌضٛفووو

ثٌْوو١و  ِووع أ. ه. / ٟووجًقث٨و١ٕ١ٍىووٟ ٚ ًةوو١ِ لْووُ عٍووُ ثٌووٕفِ دى١ٍووز ثهثح ؽجِعووز ث٦ّووىٕو٠ًز ، ِووع ه / ٙووفج ثفّووو ـووؤثه ،
ًّووجٌز ؼ١ووٌ ، 7/9/9193عّووٌ، أّووضجى ثٌطووخ ثٌٕفْووٟ ٥ٌٟفووجي دى١ٍووز ثٌطووخ ؽجِعووز ث٦ّووىٕو٠ًز، صْووؾ١ً ثٌمْووُ  إّووّجع١ً
 .ًِٕٖٛر

(: ـعج١ٌووز دٌٔوجِؼ ع٩ؽووٟ ٔفْوٟ ث٠ؾووجدٟ دؾووٛهر ِع١وور دى١ٍووز ث٢هثح ؽجِعوز و١ٌِووجْ دوجٌعٌثق) )عٌثل١ووز( ٕ٘وو ثفّووو ّو١ٍّجْ .98
 ثٕوٌثؾ ،عٌثل١وز ٍوك ثٌضٌِوً: هًثّوز صوم١ٍوٗ ٌووٜ ع١ٕوز ِعضوي ث٤ؽوً ؽّوجعٟ ِمضوٌؿ ٌنفوٜ ل وع١ٌُِصىَ فٛي ثٌض ثٌق١جر

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍوز 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،6/7/9193صْؾ١ً ثٌمُْ  ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙفج ثفّو ـؤثه ،
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 دعوٜ ٌضعوو٠ًِمضوٌؿ   ِعضووي ث٤ؽوً ؽّجعِٟوٜ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ِعٌـٟ ٍّٛوٟ :   فْٓ فْٓ ثفّو ٠ٌٕٙجْ .99
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو  ثٕوٌثؾ هًثّوز صوم١ٍوٗ، ثٌّعضموثس ث٩ٌعم١ٔ٩ز ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ٌِٝوٝ ثٌفٚوجَ : 

ّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، ِوع ه / ٙوفج ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ث
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،9/9/9193صْؾ١ً ثٌمُْ  ثفّو ـؤثه ،

ثٌذٕوجةٟ ثٌّٛؽوٗ ِمضوٌؿ ؼ١ٌ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ؽّجعٟ ِىغؿ دجٌٍعخ  ) ١ٌذ١ز(: فٛثء ـًٞ هللا عذو ثٌٕذٟ دٛ ١ٕذز .61
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو  ثٕوٌثؾ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ث٤ٟفجي ث١ٌٍذ١١ٓ،  ور ثٝطٌثح لٍك ث٨ٔفٚجي: هًثّز صوم١ٌٍٗنفٜ ف

ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع 
 .ّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛرً،9/9/9193صْؾ١ً ثٌمُْ  ه / ٙفج ثفّو ـؤثه ،

ثٌذٕجةٟ ثٌّٛؽٗ ِمضٌؿ ٌنفوٜ فوور  ؼ١ٌ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ؽّجعٟ ِىغؿ دجٌٍعخإ٠ّجْ ثٌطجٌ٘ ثٌّذٌٚن ) ١ٌذ١ز(:  .69
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،9/9/9193ً٘جح ثٌّوًّز: هًثّز صوم١ٍٗ  ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ث٤ٟفجي ث١ٌٍذ١١ٓ، صْؾ١ً ثٌمُْ 

ز دٌٔووجِؼ ع٩ؽووٟ ِعٌـووٟ ّووٍٛوٟ ٌٖووقي ثٌفعج١ٌووز ثٌيثص١ووز ٌوووٜ ع١ٕووز ِووٓ ِعضّوووٞ :  ـعج١ٌوو ثٟٕجّوو١ُٛ ٔوو١ٌِٓ ٌوو٠َٛ ٘وو٩ي .69
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ  ثٕوٌثؾ ث٨ِف١ضج١ِٕجس ،

ًّوجٌز ؼ١وٌ  ،6/7/9193ثٌمْوُ صْوؾ١ً  ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِوع ه / ٙوفج ثفّوو ـوؤثه ،
 .ًِٕٖٛر

: ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ِعٌـٟ ٍّٛوٟ ؽّوجعٟ ِعضووي ث٤ؽوً ِمضوٌؿ ٌنفوٜ فوور ٘ذٗ ١ّو عذو ثٌٛثفو عٍٝ ث٤ٌٟٓ .63
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو،   ثٌٕثؾ: هًثّز صوم١ٍٗ، ١٘وًٚو٠ًٍٛو ثعضّجه ثٌضٌثِجهٚي

صْؾ١ً ثٌمُْ ٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙفج ثفّو ـؤثه ،ثّضجى عٍُ ث
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،6/7/9193

ـعج١ٌووز دٌٔووجِؼ ع٩ؽووٟ ٔفْووٟ ِعٌـووٟ ّووٍٛوٟ ؽّووجعٟ ِعضوووي ث٤ؽووً ِمضووٌؿ ٌنفووٜ فووور  :٠ٍووٓ ثٌعجدووو٠ٓ ِقّووو ّووًٕٜٙٛ .61
ث٤ّووضجى ثٌوووضًٛ / ِوووفش عذوو ثٌق١ّوو عذووو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛووو،  ثّوضجى عٍووُ  ثٕوٌثؾ ث٨عضّوجه ثٌىقوٌٟٛ: هًثّووز صوم١ٍوٗ،

صْووؾ١ً ثٌمْووُ ثٌووٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىووٟ ٚ ًةوو١ِ لْووُ عٍووُ ثٌووٕفِ دى١ٍووز ثهثح ؽجِعووز ث٦ّووىٕو٠ًز ، ِووع ه / ٙووفج ثفّووو ـووؤثه ،
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،9/9/9193

ْٟ ِعٌـٟ ٍّٛوٟ ِؤِّ عٍوٝ ـ١ٕوز ٝوذ٠ ثٌويثس  ؽّوجعٟ ِعضووي ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔف :١ٌٔر ِقّو ثفّو عذو ثٌٌّٛٝ  .69
ث٤ّضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو  ثٌٕثؾ :  هًثّز صوم١ٍٗ،ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ثٌّىضتذ١ٓ ث٤ؽً ِمضٌؿ ٌنفٜ ثٌضًٚٛثس ث٨ٔضقج٠ًز

ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع  ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،99/9/9199صْؾ١ً ثٌمُْ  ه / ٙفج ثفّو ـؤثه ،

ـعج١ٌوز ثٌعو٩ػ ثٌّعٌـوٟ ثٌْوٍٛوٟ ٚثٌعو٩ػ دجٌٍعوخ  ٚثٌّوَػ د١ّٕٙوج  ـوٟ مفوٜ فوور عَثَ :  ّع١و عذو ثٌقف١ع ٠ًٙجَ عجٟؿ .66
ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١وؿ ث٤ّضجى  ثٌٕثؾ ،أعٌثٛ ثٝطٌثح ث٨وضتجح ثٌذ٠١ْ ٌوٜ ث٤ٟفجي : هًثّز صوم١ٍٗ 

ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙفج ثفّو ـوؤثه 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ، ،99/9/9199صْؾ١ً ثٌمُْ  ،

ـعج١ٌوز دٌٔوجِؼ ع٩ؽوٟ ٔفْوٟ ث٠ؾوجدٟ  : (١ٍذ١وج دِع١وور دؾجِعوز لوجً ٠وِٛٔ ١ٌذ١وز )ـجّٟز عذوو ثٌْو٩َ ًِٞوجْ عوٛٛ مجٌوو  .67
ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ   ِعضوي ث٤ؽً ِمضٌؿ ٌنفٜ فور أعٌثٛ ث٨وضتوجح ثٌعٚوجدٝ : هًثّوز صوم١ٍوٗ ؽّجعٟ ِؤِّ عٍٝ ثٌضفجسي

ٚ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ  ثٌٕثؾ ثٌؾّج٠ٌ١٘ز ث١ٌٍذ١ز،
ًّوجٌز ؼ١وٌ ، 9191صْؾ١ً ثٌمُْ ّذضّذٌ  ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙفج ثفّو ـؤثه ،

 .ًِٕٖٛر

ثٌٖمٌث: ـعج١ٌوز دٌٔوجِؼ ع٩ؽوٟ ٔفْوٟ ث٠ؾوجدٟ دؾوٛهر ثٌق١وجر ِعضووي ث٤ؽوً ؽّوجعٟ ِمضوٌؿ ٩ًٌصموجء  ًفجح ثٌْع١و ِٚطفٝ .68
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو  ثٕوٌثؾهًثّوز صوم١ٍوٗ،  دجٌضٛثـك ثٌؾْٕٟ ٌٍّوٌأر ؼ١وٌ ثٌّٖوذعز:

ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، ِوع ه / ٙوفج ثفّوو ـوؤثه 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر، 9191صْؾ١ً ثٌمُْ ّذضّذٌ ،

: ـعج١ٌوز دٌٔوجِؼ ع٩ؽوٟ ٔفْوٟ ؽّوجعٟ صق١ٍٍوٟ  (دى١ٍوز ث٢هثح ؽجِعوز ث٨ّوىٕو٠ًز  )ِع١وور ٨ٚء ثفّو ِنضجً ِقّوو ِؾج٘وو .69
 ثٌٖنٚوو١ز ثٌقو٠ووز : هًثّووز صوم١ٍووٗ ، ع١ٕووز ِووٓ ِٞووطٌدٌِٟصىووَ عٍووٝ ثٌطووٌؿ ِعضوووي ث٤ؽووً ِمضووٌؿ ٌنفووٜ فووور أعووٌثٛ 

١ٕىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٍ ثٌٕثؾ
 ًّووجٌز ؼ١ووٌ ِٕٖووًٛر ، ، 9191صْووؾ١ً ثٌمْووُ ّووذضّذٌ  ثٌووٕفِ دى١ٍووز ثهثح ؽجِعووز ث٦ّووىٕو٠ًز ، ِووع ه / ٙووفج ثفّووو ـووؤثه ،

 عٍُ ٔفِ ثؽضّجعٟ. صنٚ٘ :

ًٚؽ١ٕج ١ٖ١ًِ ـجًُ ؽٌٛ٘ؽٝ : ـعج١ٌوز دٌٔوجِؼ ع٩ؽوٟ ٔفْوٟ ِعٌـوٟ ّوٍٛوٟ ٌِصىوَ فوٛي ٙووِز ِعضووي ث٤ؽوً ؽّوجعٟ  .71
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو  ثٌٕثؾ ١ٕز ِٓ فج٨س ث٦ّجءر ثٌؾ١ْٕز ٥ٌٟفجي ث٦ٔجط : هًثّز صوم١ٍٗ ،ِمضٌؿ ٌوٜ ع

عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، ِوع ه / 
 .ز ؼ١ٌ ًِٕٖٛرًّجٌ ،9191صْؾ١ً ثٌمُْ ١ٌٛ٠ٛ، ٙفج ثفّو ـؤثه ، 

ـٌ  ثٌٌّػ( : ـعج١ٌوز دٌٔوجِؼ ع٩ؽوٟ ٔفْوٟ ِعٌـوٟ  دٕؽجٍٞدى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز   ِع١ور١ٌذ١ز )فٛثء عٌّ ـٌػ عذو ثٌٍط١ؿ  .79
ّووٍٛوٟ ؽّووجعٟ ِعضوووي ث٤ؽووً ِمضووٌؿ ٌنفووٜ دعووٜ ث٤عووٌثٛ ثٌّعٌـ١ووز ٩ٌوضتووجح ثٌذْوو٠١: هًثّووز صوم١ٍووٗ ٌوووٜ ع١ٕووز ِووٓ 
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ٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ث٤ّضجى ث ثٌٕثؾ ثٌؾّج٠ٌ١٘ز ث١ٌٍذ١ز ،
ًّوجٌز ؼ١وٌ ، 9191صْوؾ١ً ثٌمْوُ ١ٌٛ٠وٛ  ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙفج ثفّوو ـوؤثه ،

 .ًِٕٖٛر

ز دٌٔووجِؼ ع٩ؽووٟ ٔفْووٟ ؽّووجعٟ دئعووجهر ث٦عّووجي ـعج١ٌوو (:دى١ٍووز ث٢هثح ؽجِعووز ث٨ّووىٕو٠ًز ٙووفج ثفّووو ـووؤثه ِقّووو )ِع١ووور .79
: ث٤ـىجً ثٌْجٌذز ٌوٜ ع١ٕوز ِوٓ ىٜٚ ثٝوطٌثح ثٌٞوؽ٠ ث٩ٌفوك ٌٚووِزثٌض٠ٌٛٚٞ ثٌّؾْو ِعضوي ث٤ؽً ِمضٌؿ ٌنفٜ فور 

ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ  ثٕوٌثؾ هًثّز صوم١ٍٗ،
ًّوجٌز ؼ١وٌ ، 9191صْوؾ١ً ثٌمْوُ ١ٌٛ٠وٛ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙوفج ثفّوو ـوؤثه ،ًة١ِ 

 .ِٕٟٙصنٚ٘ : عٍُ ٔفِ  ًِٕٖٛر ، 
ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ِعٌـٟ ّوٍٛوٟ ؽّوجعٟ ِعضووي ث٤ؽوً ِمضوٌؿ ٌنفوٜ فوور ٕ٘و أدٛ ثٌن١ٌ ِقّو عذوٖ ٌٍ٘ثْ :  .73

ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ /  ثٕوٌثؾٌٍٙع ثٌّٚقٛح ٚؼ١ٌ ثٌّٚقٛح دٌ٘جح ثٌن٩ء: هًثّز صوم١ٍٗ ، أعٌثٛ ع١ٕز ِٓ ِٞطٌدجس ث
ِوفش عذو ثٌق١ّو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز 

 .ًٛرًّجٌز ؼ١ٌ ِٕٖ، 9191صْؾ١ً ثٌمُْ ١ٌٛ٠ٛث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙفج ثفّو ـؤثه ،

ـعج١ٌز دٌٔوجِؼ ع٩ؽوٟ ٔفْوٟ ِعٌـوٟ ّوٍٛوٟ ِؤّوِ عٍوٝ ـ١ٕوز ٝوذ٠ ثٌويثس  ؽّوجعٟ ِعضووي ث٤ؽوً ١ٌّجء ِقّو ِىجٚٞ :  .71
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ /  ثٕوٌثؾ ٌوٜ ع١ٕوز ِوٓ ثٌؾْٕو١ٓ ،  :  هًثّز صوم١ٍٗ ٌنفٜ أعٌثٛ ثٝطٌثح ثٌضٍٚ٘ ثٌؾْٕٟ ِمضٌؿ

ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ِوفش عذو ثٌق١ّو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو،  ثّوضجى عٍوُ 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر، 9191صْؾ١ً ثٌمُْ ١ٌٛ٠ٛ ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙفج ثفّو ـؤثه ،

دجٌضْجِـ ـٟ مفوٜ فوور  ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ث٠ؾجدٟ ؽّجعٟ ِمضٌؿ ِعضوي ث٤ِوأف٩َ ثفّو عذو ثٌق١ٍُ ع١ٝٛٓ :  .79
 .6/3/9191ّضؾجدٝ : هًثّز صوم١ٍٗ ، صْؾ١ً ثٌمُْ أعٌثٛ ث٨وضتجح ث٨

ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ث٠ؾجدٟ ؽّجعٟ ِؤِّ عٍٝ ثٌضفجسي ِعضوي ث٤ؽوً ِمضوٌؿ ) ّٛهث١ٔز ( :  أًِ ثفّو مجٌو ف١ّور .76
فّوو ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ث ثٌٕثؾفور أعٌثٛ ث٨وضتجح ث٨ّضؾجدٝ : هًثّز صوم١ٍٗ ،  ٌنفٜ

ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، ِوع ه / ٙوفج ثفّوو ـوؤثه ، 
 .6/3/9191صْؾ١ً ثٌمُْ 

فوور  ِمضٌؿ ٌنفوٜـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ صعذ١ٌٞ صوع١ّٟ ؽّجعٟ ِعضوي ث٤ؽً  إ٠ّجْ ثفّو إدٌث١ُ٘ إدٌث١ُ٘ ًثٕو :  .77
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١وؿ ثفّوو  ثٌٕثؾ ِٓ ِعضّوٞ ثٌىٛوج١٠ٓ ، : هًثّز صوم١ٍٗ ، ٕزٌوٜ ع١ ثٌٍٙفز

 ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، ِوع ه / ٙوفج ثفّوو ـوؤثه ،
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر، 9/9/9191 ثٌمُْصْؾ١ً 

: ـعج١ٌووز ثٌعوو٩ػ ثٌٕفْووٟ دنفووٜ ث٤ىٜ ـووٟ ٝووذ٠ عوووٚثْ  (دى١ٍووز ث٢هثح ؽجِعووز ث٨ّووىٕو٠ًز )ِع١ووورـج٠ووو  ٠ْووٌٜ ٕ٘ووو ِقّووو .78
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ  ثٌٕثؾ ع١ٕجس ِٓ ِعضّوٞ ثٌىقٛي ٚث٠ٌٚ١ٌٙٓ : هًثّز صوم١ٍٗ ـجًلز ،

ٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙفج ثفّو ـوؤثه ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ ع
 .صنٚ٘ : ِٕج٘ؼ دقظًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ، ، 9/9/9119 ثٌمُْ صْؾ١ً ،

ـعج١ٌوز دٌٔوجِؼ ثًٕوجهٜ ٔفْوٟ ٚلوجةٟ ث٠ؾوجدٟ ؽّوجعٟ ِعضووي ث٤ؽوً ِمضوٌؿ ٌٖوقي ثٌٖوعًٛ ِٟ عذو ثٌموجهً إدوٌث١ُ٘ م١ٍوً :  .79
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ  ثٌٕثؾ، ١ٕز ِٓ ِْضٙوـٟ ث٨وضتجح  ِٓ ٩ٟح ثٌؾجِعز : هًثّز صوم١ٍٗدجٌْعجهر ٚثٌٌٝج عٓ ثٌق١جر ٌوٜ ع

/ ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز 
 .1/1/9119 ثٌمُْ صْؾ١ًث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙفج ثفّو ـؤثه ،

ِضّٛوو٠ ث٤ِووو ٌوووٜ ع١ٕووز ِووٓ ٌِٝووٝ ثٌّٛووٛثُ  عٍووٝ : ـعج١ٌووز دٌٔووجِؼ ع٩ؽووٟ ِعٌـووٟ ّووٍٛوٟ ؽّووجعٟ ٨ٚء ٔٚووٌ ّووعو .81
ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو عذووو ثٌٍط١ووؿ ثفّووو ثد٠ٍٛووو،  ثّووضجى عٍووُ ثٌووٕفِ  ثٕووٌثؾ،  : هًثّووز صوم١ٍووٗثٌمٙووٌٞ

 ،9119/ 7/3 ثٌمْوُ،صْوؾ١ً فج ثفّو ـوؤثه ،ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙ
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر

ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ؽّجعٟ ِعضوي ث٤ؽً ِمضوٌؿ ٌٍضوو٠ًذجس ثٌع٩ؽ١وز ٌٍّٙوجًثس ث٨ؽضّجع١وز ٌٖوقي ٠جًث عذو ثٌّٕعُ ِقّو د١ِٟٛ :  .89
ث٤ّووضجى  ثٕووٌثؾ ،دعووٜ ثٌّٙووجًثس ثٌٌّصذطووز دجٌوويوجء ثٌٛؽوووثٟٔ ٌوووٜ ع١ٕووز ِووٓ ث٤ٟفووجي ِٞووطٌدٟ ثٌىوو٩َ :  هًثّووز صوم١ٍووٗ

ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح 
 .91/9/9119 ثٌمُْصْؾ١ً  ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙفج ثفّو ـؤثه ،

طٌثدجس ثٌويثوٌر لٚو١ٌر ثٌّووٜ ٚع٩لضٙوج دوذعٜ : ثٝو  (دى١ٍوز ث٢هثح ؽجِعوز ث٨ّوىٕو٠ًز )ِع١ورـ١ذٝ ّعو عطج هللا ِٕٚوًٛ .89
 ثٕووٌثؾثٌّضؽ١ووٌثس ث٨ٔفعج١ٌووز ٚ ثٌٕفْووقٌو١ز : هًثّووز ِمجًٔووز دوو١ٓ ع١ٕووجس ث٤ٟفووجي ِووٓ ىٜٚ ثٌضٍووؿ ثٌوووِجؼٟ ٚ ث٤ّوو٠ٛجء، 

١ٍوز ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى
 ًّووجٌز ؼ١ووٌ ِٕٖووًٛر ، 9119ثٌمْووُ صْووؾ١ًِووع ث.ه. ِج٠ْووٗ ث١ٌٕووجي ، ثهثح ؽجِعووز ث٦ّووىٕو٠ًز ، ِووع ه / ٙووفج ثفّووو ـووؤثه ،

 .صنٚ٘ : عٍُ ٔمِ ـ٠َ١ٌٛٛؽٝ

ِقّو وّجي عٚجَ ثٌو٠ٓ : ثٌفجع١ٍز ثٌيثص١ز ٚ ع٩لضٙج دّفَٙٛ ثٌيثس ٌوٜ ِعضّوٞ ثٌعمجل١ٌ : هًثّز ـجًلز ،  إٌٕثؾ ِٖوضٌن  .83
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ  ثٌٕثؾ٠ْٗ ث١ٌٕجي ، ِع ث.ه. ِج
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ًّووجٌز ؼ١ووٌ  ،9119 ثٌمْووُ  صْووؾ١ًٚ ًةوو١ِ لْووُ عٍووُ ثٌووٕفِ دى١ٍووز ثهثح ؽجِعووز ث٦ّووىٕو٠ًز ، ِووع ه / ٙووفج ثفّووو ـووؤثه ،
 .ًِٕٖٛر

ّٔجٟ ثٌضفى١ٌ ثٌْجٌخ ِٚٚووً ثٌٞوذ٠: هًثّوز ِمجًٔوز ٚعج١ٍِوٗ ٌووٜ ع١ٕوجس ١ّٕجء ثفّو فْٓ و٠ٌُ: لٍك ثٌقًّ ٚع٩لضٗ دأ .81
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو  ثٕوٌثؾِٓ ثٌعج٩ِس ٚؼ١ٌ ثٌعج٩ِس ـٟ ِوثًُ ثٌّعوجل١ٓ ى١ٕ٘وج، 

ِوع: ، ِع ه / ٙفج ثفّو ـؤثه ،ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز 
 .ًِٕٖٛرًّجٌز ؼ١ٌ ، 31/91/9116 ِج٠ْز ث١ٌٕجي ، ٚه. / عجهي ٕىٌٞ، صْؾ١ً أ.ه. /

 
 إٌٕثؾ ًّجةً ِجؽْض١ٌ

 ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ث٠ٌٌجٝز ثٌضٌد١زو١ٍز 
 ( ًّجٌز 9) 

 
٩س هثً ث٠٤ضوجَ، و١ٍوز ثٌضٌد١وز ّّٛٛ ِقّو عذو هللا عجٌِ ثٌو٠خ: صأع١ٌ ص٠ٌّٕوجس ثٌىوٟ ووٛٔؼ عٍوٝ ِٕظِٛوز ثٌعجـ١وز ٌووٜ ٔو٠َ .9

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو،  ثّوضجى عٍوُ  ثٌٕثؾث٠ٌٌج١ٝز دٕجس ، لُْ ثٌعٍَٛ ثٌٚق١ز ، 
  91/   99صْوؾ١ً ثٌى١ٍوز  ث. ه. / عٕوجء ـوؤثه،ِوع ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

 .ـ٠َ١ٌٛٛؽ١ج ث٠ٌٌجٝز صنٚ٘ :ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ، 9191/

 
 إٌٕثؾ ًّجةً هوضًٛثٖ

 ز( ًّج81ٌ)
 

 إٌٕثؾ ًّجةً هوضًٛثٖ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز
 ز( ًّج61ٌ) 

 
 إٌٕثؾ ًّجةً هوضًٛثٖ و١ٍز ث٨هثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

  ز( ًّج91ٌ) 
 

نفٜ ٍّٛن ث٠يثء ثٌيثس ٔف١ْج ٚؽْو٠ج ٌ ِٙجًثس دجًدع ٔفْٟ ؽوٌٟ ٍّٛوٟ ع٩ؽٟ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ : ٠ًٙجَ ِقّو عذوٖ مطجح -9
:ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو   ثٌٕثؾ ، ٔض١ؾز ٙوِز ثٌٌّث٘مجس ٝقج٠ج ثٌضٌّٕ ثٌّوًّٟ دوٌٚز ث٨ِجًثس ثٌعٌد١ز 

، ًّجٌز ؼ١ٌ  7/9199/ صْؾ١ً ثٌمُْ  ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،
 ٔضًٖٛر.

ثٌضفجعً ثث٨ٔفعجٌٟ  ِٚٙجًثس  ثٌّٕٛثٌع٩ػ ثٌوًثِٟ ـٟ ٕقي دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ ِؤِّ عٍٟ  ـعج١ٌز:  ِقّٛه ثفّو ِقّٛه صّجَ -9
:ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ   ثٌٕثؾ ،  ٌوٞ أٟفجي ثٝطٌثح ١ٟؿ ثٌضٛفو ـٟ ثٌذ١تز ث٠ٌٌّٚزث٨ؽضّجعٟ 

ِع ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ٟجًق ث١ٌْو إّّجع١ً عٌّ ، ٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ثفّو ثد
 ، ًّجٌز ؼ١ٌ ٔضًٖٛر.  99/9/9199صْؾ١ً ثٌمُْ  أّضجى ٟخ ث٤ٟفجي دى١ٍز ثٌطخ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز    

: عٍُ ٔفِ ؽٕجةٟ ، :  ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ِٓ ثٌّٛؽز  ، صنُْٚ٘ هعجء عذو ث٩ٌَْ ِقّو عذو ثٌٌثٍق ، ثٌّوًُ ث١ٌّجعو دجٌم -3
 ٌوٞ ِؾّٛعز ِٓ ثٌّو١ٌِٕٓضعو٠ً ث١ٌّٛي ث٨ؽٌث١ِز  ثٌغجٌغز ٌٍع٩ؽجس ثٌٍْٛو١١ز : ثٌع٩ػ دْٕك ثٌضق١ًٍ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ

ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى  ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٕثؾ،  ثٌٌثٕو٠ٓ ثٌّض١ًٟٛٓ ـٟ ؽٌثةُ ثٌٌْلز دج٨وٌثٖ
 ، ًّجٌز ؼ١ٌ ٔضًٖٛر. 99/9/9199صْؾ١ً ثٌمُْ  عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،  

ثٌىٛهث٠ٓ  ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ٌٍْعٟ ٔقٛث٨ِجْ دنفٜ فور ثعٌثٛ ثّجءر صعجٟٟأ٠ز ٠ٌْٞ ِقّو ف١ْٓ ثٌو٠ًٕٝ :  -1
:ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ   ثٌٕثؾ، ٨ّفٍشثٟفجي ث ثٔجط ٌوٞ ِؾّٛعز ِٓ

 ، ًّجٌز ؼ١ٌ ٔضًٖٛر.  99/9/9199ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،  صْؾ١ً ثٌمُْ 

ثٌضعي٠خ  ٚطٌمجس ٚؽعج ؽٌثءـؾ١عز ثٌَٚؽجس ثٌّ فور ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ػ ث٨ّٟ ٌنفٜ :   ِٝ ِقّو فْٓ ٍوٝ عٍٝ ؽجه -9
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو  ثٌٕثؾ،   ِٓ ثٍٚثؽٙٓ ىٚٞ ثٝطٌثح ثٌٖن١ٚز ثٌْجه٠زثٌؾْٕٟ ٌٙٓ 

 ، ًّجٌز ؼ١ٌ ٔضًٖٛر.. 99/9/9199صْؾ١ً ثٌمُْ  ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،   

صق١ٍٍٟ ٌِصىَ عٍٝ  ثٌطٌؿ ٌنفٜ فور ثٝطٌثح ثٌٖن١ٚز ٔفْٟ ؽّجعٟ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ  :  عٍٟ عجدش ثٌّثء أفّو -6
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ  ثٌٕثؾ ،  ثٌٌٕؽ١ْز ٌوٞ ِؾّٛعز ِٓ ثٌٌثٕو٠ٓ

 ، ًّجٌز ؼ١ٌ ٔضًٖٛر 3/7/9199ز ث٦ّىٕو٠ًز ، صْؾ١ً ثٌمُْ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِع
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ثٌذ١ٍٝ  : ـعج١ٌز ثٌْٕنز ث٠ٌٌّٚز ٌذٌٔجِؼ ع٩ؽٟ دجٌضمذً ٚث٨ٌضَثَ ٌْذعز ثّجد١ع ٌنفٜ فور  آ٠ز ٔذ١ً عذو هللا عذو ثٌعظ١ُ -7
ذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش ع ثٌٕثؾ ، ثٌضًٚٛثس ث٨ٔضقج٠ًز ٌوٞ ِؾّٛعز ثٟفجي ِٓ ِعضّوٞ ثٌىقٛي

صْؾ١ً  ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙفج ثفّو ـؤثه ،
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر . ،9/9199/ 6ثٌمُْ 

ٌثق ثٌوٖ٘ز ٌنفٜ فور أ٨عٌثٛ ثمض مجةُ عٍٟثٌدجٌٛثلع  ع٩ػثٌـعج١ٌز دٌٔجِؼ  :ِٝ ؽّجي ثٌعَح ِقّو ١ّو ثفّو عجٌِ  -8
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو  ثٌٕثؾ ثٌٕف١ْز ٩ٌّجءر ثٌؾ١ْٕز ٌوٜ ِؾّٛعز ِٓ ث٤ٟفجي ثٌيوًٛ ،

 ،9/9191/ 9صْؾ١ً ثٌمُْ ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 . ١ٌ ًِٕٖٛرًّجٌز ؼ

ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ِعٌـٟ لٟٚٚ ٌنفٜ  :(دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٨ّىٕو٠ًز ِوًُ ِْجعو) أ١ٌِر فجصُ إدٌث١ُ٘ م١ًٍ -9
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو  ثٌٕثؾ ثٌع١ّجٚثس، ِؾّٛعز ِٓ ثٌٌثٕوثس ث٨ّجءر ثٌؾ١ْٕز ٌوٞ فور ثٌٖعًٛ دّٛٙز

جى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙفج ثفّو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّض
 .  ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،9/9191/  9صْؾ١ً ثٌمُْ  ـؤثه ،

فور أعٌثٛ ثٝطٌثح ً٘جح ٌنفٜ دجٌضعٌٛ ثٌَّّٚػ دقْٓ ثٌٌّثَ  ع٩ؽٟ ٔفْٟ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ:  ٌٟٙر ِقّو ث١ٌْو عٍٟ -91
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ  ثٌٕثؾ ،ؾّٛعز ِٓ ثٌٌّث٘مجس ٌوٞ ِ ثٌن٩ء

ًّجٌز  ،9/9191/ 9صْؾ١ً ثٌمُْ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ه / ٙفج ثفّو ـؤثه ،
 .ؼ١ٌ ًِٕٖٛر

ثٌّٙجًثس ث٨ؽضّجع١ز ٌوٞ ِؾّٛعز ِٓ ِٞطٌدٟ ثٌضٛفو ِٓ صو٠ًذٟ ٌض١ّٕز دعٜ  دٌٔجِؼ ـعج١ٌزهعجء عذو ثٌٙجهٞ ٠ّٕٟ :  -99
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ  ثٌٕثؾ ، ثٌٌثٕو٠ٓ

 . ّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛرً ،9/9191/ 9صْؾ١ً ثٌمُْ  عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

ـٝ ٝٛء  II -لجِز د١ه ٩ٌوضجح ( : صم١ٕٓ دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٨ّىٕو٠ًز ث٠ّجْ وّجي ثٌو٠ٓ عذو ثٌق١ٍُ دوً)ِوًُ ِْجعو -99
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ  ثٌٕثؾ ، ٝطٌثحثٌٕٛ  ٚثٌغمجـز ٚث٨ ع٩عز : عٛثًِ

ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر،  ،7/9199/ 6صْؾ١ً ثٌمُْ  ١ٕ١ىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ثٌٕفِ ث٨وٍ
 ل١جُ ٔفْٟ صنٚ٘ :

ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ثًٕجهٞ ِعٌـٟ ٍّٛوٟ ـٟ ص١ّٕز ثٌضٛثًٙ ث٨ؽضّجعٟ ٚثٌّْؤ١ٌٚز ث٨ؽضّجع١ز ٚؽٛهر  :  ثدٌث١ُ٘ عٍٝ ِقّو عٍٝ -93
وًوز ٌوٜ ثٌُٚ ٚثٌ ُّ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ  ثٌٕثؾ ،ّىفٛـ١ٓثٌق١جر ثٌ

 ،99/9198/ 3صْؾ١ً ثٌمُْ ،  ِقّٛه ِِْٕٝع أ. ه. / ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.

ثٝطٌثح ثٌمٍك أعٌثٛ فْٟ ِعٌـٟ ٍّٛوٝ ِؤِّ عٍٝ ثٌٛعٟ ث٢ٟٔ ٌنفٜ فور ٘و٠ز ِقّو ـج٠َ : ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔ -91
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ  ثٌٕثؾ ثٌّعُّ،

 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ،9/9198/ 9صْؾ١ً ثٌمُْ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

 -PTSD C أعٌثٛ فور ثٌٛعٟ ث٢ٟٔ ٌضم١ًٍ ٔفْٟ دنفٜ ثٌٞؽ٠ ِؤِّ عٍٝ ٨ٚء ٌٔٚ ّعو عٍٝ : ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ -99
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ  ثٌٕثؾ ،

 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر، ،9/9198/ 9مُْ صْؾ١ً ثٌ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

 ،ٚـٌٟ ثٌقٌوز ٚصٖضش ث٨ٔضذجٖ  لًٚٛ ثٌٛظجةؿ ثٌضٕف١ي٠ز ع٩ػٌٍٛثٌو٠ٓ ٚث٨دٕجء ٌـعج١ٌز دٌٔجِؼ :  ٙجد٠ٌٓ ٠ٌْٞ أفّو ِقؾٛح -96
ثٌٕفِ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ  ثٌٕثؾ

 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر، ،9/9198/ 9صْؾ١ً ثٌمُْ  دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

ثٌضعٌٛ ثٌّطٛي  –ـعج١ٌز ثٌع٩ػ ثٌؾوٌٟ ثٌٍْٛوٟ  ( :دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٨ّىٕو٠ًز ٠ٌُِ أفّو عٍٟ ثّّجع١ً )ِوًُ ِْجعو -97
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو  ثٌٕثؾ ـٟ مفٜ فور أعٌثٛ ثٌٚوِز ثٌٕف١ْز ٌوٜ ىٚثس ثٝطٌثح ثٌٖن١ٚز ثٌقو٠ز ،

صْؾ١ً ثٌمُْ عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 .عٍُ ٔفِ ٟذٟ صنٚ٘ :ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر،  ،7/9198/ 7
ِمجًٔز ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ثٌضؽي٠ز ثٌعٚذ١ز ثٌٌثؽعز  ( :ث٨ّىٕو٠ًز دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ًٝٛٞ ًٍق ث١ٌْو ثٌْعؤٟ)ِوًُ ِْجعو -98

ِٓ أٟفجي  ِؾّٛعزثٌّذ١ٕز عٍٟ صنط٠١ ثٌّل ثٌىّٟ ٚ دٌٔجِؼ صو٠ًذجس ثٌّٙجًثس ثٌضٕظ١ّ١ز ٌنفٜ ث٤عٌثٛ ث٤ّج١ّز ٌوٞ 
ADHD ، ٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث ثٌٕثؾ

عٌّ، أّضجى ثٌطخ ثٌٕفْٟ ٥ٌٟفجي دى١ٍز ثٌطخ  ث١ٌْو إّّجع١ً ِع أ. ه. / ٟجًقعٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
صْؾ١ً  ِوًُ ثٌطخ ثٌٕفْٟ ٥ٌٟفجي دى١ٍز ثٌطخ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز، ، ٌِٚر ّع١و عذو ثٌّمٚٛهه. /  ٚ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز،

 .ـ١ٌْٛٛؽٝ عٍُ ٔفِصنٚ٘ : ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر،  ،7/9198/ 7ثٌمُْ 
٩ؽَٙر ٌ ث٨ٟفجي ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ػ ٔفْٝ ه٠ٕجِٝ دجٌٍعخ ٌضنف١ؿ فور ثعٌثٛ ثهِجْ ٠ًٙجَ عجٟؿ ّع١و عذو ثٌقف١ع عَثَ : -99

و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨ ثٌٕثؾ ،ث١ٌ٨ىض١ٌٔٚز 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر، ،7/9198/ 7صْؾ١ً ثٌمُْ  عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
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ث٤ّضجى  ثٌٕثؾ،  أعٌثٛ ثٝطٌثح ٍِْه ث٤ٟفجي فور ه٠ٕجِٝ ٌنفٜ ٔفْٟ : ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ  ٟٔٙ ِقّو ّٕو ثدٌث١ُ٘ -91
و،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛ

 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر، ،7/9198/ 7صْؾ١ً ثٌمُْ ث٦ّىٕو٠ًز ، 

ٌٖقي ث٩ٌٚدز ثٌٕف١ْز ٚثٌضألٍُ ِع  ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ِعٌـٟ ٍّٛوٟ  )و٠ٛض١ز( : ـجّٟز إّّجع١ً فْٓ ثصٔ -99
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،   ثٌٕثؾ ،ـٟ هٌٚز ثٌى٠ٛش هِجْثٌٞؽٟٛ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ِضعجـٝ ث٨

ًّجٌز ؼ١ٌ  ،7/9198/ 7صْؾ١ً ثٌمُْ  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 ًِٕٖٛر.

 ثٌٕثؾ ،أعٌثٛ ث٨عضّجه عٍٝ ثٌذجًدض١ًٛثسٌنفٜ فور  فْٟ ٚثلعٝٔ : ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ  ّجٌٟ أفّو ٕٛلٟ ٕف١ك فجـع -99
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح 

 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ،9/9198/ 3صْؾ١ً ثٌمُْ  ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

ٔٛع١ز ثٌق١جر ٚث٨فضٌثق ثٌٕفْٟ ٌوٜ ِموِٟ ثٌٌعج٠ز ث٠ٌّ٤ز ٌٍّٚجد١ٓ دجٌٌْٟجْ ـٟ  : )و٠ٛض١ز(ّط١ٌٜ ٠ٌٕفز ٩٘ي ٔؾٛثْ ثٌ -93
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ  ثٌٕثؾ ،هٌٚز ثٌى٠ٛش

 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر   ،9/9198/ 3ثٌمُْ  صْؾ١ً عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

)و٠ٛض١ز(: ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ عم٩ٟٔ ثٔفعجٌٟ ٍّٛوٟ ٌنفٜ فور أعٌثٛ ثٌٌ٘جح آ٨ء ِقّٛه ف١ْٓ فْٓ ِقّو  -91
 .ًِٕٖٛرًّجٌز ؼ١ٌ  ،7/9197/ 8ثٌمُْ صْؾ١ً  ،ـٟ ثٌى٠ٛش ث٨ؽضّجعٟ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ث٤ٟفجي ث٦ٔجط

ٌٖقي ثٌٖعًٛ دجٌٌٝج ثٌضْجِـ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ث٠ؾجدٟ ؽّجعٟ ِؤِّ عٍٝ أْ : ِقّٛه ٚ٘و٠ًٙجَ عٚجَ ثٌو٠ٓ  -99
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو  ثٌٕثؾ عٓ ثٌق١جر ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ِْضٙوـٟ ث٨وضتجح  ِٓ ٩ٟح ثٌؾجِعز

عفجؾ عذو ثٌّٕعُ،  ِع ه. /ثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثه
 .ًِٕٖٛرًّجٌز ؼ١ٌ  ،1/9/9197صْؾ١ً ثٌمُْ 

ؽّجعٟ ٌنفٜ فور ثٝطٌثح ثٌٞؽ٠ ث٩ٌفك  صعذ١ٌٞ صوع١ّٟـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ف١ٕٓ أًٔٛ ف١ْٓ ِقّو دجٍ:  -96
ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ   ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو، ثٌٕثؾ ٌٚوِز،

 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ،1/9/9197عفجؾ عذو ثٌّٕعُ، صْؾ١ً ثٌمُْ  ِع ه. /ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ دجٌٛثلع ؽّجعٟ ٌضق١ْٓ أهًثن ًٙٛر ثٌؾُْ ٌوٜ ع١ٕز : ٌّّ عذو ثٌّٚو عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٌثٍق -97

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ  ثٌٕثؾ ثٌذو٠ٕجس، ِٓ
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ،1/9/9197عفجؾ عذو ثٌّٕعُ، صْؾ١ً ثٌمُْ  ِع ه. /عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

 ثٌٕثؾ ،ثعضّجه ثٌق١ٖٔؽّجعٟ ٌنفٜ فور  صعذ١ٌٞ صوع١ّٟدٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ  ـعج١ٌز٘ذٗ ١ّو عذو ثٌٛثفو عٍٝ ث٤ٌٟٓ:  -98
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح 

 ٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.ًّج ،1/9/9197عفجؾ عذو ثٌّٕعُ، صْؾ١ً ثٌمُْ  ِع ه. /ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
دٌٔجِؼ صومً ِذىٌ ٥ٌٟفجي ىٚٞ ثٌضأمٌ  :  (CESA 5) 3-ـعج١ٌز ثٌْٕنز ثٌعٌد١ز ٌذٌٔجِؼ دًٛصوػ إدٌث١ُ٘:ِقّو فْٓ ٌِّٝ  -99

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ  ثٌٕثؾ، ثٌّٕجةٝ 
عٌّ، أّضجى ثٌطخ ثٌٕفْٟ ٥ٌٟفجي دى١ٍز ثٌطخ ؽجِعز  ث١ٌْو إّّجع١ً ِع أ. ه. / ٟجًقثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ثٌٕفِ دى١ٍز ثه

 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.، 1/9/9197ث٦ّىٕو٠ًز، صْؾ١ً ثٌمُْ 

: ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ِعٌـٟ ِؤِّ عٍٝ ثٌٛعٟ ث٢ٟٔ ؽّجعٟ ٌنفٜ فور ثٝطٌثح   ٘جؽٌ وّجي فؾجٍٞ ٩ِّز -31
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ  ثٌٕثؾ ثُ ثٌمٌٙٞ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ث٤ٟفجي،ثٌّٛٛ

 9ثٌمُْ صْؾ١ً  عفجؾ عذو ثٌّٕعُ،  ِع ه. /ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 ،ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.7/9196/

و ّووًٕٜٙٛ : ـعج١ٌووز دٌٔووجِؼ ع٩ؽووٟ ٔفْووٟ دجٌضفجعووً دوو١ٓ ثٌٖنٚووٟ ثٌؾٖووطجٌضٟ )ٕ٘ووج ٚث٢ْ( ٌنفووٜ فووور  ٠ٍووٓ ثٌعجدووو٠ٓ ِقّوو -39
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ  ثٌٕثؾ ثعضّجه ثٌق١ٖٔ،

 .ًِٕٖٛرًّجٌز ؼ١ٌ  ،9/9/9199صْؾ١ً ثٌمُْ  جؾ عذو ثٌّٕعُ،عف ِع ه. /لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

ًٚفجٟٔ دجٌمٌثْ ؽّجعٟ ِعضوي ث٤ؽً ِمضٌؿ ٌنفوٜ  ه٠ٕٟ ٕ٘و أدٛ ثٌن١ٌ ِقّو عذوٖ ٌٍ٘ثْ : ِوٜ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ -39
و ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو،  ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّوو عذو ثٌٕثؾ:  هًثّز صوم١ٍٗ، ث٨وضتجح ثٌٕفْٟ ثٌذ٠١ْفور أعٌثٛ 

ًّوجٌز ؼ١وٌ  ،9/9/9191صْوؾ١ً ثٌمْوُ ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، 
 . ًِٕٖٛر

 ِمضوٌؿ ٌنفوِٜعضووي ث٤ؽوً عم٩ٔوٟ ثٔفعوجٌٟ ّوٍٛوٟ ؽّوجعٟ ِوٜ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ  :٘ذٗ ـجًٚق عذو هللا ؽجه عٍٝ  -33
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛوو،   ثٌٕثؾهًثّز صوم١ٍٗ،   ثٌعٕجه ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ث٤ٟفجي: ٛنفور ٍّ

ًّوجٌز ؼ١وٌ  ،9/9/9191صْوؾ١ً ثٌمْوُ ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، 
 . ًِٕٖٛر

: ِمجًٔز ِوٜ ـعج١ٌز وً ِٓ ثٌع٩ػ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ،  (دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٨ّىٕو٠ًز ِْجعو)ِوًُ  عٍٝ ثفّو ث١ٌْو ـّٟٙ -31
ث٤ّوضجى  ثٌٕثؾ ، ADHDٚث٨صِٛٛوْض١ٓ ، ٚثٌَّػ د١ّٕٙج، ـٟ مفٜ ث٨ٔوـجع١ز ٚـٌٟ ثٌٕٖجٟ ٌوٜ ع١ٕز أٟفجي ِٓ ِٞطٌدٟ 

ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ 
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صْوؾ١ً ثٌمْوُ  أّضجى ثٌطخ ثٌٕفْٟ ٥ٌٟفجي دى١ٍز ثٌطخ ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز، عٌّ، ث١ٌْو إّّجع١ً ِع أ. ه. / ٟجًقث٦ّىٕو٠ًز ، 
 .عٍُ ٔفِ ّٔٛصنٚ٘ :   ًِٕٖٛر،ًّجٌز ؼ١ٌ ، 7/9/9193
ّز صوم١ٍٗ ِمجًٔز ٌّوٜ ـعج١ٌوز ع٩عوز ٟوٌٍ ِوٓ ثٌّٛؽوز ثٌغجٌغوز ٌٍعو٩ػ ثٌْوٍٛوٟ: ثٌعو٩ػ إ٠ّجْ أفّو إدٌث١ُ٘ إدٌث١ُ٘ ًثٕو : هًث -39

ثٌؾوٌٟ ثٌْوٍٛوٟ،  ٚثٌعو٩ػ دْٕوك ثٌضق١ٍوً ثٌّعٌـوٟ ثٌْوٍٛوٟ ، ٚثٌعو٩ػ دجٌضمذوً ٚث٨ٌضوَثَ، ـوٟ مفوٜ فوور أعوٌثٛ  ثٝوطٌثح 
ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ث٤ّضجى  ثٌٕثؾثٌضٛثـك ثٌقجه ثٌّٚقٛح دجٌَّثػ ث٨وضتجدٟ ٌوٜ ث٤ٟفجي ، 

ًّوجٌز ؼ١وٌ ، 8/9/9199صْوؾ١ً ثٌمْوُ ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، 
 .ًِٕٖٛر

ثّوز عج١ٍِوز عذوٌ فٞوج٠ًز ( : ه9ًّعٛه ٔجِٟ ّعٛه ثٌقٌدٟ  )و٠ٛضٟ(: صم١ٕٓ لجةّز ّذ١ٍذٌؽٌ ٌقجٌز ثٌؽٞخ ّّٚضٗ ٚصعذ١وٌٖ ) -36
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛوو،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ  ثٌٕثؾ ِمجًٔز ٌوٜ ع١ٕجس ٠ٌِٚز ٚو٠ٛض١ز،

 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،8/9/9199صْؾ١ً ثٌمُْ  ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
ِوٜ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ِعٌـٟ ٍّٛوٟ ٌِصىَ فٛي ٙوِز ؽّجعٟ ِعضوي ث٤ؽوً عذو ثٌق١ّو : ِٟ ِوفش ِقّو ًَِٞ  -37

ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو  ثٕوٌثؾ ِمضٌؿ ٌنفٜ فور أعٌثٛ  ثٝطٌثح ثٌٞؽ٠ ث٩ٌفك ٌٚوِز ٥ٌٟفوجي:  هًثّوز صوم١ٍوٗ،
صْؾ١ً  ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١

 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،8/9/9199ثٌمُْ 

ِوٜ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ صٛو١وٞ ؽّوجعٟ  ( :دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٨ّىٕو٠ًز )ِوًُ ِْجعؤًٛر م١ًٍ ِقّو ِٚطفٝ  -38
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ  ثٌٕثؾ ، هًثّز صوم١ٍٗ ثٌذ٠١ْ : ِعضوي ث٤ؽً ِمضٌؿ ٌنفٜ أعٌثٛ ث٨وضتجح

 9/7/9199صْوؾ١ً ثٌمْوُ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 .صٌدٛٞصنٚ٘ : عٍُ ٔفِ  ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ، ، 

ؽجِعز لجً ٠ِٛٔ ( : ـٛد١وج ثٌْوٌٟجْ ٚع٩لضوٗ دوذعٜ ِضؽ١وٌثس  ،ث٢هثح  دى١ٍز ِوًُ ِْجعو١ٌذ١ز ، عجةٖز ّع١و فّو ثِضٛدً ) -39
ثٌٛؽوووثْ ثٌْووجٌخ ٌوووٜ ع١ٕووجس ِووٓ ثٌعووج١ٍِٓ دجٌؾّج٠ٌ١٘ووز ث١ٌٍذ١ووز : هًثّووز صٕذؤ٠ووز ِمجًٔووز ـووٟ د١تووجس ِضذج٠ٕووز ِووٓ ثٌضٍووٛط ٚعوووَ 

ُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍ ثٌٕثؾثٌضٍٛط، 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر،9117/ 99/99ِع ه. / عجهي ٕىٌٞ، صْؾ١ً ثٌمُْ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

ٙفجء إّّجع١ً ثٌٚجـٟ ثفّو: ِعٕٝ ثٌق١جر ٚع٩لضٗ دذعٜ ثٌّضؽ١ٌثس ث٨ٔفعج١ٌز ٚثٌٖن١ٚز ٌوٜ ع١ٕجس ِٓ ثٌٌّٝٝ ثٌعٞو١٠ٛٓ  -11
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ  ثٌٕثؾز ِمجًٔز ٚصوم١ٍٗ، ٚث٠ّٛ٤جء: هًثّ

 ِع أ.ه. /ِج٠ْز ث١ٌٕجي ، ٚه. / عجهي ٕىٌٞ، صْوؾ١ً ثٌمْوُ ثث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
/99/9116. 

(: ٝوؽٟٛ ثٌق١وجر ٚ ثّوضٌثص١ؾ١جس ِٛثؽٙضٙوج ٚع٩لضّٙوج دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٨ّوىٕو٠ًز جعوفٕجْ ّع١و ث١ٌْو ثفّو  )ِوًُ ِْ -19
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذوو ثٌٍط١وؿ  ثٌٕثؾٜ ّّجس ثٌٖن١ٚز ٌوٜ ع١ٕجس وف١فز : هًثّز صوم١ٍٗ إًٕجه٠ز ،  عدذ

ِوع ث.ه. ِج٠ْوٗ ث١ٌٕوجي، ١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى
 .ٕن١ٚز:  عٕٛثْ ثٌٌّجٌز صنٚ٘ ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ،9116صْؾ١ً ثٌمُْ 

 
 ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ِعٙو ثٌعٍَٛ ث٨ؽضّجع١ز ٌٍوًثّجس ثٌع١ٍج ٚثٌذقٛط

 إٌٕثؾ ًّجةً هوضًٛثٖ
 ( ًّجٌز 9) 

 
٠ذٟ ِمضٌؿ ٨ِٙجس ث٨ٟفجي ثٌّضٍعغ١ّٓ ٌضؾ١ُْ ِٙجًثس ثٌضٛثًٙ ٌوٞ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ صوًٍّّٟ ِقّو ث١ٌْو ثٌٌّٚٞ :  .9

 ثٌٕثؾ ، ِطذمز عٍٟ ع١ٕز ِٓ ِؤّْجس ثٌّؾضّع ثٌّؤٟ دج٨ّىٕو٠ًزهًثّز  : ثٟفجٌٙٓ ـٟ ٌِفٍز ِج لذً ثٌّوًّز
ُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ ل

صْؾ١ً        ، ٚو١ً ثٌّعٙو ثٌعجٌٟ ٌٍنوِز ث٨ؽضّجع١ز دج٨ّىٕو٠ًز ِؽجٍٞ ٟٔٙ ثٌْعوٞ /  ِع ث.ه.ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 موِز ثؽضّجع١ز . صنٚ٘:، ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  9199/ 9ث٨ٌّعٙو  

ثٟفجي  صج٠ُ ِع ثٌّ –ذٌٔجِؼ ثٌفًٍٛ د ج٠ز ِٓ ثٌّنجٌٌٍٟٛل ص١ّٕز ِٙجًثس ث٨ِٓ ٚث٩ٌٍِْزدّْز ثفّو عذو ثٌق١ٍُ ِقّو :  .9
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى  ثٌٕثؾ هًثّز صؾ٠ٌذ١ز ،  ،ثٝطٌثح ١ٟؿ ثٌضٛفو 

، ٚو١ً ثٌّعٙو  ٟٔٙ ثٌْعو٠ّؽجٍِٞع ث.ه. /  عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 موِز ثؽضّجع١ز . صنٚ٘:، ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  9199/ 9صْؾ١ً ث٨ٌّعٙو   ، ثٌعجٌٟ ٌٍنوِز ث٨ؽضّجع١ز دج٨ّىٕو٠ًز

 
 ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ثٌض٠ٌّٜو١ٍز 

 إٌٕثؾ ًّجةً هوضًٛثٖ
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 ( ًّجٌز 9)  
 

 ٌوٜ ٩ٟح ِٚفَٙٛ ثٌيثس ثٌّٕٟٙ ثٌض٠ٌّٜ عٍٝ ّٚٙز ثٌضقف١َٞ ثٌّعٌـٝ ثٌع٩ػ ثٌمٚٚٝ ـعج١ٌزعذو ثٌّٕعُ :  ٔجه٠ز ف١ٍُ .9
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ  ثٌٕثؾ،   ثٌيوًٛ ثٌض٠ٌّٜ

ِع ث.ه. / ١ٌِـش ِٚطفٟ ثٌؾ١ٕوٞ ، ثّضجى ِضفٌغ ص٠ٌّٜ ٟخ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 ثٌض٠ٌّٜى١ٍز د، ٚ ه. / ٠ًُ ـٌػ ِض١ْٟ ، ثّضجى ِْجعو ص٠ٌّٜ ٟخ ٔفْٟ ، لُْ ثٌطخ ثٌٕفْٟ ٚثٌٚقز ثٌٕف١ْز  ٔفْٟ

:  ثٌٌّجٌز صنٚ٘، ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  9191/   8/     31عٍٟ ثٌضْؾ١ً    ثٌؾجِعز ِٛثـمز،  ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز
 9191ٌٕثؾ ـٟ ه٠ّْذٌ صُ ث٨عضيثً عٓ عوَ ِٛثٍٙز ث٨ . ٚٙقز ٔف١ْز ص٠ٌّٜ ٟخ ٔفْٟ

 
 ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ث٠ٌٌجٝز ثٌضٌد١زو١ٍز 

 إٌٕثؾ ًّجةً هوضًٛثٖ
 ( ًّجٌز 9)  

 
، لُْ   ثدٛثًٌٕٛ : ـعج١ٌز ص٠ٌّٕجس ثٌذ٩١صِ عٍٟ ثٌىفجءر ثٌذو١ٔز ٚؽٛهر ثٌق١جر ٌوٞ ثٌٌّث٘مجس ثٌذو٠ٕجس ثفّو١ٌِٕ  ًٝٛٞ .9

ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو  ثٌٕثؾثٌعٍَٛ ثٌٚق١ز ، 
أّضجى ِضفٌغ دمُْ ثٌعٍَٛ ثٌٚق١ز و١ٍز  ، أ١ِٓ ث. ه. / عٕجء ـؤثهِع ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

ٌٚقز ثٌعجِز دمُْ ثٌعٍَٛ ثٌذ١ت١ز أّضجى ث ،أ.ه/ ؽ١ٙجْ فْٕٝ عذوث١ٌّْع ، ٚ  ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز -ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌج١ٝز ٌٍذٕجس 
ِوًُ دمُْ ثٌضو٠ًخ ث٠ٌٌجٝٝ ٚ عٍَٛ ثٌقٌوز   ،َ.ه/ ّّجؿ دطٟٛز ٙجٌـ ، ٚ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز  -ثٌّعٙو ثٌعجٌٝ ٌٍٚقز 

صٌد١ز  صنٚ٘ :ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ، 9199/  9صْؾ١ً ثٌى١ٍز   ، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز -و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌج١ٝز ٌٍذٕجس 
 . ٙق١ز

 
 ١ز ثٌضٌد١ز ٌٍطفٌٛز ثٌّذىٌر ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًزوٍ

 إٌٕثؾ ًّجةً هوضًٛثٖ
 ( ًّجٌز9) 

 
ثٌذٌٚ ،  ٝعجؾ ث٤ٟفجي دجٌٕفِ ٌوٞ ثٌغمز ٌض١ّٕز ثٌٕف١ْز ثٌطّأ١ٕٔز عٍٟ لجةُ إًٕجهٞ : دٌٔجِؼ ِقّو أفّو ّع١و إِٓز .9

ٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى ع ثٌٕثؾ
جى ، ِقّو ٙو٠كًفجح ِقّٛه  ِع أ. ه. / ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،  عٍَٛ  ثٌٚقز ثٌٕف١ْز أّض ٌ ث دمُْ 

ٕف١ْز ، ٚٚو١ٍز و١ٍز  ٌ ث٦ّىٕو٠ًزٌٖتْٛ ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج ٚثٌذقٛط ، ثٌضٌد١ز ٌٍطفٌٛز ثٌّذىٌرث صْؾ١ً  ، ؽجِعز 
 ٙقز ٔف١ْز . صنٚ٘ :ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ، ،   99/91/9199ٔٛلٖش ـٟ  ، 9199/ 1   ثٌى١ٍز

 
 إٌٕثؾ ًّجةً هوضًٛثٖ ؽجِعز ٍثمٛ

 ( ًّجٌز9) 
 

صطًٛ ( : إل١ٍُ وٌهّضجْ ثٌعٌثق ثٌّوًُ ثٌّْجعو دمُْ عٍُ ثٌٕفِ ـٟ ١٘تز ثٌعٍَٛ ث٦ْٔج١ٔز / ؽجِعز ٍثمٛ) ٍث٘و ّجِٟ ِقّو. 9
ِفَٙٛ ثٌق٠ٌز ِٓ ِٕظًٛ ٔفْٟ - إل١ٍُ وٌهّضجْ ثٌعٌثق- أّٔٛىؽج ، ثٌٕثؾ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو 

ٌٔٚ ثٌو٠ٓ إدٌث١ُ٘ ِقّو  ِع أ. ه. / ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 ثٌىٌٛٝ ، صْؾ١ً ثٌمُْ 8ث /9193/6، ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  صنٚ٘ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز : عٍُ ٔفِ ث٠ؾجدٟ. 

 
 إٌٕثؾ ًّجةً ِجؽْض١ٌ ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ

 ( ًّجة3ً) 
 

)ّعٛهٞ(  : ِوٜ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ إًٕجهٞ ـٟ ص١ّٕز ثٌوثـع١ز ٌٍع٩ػ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ٌِٝوٝ ث٦هِوجْ  ف١ْٓ فْٓ ٟجٌ٘ أٌٙجُٕ -9
ٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ دى١ٍوز ثهثح ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّوو عذوو ث ثٌٕثؾ ثٌْعٛه١٠ٓ ،
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:  عٕوٛثْ ثٌٌّوجٌز صنٚو٘ ًّجٌز ؼ١وٌ ِٕٖوًٛر ،  ،( 9116ٔٛلٖش ـٟ  ) ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ١ٍِٚز ثٌضٌد١ز ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ ، 
 .ع٩ػ ٔفْٟ ًثٕو٠ٓ

ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ /  ثٕوٌثؾ،  ْٕٛ ثٌّضعوجـْٕٛ٘جهٞ أفّو ًثٕو ًّضُ )دق١ٕ٠ٌز( : ثٌنٚجة٘ ثٌٖن١ٚز ثٌضٟ ٠ضّضع دٙج ثٌّووِ -9
ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ١ٍِٚوز ثٌضٌد١وز ؽجِعوز 

 .: إهِجْ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز صنٚ٘ ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ، (9119ٔٛلٖش ـٟ )  ثٌذق٠ٌٓ ،
١ُ٘ )ّعٛه٠ز(: أعٌ ثٌع٩ػ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ـٟ مفٜ دعٜ ثٌّٖى٩س ثٌٕف١ْز ٌوٜ ٠ٌِٞوجس ـموٌ ٌٍ٘ر ٙجٌـ ف١ْٓ إدٌث -3 

ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو،  ثّوضجى عٍوُ  ثٕوٌثؾثٌوَ إٌّٔؾٍٟ ٌطجٌذوجس ثٌٌّفٍوز ثٌغج٠ٛٔوز، 
 ًّوجٌز ؼ١وٌ ِٕٖوًٛر ،  ،(9119ٔٛلٖوش ـوٟ ) ؽجِعوز ثٌذقو٠ٌٓ ، ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ١ٍِٚز ثٌضٌد١وز

 .ًثٕو٠ٓع٩ػ ٔفْٟ  :عٕٛثْ ثٌٌّجٌز صنٚ٘
 

 ِٕجلٖز ًّجةً ِجؽْض١ٌ
 ( ًّجٌز79)

 
 ِٕجلٖز ًّجةً ِجؽْض١ٌ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

 ( ًّجٌز16) 
 

 ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز لُْ عٍُ ثٌٕفِ و١ٍز ث٨هثحِٕجلٖز ًّجةً ِجؽْض١ٌ 
 ( ًّجٌز13)

 
صأع١ٌ ثّضنوثَ ِٛثلع ثٌضٛثًٙ ث٨ؽضّجعٟ ـٟ دعٜ ثٌّٖجعٌ ث٠٦ؾجد١ز ٚثٌٍْذ١ز ٌوٜ ع١ٕز ِٓ :   ث١ٌْو ّعو ؽجح هللا ٟٔثِج .9

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ٔجلٖٙج  ،9199/ 7/ 91/ عجهي ٕىٌٞ، ٔٛلٖش ـٟ    ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ، إٌٕثؾ:     ٩ٟح ثٌؾجِعز
لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ًٚة١ِ ّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ث

 ث٦ّىٕو٠ًز ، ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.

ًٔٛ٘جْ ِٚطفٟ عذو ثٌق١ّو : ثٝطٌثح ث٨ؽضٌثً ٚـٛد١ج صٕجٚي ثٌطعجَ ٚع٩لضٙج دجٌّٛٛثُ ثٌمنٌٞ ٌوٞ ع١ٕز ِٓ ٩ٟح  .9
ث٤ّضجى ٔجلٖٙج  ،9199/ 8/ 3ٔٛلٖش ـٟ  / عجهي ٕىٌٞ،ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ، إٌٕثؾ:  ثٌؾجِعز ث٠ّٛ٨جء ِٚٞطٌدٟ ثٌطعجَ 

ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.

ٕز ِٓ ص١ِ٩ي ثٌٌّفٍز ث٨دضوثة١ز ، ١٘جَ ِقّو ِقّو ٠جلٛس : ثٌّٙجًثس ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌّٕجة١زٚع٩لضٙج دعٌْ ثٌمٌثءر ٌوٞ ع١ .3
ٔجلٖٙج  ،9199/ 7/ 97/ عذو ثٌفضجؿ ه٠ٚوثً ، ه. / هعجء فْٓ ًثؽـ ،  ٔٛلٖش ـٟ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ إٌٕثؾ وً ِٓ :  

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ 
 ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. دى١ٍز ثهثح

إهِجْ ث٦ٔضٌٔش ٚع٩لضٗ دٞذ٠ ثٌيثس ٚدعٜ ث٨ٝطٌثدجس ثٌٕف١ّْز ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ٩ٟح ٌِٚر ِفٌؿ عذوثٌٌفّٓ ّعو :  .1
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ٔجلٖٙج  ،9199/ 3/ 97/ عذو ثٌفضجؿ ه٠ٚوثً ، ٔٛلٖش ـٟ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ، إٌٕثؾ  ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

ذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ِوفش ع
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ث٦ّىٕو٠ًز ،

: ِعو٨س ثٔضٖجً ٍٍِز ثٌضعخ ثٌَِّٓ ٚع٩لضٗ دجٌعٛثًِ ثٌنّْز ثٌىذٌٞ ٌٍٖنٚو١ز ٌووٞ ع١ٕوز  ٠ّٕٟ وّجي ث١ٌْو عذو ثٌظجٌ٘ .9
ث٤ّضجى ثٌوووضًٛ ٔجلٖٙج ، 3/9199/ 99/ ثؽّو ِقّو عذو ثٌنجٌك ، ٔٛلٖش ـٟث٤ّضجى ثٌووضًٛ إٌٕثؾ ،  ِٓ ٩ٟح ثٌؾجِعز

/ ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.ث٦ّىٕو٠ًز 

ٌووٜ ع١ٕوز  دضموو٠ٌ ثٌويثس ٚثٌضٛؽوٗ ٔقوٛ ثٌّْوضمذً ٚع٩لضٙج ثٌّضؽ١ٌثس ث٠٨ؾجد١ز ٚثٌٍْذ١ز عٜد :  ِقّو عٍٝ ٙجٌـ دج١ْٔٗ .6
ٔجلٖوٙج  ،99/9197/ 98ـوٟ ٔٛلٖوش  ه. / هعوجء ًثؽوـ، ٚ / عوجهي ٕوىٌٞ،ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ، إٕوٌثؾ  ٟو٩ح ثٌؾجِعوز ِٓ

ٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌو
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

أعٌ دعٜ ثٌّٖجعٌ ثٌٍْذ١ز ٚع٩لضٙج دذعٜ أّج١ٌخ ثٌضفى١ٌ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ثٌّضوأم٠ٌٓ هًثّو١ج ـوٟ ؽ٩١ْ ِقّو فَّر ـٌثػ:  .7
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش ٔجلٖوٙج  ،1/9197/ 91/ عجهي ٕوىٌٞ، ٔٛلٖوش ـوٟ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ إٌٕثؾ  ،ث٦عوثه٠زثٌٌّفٍز 

 عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.
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ّٙوجًثس ثٌق١جص١وز ٚ ثٌّعٌـ١وز ٠وًوٙج ث٢دجء ٚع٩لضٙج دذعٜ ثٌ ثٌضٕٖتز ث٨ؽضّجع١ز وّج١ّٕجء عذو ثٌقجـع ثفّو عذو ثٌقجـع:  .8
 ، ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.1/9197/ 91/ عجهي ٕىٌٞ، ٔٛلٖش ـٟ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ إٌٕثؾ  ،ثٌطفٌٛزـٟ ٌِفٍز 

ِوٜ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ِعٌـٟ ٌضق١ْٓ ثٌيثوٌر ثٌعجٍِز ثٌٍفظ١ز ٚثٌذٚو٠ٌز ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ  ثٌٌفّٓ:عذو  هعجء ِقّو عذو ثٌّؾ١و .9
 ٔٛلٖوووش ـوووٟ ٕوووىٌٞ،/ عوووجهي ث٤ّوووضجى ثٌوووووضًٛ ، إٕوووٌثؾ ثٌقٌووووز ٚلٚوووًٛ ث٨ٔضذوووجٖ ث٤ٟفوووجي ثٌّٚوووجد١ٓ دجٝوووطٌثح ـوووٌٟ

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ٔجلٖٙج  ،99/99/9199
 .ًِٕٖٛرًّجٌز ؼ١ٌ  ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

ص١ّٕز ثٌغمز دوجٌٕفِ ٚعو٩ػ ثٌنؾوً  ـ١ُٟ ٔٚجً: ـجع١ٍز دٌٔجِؼ دجّضنوثَ ـ١ٕجس ثٌذٌِؾز ثٌٍؽ٠ٛز ثٌعٚذ١ز ّجًر ٔٚجً إدٌث٘ .91
 ، ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.9199/ 9/ 6/ عذو ثٌفضجؿ ه٠ٚوثً ، ٔٛلٖش ـٟ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ٌوٜ ثٌٌّث٘م١ٓ، إٌٕثؾ 

ث٤ّوضجى ثٌّٖوى٩س ٌووٜ ٟو٩ح ثٌؾجِعوز، إٕوٌثؾ ه٠ٕج ِقّوو فْو١ٓ عذوو ثٌْو١و: ل١وجُ ـجع١ٍوز دٌٔوجِؼ ٌض١ّٕوز ِٙوجًثس فوً  .99
 ، ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.3/9199/ 98/ عذو ثٌفضجؿ ه٠ٚوثً ، ٔٛلٖش ـٟ ثٌووضًٛ 

ث٨دضوثة١وز،  زٌّّ ثفّو ف١ْٓ فْٓ ثٌقّجِٝ : ثٝوطٌثدجس ثٌٕوَٛ ٚع٩لضٙوج دوج٨هثء ثٌّعٌـوٝ ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ ص١ِ٩وي ثٌٌّفٍو .99
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ٔجلٖٙج  ،9199/ 3/ 9ثً ، ٔٛلٖش ـٟ / عذو ثٌفضجؿ ه٠ٚوث٤ّضجى ثٌووضًٛ إٌٕثؾ 

ًّوجٌز ؼ١وٌ  ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز
 ًِٕٖٛر.

ٍٛو١جس ثٌعوٚث١ٔز ٌوٜ ع١ٕوجس ِوٓ ثٌّوٌث٘م١ٓ دعٜ ث٨ٔقٌثـجس ثٌؾ١ْٕز ٚ ع٩لضٙج دجٌْ:  ِْعٛه ِقّو إ٠ّجْ ِقّو إدٌث١ُ٘ .93
ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ٔجلٖووٙج  ،9191/ 91/ 99/ عذووو ثٌفضووجؿ ه٠ٚوووثً ، ٔٛلٖووش ـووٟ ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ ، إٕووٌثؾ  ٚ ثٌٌثٕووو٠ٓ

ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ىٕو٠ًزث٦ّ

ِمضوٌؿ ٌنفوٜ هًؽوز ثٌنؾوً  ِعٌـوٟ ّوٍٛوٟ ثٔفعوجٌٟ عم٩ٔوٟ ع٩ؽوٟل١وجُ ـجع١ٍوز دٌٔوجِؼ  ثٌٙوجهٞ:ٔٙجي عذو ث١ٌْو عذو  .91
/ عذوو ثٌفضوجؿ ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ٕووثس ثٌّٚوجد١ٓ دجٌْوّٕز، إٕوٌثؾ ٚثٌٌث ثٌٌثٕوو٠ٓٚثٌٖعًٛ دجٌٛفور ثٌٕف١ْز ٌوٜ ع١ٕز ِوٓ 

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ٔجلٖٙج ، 9191/ 6/ 98ه٠ٚوثً ، ٔٛلٖش ـٟ 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر .ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز 

ث٨ؽضّجع١ووز : هًثّووز  : ث٨ٝووطٌثدجس ث١ٌْىّٛووِٛجص١ز ٚع٩لضٙووج دجٌٛفووور ثٌٕفْوو١ز ٚثٌّْووجٔور ) عٌثل١ووز ( ٘ووجٍٖ ٟووٗ ِقّووو .99
/ عذوو ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ِمجًٔز ٌوٜ ع١ٕجس ِٓ ثٌّْو١ٕٓ ـوٟ إلٍو١ُ وٌهّوضجْ ثٌعوٌثق ِٚو٠ٕوز ث٦ّوىٕو٠ًز ثٌّٚو٠ٌز، إٕوٌثؾ 

ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو عذووو ثٌٍط١ووؿ ثفّووو ثد٠ٍٛووو ،  ٔجلٖووٙج ، 9191/ 6/ 99ثٌفضووجؿ ه٠ٚوووثً ، ٔٛلٖووش ـووٟ 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.ىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍ

فوووُ٘ ثٌٌِووجؿ م١ٍفووز ثِم١ووك) ِع١ووور ١ٌذ١ووز( : ثٌضفى١ووٌ ثٌنٌثـووٟ ٚع٩لضووٗ دووذعٜ ِضؽ١ووٌثس ثٌٖنٚوو١ز ٌوووٜ ع١ٕووز ِووٓ ٍٟذووز  .96
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ٔجلٖوٙج  ،9191/ 1/ 96/ عذوو ثٌفضوجؿ ه٠ٚووثً ، ٔٛلٖوش ـوٟ ث٤ّضجى ثٌوووضًٛ ثٌؾجِعجس ث١ٌٍذ١ز ، إٌٕثؾ 

ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. ث٦ّىٕو٠ًز

ضمذً ّٚٔو٠ ٚع٩لضٙوج دؾوٛهر ثٌق١وجر ٚلٍوك ثٌّْو ثٌٕفْوٟصوأع١ٌ ثٌؽٌدوز وعجِوً ٝوجؼ٠ عٍوٝ ث٨ؼضوٌثح  ثٌٖو٠ٌؿ:ِقّوو  أ١ٌِر .97
/ 1/ 99/ ِؾوٞ ثفّو عذو هللا،  ٔٛلٖوش ـوٟ  ث٤ّضجى ثٌووضًٛ، إٌٕثؾ ٍّٛن )أ( ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ث١٠ٌٌّٚٓ ثٌعج١ٍِٓ دجٌنجًػ

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لْوُ ٔجلٖٙج  ،9191
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر  ث٦ّىٕو٠ًز عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز

ثعٌ أفوثط ثٌق١جر ثٌٞجؼطز ـٟ دعٜ ث٨مض٨٩س ث١ٌْىٛدجعٌٛٛؽ١ز ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ٟو٩ح ثٌؾجِعوز  : ِقّو ـؤثه فْٓ ١ِْْٛ .98
ٔٛلٖوش ـوٟ  ّوع١و،ٚ ه. / فٕوجْ  / عجهي ٕىٌٞ، ث٤ّضجى ثٌووضًٛ، إٌٕثؾ  ٠ٕج٠ٌ: هًثّز عج١ٍِز ِمجًٔز 99ـٟ ٝٛء عًٛر 

ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ِوووفش عذوو ثٌق١ّووو عذووو ثٌٍط١ووؿ ثفّووو ثد٠ٍٛوو ،  ثّووضجى عٍووُ ثٌووٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىووٟ ٚ ٖوٙج ٔجل ،9/9191/ 8
 ًِٕٖٛرًّجٌز ؼ١ٌ  ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

١ز ثِجٔٝ ٍو٠ٌج ٟجٌ٘ ث٠ٌَجس : ل١جُ ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ثًٕجهٜ ّوٍٛوٟ ِعٌـوٟ ِمضوٌؿ ٌنفوٜ فوور دعوٜ ث٨ٝوطٌثدجس ثٌٕفْو .99
/ عذووو ثٌفضووجؿ ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ ٚصقْوو١ٓ ٔٛع١ووز ف١ووجصُٙ، إٕووٌثؾ  ( Cثٌّٚووجفذز ٌٌّٝووٝ ثٌضٙووجح ثٌىذووو ثٌٛدووجةٟ ) ـ١ووٌُٚ 

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ٔجلٖٙج  ،9193/ 9/ 98ه٠ٚوثً ، ٔٛلٖش ـٟ 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر  ١ز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًزثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دىٍ

آ٠جس ّع١و ِقّو عٍٝ : ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ثًٕجهٜ ٌضق١ْٓ ٔٛع١ز ثٌق١جر ٚص١ّٕز ِٙجًثس ث٨صٚجي ثٌفعجي ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ٌِٝوٝ  .91
ذوو ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عٔجلٖوٙج  ،9193/ 1/ 97/ عذو ثٌفضجؿ ه٠ٚوثً ، ٔٛلٖش ـٟ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ثٌٌٚ ، إٌٕثؾ 

 ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر

( : ع٩لووز صٖووىً ٠ٛ٘ووز ث٤ٔووج دّفٙووَٛ ثٌوويثس ِع١ووور دى١ٍووز ث٢هثح ؽجِعووز ِٚووٌثصز د١ٍذ١ووج فٕووجْ عٍووٝ دٖوو١ٌ أدووٛ ٠ٌٛفووز )١ٌذ١ووز .99
/ ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ٨ؽضّجعٟ ٌوٜ ع١ٕوز ِوٓ ٟجٌذوجس ثٌٌّفٍوز ثٌغج٠ٛٔوز دّو٠ٕوز ِٚوٌثصٗ ث١ٌٍذ١وز، إٕوٌثؾ ٚثٌضٛثـك ثٌٕفْٟ ٚث

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ٔجلٖٙج  ،9193/ 9/  99عذو ثٌفضجؿ ه٠ٚوثً ، ٔٛلٖش ـٟ  
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز
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 ِفَٙٛ ثٌيثس ٌوٜ ث٤ٟفجي ث٠٤ضجَ ٚع٩لضوٗ دٕٛع١وز ف١وجصُٙ ٚثصؾج٘وجصُٙ ٔقوٛ ثٌّْوضمذً ، إٕوٌثؾ : ثفّو أدٛ ٕجهٞ ٘و٠ز هللا .99
ذوو ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عٔجلٖوٙج  ،9199/ 99/ 99/ عذوو ثٌفضوجؿ ه٠ٚووثً ، ٔٛلٖوش ـوٟ ث٤ّضجى ثٌوووضًٛ 

ًّوجٌز ؼ١وٌ  ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز
 .ًِٕٖٛر

ًٔٛ٘جْ ِقّو دوٜٚ ع١و ، ثٌضفوجسي ٚثٌضٖوجسَ ٚع٩لضّٙوج دوذعٜ ِضؽ١وٌثس ثٌٚوقز ثٌٕفْو١ز ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ ٟو٩ح ثٌؾجِعوز:  .93
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ٔجلٖوٙج  ،9199/ 99/ 91/ ِؾوٞ ثفّو عذو هللا،  ٔٛلٖوش ـوٟ  ًٛث٤ّضجى ثٌووضإٌٕثؾ  ،هًثّز عج١ٍِز 

ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ث٦ّىٕو٠ًز

ً ٚع٩لضٗ دىً ِٓ ثٌٖعًٛ دجٌٛفور ثٌٕفْو١ز ٚأّوج١ٌخ ثٌّعجٍِوز ثٌٛثٌو٠وز ٙف١ز عٍٝ أدٛ ثٌع١و ًِٞجْ ) ِع١ور ١ٌذ١ز( : ثٌنؾ .91
/ عذو ثٌفضجؿ ه٠ٚووثً ، ٔٛلٖوش ـوٟ  ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ٟجٌذجس ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دّو٠ٕز ثٌَٔضجْ ـٟ ١ٌذ١ج ، إٌٕثؾ 

و ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛؤجلٖٙج  ،8/9199/ 98
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

هعجء عذو ثٌٙجهٞ ٠ّٕٝ ِقّو ًٕٛثْ: ـعج١ٌز دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ دجّوضنوثَ ثٌقجّوخ ث٨ٌوٝ ٌض١ّٕوز ث٨ٔضذوجٖ ٚأعوٌٖ عٍوٝ ثٌضٛثٙوً  .99
ث٤ّضجى ثٌوووضًٛ ٔجلٖٙج  ،1/9199/ 9ـٟ ٔٛلٖش  ِؾوٞ ثفّو عذو هللا، /  ث٤ّضجى ثٌووضًٛ، إٌٕثؾ ٌوٜ ث٤ٟفجي ثٌضٛفو١٠ٓ

/ ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز 
 .ًِٕٖٛرًّجٌز ؼ١ٌ  ث٦ّىٕو٠ًز

ٟ ِمضٌؿ ٌنفٜ فور ثٌٍْٛن ثٌّٕطوٟ ثٌضىوٌثًٞ ٌووٜ ع١ٕوز مٍٛه ِقّو إدٌث١ُ٘ فْٓ : ل١جُ ـجع١ٍز دٌٔجِؼ ثًٕجهٜ ٍّٛو .96
ث٤ّووضجى ٔجلٖووٙج  ،99/9199/ 9/ عذووو ثٌفضووجؿ ه٠ٚوووثً ، ٔٛلٖووش ـووٟ  ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ ِووٓ ث٤ٟفووجي ثٌضٛفووو١٠ٓ ، إٕووٌثؾ 

١وز ثهثح ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دىٍ
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

/ ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ٘ذز ـجًٚق عذو هللا ؽجه : ثٌنؾً ٚع٩لضٗ دّفَٙٛ ثٌيثس ٌووٜ ٍٟذوز ٟٚجٌذوجس ثٌٌّفٍوز ثٌغج٠ٛٔوز ، إٕوٌثؾ  .97
د٠ٍٛوو ،  ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّوو ثٔجلٖٙج  ،91/9199/ 93عذو ثٌفضجؿ ه٠ٚوثً ، ٔٛلٖش ـٟ  

 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

أ١ٌِر ١ٍّّجْ عذو ثٌؾ١ًٍ : صم١١ُ ـعج١ٌز ثٌع٩ػ ثٌعم٩ٟٔ ث٨ٔفعجٌٟ ـٟ مفٜ هًؽز ثٌمٍوك ِٚفٙوَٛ ثٌويثس ثٌْوٍذٟ ٌووٜ ع١ٕوز  .98
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ٔجلٖوٙج  ،9/9199/ 91/ عذو ثٌفضجؿ ه٠ٚوثً ، ٔٛلٖش ـٟ   ث٤ّضجى ثٌووضًِٛٓ ِوِٕٟ ث٠ٌٚ١ٌٙٓ ، إٌٕثؾ 

/ ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ث٦ّىٕو٠ًز

ع٩لضوٗ دذعوو ثٌعٚوجد١ز دّىٛٔجصوٗ ثٌفٌع١وز ٌووٜ ع١ٕوز ِمجًٔوز ِوٓ مو٠ؾز عٍٝ ثٌٚجهق ث٨فٌٓ )١ٌذ١وز( : إهِوجْ ث٨ٔضٌٔوش ٚ .99
/ ِؾووٞ ثفّوو  ث٤ّوضجى ثٌوووض٩ًٟٛح ؽجِعضٟ ث٦ّىٕو٠ًز ٚثٌْجدع ِٓ ثد٠ًٌ ث١ٌٍذ١ز : هًثّز عج١ٍِز عذٌ عمجـ١ز ،  إٕوٌثؾ 

و ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّؤجلٖٙج  ،9199/ 7/ 99عذو هللا،  ٔٛلٖش ـٟ 
 .ًِٕٖٛرًّجٌز ؼ١ٌ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز 

ور أعٌثٛ ث٨وضتجح ٌووٜ ع١ٕوز فِٟ ِوفش ِقّو ًَِٞ عذو ثٌق١ّو : ِوٜ ـجع١ٍز دٌٔجِؼ ثًٕجهٜ ِعٌـٟ ٍّٛوٟ ٌنفٜ  .31
ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ٔجلٖووٙج  ،9199/ 91/1ذووو هللا، ٔٛلٖووش ـووٟ  / ِؾوووٞ ثفّووو ع ث٤ّووضجى ثٌووووضًِٛووٓ ثٌّووو١ِٕٓ ، إٕووٌثؾ 

ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ث٦ّىٕو٠ًز

ٌض١ّٕووز ثٌوويوجء ثٌٛؽوووثٟٔ ٌوووٜ أِٙووجس ث٤ٟفووجي ه٠ٕووج عٍووٝ ثفّووو عٍووٝ ث٨ّووىٕوًثٔٝ : ل١ووجُ ـجع١ٍووز دٌٔووجِؼ ثًٕووجهٜ ِعٌـووٟ  .39
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش ٔجلٖوٙج ، 9/9199/ 96/ عذوو ثٌفضوجؿ ه٠ٚووثً ، ٔٛلٖوش ـوٟ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ثٌضٛفو١٠ٓ ، إٌٕثؾ 

 و٠ًزعذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕ
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر

ّٕجء عٍٝ م١ٍفز عٍٝ ثٌعٚفًٛ )و٠ٛض١ز(: دعٜ ثٌّضؽ١وٌثس ثٌٕفْو١ز ٚثٌو٠ّٛؽٌثـ١وز ثٌّقووهر ٌّْوضٜٛ ثٌطّوٛؿ ٌووٜ ع١ٕوز  .39
/ عوجهي  ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ/ ِج٠ْوز ث١ٌٕوجي، ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ِٓ ثٌٌّث٘مجس ـٟ هٌٚز ثٌى٠ٛش : هًثّز ١ِوث١ٔز ِمجًٔز ، إٌٕثؾ 

ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو عذووو ثٌٍط١ووؿ ثفّووو ثد٠ٍٛووو ،  ثّووضجى عٍووُ ٔجلٖووٙج  ،9/9/9191ٔٛلٖووش ـووٟ  ٕووىٌٞ،
 .ًِٕٖٛرًّجٌز ؼ١ٌ  ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

٠ز عج١ٍِوٗ ٌووٜ ع١ٕوجس : إعووثه ٚصمٕو١ٓ لجةّوز ٌِؽع١وز ٌٍْوعجهر : هًثّوز ّو١ىِٛضٌ  )ِع١وور(ؽ١ٙجْ ِقّو ٕف١ك عذوو ثٌؽٕٝ .33
 ،9119 /9/99/ عوجهي ٕوىٌٞ ، ٔٛلٖوش ـوٟ  ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ/ ِج٠ْوز ث١ٌٕوجي، ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ع٠ٌّز ِضذج٠ٕوز ، إٕوٌثؾ 

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ٔجلٖٙج 
 .: عٍُ ٔمِ ثفٚجةٝ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز صنٚ٘ ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ث٦ّىٕو٠ًز ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز

: ثٌويوجء ثٌٛؽوووثٟٔ ٚع٩لضوٗ دوذعٜ ِضؽ١ووٌثس ثٌضفوٛق ثٌوًثّووٟ ٌووٜ ع١ٕووز ِوٓ ٟوو٩ح   )ِع١ووور(ٔوًٛر م١ٍوً ِقّووو ِٚوطفٝ  .31
 ـووٟؿ ه٠ٚوووثً ، ٔٛلٖووش / عذووو ثٌفضووجث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ِج٠ْووز ث١ٌٕووجي، ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ ثٌؾجِعووز ِووٓ ثٌؾْٕوو١ٓ ، إٕووٌثؾ 
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ث٤ّضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ٔجلٖٙج  ،98/3/9119
 .ِ صٌدٛٞف: عٍُ ٔ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز صنٚ٘ ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

 
 ِٕجلٖز ًّجةً ِجؽْض١ٌ

 ٚثٌّعٍِٛجس ّىضذجسثٌز ث٨هثح لُْ و١ٍ 
 ِٕجلٖز ًّجةً ِجؽْض١ٌ

 ًّجٌز (9)
 

ٌووٜ ص١ِ٩وي ثٌٌّفٍوز ث٨دضوثة١وز دّو٠ٕوز  ثٌوًثّٟهًٚ ثٌع٩ػ دجٌمٌثءر ـٝ فً ِٖى٩س ثٌضأمٌ  عذو ثٌٕع١ُ: ِقّو ثفّو ١ّٕجء .9
ؽ١ٙوجْ ، ٚ ه. /  عذوو ثٌوٌف١ُ ثدوٌث١ُ٘ / ٘جُٔ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ، إٌٕثؾ  دوٌٚز ث٨ِجًثس ثٌعٌد١ز ثٌّضقور : هًثّز صم١ّ١١زهدٝ 

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛوو ،  ٔجلٖٙج  ،9/8/9197، ٔٛلٖش ـٟ  ِقّو ٕف١ك عذو ثٌؽٕٝ 
ٔظوُ  صنٚو٘ :ًّجٌز ؼ١وٌ ِٕٖوًٛر ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

 ِعٍِٛجس

 
 ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ِعٙو ثٌعٍَٛ ث٨ؽضّجع١ز ٌٍوًثّجس ثٌع١ٍج ٚثٌذقٛط
 ِٕجلٖز ًّجةً ِجؽْض١ٌ 

 ًّجٌز (9)

 
ث٤ّضجى ، إٌٕثؾ  ثٌع٩لز د١ٓ ثٌٞؽٟٛ ث٨ؽضّجع١ز ٚثٌّٖى٩س ثٌفٌه٠ز  ـٟ ث١ٌٙتجس ثٌقى١ِٛز : ِٟ ِقّو عٍٟ ثفّو .9

، دى١ٍز ث٨هثح ، ؽجِعز  ِو٠ٌ ِعٙو ثٌعٍَٛ ث٨ؽضّجع١زٚعٍٟ ثٌذوٚٞ ، ثّضجى ِْجعو عٍُ ث٨ؽضّج   ،  ِقّو /ثٌووضًٛ 
، ٔٛلٖش ، دى١ٍز ث٨هثح ، ؽجِعز ث٨ّىٕو٠ًز ،  دّعٙو ثٌعٍَٛ ث٨ؽضّجع١ز، ِوًُ  أّّجء ِقّو عذجُ/ ه.  ث٨ّىٕو٠ًز ، ٚ

فِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕٔجلٖٙج ، 9/9191/ 7ـٟ 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر.ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز 

 
 ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز و١ٍز ثٌضٌد١زِٕجلٖز ًّجةً ِجؽْض١ٌ 
 ( ًّجٌز19)

 
ـعج١ٌز دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ لجةُ عٍٟ دعٜ ِىٛٔجس ثٌيوجء ث٤م٩لٟ ـٟ ص١ّٕز ثٌغمز ِقّو عذو ثٌع٠ََ ، ثٌّثء ثّجِز  .9

أّضجى ِْجعو ثٌٚقز ثٌٕف١ْز و١ٍز ثفّو ٕعذجْ عط١ز ،  / ث.هثٌٕثؾ  ،  ٞ ص١ِ٩ي ثٌٌّفٍز ث٦دضوثة١زدجٌٕفِ ٌو
ؽجِعز -ثٌٚقز ثٌٕف١ْز و١ٍز ثٌضٌد١زِوًُ ث١ٌّجٟٔ لطخ ، ث٠ّجْ  / ه، ٚ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز-ثٌضٌد١ز

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ٔجلٖٙج  ،ؼ١ٌ ًِٕٖٛر دى١ٍز ثٌضٌد١ز،  ًّجٌز ِٛهعز 99/9199/  96ٔٛلٖش ـٟ   ، ث٦ّىٕو٠ًز
صنٚ٘ :  ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

 ٙقز ٔف١ْز

ٌِٚر ِقّو ٩ِّز : ـعج١ٌز  دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ لجةُ عٍٝ  ثّضٌثص١ؾ١جس ثٌضفى١ٌ ثٌؾجٔذٝ ـٝ ص١ّٕز ثٌموًر عٍٝ ثٌقً  .9
ث.ه/ٔجؽٝ ِقّو لجُّ   ٌٍّٖى٩س ثٌع١ٍّز ـٟ ِمًٌ ثٌى١ّ١جء ٌوٜ ٩ٟح ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ، ثٌٕثؾ وً ِٓ :ث٨دوثعٝ 

ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ِع ث.ه/ ١ٌِٔٓ عٟٛٔ ِقّو أفّو   ،    ثٌوًِٕٜٙٛ ، أّضجى عٍُ ثٌٕفِ ثٌضٌدٛٞ ، و١ٍز ثٌضٌد١ز
،  ًّجٌز 9/9199/ 91ٔٛلٖش ـٟ ، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز أّضجى ٚ ًة١ِ ِؾٍِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ ثٌضٌدٛٞ ، و١ٍز ثٌضٌد١ز

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ٔجلٖٙج  ؼ١ٌ ًِٕٖٛر، دى١ٍز ثٌضٌد١زِٛهعز 
 عٍُ ٔفِ صٌدٜٛ صنٚ٘ : ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

ث٦ّٙجَ ثٌْٕذٟ ٌعٛثًِ ثٌٖن١ٚز ثٌنّْز ثٌىذٌٜ ـٟ ثٌضٕذؤ دجٌضٛثـك ث٤ٌّٞ : ( 9199) ١ّو أفّو ًثٕو ث١ٌْو هعجء .3
أّضجى ثٌٚقز ثٌٕف١ْز و١ٍز ث٤ّضجىر ثٌووضًٛر / ٠ٛ٘ور فٕفٟ ِقّٛه ، ، إٌٕثؾ وً ِٓ :  ٌوٜ ٩ٟح ثٌؾجِعز

ز  / ؽ١ٙجْ عغّجْ ِقّٛه ،ث٤ّضجىر ثٌووضًٛ ر ،ٚؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز-ثٌضٌد١ز ٕف١ْ ٌ ث ى١ٍز أّضجى ثٌٚقز  د
ِعز ث٦ّىٕو٠ًز ضٌد١ز ؽج ٌ ٔجلٖٙج  ؼ١ٌ ًِٕٖٛر، دى١ٍز ثٌضٌد١ز،  ًّجٌز ِٛهعز 99/9199/ 98، ٔٛلٖش ـٟث

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز 
 ٙقز ٔف١ْز صنٚ٘ : ث٦ّىٕو٠ًز ، 
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ـعج١ٌز دٌٔجِؼ لجةُ عٍٟ ثّضٌثص١ؾ١جس ثٌم١جهر ثٌيثص١ز ٥ٌـىجً   ـٟ صق١ْٓ ( : 9199) جسٍّٜٛ ٙجٌـ ّعو فْٓ ث٠ٌَ .1
ث.ه / ٔجؽٝ ِقّو لجُّ  ثٌوًِٕٙٛٞ أّضجى عٍُ ثٌٕفِ  ثٌٕثؾ /،  ِٙجًثس إصنجى ثٌمٌثً ٌوٜ ٩ٟح  ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز

و١ٍز  ِوًُ عٍُ ثٌٕفِ ثٌضٌدٛٞ،  ََه/٘وٜ ِقّو ث١ٌْو أدٛ ثٌع  ، ٚ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز–ثٌضٌدٛٞ  و١ٍز ثٌضٌد١ز 
ٔجلٖٙج  ؼ١ٌ ًِٕٖٛر، دى١ٍز ثٌضٌد١ز،  ًّجٌز ِٛهعز 9199/  9/  9،  ٔٛلٖش ـٟ    ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز–ثٌضٌد١ز 

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز 
 : عٍُ ٔفِ صٌدٜٛصنٚ٘   ، ث٦ّىٕو٠ًز

٠ٌ١ٕٓ ِقّو عذو ثٌق١ّو ث١ٌْو : ثٝطٌثح ثٌٍّْه ٚع٩لضٗ دىوً ِوٓ ثٌق٠ٛ١وز ثٌيثص١وز ٚث٦ّوجءر ث٨ٔفعج١ٌوز ٌووٜ ص١ِ٩وي  .9
أّووضجى ثٌٚووقز ثٌٕفْوو١ز و١ٍووز ٠ٛووور فٕفووٟ ِقّووٛه ، ٘ثٌووووضًٛر /  رٌِفٍووز ثٌطفٌٛووز ثٌّضووأمٌر ، ثٕووٌثؾ :  ث٤ّووضجى

ؽجِعوز -و١ٍوز ثٌضٌد١وز ِووًُ ثٌٚوقز ثٌٕفْو١ز فٕوجْ ثٌْو١و ثٌْو١و ، / ٚثٌوووضًٛر ، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز-ثٌضٌد١ز
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ٔجلٖوٙج  ؼ١ٌ ِٕٖوًٛر، دى١ٍز ثٌضٌد١ز،  ًّجٌز ِٛهعز 9199/  7/   99، ٔٛلٖش ـٟ   ث٦ّىٕو٠ًز

١ز ثهثح ؽجِعز ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دىٍ
 صنٚ٘ :  ٙقز ٔف١ْزث٦ّىٕو٠ًز ، 

ث١ٌِر ـّٟٙ عذجُ ًٍر : فِ ثٌؽىج٘ز ٚع٩لضٗ دىً ِوٓ ّوّجس ثٌم١وجهر ِٚٙوجًثس ث٨صٚوجي ٌووٞ ثٌّوٌث٘م١ٓ ،  إٕوٌثؾ  .6
ز  / هعووجء عووٛٛ عووٛٛ ّوو١و ثفّووو ،ث٤ّوضجى ثٌووووضًٛ  ز ؽجِعوو ١وو ٌضٌد ث ز  ١وو ١ز دىٍ ٌٕفْوو ث ثٌٚووقز  جعو  ضجى ِْوو أّو
ىٕو٠ًز زٟ ِقّووو ثٌٖووٌلجٚٞ ،  ِوووًُ ، ، ه.  / ـضقووث٦ّوو ز ؽجِعوو ١وو ٌضٌد ث ز  ١وو ١ز دىٍ ٌٕفْوو ث ِطووٌٚؿ ،   ثٌٚووقز 
ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ِوووفش عذووو ٔجلٖووٙج  ؼ١وٌ ِٕٖووًٛر، دى١ٍووز ثٌضٌد١ووز،  ًّووجٌز ِٛهعووز 9191/  6/   97ٔٛلٖوش ـووٟ  

ح ؽجِعووز ثٌق١ّووو عذووو ثٌٍط١ووؿ ثفّووو ثد٠ٍٛووو ،  ثّووضجى عٍووُ ثٌووٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىووٟ ٚ ًةوو١ِ لْووُ عٍووُ ثٌووٕفِ دى١ٍووز ثهث
 صنٚ٘ :  ٙقز ٔف١ْز ،  ث٦ّىٕو٠ًز

ث٦ّٙجَ ثٌْٕوذٟ ٌٌٍّٚٔوز ثٌّعٌـ١وز ٚثٌىفوجءر ثٌيثص١وز ثٌّوًووز ـوٝ ثٌضٕذوؤ دجٌْوٍٛن ثٌضوٛثـمٟ ه٠ٕج ٠ٌْٞ ِقّو ف١ّور :   .7
ضجى ، / ِوٌٍٚق عذوو ثٌّؾ١وو ِوٌٍٚقث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ   ، إٕوٌثؾ   ٌوٜ ٩ٟح و١ٍز ثٌضٌد١ز ؽجِعز ث٤ّوىٕو٠ًز ُ أّو عٍو

ثٌٕفِأّضجى / ِقّو ثًٔٛ ـٌثػ ، ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ، ٚ   ثٌضٌدٜٛ ثٌٕفِ ز  عٍُ  ٌضٌد١و ث ز  ١و ثٌضٌدٜٛ ٚع١ّو وٍ
ىٕو٠ًز ز ث٦ّوو ث٤ّووضجى ٔجلٖووٙج ؼ١ووٌ ِٕٖووًٛر،  دى١ٍووز ثٌضٌد١ووز،  ًّووجٌز ِٛهعووز 9191/ 9/ 96، ٔٛلٖووش ـووٟ  ؽجِعوو

و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨
 .صنٚ٘ :  عٍُ ٔفِ صٌدٜٛ ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

هثـع١وز ث٨ٔؾوجٍ  ص١ّٕوز دٌٔجِؼ لجةُ عٍوٝ دعوٜ ثّوضٌثص١ؾجس ثٌوضعٍُ ثٌّوٕظُ ىثص١وج ـوٟ:  ـعج١ٌز  ثٌّثء ِقّو فْٓ ِقّو .8
 ثٌوًِٕٙٛٞ لجُّ ِقّو / ٔجؽٝثٌووضًٛ ث٤ّضجى ، إٌٕثؾ  ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ٩ٟحٌوٜ ٚمفٜ ِْضٛٞ ثٌضٍىؤ ث٨وجه٠ّٟ 

ضجى ،  ٕفِأّوو ٌوو ث  ُ ىٕو٠ًز عٍوو ز ث٦ّوو ز ؽجِعوو ١وو ٌضٌد ث ز  ١وو ٌضٌدووٜٛ دىٍ ُ  ، ٚ ه. / إدووٌث١ُ٘ ثفّووو ، ِوووًُ ث عٍوو
ٕفِ ٌوو ىٕو٠ًز ث ز ث٦ّوو ز ؽجِعوو ١وو ٌضٌد ث ز  ١وو ٌضٌدووٜٛ دىٍ دى١ٍووز ،  ًّووجٌز ِٛهعووز 9199/ 91/ 31، ٔٛلٖووش ـووٟ  ث
ذوو ثٌق١ّوو عذووو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّووضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىووٟ ٚ ث٤ّوضجى ثٌووووضًٛ / ِووفش عٔجلٖوٙج  ،  ثٌضٌد١وز

 .صنٚ٘ :  عٍُ ٔفِ صٌدٜٛ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر،  ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

دٌٔوجِؼ إًٕوجهٞ عم٩ٔوٟ إٔفعوجٌٟ ّوٍٛوٟ ٦هثًر ثٌؽٞوخ ٚأعوٌر عٍوٟ ثٌىّج١ٌوز :  ّوع١و عذوو ثٌق١ّوو ِقّوو٘ذز ثدٌث١ُ٘  .9
/ ث٤ّضجى ثٌوووضًٛ ، إٌٕثؾ    ١ز ٌوٞ ٟجٌذجس ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز دّقجـظز ث٦ّىٕو٠ًز  هًثّز ١ّىِٛض٠ٌز و١ٕ١ٍى١زثٌعٚجد

ىٕو٠ًز ؽ١ٙجْ عغّجْ ِقّوٛه ، ز ث٦ّو ز ؽجِعو ٌضٌد١و ث ز  ١و ١ز دىٍ ٌٕفْو ث جعو ثٌٚوقز  ضجى ِْو ، ٚ ه. / ث٠ّوجْ أّو
ٌضٌد١ز ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز  ِوًُ لطخ ، ث ٌٕف١ْز دى١ٍز  ث ٔجلٖوٙج ، 9199/  99/   99ٖش ـٟ ، ٔٛلثٌٚقز 

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍوُ ثٌوٕفِ 
 صنٚ٘ :  ٙقز ٔف١ْز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر،  دى١ٍز ثٌضٌد١زًّجٌز ِٛهعز  دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ ٌٔجِؼ ثًٕجهٞ لجةُ عٍٝ صطذ١مجس ثٌيوجء ث٨ٔفعجٌٟ ـٟ ثهثًر ثٌؽٞوخ دع٩ ثٌٕجهٞ ثفّو ٟجفْٛ :  ـعج١ٌز  .91
و/ هعوجء عوٛٛ عوٛٛ ث٤ّضجى ثٌوووضًٛ ثٌٌّث٘م١ٓ ص١ِ٩ي ثٌٌّفٍز ث٨عوثهىز ، إٌٕثؾ  ١و ثفّو جعو ،  ّو ضجى ِْو أّو

ىٕو٠ًز ز ث٦ّو ز ؽجِعو ٌضٌد١و ث ٌٕف١ْز دى١ٍز  ث ٌٕ، ٚ ه. / ِٙوج ثّوّجع١ً ٘جٕوُ ِووًُ  ثٌٚقز  ث ١ز ثٌٚوقز  فْو
ىٕو٠ًز ز ث٦ّوو ز ؽجِعوو ١وو ٌضٌد ث ز  ١وو ؼ١ووٌ  دى١ٍووز ثٌضٌد١ووز،  ًّووجٌز ِٛهعووز 9199/  7/     91ٔٛلٖووش ـووٟ    ،دىٍ

ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو عذوو ثٌٍط١ووؿ ثفّووو ثد٠ٍٛووو ،  ثّووضجى عٍووُ ثٌووٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىووٟ ٚ ٔجلٖووٙج ِٕٖوًٛر، 
 ٙقز ٔف١ْزصنٚ٘ :   ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

ـعج١ٌز دٌٔوجِؼ إًٕوجهٜ ّوٍٛوٝ ِعٌـوٝ ـوٝ مفوٜ ٙوعٛدجس صعٍوُ ثٌموٌثءر ٌووٜ ث٤ٟفوجي :  ِٚطفٝ إدٌث١ُ٘ ثٌؾجًَه٠ٕج  .99
١ز / ٠ٛ٘ووور فٕفووٟ ِقّووٛه ، ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ ، إٕووٌثؾ   ـووٌٟ ثٌٕٖووجٟ -ىٜٚ ٔموو٘ ث٨ٔضذووجٖ  ٌٕفْوو ث ثٌٚووقز  ضجى  أّوو

ىٕو٠ًز ز ث٦ّووو ز ؽجِعووو ١ووو ٌضٌد ث ز  ١ووو ثٌٚوووقز / ثفّوووو ٕوووعذجْ عط١وووز، ً ث٤ّوووضجى ثٌوووووضٛ، ٚ   دىٍ جعو  ضجى ِْووو أّووو
ٌضٌد١ز ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ث ٌٕف١ْز دى١ٍز  ز  ِٙج  إّوّجع١ً ٘جٕوُ ِووًُ دمْوُ ثٌٚوقز ثٌٕفْو١ز، ٚ ه. /  ث ١و دىٍ

ٌضٌد١ز ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ٔجلٖوٙج  ؼ١ٌ ًِٕٖٛر، دى١ٍز ثٌضٌد١ز،   ًّجٌز ِٛهعز 9199/ 9/   91،  ٔٛلٖش ـٟ  ث
عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍوُ ثٌوٕفِ  ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش
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ٌنفوٜ ثٌوٌـٜ ثٌٛثٌووٜ ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ ثٌّعوجـ١ٓ دٌٔجِؼ لجةُ عٍٝ ث٨ًٕجه دوجٌٛثلع ٩ٙؿ ثٌو٠ٓ ثفّو ِؾج٘و : ـجع١ٍز  .99
ز  / ؽ١ٙووجْ عغّووجْ ِقّووٛه ،ّووضجى ثٌووووضًٛ ث٤ّووّع١ج ، إٕووٌثؾ  ١وو ٌضٌد ث ز  ١وو ١ز دىٍ ٌٕفْوو ث ثٌٚووقز  جعو  ضجى ِْوو أّوو

ىٕو٠ًز ز ،  ٚ ه. / ٔذ١ٍوز ١ِنجة١وً ِىوجًٜ ، ِووًُ ِضفوٌغ ؽجِعز ث٦ّو ز ؽجِعو ٌضٌد١و ث ز  ١و ١ز دىٍ ٌٕفْو ث ثٌٚوقز 
ىٕو٠ًز ثٌووووضًٛ / ث٤ّووضجى ٔجلٖووٙج  ؼ١ووٌ ِٕٖووًٛر، دى١ٍووز ثٌضٌد١ووز،  ًّووجٌز ِٛهعووز 9199/ 3/ 9ٔٛلٖووش ـووٟ   ،ث٦ّوو

ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز 
  صنٚ٘ :  ٙقز ٔف١ْز  ث٦ّىٕو٠ًز ، 

 ٟوو٩حـووٝ ثٌضٕذووؤ دووج١ٌّٛي ث١ٌّٕٙووز ٌوووٜ  ٌٍوويوجءثس ثٌّضعوووهرث٦ّووٙجَ ثٌْٕووذٟ  :ٙوفجء ِٚووطفٝ فْووٓ ِٚووطفٝ فؾووجٍٞ .93
ضجى / ٔجؽٝ لجُّ ، ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ٌغج٠ٛٔز ، إٌٕثؾ ثٌٌّفٍز ث ٕفِأّو ٌو ث  ُ ز  عٍو ز ؽجِعو ٌضٌد١و ث ز  ١و ٌضٌدوٜٛ دىٍ ث

ىٕو٠ًز ٕفِ ، ٚ ه. / إدووٌث١ُ٘ ثفّووو ، ِوووًُ ث٦ّوو ٌوو ث  ُ ىٕو٠ًز عٍوو ز ث٦ّوو ز ؽجِعوو ١وو ٌضٌد ث ز  ١وو ٌضٌدووٜٛ دىٍ ،  ث
ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو  ث٤ّضجىٔجلٖٙج  ؼ١ٌ ًِٕٖٛر، دى١ٍز ثٌضٌد١ز،  ًّجٌز ِٛهعز 9197/ 9/ 91ٔٛلٖش ـٟ 

  عذووو ثٌٍط١ووؿ ثفّووو ثد٠ٍٛووو ،  ثّووضجى عٍووُ ثٌووٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىووٟ ٚ ًةوو١ِ لْووُ عٍووُ ثٌووٕفِ دى١ٍووز ثهثح ؽجِعووز ث٦ّووىٕو٠ًز
 .صنٚ٘ :  عٍُ ٔفِ صٌدٜٛ

ثس ـٟ ص١ّٕز دعوٜ عوجهـعج١ٌز دٌٔجِؼ لجةُ عٍٝ ِذجها ٔظ٠ٌز ثٌٌّٚٔز ثٌّعٌـ١ز  :ٍّٛثْ عجهي عذو ثٌٛ٘جح عذو ثٌع١ٍُ  .91
ضجى  / ٔوجؽٝ لجّوُ ،ث٤ّضجى ثٌوووضًٛ  ثٌعمً ٌوٜ ص١ِ٩ي ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ، إٌٕثؾ ٕفِأّو ٌو ث  ُ ز  عٍو ١و ٌضٌدوٜٛ دىٍ ث

ىٕو٠ًز ٌضٌد١ز ؽجِعز ث٦ّو ٕفِ ، ٚ ه. / إدوٌث١ُ٘ ثفّوو ، ِووًُ ث ٌو ث  ُ ز  عٍو ز ؽجِعو ٌضٌد١و ث ز  ١و ٌضٌدوٜٛ دىٍ ث
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ٔجلٖوٙج ؼ١وٌ ِٕٖوًٛر،  ١وزدى١ٍوز ثٌضٌد،  ًّوجٌز ِٛهعوز 9197/ 9/ 93، ٔٛلٖش ـوٟ  ث٦ّىٕو٠ًز

ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز 
 .صنٚ٘ :  عٍُ ٔفِ صٌدٜٛ ث٦ّىٕو٠ًز

 صمذً ث٤ِٙجس ٤ٟفجٌٙٓ ىٜٚصىجٍِٟ ـٟ صق١ْٓ ِْضٜٛ  دٌٔجِؼ ثًٕجهٜأًِ ٙجٌـ ِقّٛه ثٌؾٕٙٝ )ّعٛه٠ز(: ـجع١ٍز  .99
ضجى ثٌٚوقز  / ٠ٛ٘وور فٕفوٟ ِقّوٛه ،ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ، إٕوٌثؾ   ثٝطٌثح ثٌضٛفو : هًثّز ١ِوث١ٔوز دّو٠ٕوز ؽوور أّو

ىٕو٠ًز ز ث٦ّوو ز ؽجِعوو ١وو ٌضٌد ث ز  ١وو ١ز دىٍ ٌٕفْوو جعو / ثفّووو ٕووعذجْ عط١ووز، ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ ، ٚ   ث ضجى ِْوو أّوو
ىٕ ز ث٦ّوو ز ؽجِعوو ١وو ٌضٌد ث ز  ١وو ١ز دىٍ ٌٕفْوو ث دى١ٍووز ،  ًّووجٌز ِٛهعووز 9197/ 1/ 99،  ٔٛلٖووش ـووٟ  و٠ًزثٌٚووقز 

ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو عذووو ثٌٍط١ووؿ ثفّووو ثد٠ٍٛووو ،  ثّووضجى عٍووُ ثٌووٕفِ ٔجلٖووٙج  ؼ١ووٌ ِٕٖووًٛر، ثٌضٌد١وز
 . صنٚ٘ :  ٙقز ٔف١ْز  ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

ـٟ ص١ّٕز ثٌّٙجًثس ثٌٍؽ٠ٛز ٌووٜ : ـعج١ٌز دٌٔجِؼ لجةُ عٍٝ أٖٔطز دعٜ ثٌيوجءثس ثٌّضعوهر  أ١ٌِر ِقّو ِقّٛه عذو هللا .96
ضجى  / ٔوجؽٝ لجّوُ ،ث٤ّضجى ثٌوووضًٛ ص١ِ٩ي ثٌٌّفٍز ث٨دضوثة١ز، إٌٕثؾ  ٕفِأّو ٌو ث  ُ ز  عٍو ٌضٌد١و ث ز  ١و ٌضٌدوٜٛ دىٍ ث

ىٕو٠ًز ز ث٦ّوووو ٕفِ ، ٚ ه. / إدووووٌث١ُ٘ ثفّووووو ، ِوووووًُ ؽجِعوووو ٌوووو ث  ُ ز عٍوووو ١وووو ٌضٌدووووٜٛ دىٍ ز  ث ز ؽجِعوووو ١وووو ٌضٌد ث
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ٔجلٖوٙج  ؼ١وٌ ِٕٖوًٛر، دى١ٍز ثٌضٌد١وز،  ًّجٌز ِٛهعز 9196/ 91/ 97، ٔٛلٖش ـٟ  ث٦ّىٕو٠ًز

ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز 
 .صنٚ٘ :  عٍُ ٔفِ صٌدٜٛ  ث٦ّىٕو٠ًز

ٌض١ّٕز ٚعٝ ث٤ِٙجس  دجٌض٠١ّٕ ثٌٕٛعٟ ٤دٕجةٙٓ ِٓ ص١ِ٩وي ٌِفٍوز  دٌٔجِؼ ثًٕجه٠ٌ١ٕٜٓ عٛٛ دٕٙجْ ّعو : ـجع١ٍز  .97
جعو  / ثفّووو ٕوعذجْ عط١ووز،ث٤ّوضجى ثٌووووضًٛ ثٌطفٌٛوز ثٌّضووأمٌر ٚصووأع١ٌٖ عٍوٝ ّووٍٛوُٙ ثٌضووٛثـمٟ، إٕووٌثؾ  ضجى ِْوو أّوو
ىٕو٠ًز ز ث٦ّو ز ؽجِعو ٌضٌد١و ث ٌٕف١ْز دى١ٍز  ث ثٌٚوقز / ٔذ١ٍوز ١ِنجة١وً ِىوجًٜ ، ِووًُ ِضفوٌغ ، ٚ ه.  ثٌٚقز 

ىٕو٠ًز  ز ث٦ّوو ز ؽجِعو ١وو ٌضٌد ث ز  ١وو ١ز دىٍ ٌٕفْو ؼ١ووٌ  دى١ٍوز ثٌضٌد١ووز،  ًّووجٌز ِٛهعووز 9196/ 1/ 9، ٔٛلٖووش ـوٟ ث
ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو عذوو ثٌٍط١ووؿ ثفّووو ثد٠ٍٛووو ،  ثّووضجى عٍووُ ثٌووٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىووٟ ٚ ٔجلٖووٙج ِٕٖوًٛر، 

 . صنٚ٘ :  ٙقز ٔف١ْز دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ

ٚثةووً فْووٓ ٘جٕووُ عغّووجْ : ـعج١ٌووز دٌٔووجِؼ ثًٕووجهٜ عم٩ٔووٟ ثٔفعووجٌٟ ّووٍٛوٟ ٌضنف١ووؿ فووور لٍووك ثٌّْووضمذً ٌٍّضفووٛل١ٓ  .98
ضجى  / ٠ٛ٘وور فٕفوٟ ِقّوٛه ،ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ثٌٌّفٍوز ثٌغج٠ٛٔوز دّقجـظوز ث٦ّوىٕو٠ًز، إٕوٌثؾ هًثّو١ج ِوٓ ٟو٩ح  أّوو

ٌ ث ىٕو٠ًزثٌٚووقز  ز ث٦ّوو ز ؽجِعوو ١وو ٌضٌد ث ز  ١وو ١ز دىٍ ضجى  / ثفّووو ٕووعذجْ عط١ووز،ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ ، ٚ   ٕفْوو أّوو
ىٕو٠ًز ز ث٦ّو ز ؽجِعو ٌضٌد١و ث ز  ١و ٌٕف١ْز دىٍ ث ،  ًّوجٌز ِٛهعوز 9199/ 9/ 91، ٔٛلٖوش ـوٟ  ِْجعو ثٌٚقز 

٠ٍٛو ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثدٔجلٖٙج ؼ١ٌ ًِٕٖٛر،  دى١ٍز ثٌضٌد١ز
  صنٚ٘ :  ٙقز ٔف١ْز ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

ًٕج ثفّو ِقّو ثفّو: ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ثًٕجهٜ عم٩ٟٔ ثٔفعجٌٟ ـٟ مفٜ فور ث٨فضٌثق ثٌٕفْٟ ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ ِعٍّوٟ  .99
ز  جْ عط١ووز،/ ثفّووو ٕووعذث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ ثٌٌّفٍووز ث٨دضوثة١ووز، إٕووٌثؾ  ١وو ١ز دىٍ ٌٕفْوو ث ثٌٚووقز  جعو  ضجى ِْوو أّوو

ٌضٌد١ز ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز و/ هعوجء عوٛٛ عوٛٛ ث٤ّضجى ثٌوووضًٛ ، ٚ  ث ١و ثفّو جعو ثٌٚوقز ،  ّو ضجى ِْو أّو
ىٕو٠ًز ز ث٦ّوو ز ؽجِعوو ١وو ٌضٌد ث ز  ١وو ١ز دىٍ ٌٕفْوو ؼ١ووٌ  دى١ٍووز ثٌضٌد١ووز، ًّووجٌز ِٛهعووز 9193/ 6/ 8، ٔٛلٖووش ـووٟ  ث

وفش عذووو ثٌق١ّووو عذوو ثٌٍط١ووؿ ثفّووو ثد٠ٍٛووو ،  ثّووضجى عٍووُ ثٌووٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىووٟ ٚ ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ِوؤجلٖووٙج ِٕٖوًٛر، 
 . صنٚ٘ :  ٙقز ٔف١ْز ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

ٌِٚر ِقٌَ ِقّو فْٓ عٌّ : صأع١ٌ دٌٔجِؼ لجةُ عٍٝ ث٨ٔضٌٔش ـوٟ ص١ّٕوز دعوٜ لووًثس ثٌضفى١وٌ ث٨دووثعٝ ٌووٜ ص١ِ٩وي  .91
ضجى  / ِوٌٍٚق عذوو ثٌّؾ١ووو ،ث٤ّوضجى ثٌووووضًٛ وثهٜ ، إٕوٌثؾ ثٌٚوؿ ثٌغوجٟٔ ث٨عوو ٕفِأّو ٌوو ث  ُ ز  عٍو ١وو ٌضٌدوٜٛ دىٍ ث
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ٌضٌد١ز ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ثٌٕفِ ، ٚ ه. / أ١ِْز ث١ٌْو ثٌؾٕوٞ، ِوًُ ث ز  دى١ٍوز ثٌضٌد١وز ثٌضٌدٜٛ عٍُ  ؽجِعو
ىٕو٠ًز ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ /  ٔجلٖووٙجؼ١ووٌ ِٕٖووًٛر،  دى١ٍووز ثٌضٌد١ووز، ًّووجٌز ِٛهعووز 9199/ 9/ 91، ٔٛلٖووش ـووٟ  ث٦ّوو

ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز 
 .صنٚ٘ :عٍُ ٔفِ صٌدٛٞ ث٦ّىٕو٠ًز ، 

 
 ثٌّٕٛـ١ز

 ؽجِعز ِو٠ٕز ثٌْجهثس
 ِعٙو ثٌذقٛط ٚثٌوًثّجس ثٌذ١ت١ز
 لُْ ثٌّْٛؿ ٚثٌّٛثًه ثٌطذ١ع١ز

 ًّجةً ِجؽْض١ٌ ِٕجلٖز
 ٌز( ًّج9)

  
عٚجَ ِقّو ث١ٌْو م١ًٍ ، )دٌصذز ٌٛثء ( ، ثٌعٛثًِ ثٌٕف١ْز ٚث٨ؽضّجع١ز ٚثٌذ١ت١ز ثٌّٕذتز دجٌّٚٛه ثٌٕفْٟ ٌوٞ ٩ٟح ثٌٌّفٍز 
ثّجس ثٌغج٠ٛٔز ثٌٌثؼذ١ٓ  ـٟ ث٨ٌضقجق دجٌى١ٍجس ثٌعْى٠ٌز ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ دمُْ ثٌّْٛؿ ٚثٌّٛثًه ثٌطذ١ع١ز دّعٙو ثٌذقٛط ٚثٌوً

ثٌذ١ت١ز ، دؾجِعز ِو٠ٕز ثٌْجهثس دجٌّٕٛـ١ز ، ثٌٕثؾ وً ِٓ : أ. ه. / عجهي ثٌْع١و ثدٌث١ُ٘ ثٌذٕج ، ثّضجى ًٚة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ 
ثٌضٌدٛٞ ، ٚع١ّو و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٨ّذك ؽجِعز هًِٕٙٛ ، ٚ أ. ه. / عٌّ ثفّو ٠عو صّجَ ، ثّضجى ثٌّق١ّجس ثٌطذ١ع١ز دمُْ ثٌّْٛؿ 

ثٌٕثؾ ثهثًٞ أ. ه. / ِقّو ـضقٟ عَثٍٞ ، ثّضجى ١ز دّعٙو ثٌذقٛط ٚثٌوًثّجس ثٌذ١ت١ز ، دؾجِعز ِو٠ٕز ثٌْجهثس ، ٚثٌّٛثًه ثٌطذ١ع
، 9199/ 7/ 98ٔٛلٖش ـٟ  ًٚة١ِ لُْ ثٌّْٛؿ ٚثٌّٛثًه ثٌطذ١ع١ز دّعٙو ثٌذقٛط ٚثٌوًثّجس ثٌذ١ت١ز ، دؾجِعز ِو٠ٕز ثٌْجهثس 

/ ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ٔجلٖٙج ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر، 
 لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز .

 ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ثٌضٌد١ز ٌٍطفٌٛز ثٌّذىٌرو١ٍز 
 ِٕجلٖز ًّجةً ِجؽْض١ٌ 

 ًّجةً( 1)
 

٠ًخ ث٢دجء عٍٝ ثٌضقىُ ثٌيثصٟ ٚآعوٌٖ ـوٟ صقْو١ٓ ِٙوجًر فوً ـعج١ٌز دٌٔجِؼ إًٕجهٞ ٌضو : إ٠ّجْ ِقّٛه ٙجـٟ ِقّٛه لٕو٠ً .9
ٚو١وً ثٌى١ٍوز  ، ٚ أّوضجى ثٌٚوقز ثٌٕفْو١ز،  ١ّّز ٟٗ ؽ١ًّ /ث٤ّضجىر ثٌووضًٛر، إٌٕثؾ  ثٌّٖى٩س ٌوٜ ثٌطفً ثٌّعجق ّّع١ًج

ٕ٘جء إدوٌث١ُ٘ عذوو / ووضًٛرثٌ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ٚ ٌٖتْٛ ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج ٚثٌذقٛط ّجدمًج ، و١ٍز  ثٌضٌد١ز ٌٍطفٌٛز ثٌّذىٌر
 99/  99ٔٛلٖووش ـووٟ   ؽجِعووز ث٦ّووىٕو٠ًز ، ، و١ٍووز  ثٌضٌد١ووز ٌٍطفٌٛووز ثٌّذىووٌر ثٌق١ّووو ، أّووضجى عٍووُ ٔفووِ ثٌطفووً ثٌّْووجعو

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ٔجلٖٙج  ، ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،9199/
 ٙقز ٔف١ْز  : صنٚ٘عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،  ث٨و١ٕ١ٍىٟ دمُْ 

ـعج١ٌز دٌٔجِؼ لجةُ عٍٝ ثّضنوثَ أٖٔطز ِٕضًْٜٛ ـٟ ص١ّٕز ِٙجًثس ثٌضفى١وٌ ث٨دضىوجًٜ  : ١ًِْٚجء ِقّو أدٛ ثٌفضٛؿ ؽعفٌ .9
ٟفٌٛوز ِذىٌر)ّووجدمجً( ع١ّوو و١ٍووز صٌد١وز  عذوو ثٌفضوجؿ ِقّوو عٍووٝ ؼوَثي /ث٤ّوضجى ثٌووووضًٛ ، إٕوٌثؾ  ٌطفوً ِوج لذوً ثٌّوًّووز

أّوضجى ثٌٚوقز ثٌٕفْو١ز ثٌّضفوٌغ لْوُ ثٌعٍوَٛ ثٌٕفْو١ز  فََ عٍٝ عذو ثٌٛثفو ٚثـوٝ  /ث٤ّضجى ثٌووضًٛ  ، و ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز
ثووٌثَ عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌق١ّوو ِووًُ دمْوُ ثٌعٍوَٛ ثٌٕفْو١ز و١ٍوز   ه. /ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، ٚ  -و١ٍز صٌد١ز ٟفٌٛوز ِذىوٌر

ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ٔجلٖووٙج  ، ًّووجٌز ؼ١ووٌ ِٕٖووًٛر ،9199/ 6/ 9، ٔٛلٖووش ـووٟ  ؽجِعووز ث٨ّووىٕو٠ًز،  رصٌد١ووز ٟفٌٛووز ِذىووٌ
ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز 

 عٍَٛ ٔف١ْز .ٙقز ٔف١ْز لُْ  : صنٚ٘ ث٦ّىٕو٠ًز ، 

: ـعج١ٌز ثٌعو٩ػ ثٌْوٍٛوٟ ثٌؾّوجعٟ ـوٟ مفوٜ فوور ثٌٖوعًٛ دوجٌٌـٜ ث٨ؽضّوجعٟ ِوٓ ث٨لوٌثْ   و ١ّو ثفّو٠ٍٕخ ِقّو ثفّ .3
و٠كًفوجح ِقّوٛه   /ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ، إٕوٌثؾ ٔم٘ ث٨ٔضذوجٖ ٚـوٌٟ ثٌٕٖوجٟ ٨ٟفجي ثٌٌٚٝز ىٚٞ ثٝطٌثح  و ٙو  ، ِقّو

ضجى ز  ٕفْوو١زثٌٚووقز ثٌ أّوو ١وو ز وٍ ٍوو ١ز ٚٚو١ ٌٕفْوو ث  َٛ عٍوو ٌ ث  ُ ٌٖووتْٛ ثٌوًثّووجس ثٌع١ٍووج  ز ثٌّذىووٌرثٌضٌد١ووز ٌٍطفٌٛوودمْوو
ز  ثدوٌث١ُ٘ عذوو ثٌق١ّوو ، ٕ٘جء  ه. /ٚ  ، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًزٚثٌذقٛط ، ١و ز  ثٌضٌد١وز ٌٍطفٌٛوز ثٌّذىوٌرِووًُ دىٍ ؽجِعو

ىٕو٠ًز ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو عذووو ٔجلٖووٙج  ، ًّووجٌز ؼ١ووٌ ِٕٖووًٛر ،9199/ 9/ 99، ٔٛلٖووش ـووٟ  ث٦ّوو
 : صنٚو٘ ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ،ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  

 عٍَٛ ٔف١ْز .ٙقز ٔف١ْز لُْ 
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، إٕوٌثؾ ثٌضقووٞ ٌووٞ ثٟفوجي ثٌٌٚٝوز  ـعج١ٌز ثٌع٩ػ دج٨ًِ ـٟ مفٜ فوور ثٝوطٌثح:  ِقّو ثدٌث١ُ٘ ثٌفمٟ ِٚطفٟ ١ِجهر .1
و٠كًفووجح ِقّووٛه   / ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ و ٙوو ضجى ، ِقّوو ز  ٙووقز ٔفْوو١ز أّوو ١وو ز  ثٌضٌد١ووز ٌٍطفٌٛووز ثٌّذىووٌردىٍ ؽجِعووو
ىٕو٠ًز ز  ثدووٌث١ُ٘ عذووو ثٌق١ّووو ، ٕ٘ووجء  ه. /ٚ  ، ث٦ّوو ١وو ىٕو٠ًز ثٌضٌد١ووز ٌٍطفٌٛووز ثٌّذىووٌرِوووًُ دىٍ ز ث٦ّوو  ، ؽجِعوو
٠وو ،  ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثدٍٛٔجلٖٙج  ، ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،96/91/9199 ٔٛلٖش ـٟ

عٍوَٛ ٙوقز ٔفْو١ز لْوُ  : صنٚو٘ ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 . ٔف١ْز

 
 ِٕجلٖز ًّجةً هوضًٛثٖ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

 ( ًّجةً 9) 
 

 ِٕجلٖز ًّجةً هوضًٛثٖ ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز
 ( ًّجة8ً) 

 
 ِعز ث٦ّىٕو٠ًزِٕجلٖز ًّجةً هوضًٛثٖ و١ٍز ث٨هثح ؽج

 ( ًّجة1ً) 
 

١ٌذ١ز(: ثعٌ دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ عم٩ٟٔ ثٔفعجٌٟ ٍّٛوٟ ِعٌـوٟ ـوٟ مفوٜ فوور ثٌٞوؽٟٛ  ِوًُ ِْجعوفٕجْ ّع١و عٍٝ ّع١و ) .9
ٔجلٖووٙج  ،3/6/9191/ عذووو ثٌفضووجؿ ه٠ٚوووثً ، ٔٛلٖووش ـووٟ  ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ ثٌٕفْوو١ز ثٌٛثلعووز عٍووٝ ثٌّووٌأر ثٌعجٍِووز، إٕووٌثؾ 

ش عذو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوف
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

ِوًُ ِْجعو دى١ٍوز ث٢هثح ؽجِعوز عّوٌ ثٌّنضوجً(: دعوٜ ثٌٞوؽٟٛ ث١ٌّٕٙوز ٚع٩لضٙوج  )١ٌذٟ،إدٌث١ُ٘ أدٛ دىٌ ِقّو أدْجٟ  .9
/ ِج٠ْوز ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ثٌعّجي دجٌؾّج٠ٌ١٘ز ث١ٌٍذ١وز ٌووٜ عو٩ط د١توجس ١ِٕٙوز: هًثّوز ِمجًٔوز، إٕوٌثؾ  دٕٛع١ز ثٌق١جر ٌوٜ

ث٤ّوضجى ٔجلٖوٙج  ،96/9/9199ٔٛلٖوش ـوٟ  ٕوىٌٞ،/ عوجهي  ث٤ّضجى ثٌوووضًٛ/ عذو ثٌفضجؿ ه٠ٚوثً ، ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ث١ٌٕجي، 
ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  

 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

: ل١جُ ـجع١ٍز دٌٔجِؼ ٍّٛوٟ ِعٌـوٟ ٌضقْو١ٓ ثٌٛظوجةؿ ثٌضٕف١ي٠وز ٌٍّول ٌويٜٚ  )ِوًُ ِْجعو(ـ١ذٝ ّعو عطج هللا ًِٕٚٛ .3
ث٤ّوضجى ٔجلٖوٙج  ،91/9/9199ثٌفضجؿ ه٠ٚووثً ، ٔٛلٖوش ـوٟ / عذو ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ثٌضوً٘ٛ ثٌعمٍٟ ِٓ وذجً ثٌْٓ ، إٌٕثؾ 

ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح 
 .صنٚ٘ : عٍُ ٔمِ ـ٠َ١ٌٛٛؽٝ ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

ثٌضفى١ٌ ث٨دضىجًٜ ٚع٩لضٗ دىً ِٓ صمو٠ٌ ثٌيثس ِْٚوضٜٛ ثٌطّوٛؿ ِْٚوضٜٛ ث٤هثء ٌووٜ ؽّعز عذو ثٌٌفّٓ ؼ١ظ ) ١ٌذٟ ( :  .1
/ ِؾووٞ  ث٤ّوضجى ثٌوووضًِٛعٍّٟ ٌِفٍز ثٌضع١ٍُ ث٨ّجّٝ فو٠غٟ ثٌنذٌر ـوٟ ِو٠ٕوز دٕوٟ ١ٌٚوو دجٌؾّج٠ٌ١٘وز ث١ٌٍذ١وز ، إٕوٌثؾ 

ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذوو ٔجلٖٙج  ،1/99/9191ثفّو عذو هللا، ٔٛلٖش ـٟ 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

 
 ِٕجلٖز ًّجةً هوضًٛثٖ و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍطفٌٛز ثٌّذىٌر ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

 ( ًّجٌز3)                  
 

 ىٜٚ ثٝطٌثح ث٤ٟفجي أِٙجس ٌوٜ ث٩ٌعم١ٔ٩ز ث٤ـىجً ٌضعو٠ً ؽّعٟ إًٕجهٞ دٌٔجِؼ ِقّٛهثٌٚجـٟ عذو ثٌى٠ٌّعذو ث٩ٌ ، .9

ى١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍطفٌٛز ر / ١ّّز ٟٗ ؽ١ًّ ، ثّضجى ثٌٚقز ثٌٕف١ْز دمُْ ثٌعٍَٛ ثٌٕف١ْز دثٌووضًٛ رث٤ّضجى إٌٕثؾ :ثٌضٛفو
 أ١ِٓ أفّو ّٙٝ /.رثٌووضًٛ رث٤ّضجىِع  ط  ،ٚٚو١ً ثٌى١ٍز ث٨ّذك ٌٍوًثّجس ثٌع١ٍج ٚثٌذقٛ ثٌّذىٌر ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،

     ٔٛلٖش ـٟ ى١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍطفٌٛز ثٌّذىٌر ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،د ثٌٕف١ْز ثٌعٍَٛ دمُْ ثٌطفً ٔفِ عٍُ أّضجى،  ٌٔٚ
 ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجىٔجلٖٙج  ،ًّجٌز هوضًٛثر ؼ١ٌ ًِٕٖٛر 9/9199/

 . عٍَٛ ٔف١ْزٙقز ٔف١ْز لُْ  : صنٚ٘ عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ دمُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

: ثعٌ  ( ى١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍطفٌٛز ثٌّذىٌر ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًزدمُْ ثٌعٍَٛ ثٌٕف١ْز دِوًُ ِْجعو ثٔٙجً ٠ّٛؿ ِقّو ٩ِّز ، )  .9
/ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ  إٌٕثؾ : ، ِٓ فور لٍك ث٨ٟفجي  ىٚٞ ث٨عجلز ثٌذ٠ٌٚز ثّضٌثص١ؾ١ز ثهثًر ثٌٞؽٟٛ ثٌٕف١ْز ـٟ ثٌضنف١ؿ
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ى١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍطفٌٛز ثٌّذىٌر ؽجِعز ثٌٕؾ عذو ثٌؽٕٟ ٠ٌٕش ، ثّضجى ثٌٚقز ثٌٕف١ْز ًٚة١ِ لُْ ثٌعٍَٛ ثٌٕف١ْز د
ى١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍطفٌٛز ٕف١ْز در / ١ّّز ٟٗ ؽ١ًّ ، ثّضجى ثٌٚقز ثٌٕف١ْز دمُْ ثٌعٍَٛ ثٌثٌووضًٛ رث٤ّضجى ث٦ّىٕو٠ًز ، ٚ

ًّجٌز هوضًٛثر 9/9199/ 96ٚٚو١ً ثٌى١ٍز ث٨ّذك ٌٍوًثّجس ثٌع١ٍج ٚثٌذقٛط  ، ٔٛلٖش ـٟ  ثٌّذىٌر ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ٔجلٖٙج  ،ؼ١ٌ ًِٕٖٛر 
 . عٍَٛ ٔف١ْزٙقز ٔف١ْز لُْ  : صنٚ٘ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،  ًة١ِ لُْ عٍُ

دٌٔجِؼ صو٠ًذٟ ٌض١ّٕز دعٜ ثٌّٙجًثس ثٌٛثٌو٠ٗ ٚصق١ْٓ  ـعج١ٌز،  إ٠ّجْ ِقّو عذو ثٌفضجؿ م١ًٍ .3
ثٌٚقز ، ثّضجى  / ثٌٕؾ عذو ثٌؽٕٟ ٠ٌٕشث٤ّضجى ثٌووضًٛ  إٌٕثؾ : ثٌىفجءٖ ثٌٕف١ْز ٌوٞ ع١ٕٗ ِٓ أِٙجس ثٌٌٚٝز ، 

/ ١ّّز ٟٗ  رثٌووضًٛ رث٤ّضجى ى١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍطفٌٛز ثٌّذىٌر ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ٚثٌٕف١ْز ًٚة١ِ لُْ ثٌعٍَٛ ثٌٕف١ْز د
ٚٚو١ً ثٌى١ٍز ث٨ّذك  ى١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍطفٌٛز ثٌّذىٌر ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،ؽ١ًّ ، ثّضجى ثٌٚقز ثٌٕف١ْز دمُْ ثٌعٍَٛ ثٌٕف١ْز د

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ٔجلٖٙج  ،ًّجٌز هوضًٛثر ؼ١ٌ ًِٕٖٛر 99/9191/ 9 ٔٛلٖش ـٟط  ، ٌٍوًثّجس ثٌع١ٍج ٚثٌذقٛ
 ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 

 عٍَٛ ٔف١ْز ٙقز ٔف١ْز لُْ  : صنٚ٘
 
 ثٌضٌد١ز ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ِٕجلٖز ًّجةً هوضًٛثٖ و١ٍز

 ( ًّجٌز9)                  
 

ثٌيثصْز  ٚثٌق٠ٛ١ز ث٩َّ  ِقّٛه ِقّو ِذجًن : ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ثًٕجهٞ لجةُ عٍٟ ثٌضٕظ١ُ ثٌعجٟفٟ ٌضق١ْٓ ثٌىفجءر ث٨م٩ل١ز .9
 : ١ى١ز ، ثٌٕثؾ :١ّىِٛض٠ٌز و١ٍٕ ٌوٞ ع١ٕز ِٓ ثِٙجس ثٌّعجل١ٓ عم١ٍج ثٌّوِؾ١ٓ دٌّفٍز ثٌضع١ٍُ ث٨ّجّٟ : هًثّز

ثفّو  /ث٤ّضجى ثٌووضًٛ  ى١ٍز ثٌضٌد١ز ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،ثّضجى ثٌٚقز ثٌٕف١ْز د ِقّٛه ثف٩َ فْٓ /ث٤ّضجى ثٌووضًٛ 
ًّجٌز هوضًٛثر 6/9199/ 99ٔٛلٖش ـٟ  ى١ٍز ثٌضٌد١ز ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ،ثّضجى ِْجعو ثٌٚقز ثٌٕف١ْز دٕعذجْ عط١ز 
ى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ث٤ّضجٔجلٖٙج  ،ؼ١ٌ ًِٕٖٛر 

 ٙقز ٔف١ْز : صنٚ٘ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، 
 

 ِٕجلٖز ًّجةً هوضًٛثٖ و١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ٟٕطج 
 ( ًّجٌز9)

ثٌضٕٖتز ثٌٛثٌو٠ز ٚدعٜ ثٌّْجس ثٌٖن١ٚز ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ثٌؾجٔق١ٓ  ثفّو عٍٝ ثٌٙجهٞ ثٌق٠ٛؼ )١ٌذٟ( : ثٌع٩لز د١ٓ أّج١ٌخ .9
ٔجلٖٙج  ،9/9191/ 99/ ثفّو عذو ثٌفضجؿ ع١جه ، ٔٛلٖش ـٟ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ٚؼ١ٌ ثٌؾجٔق١ٓ دجٌّؾضّع ث١ٌٍذٟ ،  إٌٕثؾ 

ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ 
 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر  دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

 
 ِٕجلٖز ًّجةً ِجؽْض١ٌ و١ٍز ثٌضٌد١ز ؽجِعز هًِٕٙٛ 

 ( ًّجٌز9) 
ـعج١ٌز دٌٔجِؼ إًٕجهٞ لجةُ عٍٝ ـ١ٕجس ثٌضع١ٍُ ثٌٍّطؿ ٌنفٜ ثٌٍْٛن ثٌعوٚثٟٔ ٌوٜ ىٚٞ :  ٙذجؿ ِقّو أفّو ع١ْٝ .9

عجهي  ث٤ّضجى ثٌووضًٛ، إٌٕثؾ  ثٌقٌوٟ ثٌَثةو ٌوٞ ع١ٕز ِٓ ص١ِ٩ي ثٌٌّفٍز ث٤دضوثة١ز لًٚٛ ث٦ٔضذجٖ ثٌّٚقٛح دجٌٕٖجٟ
ّع١و  ث٤ّضجى ثٌووضًِٛع   ع١ّو و١ٍز ثٌضٌد١ز ؽجِعز هًِٕٙٛ )ّجدمجً(ٚأّضجى ًٚة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ ثٌضٌدٛٞ  ثٌْع١و ثٌذٕج

 96 ، ٔٛلٖش ـًٟ ٌنوِز ثٌّؾضّع ٕٚتْٛ ثٌذ١تزأّضجى عٍُ ثٌٕفِ ثٌضٌدٛٞ ٚٔجةخ ًة١ِ ؽجِعز هِٕٙٛ عذو ثٌؽٕٟ ًٌّٚ
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ ٔجلٖٙج  ،9/9199/

 ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر. لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز
 
  ؽجِعز ٟٕطجو١ٍز ث٢هثح ِٕجلٖز ًّجةً ِجؽْض١ٌ 

 ( ًّجٌز9) 
 

ٌط١فز ثٌٖوٛوز ثٌفٞوٍٝ )و٠ٛض١وز( : ثٌقٌِوجْ ِوٓ ث٤َ ٚأعوٌٖ عٍوٝ ثٌذٕوجء ثٌٕفْوٟ ٌٕو٩٠َس هًٚ ثٌٌعج٠وز ث٨ؽضّجع١وز ٌٍفض١وجس  .9
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر 6/9193/ 91/ مجٌو إدٌث١ُ٘ ثٌفنٌثٔٝ ، ٔٛلٖش ـٟ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ دوٌٚز ثٌى٠ٛش ، إٌٕثؾ 
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/ ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ٜ ثٌع١ٍّوجس ثٌّعٌـ١وز ثٌّوؤعٌر عٍوٝ صم٠ٌوٌ ٕوٙجهر ثٌع١وجْ ، إٕوٌثؾ ز : دعوف٠ٍٛعذو ثٌّٕعُ ِقّو عٌّٚ  .9
ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ٔجلٖٙج  ،9/9199/ 99مجٌو إدٌث١ُ٘ ثٌفنٌثٔٝ ، ٔٛلٖش ـٟ 

 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ّىٕو٠ًز ، ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦

 
 ِٕجلٖز ًّجةً ِجؽْض١ٌ ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ ـٟ ثٌٚن١ٌ

 ( ًّجة6ً) 
 

مو٠ؾز ِّٛٝ ف١ْٓ ) دق١ٕ٠ٌز( : ث١ٌّٛي ث١ٌّٕٙز ٚثٌيوجءثس ثٌّضعوهر ٌوٜ ٍٟذوز ثٌٚوؿ ثٌغجٌوظ ثٌغوجٔٛٞ دٍّّىوز ثٌذقو٠ٌٓ :  -9
ِمووثه ، لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ث٢هثح ؽجِعوز ثٌذقو٠ٌٓ ، / ِقّو ث٤ّضجى ثٌووضًٛ هًثّز ـٟ ث٨ًصذجٟجس ٚثٌفٌٚق ، إٌٕثؾ 

ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌووٕفِ ٔجلٖوٙج  ،31/9/9199ٔٛلٖوش ـوٟ 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛرث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز 

عٛهٞ( : أعٌ ثٌع٩ػ ثٌّعٌـٟ عٍٝ صؽ١١ٌ ث٤ـىجً ثٌٍْذ١ز ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ٌِٝٝ ث٨وضتوجح ، إٕوٌثؾ عذوث هلل ـٌفجْ ثٌقٌدٟ )ّ -9
ث٤ّوضجى ٔجلٖوٙج  ،( 9116/ ِقّو ِموثه ، لُْ عٍُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثٌضٌد١وز ؽجِعوز ثٌذقو٠ٌٓ ، ٔٛلٖوش ـوٟ  )  ث٤ّضجى ثٌووضًٛ

ٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثهثح ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١ؿ ثفّو ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى ع
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

ٌثدجس عؾووَ ث٨ٔضذووجٖ ثٌّٚووقٛح طثٌْو١و فْوو١ٓ عط١ووز عذووجُ )دق٠ٌٕووٟ( : أعووٌ دٌٔووجِؼ صووو٠ًذٟ ٌٞوذ٠ ثٌوويثس ـووٟ عوو٩ػ ثٝوو -3
لْوُ عٍوُ  فؾوجٍٞ،/ ِٚوطفٝ ّوضجى ثٌوووضًٛ ث٤دجٌٕٖجٟ ثٌقٌوٟ ثٌَثةوو ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ ص١ِ٩وي ثٌٌّفٍوز ث٨دضوثة١وز إٕوٌثؾ : 

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ٔجلٖٙج  (،9116 ـٟ )ثٌٕفِ دى١ٍز ثٌضٌد١ز ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ ٔٛلٖش 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

عٍووٝ إدووٌث١ُ٘ ثٌّْٕووٟ )دق١ٕ٠ٌووز(: ث٨فضووٌثق ثٌٕفْووٟ ٚع٩لضووٗ دوو٠ّٕ ثٌْووٍٛن ) أ ( ٌوووٜ ع١ٕووز ِووٓ ِعٍّووٟ ِٚعٍّووجس دو٠ًووز  -1
/ ِج٠ْوز ٕوىٌٞ ، لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ثٌٌّفٍز ث٨دضوثة١ز ـٟ ثٌّووثًُ ثٌقى١ِٛوز دٍّّىوز ثٌذقو٠ٌٓ، إٕوٌثؾ: 

ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو عذووو ثٌٍط١ووؿ ثفّووو ٖووٙج ٔجل ،( 9116دى١ٍووز ثٌضٌد١ووز ؽجِعووز ثٌذقوو٠ٌٓ ٔٛلٖووش ـووٟ  ) 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ثد٠ٍٛو ،  ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

ِقّووٛه ِقّووو إدووٌث١ُ٘ أٌووو٠ٌٞ )ّووعٛهٞ( : إهًثن ثٌٞووؽٟٛ ثٌٕفْوو١ز ٚع٩لضووٗ دووذعٜ ّووّجس ثٌٖنٚوو١ز ٚدعووٜ ثٌّضؽ١ووٌثس  -9
ؽ١ٙوجْ ثٌعّوٌثْ ،  لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز / ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ٌثـ١ز ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ثٌّعٍّو١ٓ دّو٠ٕوز ثٌووِجَ  إٕوٌثؾ ؽثٌو٠ّٛ

ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ٔجلٖٙج  ، (9119ثٌضٌد١ز ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ ٔٛلٖش ـٟ  ) 
  .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ثّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ ٚ ًة١ِ لُْ

ثٌّٖوى٩س ثٌٕفْو١ز ٌووٜ ثٌّْو١ٕٓ ـوٟ ثٌّؾضّوع ثٌذق٠ٌٕوٟ ٚثلضوٌثؿ  إٌٝهًثّز ٌٍضعٌؾ  )دق١ٕ٠ٌز(:ٌٌفّٓ ثٌعجٌِ ثٔٛثي عذو  -6
ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ ٔٛلٖوش  / ِقّو ِموثه  ، لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثٌضٌد١زث٤ّضجى ثٌووضًٛ  إٌٕثؾ:دٌٔجِؼ إًٕجهٞ ٌّٛثؽٙضٙج 

ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِوفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ٔجلٖٙج  ،( 9119ـٟ  ) 
 .ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ًة١ِ لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

 
 

 ١ٍجؽجِعز ثٌن١ٍؼ ثٌعٌدٟ و١ٍز ثٌوًثّجس ثٌع ِٕجلٖز ًّجةً ِجؽْض١ٌ
 ( ًّجٌز9) 

 

ّجًر عذجُ ثٌّط١ٌٞ )و٠ٛض١ز(  : ِعو٨س ثٔضٖجً ث٨ٝطٌثدجس ثٌٕف١ْز د١ٓ ث٤ٕنجٗ ىٚٞ ثٌضنٍؿ ثٌعمٍوٟ هًثّوز ِْوق١ز  -9
ِقّوو ٠ٛ٘ووٞ ، ؽجِعوز ثٌنٍو١ؼ ثٌعٌدوٟ و١ٍوز ثٌوًثّوجس ثٌع١ٍوج ، ٔٛلٖوش ـوٟ  ) / ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ـٟ هٌٚز ثٌى٠ٛش ، إٌٕثؾ 

وضًٛ / ِوفش عذو ثٌق١ّو عذو ثٌٍط١وؿ ثفّوو ثد٠ٍٛوو ،  ثّوضجى عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىوٟ ٚ ًةو١ِ ث٤ّضجى ثٌؤجلٖٙج  ،( 9119
 .:عٍُ ٔفِ ٌِٝٝ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز صنٚ٘  ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  لُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ثهثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز

 
 

 ِٕجلٖز ًّجةً ِجؽْض١ٌ ؽجِعز ثٌى٠ٛش  و١ٍز ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج
 ( ًّجٌز9) 
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جًق عذو هللا ى٠جح )و٠ٛض١ز(  : ٔٛع١ز ثٌق١جر ٚع٩لضٙج دجٌٍْٛن ثٌٚقٟ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ٩ٟح ؽجِعز ثٌى٠ٛش ، إٕوٌثؾ آ٨ء ٟ -9
ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِووفش عذوو ثٌق١ّوو عذوو ثٌٍط١وؿ ثفّووو ٔجلٖوٙج  ،(9191)/ ثفّوو عذوو ثٌنوجٌك، ٔٛلٖوش ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ 

  ِٕٖووًٛر،ًّووجٌز ؼ١ووٌ  ُ عٍووُ ثٌووٕفِ دى١ٍووز ثهثح ؽجِعووز ث٦ّووىٕو٠ًزثد٠ٍٛووو ،  ثّووضجى عٍووُ ثٌووٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىووٟ ٚ ًةوو١ِ لْوو
 .عٍُ ٔفِ ثٌٖن١ٚز : عٕٛثْ ثٌٌّجٌز صنٚ٘

 
  ٚهوضًٛثٖ ًّجةً ِجؽْض١ٌ ـق٘إعجهر 

 ز( ًّج61ٌ)
 

 ؽجِعز ث٨ّىٕو٠ًز
 و١ٍز ث٨هثح

 ةًًّج (6)
 

ص١ُّٚ ؽٙجٍ ِؤِّ عٍٟ ٔظ٠ٌز  : صأع١ٌ صعمو ثٌّٖىٍز ثٌّم١ْز ِٓ م٩ي ١ٌِٔٓ عذجُ ثفّو ِقّو ثفّو ثٌذٌه٠ٍٟٚ .9
ًّجٌز هوضًٛثٖ ، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، إٌٕثؾ :  ،ث٨ّجدٚجً ـٟ ثٌفجع١ٍز ثٌيثص١ز ِٚٙجًصٟ فً ثٌّٖى٩س ٚثصنجى ثٌمٌثً

صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ  ،  عٍُ ٔفِ ِعٍّٟ صنٚ٘:ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر،     / عجهي ٕىٌٞ،ث٤ّضجى ثٌووضًٛ 
 .9199/  6/  7ثٌٌّجٌز ـٟ 

أعٌ ـعج١ٌز ثٌيثس ٚثٌّْجٔور ث٨ؽضّجع١ز عٍٝ دعٜ ثٌّٙجًثس ثٌق١جص١ز ٌوٜ  :)ِوًُ ِْجعو( ٨ٚء ثفّو ِنضجً ِقّو ِؾج٘و .9
ٔٛلٖش  عجهي ٕىٌٞ،/ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ًّجٌز هوضًٛثٖ ، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، إٌٕثؾ :  ، ع١ٕز ِٓ ٩ٟح ثٌؾجِعز

/  99/  7صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ  ، ِ ثؽضّجعٟعٍُ ٔف صنٚ٘:،   ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر،  (9199)
9199. 

ثٝطٌثدجس ث٤وً ٚع٩لضٙج دٕٛع١ز ثٌق١جر ٚدعٜ ثٌّْجس ثٌٖن١ٚز : هًثّز ِٕٙؾ١ز  :)ِوًُ ِْجعو(ٕ٘و ِقّو ٠ٌْٜ .3
ًّجٌز ؼ١ٌ  ، (9199) ٔٛلٖش عذو ثٌنجٌك،ثفّو / ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ًّجٌز هوضًٛثٖ ، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، إٌٕثؾ  ،ِمجًٔز 

 .9199/  9/  9صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ  ، صنٚ٘ : ِٕج٘ؼ دقظًِٕٖٛر، 

ثٌفوٌٚق دو١ٓ دعوٜ ثٌّٙويٓ ـوٟ ثٌٚو٩دز ثٌٕفْو١ز ٚـعج١ٌوز ثٌويثس ثٌّوًووز: هًثّوز  ٙفج ثفّو ـؤثه ِقّو )ِووًُ ِْوجعو(: .1
،   99/99/9191ٔٛلٖوش ـوٟ  عذوو ثٌنوجٌك،ثفّوو / ّضجى ثٌووضًٛ ث٤ًّجٌز هوضًٛثٖ ، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، إٌٕثؾ  ، ِمجًٔز

 .9199/  9/  7صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ  ، صنٚ٘ : عٍُ ٔفِ ًِّٕٟٙجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر،  

ٚصم١ٕٓ لجةّز ثٌيوجءثس ثٌّضعووهر ٚع٩لضٙوج دوذعٜ ثٌّٖوى٩س  إعوثه :  )ِوًُ ِْجعو(: فْٓ عذو ثٌفضجؿ ٌٔٚ ًثؽـ هعجء .9
/ ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ، ًّجٌز هوضوًٛثٖ ، ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، إٕوٌثؾ  ٌق١جص١ز ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ٩ٟح ثٌؾجِعز : هًثّز ِع١ج٠ًزث

صووُ ثعضّووجه  ،  صٌدووٛٞعٍووُ ٔمووِ  صنٚوو٘ : ًّووجٌز ؼ١ووٌ ِٕٖووًٛر، ، (9193عوجهي ٕووىٌٞ ، ٚ ه. / فٕووجْ ّووع١و، ٔٛلٖووش )
 .9191/ 3/ 9صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ 

ثٌّىٛٔووجس ثٌعج١ٍِووز ٌٍٖنٚوو١ز ث٠٨ؾجد١ووز ـووٟ ع٩لضٙووج دّفٙووَٛ ثٌوويثس ٚثٌضٛلعووجس :   )ِوووًُ ِْووجعو(: ّووو ٕووف١كِق ؽ١ٙووجْ .6
/ عذوو ثٌفضوجؿ ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ، ًّوجٌز هوضوًٛثٖ ، ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ، إٕوٌثؾ ثٌّْضمذ١ٍز ٌوٜ ع١ٕز ِوٓ ثٌٖوذجح ثٌؾوجِعٟ

صووُ ثعضّووجه صمووج٠ًٌ ـقوو٘ ٚصموو٠ُٛ  ، ُ ٔفووِ ثفٚووجةٝعٍوو  :صنٚوو٘  ًّووجٌز ؼ١ووٌ ِٕٖووًٛر ، ، (9193ه٠ٚوووثً، ٔٛلٖووش )
 .9193/ 9/ 7ثٌٌّجٌز ـٟ 

 
 ؽجِعز ع١ٓ ِّٕ

 و١ٍز ثٌذٕجس ٣ٌهثح ٚثٌعٍَٛ ٚثٌضٌد١ز
 ِجؽْض١ٌ ًّجٌز (9)

 
ًّوجٌز (: ص١ّٕز ثٌضٕظ١ُ ث٨ٔفعجٌٟ ٌنفٜ ثعٌثٛ ث٨ٌى١ْغ١ّج ٌوٞ ع١ٕوز ِوٓ ٍٟذوز ثٌؾجِعوز ، 9199ٌ  )لٌل٘ذز ًٝج لجُّ  .9

و١ٍوز ثٌذٕوجس ٌو٣هثح ٚثٌعٍوَٛ  / فّووٞ ِقّوو ٠جّو١ٓ ، ٚ ه. / ًدوجح ع١وو ثٌّوٕعٓ ّو١ؿ ، ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ؾ ِجؽْض١ٌ، إٌٕث
صوُ ثعضّوجه صموج٠ًٌ ـقو٘  ، ٙوقز ٔفْو١ز  : عٕوٛثْ ثٌٌّوجٌز صنٚ٘ ،ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر  ٚثٌضٌد١ز، ؽجِعز ع١ٓ ِّٕ، 

 .9191/ 91/9ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ 

فجٌز ٌع١ٕز ِٓ ث٤ٟفجي ِٞوطٌدٟ ثٌْوٍٛن ٚثٌّضوٌهه٠ٓ عٍوٝ ٌِووَ ثٌطوخ ثٌٕفْوٟ  (: هًثّز9199ّجًر عٍٝ ِقّو ٙذـ ) .9
ث٤ّوضجى / أّوّجء عذوو ثٌّوٕعُ إدوٌث١ُ٘ ، ث٤ّضجى ثٌوووضًٛ ، إٌٕثؾ دّْضٖفٝ ثٌوٌِهثٓ : هًثّز إو١ٕ١ٍى١ز ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ

ًّوجٌز   ٕوِّ،ٍَٛ ٚثٌضٌد١ز، ؽجِعز ع١ٓ و١ٍز ثٌذٕجس ٣ٌهثح ٚثٌع/ ٘ذز فجِو ثٌٖٙجٜٚ ، ه. / ٕج١ٕ٘جٍ إّّجع١ً ،  ثٌووضًٛ 
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/ 9/91صووُ ثعضّووجه صمووج٠ًٌ ـقوو٘ ٚصموو٠ُٛ ثٌٌّووجٌز ـووٟ  عٍووُ ٔفووِ ثو١ٕ١ٍىووٝ ، : عٕووٛثْ ثٌٌّووجٌز صنٚوو٘ ؼ١ووٌ ِٕٖووًٛر ، 
9193. 

 
 ؽجِعز ثٌَلج٠ٍك
 و١ٍز ث٨هثح

 ًّجٌز (9)
 

ٚع٩لضووٗ دضمووو٠ٌ ثٌوويثس (: ْٔووك ثٌّعضموووثس فووٛي صوووم١ٓ ثٌْووؾجةٌ 9196) )عّووجٔٝ(  عذووو ثٌْوو٩َ عووٛٛ ـٙووو ثٌٖووٕفٌٜ .9
، إٕوٌثؾ ؼ١وٌ ِٕٖوًٛر ٚـعج١ٌضٙج : هًثّز ١ِوث١ٔز عٍٝ ع١ٕوز ِوٓ ٟو٩ح ثٌؾجِعوز ثٌّٚو١٠ٌٓ ٚثٌعّوج١١ٔٓ، ًّوجٌز ِجؽْوض١ٌ

/ ِقّووو ِقّووو ّووع١و ثدووٛ ثٌن١ووٌ ، ٚ ه. / ٚهثه إّووّجع١ً ِؾج٘ووو، لْووُ عٍووُ ثٌووٕفِ ، و١ٍووز ث٢هثح ، ؽجِعووز  ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ
 .9196/ 3/99صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ   ، ٙقز ٔف١ْز : ٌٌّجٌزعٕٛثْ ث صنٚ٘ ، ثٌَلج٠ٍك

(: أّج١ٌخ ثٌّعجٍِز ثٌٛثٌو٠ز ٚع٩لضٙوج دج٨ٔٚو١ج  ٌٞوؽٟٛ ث٤لوٌثْ ٦ص١وجْ ثٌْوٍٛن 9199أ١ٌِر ِقّٛه إدٌث١ُ٘ عذو ثٌفضجؿ ) .9
/ عّجه ِقّو ِن١ٌّ ، لُْ عٍوُ ثٌوٕفِ  ث٤ّضجى ثٌووضًٛ، إٌٕثؾ  ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ثٌّٕقٌؾ ٌوٜ ثٌٌّث٘م١ٓ ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ

صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصمو٠ُٛ ثٌٌّوجٌز   ،عٍُ ٔفِ ثو١ٕ١ٍىٝ  : عٕٛثْ ثٌٌّجٌز صنٚ٘ ، ، و١ٍز ث٢هثح ، ؽجِعز ثٌَلج٠ٍك
 .9193/ 3/8ـٟ 

 و١ٍز ث٨هثح ؽجِعز ٟٕطج
 ِجؽْض١ٌ ( ًّجٌز9)

 
ؽ١ٌ ٠١ّٚ د١ٓ أّج١ٌخ ثٌّعجٍِز ثٌَٚثؽ١ز ٚثٌٌٝج عٓ ثًٌٚٛر ثٌّوًوز ٠ٌٌٖه ثٌق١جر وّض ( :١ّّ9191ٌ ع٠ٌؿ ) ًدجح .9

 عٕٛثْ ثٌٌّجٌز : صنٚ٘  / ثفّو عذو ثٌفضجؿ ع١جه ،ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ثٌق١جر ٌو٠ّٙج ، و١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ٟٕطج، إٌٕثؾ 
 .9199/ 9/99صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ  ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ، ٙقز ٔف١ْز

 
 و١ٍز ث٨هثح ٕطجؽجِعز ٟ

 ( ًّجٌز هوضًٛثر9)
 

( : ٍٍِز ث٨عٌثٛ ثٌّٚجفذز ٨ٝطٌثح لًٚٛ ث٨ٔضذجٖ ٚ لًٚٛ ث٨ٔضذجٖ/ ثٌٕٖجٟ 9111ثًِ ثدٌث١ُ٘ ِقّٛه عذو ثٌذجلٟ ) .9
ث٤ّضجى ٨فو ث٨عٌثٛ عٍٟ مفٜ ث٨عٌثٛ ث٨مٌٞ ، و١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ٟٕطج، إٌٕثؾ ثٌَثةو ٚصأع١ٌ ثٌع٩ػ ثٌٍْٛوٟ 

/ 3/ 6صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ ،  عذو ث٩ٌَْ ثفّوٞ ث١ٌٖل ، ًّجٌز هوضًٛثر ؼ١ٌ ًِٕٖٛر/ ثٌووضًٛ 
9199 . 

 ؽجِعز ثًٌّٕٚٛر
 و١ٍز ث٨هثح

 ةً ِجؽْض١ًٌّج (3)
 

(: ـجع١ٍز دٌٔجوؼ ثًٕجهٞ ـوٟ صعوو٠ً ثٌْوٍٛن ثٌعووٚثٟٔ ٚثٌضنف١وؿ ِوٓ 9199ّجٌُ دٓ ٠ق١ٟ دٓ ّجٌُ ثٌّعٌّٞ )عّجٟٔ (  ) .9
/ فْو١ٓ ِقّوو ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ٌٞؽٟٛ ثٌٕف١ْز ٌوٞ دعٜ ثٌفتجس ثٌنجٙز ) ث٨عجلز ثٌقٌو١ز ( دْوٍطٕز عّوجْ ، إٕوٌثؾ: ث

 : عٕوٛثْ ثٌٌّوجٌز صنٚ٘ ، ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،ّعو ثٌو٠ٓ ثٌق١ْٕٟ ، لُْ عٍُ ثٌٕفِ ، و١ٍز ث٢هثح ، ؽجِعز ثًٌّٕٚٛر
 .9199/ 99/9ٌز ـٟ صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّج  ،ٙقز ٔف١ْز

(: ث٨فضوٌثق ثٌٕفْوٟ ٚع٩لضوٗ دجٌعٛثِوً ثٌنّْوز ثٌىذوٌٞ ٌٍٖنٚو١ز 9199٘جؽٌ ِْعٛه ٩١ِه ثٌٖجٍِٟ )١ٌذ١ز ، ِع١وور (  ) .9
/ دو٠ًز وّجي ، لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ ، ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ، إٌٕثؾ:  ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ِعٍّجس ٠ًجٛ ث٨ٟفجي د١ٍذ١ج

صوُ ثعضّوجه صموج٠ًٌ ـقو٘   ،ٙوقز ٔفْو١ز : عٕٛثْ ثٌٌّجٌز صنٚ٘ ، ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،ًٌّٕٚٛرو١ٍز ث٢هثح ، ؽجِعز ث
 .9191/ 91/3ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ 

(: ٔٛع١ز ثٌق١جر ٚع٩لضٙج دذعٜ ثٌّضؽ١وٌثس ثٌٕفْو١ز ٌووٜ ع١ٕضو١ٓ ِوٓ ثٌٚوُ ٚثٌّىفوٛـ١ٓ، 9193عٍٝ ِقّو عٍٝ إدٌث١ُ٘ ) .3
، ًّوجٌز / ث١ٌْو ـّٟٙ عٍٝ ، لُْ عٍُ ثٌٕفِ ، و١ٍز ث٢هثح ، ؽجِعز ثٌّٕٚوًٛرث٤ّضجى ثٌووضًٛ  ، إٌٕثؾ: ًّجٌز ِجؽْض١ٌ
 .9191/ 9/3صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ   ، ث٠ؾجدٟعٍُ ٔفِ  : عٕٛثْ ثٌٌّجٌز صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،
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 ؽجِعز ثٌّٕٛـ١ز
 و١ٍز ث٨هثح

 ( ًّجٌز هوضًٛثر9)
 

ٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ِعٌـٟ ٍّٛو١فٟ صم١ًٍ ٕور ثٌٍؾٍؾز ِٚٚجفذجصٙج ٌوٞ ع١ٕز ِٓ (:  ِوٞ ـعج١ٌز د9193) ِقّو ٟجٌ٘ ٠َِو .9
ٕٛـ١ز، ًّجٌز هوضًٛثر ؼ١ٌ / عذو ثٌّٕعُ ٕقجصز ، و١ٍز ث٢هثح ، ؽجِعز ثٌّ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ث٨ٟفجي ثٌّضٍؾٍؾ١ٓ ، إٌٕثؾ:

 . 9199/ 3/ 6صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ ،  ًِٕٖٛر
 

 ؽجِعز دٕٙج
 ز ث٨هثحو١ٍ
 ( ًّجٌز9)

،  ثٌفٌٚق ـٝ ثٌموًر ث٤دوثع١ز ٚثٌغذجس ث٤ٔفعجٌٟ ٌوٞ دعٜ ـتجس ثٌؾ١ٔ ثٌى٠ٛضٟ ، (: 9191)دو٠ًز ّعو دوً ثٌقٌدٟ )و٠ٛض١ز( ، 
 . 9199/ 99/ 9صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ ،  ًّجٌز هوضًٛثر ؼ١ٌ ًِٕٖٛر

 ؽجِعز دٕٙج
 و١ٍز ث٨هثح

 ( ًّجٌز هوضًٛثر9)
 

ثٌعج١ٍِٓ دجٌّؤّْجس ثٌٕٚجع١ز لجةُ عٍٟ ع١ٕز ِٓ ٌ(:  دٌٔجِؼ ِعٌـٟ ٍّٛو١فٟ ٩9199ء ثفّو ث١ٌْو عذو ثٌٙجهٞ )ع .9
ٚ عٍٟ ؼٍٟ ِفضجؿ ، ٚث١ِٕز عذو ، عٍٟ عذو ث٩ٌَْ عٍٟ/ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ  ، إٌٕثؾ: ثٌضفى١ٌ ث٨دضىجًٞ ٌض١ّٕز ثصنجى ثٌمٌثً

/ 3/ 6صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ ،  ز، ًّجٌز هوضًٛثر ؼ١ٌ ًِٕٖٛرٕٛـ١و١ٍز ث٢هثح ، ؽجِعز ثٌّ هللا دوٚٞ
9199 . 

 
 ؽجِعز ث١ٌّٕج
 و١ٍز ث٨هثح

 ( ًّجٌز هوضًٛثر9)
 

( : ِوٞ ـجع١ٍز دٌٔجِؼ ثًٕجه٠فٟ ففٜ فور ثٝطٌثح ثٌمٍك ٌوٞ ع١ٕز ِٓ ث٨ٟفجي ـٟ ثٌٌّفٍز 9118ثفّو ٝجفٟ ثفّو فْٓ  )
عٍُ ثٌٕفِ و١ٍز ث٢هثح ، ؽجِعز ع١ٓ / ثٌعجًؾ دجهلل ِقّو ثٌؽٕوًٚ ، ثّضجى ث٤ّضجى ثٌووضًٛ  ١ز ، إٌٕثؾ:ث٨عوثه٠ز هًثّز صؾ٠ٌذ

/ 9صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ ،  ِّٕ ، ٚ ه. / ٘وٞ ثفّو ثٌٞٛٞ ، ِوًُ عٍُ ثٌٕفِ و١ٍز ث٢هثح ، ؽجِعز ث١ٌّٕج
1 /9199 . 

 
 ثٌعٌثق

 ثٌؾجِعز ثٌّْض٠ٌٕٚز
 ث٨هثحو١ٍز 
 ًّجٌز (9)

 
(: دعٜ ثٝطٌثدجس ثٌٖن١ٚز ٌوٜ ثٌّعضّوو٠ٓ عٍوٝ ثٌىقوٛي : هًثّوز 9113( )، ِع١ور إ٠ٕجُ ثفّو ع٠َُ ٘ٛثّٝ )عٌثل١ز .1

/ مجٌوو إدوٌث١ُ٘ فْوٓ ، ٚ ه. / ِف١وو ِقّوو ّوع١و ، ثٌعوٌثق ، ثٌؾجِعوز  ث٤ّوضجى ثٌوووضًِٛمجًٔز، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ، إٌٕثؾ : 
، صُ ثعضّوجه صموج٠ًٌ ـقو٘ عٍُ ٔفِ ثو١ٕ١ٍىٝ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز : صنٚ٘ ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ، ،ثٌّْض٠ٌٕٚز ، و١ٍز ث٢هثح 

 .9193/ 9/3ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ  
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 ٌذٕجْ
 ؽجِعز د١ٌٚس ثٌعٌد١ز

 و١ٍز ث٨هثح
 ًّجٌز (9)

 
، ًّوجٌز  وفجؿ ٘جُٕ ِقّو ثٌؾذ١ٌٜ ) ـٍْط١ٕ١ز ( : ثٝوطٌثح ِوج دعوو ثٌٚووِز ٌووٜ ثّوٌ ٕوٙوثء ثٔضفجٝوز ث٤لٚوٝ ـوٟ ـٍْوط١ٓ

 ًّجٌز ؼ١وٌ ِٕٖوًٛر ، / ِج٠ْز ث١ٌٕجي، د١ٌٚس : ؽجِعز د١ٌٚس ثٌعٌد١ز ، لُْ عٍُ ثٌٕفِ ،ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ِجؽْض١ٌ ، إٌٕثؾ : 
 .9193/ 9/9صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ  ، عٍُ ٔفِ ثو١ٕ١ٍىٝ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز : صنٚ٘

 
 ١ٌذ١ج

 ؽجِعز ثٌْجدع ِٓ ثد٠ًٌ 
   ٚ ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج ٌِوَ ثٌذقٛط 

 ًّجٌز (9) 
ِٓ  ثٌعٍّٟثٌذقظ  ـٌٍٟقجّٛح ٕٚذىز ثٌّعٍِٛجس ثٌو١ٌٚز  ثٌٛظ١فٟ(: ث٨ّضنوثَ 9119) )١ٌذ١ز(  ِٕٝ ّجٌُ ثفّو ثٌعٛؽَٜ .9

ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ :  إٌٕثؾ،  ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ٠ٛثؽٙٛٔٙج ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ثٌضٟثٌوًثّجس ثٌع١ٍج ٚثٌٚعٛدجس  ٚأّجصيرـذً ٍٟذز 
ثٌذقوٛط ٚثٌوًثّوجس ثٌع١ٍوج ، لْوُ ثٌوًثّوجس ثٌضٌد٠ٛوز  ؾ١ٍٝ عّٚجْ ّوٌوَ ، ١ٌذ١وج : ؽجِعوز ثٌْوجدع ِوٓ ثد٠ٌوً ، ٌِووَ/ ثٌع

صووُ ثعضّووجه صمووج٠ًٌ ـقوو٘ ٚصموو٠ُٛ  ،  صٌدووٛٞ عٍووُ ٔفووِ عٕووٛثْ ثٌٌّووجٌز : صنٚوو٘ ،ٕووعذز ثٌوًثّووجس ثٌضٌد٠ٛووزٚثٌٕفْوو١ز ، 
 .9199/ 8/9ثٌٌّجٌز ـٟ  

 

( : ِظجٌ٘ ثٌمٍك ٌوٞ ثٌٌّث٘م١ٓ ثٌّق١ٌِٚٓ ِٓ ثٌٌعج٠ز ثٌٛثٌو٠ز ٚ ثٌٌّث٘م١ٓ 9197)ثدضْجَ ِٚذجؿ ِقّٛه )١ٌذ١ز(   .9
صُ  ،  صٌدٛٞ عٍُ ٔفِ عٕٛثْ ثٌٌّجٌز: صنٚ٘،   ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌثٌي٠ٓ ٠ع١ْٖٛ ِع ثٌُّ٘ ثٌطذ١ع١ز

 .    9198/ 99/ 9 ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ

 
 ١ٌذ١ج

 دذٕؽجٍٜ ٌع١ٍجثٌوًثّجس ثثوجه١ّ٠ز 

 ( ًّجٌز3)
 

دٌٔجِؼ صو٠ًذٝ ٌيٚٞ ٙعٛدجس صعٍُ ثٌقْجح ِٓ ص١ِ٩ي ثٌٚؿ ثٌٌثدع ِٓ ـجع١ٍز  (:9196ِقّو ٠ِٛٔ)١ٌذ١ز(  )ـجةَر  .9
ؼ١ٌ  ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ، لُْ ثٌضٌدذز ٚعٍُ ثٌٕفِ ، ِقّٛه ِقّو ِٙوٞ أ.ه. /ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ثٌضع١ٍُ ث٨ّجّٝ ، إٌٕثؾ : 

 .9199/ 9/ 1صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ ،  ٙقز ٔف١ْز : ْ ثٌٌّجٌزعٕٛث صنٚ٘ ًِٕٖٛر ، 

فور ثٌٖعًٛ دجٌٛفور ثٌٕف١ْز  ـٟ مفٜ (: ثعٌ دٌٔجِؼ ثًٕجهٜ ِعٌـٝ ٍّٛو9119ٝـجّٟز عذو هللا ِقّو ٍث٠و )١ٌذ١ز(  ) .9
ًّجٌز  ، لُْ ثٌضٌدذز ٚعٍُ ثٌٕفِ ،  عذو هللا ثِقّو ع٠ٌؿ/  ث٤ّضجى ثٌووضًٌٛوٜ ٟجٌذجس ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز ، إٌٕثؾ : 

/ 9/ 9 صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ،  ٙقز ٔف١ْز عٕٛثْ ثٌٌّجٌز : صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ِجؽْض١ٌ
9199. 

، إٌٕثؾ ٌوٜ ٍٟذز ؽجِعز عٌّ ثٌّنضجً ٚـمج ٌذعٜ ثٌّضؽ١ٌثسِْضٜٛ ثٌضفى١ٌ ثٌٕجلو  (:9199ًفجح ّعو ١ِْٕٝ )١ٌذ١ز(  ) .3
عٕٛثْ  صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ، لُْ ثٌضٌدذز ٚعٍُ ثٌٕفِ ،عذو هللا ثِقّو ع٠ٌؿ  /  ثٌووضًٛ ث٤ّضجى 
 .9199/ 9/ 9صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ  ،  ٙقز ٔف١ْز ثٌٌّجٌز :

 
 ١ٌذ١ج

 ؽجِعز دٕٟ ١ٌٚو
 ث٨وجه١ّ٠ز ث١ٌٍذ١ز

 ( ًّجٌز9)
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(: ثٌّٖى٩س ثٌوًث١ّز ٌوٞ ١ٍٟز ثٌٌّفٍز ثٌغج٠ٛٔز  : هًثّز ١ِوث١ٔز 9199)  ِقّو ثفّو ثٌوع١ىٟ )١ٌذ١ز( ِذٌٚوز .9
ؼ١ٌ  ِجؽْض١ًٌّجٌز ،   ث٨وجه١ّ٠ز ث١ٌٍذ١ز ،  ؽجِعز دٕٟ ١ٌٚو عٍٟ ع١ٕز ِٓ ١ٍٟز ثٌّوثًُ ثٌغج٠ٛٔز دذٕٟ ١ٌٚو  ،

/ 9/ 3م٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ  صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚص، ثٌضٛؽ١ٗ ٚث٨ًٕجه ثٌٕفْٟ  عٕٛثْ ثٌٌّجٌز : صنٚ٘ ًِٕٖٛر ، 
9191. 

 ١ٌذ١ج
 ث٨وجه١ّ٠ز ث١ٌٍذ١ز

 ًّجٌز (9)
( : ث٨عضٌثح ثٌٕفْٟ ٚع٩لضٗ دجٌضٛثـك ثٌٕفْٟ ٌوٞ ع١ٕز ِٓ ٍٟذز و١ٍز ٠ٌِ9119ُ ّجٌُ ِْعٛه ثدٛ ه٨ي ) ١ٌذ١ز( ) .9

صُ ، ٌٕفْٟ ثٌضٛؽ١ٗ ٚث٨ًٕجه ث عٕٛثْ ثٌٌّجٌز : صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ثعوثه ثٌّع١ٍّٓ دؾًَٕٚ
 .9199/ 1/ 99ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ  

 

 ث١ٍ١ٌٕٓؽجِعز  ثٌْٛهثْ
  و١ٍز ث٨هثح

 ًّجٌز( 9)
 –ث٨ؽضّجع١ووز  -(: ثٌضطووٌؾ ثٌْووٍٛوٟ ٚع٩لضووٗ دجٌّقوووهثس ثٌّٛلف١ووز ) ثٌو١ٕ٠ووز 9117ِٕٚووًٛ ِقّووو عٍووٝ دٛدع١ووور ) .9

ٓ ٟو٩ح ؽجِعوز لوجً ٠وِٛٔ و١ٍوز ث٢هثح ٚثٌعٍوَٛ دجٌؾّج٠ٌ١٘وز ثٌغمجـ١وز( وّوج صووًوٙج ع١ٕوز ِو –ث٨لضٚجه٠ز  –ث١ٌْج١ّز 
، لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ ،   / أّوجِز ثٌؾ١ٍوٝ ِٚوطفٝ ٠ّٛوؿث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ثٌىفٌر، ًّجٌز ِجؽْوض١ٌ ، إٕوٌثؾ :  –ث١ٌٍذ١ز 

ّوجه صوُ ثعض،  ٙوقز ٔفْو١ز عٕوٛثْ ثٌٌّوجٌز : صنٚ٘ ًّجٌز ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  و١ٍز ث٢هثح ، ؽجِعز ث١ٍ١ٌٕٓ ، ثٌْٛهثْ ،
 .9193/ 9/3صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ  

 
 ثٌٍّّىز ثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠ز

 ؽجِعز ٔج٠ؿ ثٌعٌد١ز ٌٍعٍَٛ ث١ِٕ٤ز
 و١ٍز ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج

 ًّجٌز (9)
( )ّوعٛهٞ(: ـجع١ٍوز دٌٔوجِؼ ثًٕوجهٜ ـوٟ مفوٜ هًؽوز ث٨وضتوجح ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ 9119عذو هللا عذو ثٌع٠َوَ ثفّوو ث١ٌّٕوع ) .9

/ ّوع١و عذوو هللا إدوٌث١ُ٘ هدو١ِ، ثٌٍّّىوز ثٌعٌد١وز ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ْوو٠ج ، ًّوجٌز ِجؽْوض١ٌ ، إٕوٌثؾ : ث٤ٟفجي ثٌّعوٛل١ٓ ؽ
صنٚو٘ ًعج٠وز ٚٙوقز ثٌْعٛه٠ز ، ؽجِعز ٔج٠ؿ ثٌعٌد١ز ٌٍعٍَٛ ث١ِٕ٤ز ، و١ٍز ثٌوًثّجس ثٌع١ٍوج ، لْوُ ثٌعٍوَٛ ث٨ؽضّجع١وز ، 

 .9199 /8/99صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ  ،  ٔف١ْز

دعوٜ  ٌِصىذوٟ( )ّوعٛهٞ( : ث٨وضتوجح ٚع٩لضوٗ دوذعٜ ِضؽ١وٌثس ثٌٖنٚو١ز ٌووٜ 9119ّع١و دٓ ِقّو ٌِعوٝ ثٌمقطوجٔٝ ) .9
ٙجٌـ دٓ إدوٌث١ُ٘ ثٌٚو١ٕع ، ثٌٍّّىوز  . /ث٤ّضجى ثٌووضًٛثٌٍّّىز ثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠ز ، ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ، إٌٕثؾ :  ـٟثٌؾٌثةُ 

ًّووجٌز ؼ١ووٌ  ٌٍعٍووَٛ ث١ِٕ٤ووز ، و١ٍووز ثٌوًثّووجس ثٌع١ٍووج ، لْووُ ثٌعٍووَٛ ث٨ؽضّجع١ووز ،ثٌعٌد١ووز ثٌْووعٛه٠ز ، ؽجِعووز ٔووج٠ؿ ثٌعٌد١ووز 
 .9199/ 3/99صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ  ،  صنٚ٘ ًعج٠ز ٚٙقز ٔف١ْز ًِٕٖٛر ، 

 
 ؽجِعز ثٌى٠ٛش

 و١ٍز ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج
 ًّجٌز (99)

 
ٚع٩لضٗ دجٌٚقز ثٌٕف١ْز ٌٍذجفغ١ٓ ثٌٕف١١ْٓ ثٌىو٠ٛض١١ٓ ـوٟ هٌٚوز  (: ث٨فضٌثق ثٌٛظ١ف9196ِٟٟ ِقّو ثٌعؾّٟ  )و٠ٛض١ز( ) .9

ؼ١وٌ  ِجؽْض١ٌ ًّجٌز لُْ عٍُ ثٌٕفِ ،ع٠ٛو ٍّطجْ ثٌّٖعجْ ،  و١ٍز ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج ، / ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ثٌى٠ٛش ، إٌٕثؾ 
 .9199/ 91 /9  صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ،  ٙقز ٔف١ْز:  عٕٛثْ ثٌٌّجٌز صنٚ٘ ًِٕٖٛر ، 

(: ع٩لز ثٌعوثٌز ثٌضٕظ١ّ١ز دٞوؽٟٛ ثٌعّوً ٚثٌٚوقز ثٌٕفْو١ز ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ ِوٛظفٝ 9199ٌط١فز مجٌو أدٛ ١ٕذز )و٠ٛض١ز( ) .9
 / عغّوجْ فّوٛه ثٌنٞوٌ ، و١ٍوز ثٌوًثّوجس ثٌع١ٍوج ، لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ ،ث٤ّضجى ثٌوووضًٛ ٍٚثًر ثٌضٌد١ز دوٌٚز ثٌى٠ٛش، إٌٕثؾ 

صوُ ثعضّوجه صموج٠ًٌ ـقو٘ ٚصمو٠ُٛ ثٌٌّوجٌز ـوٟ ، عٍُ ٔفِ ِٕٙٝ : عٕٛثْ ثٌٌّجٌز صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ِجؽْض١ٌ ًّجٌز
91 /9197. 
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(: ِعووو٨س ثٔضٖووجً ثٌٙووُٛ ثٌنف١ووؿ ٚع٩لضووٗ دجٌٖنٚوو١ز ٌوووٜ ع١ٕووز ِووٓ ٟوو٩ح ؽجِعووز 9193فّووو ف١وووً ثوذووٌ )ووو٠ٛضٟ( ) .3
ؼ١ووٌ  ِجؽْووض١ٌ ًّووجٌز ُ عٍووُ ثٌووٕفِ ،/ ثفّووو عذووو ثٌنووجٌك ، و١ٍووز ثٌوًثّووجس ثٌع١ٍووج ، لْووث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ ثٌى٠ٛووش، إٕووٌثؾ 

 .9197/ 8صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ ،  عٍُ ٔفِ ثٌٖن١ٚز عٕٛثْ ثٌٌّجٌز : صنٚ٘ ًِٕٖٛر ، 

 (: ثٌع٩لز د١ٓ ث٤دعجه ثٌغمجـ١وز ثٌعج١ٌّوز ّٚٔوٛىػ ثٌعٛثِوً ثٌنّْوز ٌٍٖنٚو١ز9199)و٠ٛضٟ( ) عؤجْ ٌِٖؾ ٔٛثؾ ثٌعَٕٜ .1
/ دووً ِقّوو ث٨ٔٚوجًٜ ،  و١ٍوز ثٌوًثّوجس ثٌع١ٍوج ، لْوُ ث٤ّضجى ثٌوووضًٛ ، إٌٕثؾ ٚ ؼ١ٌ ثٌى٠ٛض١١ٓ  ١ٌٓوٜ ثٌّع١ٍّٓ ثٌى٠ٛض١

صوُ ثعضّوجه صموج٠ًٌ ـقو٘ ٚصمو٠ُٛ ،  ٙوقز ٔفْو١ز عٕوٛثْ ثٌٌّوجٌز : صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ِجؽْض١ٌ ًّجٌز عٍُ ثٌٕفِ ،
 .9197/ 9/ 6ثٌٌّجٌز ـٟ 

: ثٌعجٍِٝ ٌمجةّز د١ه ٌٍمٍك ٌوٜ ٍٟذز ثٌغج٠ٛٔوز ِوٓ ثٌىو٠ٛض١١ٓ ٚؼ١وٌ ثٌىو٠ٛض١١ٓ (: ثٌذٕجء9191ّجًر ِقّو و٠ٌّٟ )و٠ٛض١ز( ) .9
/ دوً ِقّو ث٨ٔٚجًٜ ،  و١ٍز ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج ، لُْ عٍُ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ هًثّز ِمجًٔز دجّضنوثَ ثٌّٕيؽز ثٌذٕجة١ز، إٌٕثؾ 

صووُ ثعضّووجه صمووج٠ًٌ ـقوو٘ ٚصموو٠ُٛ ،  ٙووقز ٔفْوو١ز عٕووٛثْ ثٌٌّووجٌز : صنٚوو٘ ؼ١ووٌ ِٕٖووًٛر ،  ِجؽْووض١ٌ ًّووجٌز ثٌووٕفِ ،
 .9197/ 3/ 1ثٌٌّجٌز ـٟ 

(: ـجع١ٍز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ِعٌـٟ ٍّٛوٟ ٌوٜ ع١ٕز ِوٓ ثٌّوٌث٘م١ٓ ثٌّٚوجد١ٓ 9199عيثًٜ ف١ْٓ ؽٌٛ٘ ف١جس )و٠ٛض١ز( ) .6
/ ـجّٟوز ّو٩ِز ع١وجه ،  و١ٍوز  ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛٔمو٘ ث٨ٔضذوجٖ ٚـوٌٟ ثٌقٌووز ٚثٌمٍوك ِعوٌٛ ِٚوجفخ، إٕوٌثؾ: دجٝطٌثح 

صوُ ثعضّوجه ،  ٙوقز ٔفْو١ز  عٕٛثْ ثٌٌّجٌز : صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ِجؽْض١ٌ ًّجٌز ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج ، لُْ عٍُ ثٌٕفِ ،
 .9197/ 3/ 1صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ 

ث٤ّوضجى ، إٕوٌثؾ :  ثًصذج١ٟوٗصٚوًٛ ث٨ٔضقوجً ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ ثٌّوٌث٘م١ٓ : هًثّوز ( : ٠ً9196ُ دٕووً ثٌْوٍّجْ )و٠ٛض١وز( ) .7
 صنٚوو٘ ؼ١ووٌ ِٕٖووًٛر ،  ِجؽْووض١ٌ ًّووجٌز / دوووً ِقّووو ث٨ٔٚووجًٜ ،  و١ٍووز ثٌوًثّووجس ثٌع١ٍووج ، لْووُ عٍووُ ثٌووٕفِ ،وضًٛ ثٌووو

  .9197/ 3/ 1صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ ،  ٙقز ٔف١ْز  عٕٛثْ ثٌٌّجٌز :

،  ث٦هِوجْٜ ثٌّو١ِٕٓ ٚثٌّضعوجـ١ٓ ِوٓ ٌو دضمذً ثٌيثس ـعج١ٌز ثٌيثس ٚع٩لضٙج( :9199و٠ٛض١ز( ))ثصٔ  فْٓ ـجّٟز إّّجع١ً .8
ؼ١ووٌ  ِجؽْووض١ًٌّووجٌز  / ع٠ٛووو ّووٍطجْ ثٌّٖووعجْ ،  و١ٍووز ثٌوًثّووجس ثٌع١ٍووج ، لْووُ عٍووُ ثٌووٕفِ ،ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ إٕووٌثؾ : 
 .9197/ 3/ 1صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ ،  ٙقز ٔف١ْز  عٕٛثْ ثٌٌّجٌز : صنٚ٘ ًِٕٖٛر ، 

( : ثٌٍْٛن ثٌضٌّٕٜ ٚع٩لضٗ دٕٛع١وز ثٌق١وجر ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ ٝوقج٠ج ثٌضّٕوٌ ِوٓ 9196و٠ٛض١ز( )ـجّٟز ِقّو ٙقجؾ عٍٝ ) .9
ٚ ه. / ِْوعو  ،عوؤجْ عذوو ثٌىو٠ٌُ ثٌٖوطٟ / ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ٍٟذز ثٌٌّفٍز ثٌّضّٛطز ِٓ ىٜٚ ٙوعٛدجس ثٌموٌثءر، إٕوٌثؾ 

 عٕوٛثْ ثٌٌّوجٌز :صنٚو٘  ؼ١وٌ ِٕٖوًٛر ،  ض١ٌِجؽْوًّوجٌز   و١ٍز ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج ، لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ ، ٔؾجؿ ثدٛ ثٌو٠جً ،
 .9196/ 99/ 3صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ ،  ٙقز ٔف١ْز

( : ًٙٛر ثٌؾْوُ ٚصموو٠ٌ ثٌويثس ٚثٌمٍوك ٌووٜ ثٌٌّث٘موجس ثٌّٚوجدجس دجٝوطٌثح 9191صٌوٝ ٨لٝ ثٌّط١ٌٜ )و٠ٛض١ز( ) أِغجي .91
/ ـجّٟز ٩ِّز ع١جه ، و١ٍز ثٌوًثّوجس ثٌع١ٍوج ، لْوُ عٍوُ ضجى ثٌووضًٛ ث٤ّـموثْ ث١ٌٖٙز ثٌعٚذٟ : هًثّز ِمجًٔز ، إٌٕثؾ : 

صووُ ثعضّووجه صمووج٠ًٌ ـقوو٘ ٚصموو٠ُٛ ،  ٙووقز ٔفْوو١ز  عٕووٛثْ ثٌٌّووجٌز : صنٚوو٘ ؼ١ووٌ ِٕٖووًٛر ،  ِجؽْووض١ًٌّووجٌز   ثٌووٕفِ ،
 .9196/ 99/ 9ثٌٌّجٌز ـٟ 

ثٌغووٞ ـوٟ ث٨وضتوجح ٚثٌضفوجسي  ٚإهًثن  ثٌفوٌٚق دو١ٓ ثٌّٚوجدجس دْوٌٟجْ( : 9196)و٠ٛض١وز( ) ثٌّط١ٌٜ ٔؾٛثْ ٩٘ي٠ٌٕفز  .99
و١ٍز ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج ، لُْ عٍُ  / ٘وٜ ؽعفٌ فْٓ ، ث٤ّضجى ثٌووضًٛ، إٌٕثؾ :  ثٌّْجٔور ث٨ؽضّجع١ز ٚـمج ٌٌّثفً ثٌٌّٛ

صووُ ثعضّووجه صمووج٠ًٌ ـقوو٘ ٚصموو٠ُٛ ،  ٙووقز ٔفْوو١ز  عٕووٛثْ ثٌٌّووجٌز : صنٚوو٘ ؼ١ووٌ ِٕٖووًٛر ،  ِجؽْووض١ًٌّووجٌز   ثٌووٕفِ ،
 .9196/ 9/ 3ٟ ثٌٌّجٌز ـ

( : وفوجءر ِٙوجَ ثٌويثوٌر ثٌعجٍِوز ـوٟ ثٌض١١ّوَ دو١ٓ ثٌّعضّوو٠ٓ عٍوٝ ثٌّوٛثه ثٌّضعووهر 9193ِٕٝ إدٌث١ُ٘ ثٌّطٟٛـ )و٠ٛض١وز( ) .99
/ دوً ِقّوو ث٨ٔٚوجًٜ ،  و١ٍوز ثٌوًثّوجس ثٌع١ٍوج ، لْوُ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ٚثٌفٚج١١ِٓ ثٌّعضّو٠ٓ ٚؼ١ٌ ثٌّعضّو٠ٓ ، إٌٕثؾ : 

صوُ ثعضّوجه صموج٠ًٌ ـقو٘ ٚصمو٠ُٛ ،  ٙوقز ٔفْو١ز  عٕٛثْ ثٌٌّجٌز : صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ؽْض١ٌِجًّجٌز  عٍُ ثٌٕفِ ،
 .9199/ 99/ 7ثٌٌّجٌز ـٟ 

ـعج١ٌوز ثٌويثس ِٕٚنفٞو١ٙج ِوٓ  ـوٟ( : ِعو٨س ث٨وضتجح ٚثٌمٍك ٌوٜ ثٌّوٌصفع١ٓ ١9119ؼ ثٌعض١ذٝ )و٠ٛض١ز( )د١ٕنز ٔجٌٙ ثً .93
/ دووً ِقّوو ث٨ٔٚوجًٜ ،  ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ / ِقّو ٔؾ١خ ثفّوو ثٌٚوذٛر ، ٚ ً ث٤ّضجى ثٌووضٛثٌفٚج١١ِٓ ٚث٠ّٛ٤جء ، إٌٕثؾ 

صوُ ،  ٙوقز ٔفْو١ز  عٕوٛثْ ثٌٌّوجٌز : صنٚو٘ ؼ١وٌ ِٕٖوًٛر ،  ِجؽْوض١ًٌّوجٌز  و١ٍز ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج ، لُْ عٍُ ثٌٕفِ ،
 .9199/ 9/ 9ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ 

ٌوووٜ ع١ٕووز ِووٓ ٟوو٩ح  ثٌٚووقٟٛن ٍثٌْووٚ( : ثٌع٩لووز دوو١ٓ ٔٛع١ووز ثٌق١ووجر 9191ض١ووز( )ٟووجًق عذووو هللا ؼووجُٔ ثٌووي٠جح )و٠ٛ أ٨ء .91
 ِجؽْوض١ٌ ًّوجٌز / ثفّو عذوو ثٌنوجٌك ، و١ٍوز ثٌوًثّوجس ثٌع١ٍوج ، لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ ،ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ؽجِعز ثٌى٠ٛش ، إٌٕثؾ 

/ 99صموو٠ُٛ ثٌٌّووجٌز ـووٟ صووُ ثعضّووجه صمووج٠ًٌ ـقوو٘ ٚ،  ٖنٚوو١زثٌعٍووُ ٔفووِ   عٕووٛثْ ثٌٌّووجٌز : صنٚوو٘ ؼ١ووٌ ِٕٖووًٛر ، 
9191. 

( : عجهثس ثٌَٕٛ ٚث٨ًق ٚع٩لضٙج دعٛثًِ ثٌٖن١ٚز ثٌىذٌٜ ٌووٜ ع١ٕوجس 9199عيثًٜ ؽعفٌ فْٓ عذو ثٌٌفّٓ )و٠ٛض١ز( ) .99
/ ثفّو عذو ثٌنجٌك ، و١ٍز ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج ، لُْ عٍُ ثٌٕفِ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ِٓ ثٌٌّث٘م١ٓ ٚثٌٌثٕو٠ٓ ٚث١ٌّْٕٓ ،  إٌٕثؾ 

صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصمو٠ُٛ ثٌٌّوجٌز ،  فِ ٕن١ٚزٔعٍُ  عٕٛثْ ثٌٌّجٌز :صنٚ٘  ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ْض١ٌِجؽًّجٌز  ،
 .9191/ 99ـٟ 
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( : ث٨فضووٌثق ثٌووٛظ١فٝ ٌوووٜ ث٨ٟذووجء ٚثٌٌّّٝوو١ٓ ثٌىوو٠ٛض١١ٓ ٚع٩لضووٗ دىووً ِووٓ 9199ـجّٟووز مٍووؿ ثٌْووعوْٚ )و٠ٛض١ووز( ) .96
/ ع٠ٛوو ّوٍطجْ ثٌّٖوعجْ ،  و١ٍوز ثٌوًثّوجس ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ثؾ ث٩ٌٚدز ثٌٕف١ْز ٚصمو٠ٌ ثٌيثس ٚث٨عٌثٛ ثٌؾْو١ّز،  إٕوٌ

صوُ ثعضّوجه صموج٠ًٌ ،  عٍُ ٔفوِ ِٕٙوٝ  عٕٛثْ ثٌٌّجٌز : صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ِجؽْض١ًٌّجٌز  ثٌع١ٍج ، لُْ عٍُ ثٌٕفِ ،
 .9191/ 99ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ 

ٚث٤عٌثٛ ثٌؾْو١ّز  ثٌٚقٟٚع٩لضٙج دجٌٍْٛن  ( : ثٌعٛثًِ ثٌنّْز ثٌىذ9199ٌٜمو٠ؾز عذجُ عٍٛٞ م١ِّ )و٠ٛض١ز( ) .97
 / ثفّو عذو ثٌنجٌك ، و١ٍز ثٌوًثّجس ثٌع١ٍوج ، لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ ،ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ،  إٌٕثؾ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ث١ٌّْٕٓ ثٌى٠ٛض١١ٓ 

ٌز صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّوج،  عٍُ ثٌٕفِ ٕن١ٚز  عٕٛثْ ثٌٌّجٌز : صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ِجؽْض١ًٌّجٌز 
 .9191/ 91/9ـٟ  

ثٌمطووجع١ٓ  ـووٟ( : ع٩لووز مٚووجة٘ ثٌعّووً دووج٨ٌٛء ثٌضٕظ١ّووٟ ٌوووٜ ثٌّووٛظف١ٓ 9119ثٌوو١ٌِـ )و٠ٛض١ووز( ) إ٠ّووجْ عذووو ثٌع٠َووَ .98
/ ع٠ٛوو ّوٍطجْ ثٌّٖوعجْ ،  و١ٍوز ثٌوًثّوجس ثٌع١ٍوج ، لْوُ عٍوُ ث٤ّوضجى ثٌوووضًٛ ثٌقىِٟٛ ٚثٌنجٗ دوٌٚز ثٌى٠ٛوش،  إٕوٌثؾ 

صوُ ثعضّوجه صموج٠ًٌ ـقو٘ ٚصمو٠ُٛ ،  عٍوُ ٔفوِ ِٕٙوٝ  عٕوٛثْ ثٌٌّوجٌز : صنٚ٘ ًٖٛر ، ؼ١ٌ ِٕ ِجؽْض١ٌ ًّجٌز ثٌٕفِ ،
 .9191/ 91/9ثٌٌّجٌز ـٟ  

( : وفجءر ِىٛٔوجس ثٌويثوٌر ثٌعجٍِوز ٚثٌضفى١وٌ ث٨ؽضّوجعٟ ثٌّؾوٌه ٌووٜ ٌِٝوٝ ثٌفٚوجَ 9119) )دق١ٕ٠ٌز( ٠ٍٕخ ثفّو عذجُ .99
، ٚ ه. /  ـجّٟز ٩ِّز ع١جه، و١ٍز ثٌوًثّوجس ثٌع١ٍوج ، لْوُ عٍوُ / ِقّو ٔؾ١خ ثٌٚذٛر ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ٚث٠ّٛ٤جء ،  إٌٕثؾ 

صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ،  عٍُ ثٌٕفِ ثو١ٕ١ٍىٝ  عٕٛثْ ثٌٌّجٌز : صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ِجؽْض١ًٌّجٌز  ثٌٕفِ ،
 .9193/ 93/99ثٌٌّجٌز ـٟ  

 
 ٍِّىز ثٌذق٠ٌٓ
 و١ٍز ث٢هثح

 ًّجٌز (9)
 

ثٌٕفْٟ ٌوٜ ثٌّو١ِٕٓ / ث٨ٔوـج ( ٚع٩لضٗ دجٌضٛثـك  ) ثٌضٌٚٞث٤ٍّٛح ثٌّعٌـٟ  (:9199)ـجّٟز م١ًٍ ثًٌَٕ )دق١ٕ٠ٌز(  .9
/ صٛـ١ك عذو ثٌّٕعُ صٛـ١ك، و١ٍز ث٢هثح، لُْ  ث٤ّضجى ثٌووضًٛثٌّضعجـ١ٓ ِٓ ثٌّنوًثس ٚثٌىقٛي دٍّّىز ثٌذق٠ٌٓ،  إٌٕثؾ 

صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ،  ثًٕجه ٔفْٝ  عٕٛثْ ثٌٌّجٌز : صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ِجؽْض١ًٌّجٌز  عٍُ ثٌٕفِ ،
 .9198/ 3/9ثٌٌّجٌز ـٟ  

 
 ثٌؾجِعز ثٌن١ٍؾ١ز
 و١ٍز ثٌضٌد١ز

 ًّجٌز (9)
 

دوٌٚز  ٌوٜ ٍٟذز ثٌؾجِعز أّج١ٌخ ثٌّٛثؽٙز ٚع٩لضٙج دمٍك ثٌّْضمذً (:9193)٠عمٛح ٠ّٛؿ ـ٩ؿ ث٩ٌٖي )و٠ٛض١ز(  أٔٛثً .9
عٕٛثْ  صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ِجؽْض١ًٌّجٌز  ٚؾ ِقّو ثٌوًٚٞ،/ ّعجه ِعٌ ث٤ّضجى ثٌووضًٛثٌى٠ٛش،  إٌٕثؾ: 

 .9197/ 91 صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ، ثًٕجه ٔفْٝ   ثٌٌّجٌز :
 

 
 ثٌٍّّىز ث٨ًه١ٔز ثٌٙج١ّٕز

 ثٌؾجِعز ث٨ًه١ٔز
 و١ٍز ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج

 ًّجٌز (9)
 

ثٌٕفْٟ ٌوٞ ِموِٟ ثٌٌعج٠ز  ٚع٩لضٙج دج٨وضتجح ٚثٌمٍك ٚثٌٞؽ٠(: ث٩ٌٚدز ثٌٕف١ْز 9197ث١ِٕز ّجِٟ ثٌط٠ًٛ )و٠ٛض١ز( ) .9
 ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ِجؽْض١ًٌّجٌز  / ثٌٕؾ ـجًُ ، ث٤ّضجى ثٌووضًٛ،  إٌٕثؾ:  ثٌٚق١ز ٌٌّٟٝ ثٌٌْٟجْ دوٌٚز ثٌى٠ٛش

 .9199/ 91/  9صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ ،  ثًٕجه ٔفْٝ ٚصٌدٜٛ  عٕٛثْ ثٌٌّجٌز : صنٚ٘
 
 

 ثٌٍّّىز ث٨ًه١ٔز ثٌٙج١ّٕز
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 عّجْ ث١ٍ٘٨ز ؽجِعز
 و١ٍز ث٢هثح ٚثٌعٍَٛ

 ةًًّج (9)                                     
 

ثٝطٌثدجس ثٌَٕٛ ٌوٞ ٌِٟٝ ثٌْىٌٞ ٚع٩لضٙج دّْضٛٞ ثٌْىٌ ثٌضٌثوّٟ ـٟ ثٌوَ ،  (:9199)ثٌى٠ٌُ ٔج٠ؿ ع١ٌٖر  .9
صُ ثعضّجه ،  عٍُ ٔفِ ثوذ١ٕ١ىٟ  :صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ِجؽْض١ٌز ًّجٌ ،ـوثء ِقّٛه ثدٛ ثٌن١ٌ /  ثٌووضًٛإٌٕثؾ: 

 . 9199/   9صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ   

ثعٌثٛ ثٌمٍك ثٌّعُّ ٚث٨وضتجح ثٌٌة١ْٟ ٌوٞ ٚثٌوٞ ث٨ٟفجي ثٌّٚجد١ٓ دجٝطٌثح ثٌط١ؿ  (:9199)في٠فز ثٌٌفجفٍز   .9
صُ ،  عٍُ ٔفِ ثوذ١ٕ١ىٟ  :صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ِجؽْض١ٌّجٌز ً ،ثدٛ ثٌن١ٌ ِقّٛه ـوثء /  ثٌووضًٛإٌٕثؾ: ثٌضٛفوٞ ، 

 .9199/   9ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ   

ثٌٍْٛو١ز ٚث٨ٔفعج١ٌز ٌوٞ ثدٕجء ٨َٔء ٌِثوَ ث٩ٙ٨ؿ ٚثٌضأ١ً٘ ـٟ  ى٩سثٌّٖ (:9199) ثٌّقجًِز عّجً ِقّو ٙجٌـ .3
عٍُ ٔفِ   :صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ِجؽْض١ًٌّجٌز  ، ٌث١ُ٘  ث١ٌٖل ٠ًقجْ ثد/  ث٤ّضجى ثٌووضًٛإٌٕثؾ:  ث٨ًهْ،
 .9199/   7صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ   ،  ثوذ١ٕ١ىٟ

/ دّْز  ث٤ّضجى ثٌووضًٛ ،  إٌٕثؾ:ثٌمٞج٠ج ث٨م٩ل١ز ٚث١ٌّٕٙز ـٟ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌؾّعٟ  (:9199)ث٠ّجْ ث٠ّٓ ثٌٖٛثٍِز  .1
عٕٛثْ  صنٚ٘ ،  ّجؽْض١ٌثٌ ًٚلز دقغ١ز ّٝٓ ِضطٍذجس ثٌقٚٛي عٍٟ هًؽز١ٕ١ىٟ ، لُْ عٍُ ثٌٕفِ ث٨وٍ ث٠ٌٌٖؿ ،
 9199/ 6/   9صُ ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ، عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٟ   ثٌٌّجٌز :

 ثٌؾجٔق١ٓ ع٩لز ثٌمٍك ث٨ؽضّجعٟ ٚث٨وضتجح دج١ٌّٛي ث٨ٔضقج٠ًز ٌوٞ ث٨فوثط(: 9191)ثًهٟٔ( )ِؾوٞ ٔج٠ؿ م١ًٍ ثٌقؾجػ  .9
صُ ،  عٍُ ٔفِ ثوذ١ٕ١ىٟ  :صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ِجؽْض١ًٌّجٌز  / دّْز ع١و ث٠ٌٌٖؿ ، ث٤ّضجى ثٌووضًٛ،  إٌٕثؾ: 

 .9199/   1ثعضّجه صمج٠ًٌ ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ   
 

 ثٌٍّّىز ث٨ًه١ٔز ثٌٙج١ّٕز
 عّجْ ث١ٍ٘٨ز ؽجِعز

 و١ٍز ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج
 ًّجٌز (9)

 
ٌوٞ ع١ٕز ِٓ    (C) ثّٔجٟ  ثٌضٕٖتز ثٌٛثٌو٠ز وّضٕذتٟ دجٝطٌثدجس ثٌٖن١ٚز ِٓ ثٌفتز (:9199) ٕٞ٘جء فّوٞ ثٌؾ٠ٌٌ .6

عٍُ   :صنٚ٘ ؼ١ٌ ًِٕٖٛر ،  ِجؽْض١ًٌّجٌز  ث٠ٌٌٖؿ ، ِقّو ٌِٕٛه / ثٌووضًٛ،  إٌٕثؾ: ٍٟذز ثٌؾجِعجس ـٟ ث٨ًهْ 
 .9199/   91/ 3صُ ثعضّجه ـق٘ ٚصم٠ُٛ ثٌٌّجٌز ـٟ   ،  ٔفِ ثوذ١ٕ١ىٟ

 
 

 (  8911  - 9113ثٌنذٌثس ث١ٌّٕٙز ـٟ ٍِّىز ثٌذق٠ٌٓ ) 
 

 ِّٙز (939)
 

 ثٌعوه ( 9118  - 9113ثٌنذٌثس ث١ٌّٕٙز ـٟ ٍِّىز ثٌذق٠ٌٓ ) 
 93 صو٠ًِ ِمًٌثس دىج٠ًٌُٛٛ صٌد١ز عٍُ ٔفِ ـتجس مجٙز    
 3 صو٠ًِ ِمًٌثس هًثّجس ع١ٍج )هدٍَٛ ث٦ًٕجه ثٌٕفْٟ(    

 79 دى١ٍز ثٌضٌد١ز ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ     ِٖج٠ًع صنٌػ ِٕٚجلٖزإٌٕثؾ 

 1 ثٌضى١ٍؿ دأعّجي هثمً ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ    

 9    ـٟ ثٌذق٠ٌٓ  ًٚٓ ثٌعًّ

 3 هًٚثس صو٠ًذ١ز ٌذٌٔجِؼ ثٌضع١ٍُ ثٌّْضٌّ و١ٍز ثٌضٌد١ز ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ    

 9 أًٚثق ثٌعًّ ـٟ ثٌٕوٚثس ثٌع١ٍّز ـٟ ثٌذق٠ٌٓ    
 96   ثٌّقجٌٝثس ثٌعجِز ـٟ ثٌذق٠ٌٓ  

 9 ثٌّٖجًوجس ث١ٌّٕٙز ثٌعجِز ـٟ ٍِّىز ثٌذق٠ٌٓ
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 939 ؽٍّز
 

 ثٌٛظ١فز
 أّضجى عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىٝ دى١ٍز ثٌضٌد١ز ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ ثعضذجًث ِٓ

 ( 9118/ 39/8فضٝ  -9/9/9113)  
 

 ثٌّٙجَ :
 صو٠ًِ ِمًٌثس دىج٠ًٌُٛٛ صٌد١ز عٍُ ٔفِ ـتجس مجٙز

 (9113 -  8911 ) 
 :( ِمًٌث93) 

ٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ، عٍُ ثٌٕفِ ثٌٌّٟٝ ،صٖن١٘ ث٨ٝطٌثدجس ثٌٕف١ْز ، صٖن١٘ ثٌّٖى٩س ث٨ٔفعج١ٌز ٚ ثٌْوٍٛو١ز ث 
،ٔظ٠ٌجس ثٌٖن١ٚز ، ثٌم١جُ ثٌٕفْٟ ،ث٦ًٕجه ثٌٕفْٟ ثٌّوًّٟ ،١ّىٌٛٛؽ١ز ثٌؾّجعجس ٚثٌم١جهر ، ٟفٌٛز ٌِٚث٘مز ، ِموِز ـوٟ عٍوُ 

 ًثس ِٚمج١٠ِ ،د١ٌٛٛؽ١ز ١ّٚىٌٛٛؽ١ز ث٦هِجْ . ثٌٕفِ ، صعٍُ ٚىثوٌر ، ثمضذج
 

 صو٠ًِ ِمًٌثس هًثّجس ع١ٍج )هدٍَٛ ث٦ًٕجه ثٌٕفْٟ( 
 ( ِمًٌثس :3)

 ث٦فٚجء ثٌّضموَ  .9
 لٌثءثس ـٟ ثٌّٕٛ ٚثٌٖن١ٚز  .9
 ثٌضو٠ًخ ثٌّنضذٌٜ . .3
 

 ِٖج٠ًع صنٌػ دى١ٍز ثٌضٌد١ز ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ: ِٕٚجلٖزإٌٕثؾ 

 ( ٌِٖٚعج79)
 

ثٔفعج١ٌز ٍّٚٛو١ز دى١ٍز  ثٝطٌثدجسٌِٖٚعج صنٌػ ٌط٩ح لُْ عٍُ ثٌٕفِ صنٚ٘  (33)     صنٌػ :إٌٕثؾ ِٖج٠ًع دقٛط 
 ثٌضٌد١ز .

 
ثٔفعج١ٌز ٍّٚٛو١ز دى١ٍز  ثٝطٌثدجس ٌِٖٚعج  صنٌػ ٌط٩ح لُْ عٍُ ثٌٕفِ صنٚ٘( 39)  ِٕجلٖز ِٖج٠ًع دقٛط صنٌػ :  

 ثٌضٌد١ز .

 
 ثٌضى١ٍؿ دأعّجي هثمً ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ

 :( أٖٔطز 1) 
 

ٌذٌٔووجِؼ هدٍووَٛ  Family Psychopathology إٝووجـز ِمووًٌ ِمضووٌؿ ٚٙوو١جؼز صٛٙوو١فٗ : ثٌْوو١ىٛدجعٌٛٛؽ١ج ث٤ّوو٠ٌز    -9
 (  9116ث٦ًٕجه ثٌٕفْٟ دى١ٍز ثٌضٌد١ز )

 (  9116إعجهر ١ٙجؼز ص١ٙٛؿ ِمًٌ ثٌٚقز ثٌٕف١ْز ٌط٩ح و١ٍز ثٌضٌد١ز دؾجِعز ثٌذق٠ٌٓ ) -9
ٕز عٍُ ثٌٕفِ ث٦و١ٕ١ٍىٟ ٚث٦ًٕجهٞ ٌّىضخ ثٌضْؾ١ً ٚثٌضوٌثم١٘ دوٍٛثًر ثٌٚوقز ـوٟ إعجهر ١ٙجؼز ٔٚٛٗ لٌثً صٕظ١ُ ِٙ  -3

 (. 9119ٍِّىز ثٌذق٠ٌٓ ) 
 (.١ٙ9119جؼز دٌٚصٛوٛي ِمضٌؿ ٦ٖٔجء ٚفور ث٨ّضٖجًثس ثٌٕف١ْز دؾجِعز ثٌذق٠ٌٓ ) -1
 
 

 موِز ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ ٚموِز ثٌّؾضّع ثٌذق٠ٌٕٟ
 ( ٖٔجٟ  31) 
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 ـٟ ثٌذق٠ٌٓ  ًٚٓ ثٌعًّ
 (9ًٓٚ ) 

 
: ثٌىضجدز ثٌع١ٍّز ٚ إعوثه ٍِن٘ ثٌذقظ ، هثةٌر ثٌض١ّٕز ثٌط٩د١ز ، عّجهر ٕتْٛ ثٌطٍذوز دؾجِعوز ثٌذقو٠ٌٓ ـوٟ  ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ -9

 َ ، ٌّور ّش ّجعجس.97/9/9118
ثٌطذوٟ : ِٙجًثس ثٌضعجًِ ِع ثٌّٖى٩س ثٌٍْٛو١ز ٌٍطو٩ح )ثٌضقوٌٓ ثٌؾْٕوٟ( ٍٚثًر ثٌٚوقز ٌِٚووَ ثٌٌـوج   ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ -9

 9118-9-93-99( ّجعز ـٟ ثٌفضٌر ِج د١ٓ 91( ِضوًح ٚثمٚجةٝ ٌِٕٚو ،ٌّور ٠ِٛجْ )391ٚثٌّقجـظز ثٌؾٕٛد١ز ، ي : )
َ 96/3/9118دعٕٛثْ: و١ؿ صٚذق١ٓ ٍٚؽز ٚ أِج ٚعجٍِز ٔجؽقز ؟ ٌّعٍّجس ِوًّز ثٌٍّْج١ٔز ث٨دضوثة١ز دٕوجس ـوٟ  ًٕٚز عًّ -3

 . ٌّور ّجعضجْ ،

ثٌٌُّ ـوٟ صق١ٍوً ثٌٖنٚو١ز ، هثةوٌر ثٌضٛؽ١وٗ ٚث٦ًٕوجه ، عّوجهر ٕوتْٛ ثٌطٍذوز دؾجِعوز ثٌذقو٠ٌٓ ـوٟ  ًٕٚز عًّ  دعٕٛثْ :ه٨ٌز -1
 . ٌّور ّجعضجَْ 3/99/9117

ـوووٟ   دؾجِعوووز ثٌذقووو٠ًٌٕٓٚوووز عّوووً دعٕوووٛثْ : ثٌٕظوووٌر ث٠٨ؾجد١وووز ٌٍووويثس ، هثةوووٌر ثٌضٛؽ١وووٗ ٚ ث٦ًٕوووجه عّوووجهر ٕوووتْٛ ثٌطٍذوووز  -9
 َ ٌّور ّجعضجْ .97/1/9111

: ثٌٚقز ثٌٕف١ْز ٌض١ِ٩ي ثٌٌّفٍز ث٨دضوثة١ز ٚو١ف١ز صودٌ ثٌعوٚثْ ٌو٠ُٙ، ًٕٚز ٌّعٍّجس ثٌٚؿ ث٨دضوثةٟ، ـوٟ ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ -6
 ( ّجعجس.3َ ٌّور )99/9/9111ِوًّز ّجً ث٨دضوثة١ز ٌٍذ١١ٕٓ ـٟ 

 ( ّجعجس.        9ور )َ 9111ٌّ/ 6/ 96ًٕٚز عًّ دعٕٛثْ: ثٌٞؽٟٛ ثٌٕف١ْز ٚث٨ٔقٌثـجس ثٌؾ١ْٕز، ؽّع١ز ثٌٌّأر ثٌذق١ٕ٠ٌز، ـٟ  -7
، ـووٟ  دؾجِعوز ثٌذقو٠ًٌٕٓٚوز عّوً دعٕوٛثْ : لٍوك ث٨ِضقوجْ : مفٞوٗ ٚصوودٌٖ ، هثةووٌر ثٌضٛؽ١وٗ ٚ ث٦ًٕوجه عّوجهر ٕوتْٛ ثٌطٍذوز  -8

 َ ٌّور ّجعضجْ  .99/99/9113

١ووٗ ـوووٟ ، هثةووٌر ث٦ًٕووجه ٚثٌضٛؽ دؾجِعوووز ثٌذقوو٠ًٌٕٓٚووز عّووً دعٕووٛثْ : ـووٓ ثٌقووٛثً ٚو١ف١وووز صعٍّووٗ ، عّووجهر ٕووتْٛ ثٌطٍذووز  -9
 َ ٌّور ّجعضجْ .9/99/9113

 
 هًٚثس صو٠ًذ١ز ٌذٌٔجِؼ ثٌضع١ٍُ ثٌّْضٌّ و١ٍز ثٌضٌد١ز ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ

 ( هًٚثس3) 
 

( ّجعجس دعٕٛثْ: ِٙجًثس ثٌضٚوٞ ٩ٌعضوثء ٚ ثٌضقوٌٓ ثٌؾْٕوٟ دج٤ٟفوجي ٚ ثٌّوٌث٘م١ٓ، ـوٟ ثٌفضوٌر 8هًٚر صو٠ًذ١ز ٌّور ٠ِٛجْ ) -9
 ( أمٚجة١ج دٍٛثًر ثٌض١ّٕز ث٨ؽضّجع١ز .91ظٌٙثً ي : ) 9-9ز َ( ِٓ ثٌْجع96/6/9118-99ِج د١ٓ )

( ِضوًدووز دووٍٛثًر ثٌض١ّٕووز 99( ّووجعجس دعٕووٛثْ: أّووج١ٌخ ثٌضعجِووً ِووع ثٌّٖووى٩س ث٨ؽضّجع١ووز ي )91هًٚر صو٠ًذ١ووز ٌّووور ٠ِٛووجْ ) -9
 (9َ-1( ِٓ ثٌْجعز )7/99/9117-6ث٨ؽضّجع١ز، ـٟ ثٌفضٌر ِجد١ٓ )

-99( ّوووجعز دعٕوووٛثْ : ث٨ٝوووطٌثدجس ثٌؾْٕووو١ز ٟٚوووٌق ع٩ؽٙوووج ، ـوووٟ ثٌفضوووٌر ِوووج دووو١ٓ )99جَ )( أ٠ووو3هًٚر صو٠ًذ١وووز ٌّوووور ) -3
 ٍٚثًر ثٌض١ّٕز ث٨ؽضّجع١ز . ٝظٌٙثً ٨مٚجة١ 9-9َ( ِٓ ثٌْجعز 91/99/9116
 

 أًٚثق ثٌعًّ ـٟ ثٌٕوٚثس ثٌع١ٍّز ـٟ ثٌذق٠ٌٓ
 ( ٖٔج9ٟ) 

 
ٚ صٛع١مٙج ، ثٌٕوٚر ثٌع١ٍّز ثٌغجٌغز : ثٌط٠ٌك إٌٝ ثٌض١َّ ـوٟ وضجدوز ثٌذقوظ دعٕٛثْ : وضجدز ثٌضمج٠ًٌ ثٌذقغ١ز  عجِزًٚلز عًّ ـٟ ٔوٚر  -9

 َ  .99/99/9117ثٌعٍّٟ ، هثةٌر ثٌض١ّٕز ثٌط٩د١ز ، عّجهر ٕتْٛ ثٌطٍذز دؾجِعز ثٌذق٠ٌٓ ـٟ 
ففو٘ ث٨دضوثة١وز  دعٕٛثْ :  ثٌّٖجوً ثٌٍْٛو١ز عٕو ثٌض١ِ٩ي ٚ ٟوٌق ع٩ؽٙوج ٌّعٍّوٟ ٚ أ١ٌٚوجء أِوًٛ ِوًّوز ؽوو عجِزإهثًر ٔوٚر  -9

 َ .9117-1-99ٌٍذ١ٕٓ ـٟ 
 ثٌّقجٌٝثس ثٌعجِز ـٟ ثٌذق٠ٌٓ

 ( ِقجٌٝر96) 
 

 َ.91/1/9118ً٘ صٍّه لٍذج عذم٠ٌج ، هثةٌر ثٌضٛؽ١ٗ ٚث٦ًٕجه ، عّجهر ٕتْٛ ثٌطٍذز دؾجِعز ثٌذق٠ٌٓ ـٟ   -9
 َ.9/1/9118ٍذز دؾجِعز ثٌذق٠ٌٓ ـٟ ثٌّمج١٠ِ ثٌٚق١قز ٌٍَٚثػ ثٌٕجؽـ ، هثةٌر ثٌضٛؽ١ٗ ٚث٦ًٕجه ، عّجهر ٕتْٛ ثٌط  -9
 َ .99/9/9118ـٓ ثٌضعجًِ ِع ثٌَٚؽ١ٓ ، ١ٌٚ٤جء ث٤ًِٛ ٚثٌّعٍّجس دّوًّز ًثدعز ثٌعو٠ٚز ث٨دضوثة١ز دٕجس ، ـٟ   -3
 َ .   9117 -99-93أدٕجةٕج ـٟ ـه ثٌّنوًثس ، ٌّعٍّٟ ٚ أ١ٌٚجء أًِٛ ِوًّز لٌٟذز ث٦عوثه٠ز ٌٍذٕجس ـٟ   -1
 َ.9117-99-١ْ99ز ٌٟٚق إٕذجعٙج، ٌّعٍّٟ ٚ أ١ٌٚجء أًِٛ ِوًّز ِو٠ٕز ع١ْٝ ثٌغج٠ٛٔز ثٌضؾج٠ًز ٌٍذٕجس ـٟ ثٌقجؽجس ثٌٕف -9
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 َ  .99/1/9117ٚثؽٗ ثِضقجٔه ّٚضٕؾـ  ، هثةٌر ثٌضٛؽ١ٗ ٚث٦ًٕجه عّجهر ٕتْٛ   ثٌطٍذز دؾجِعز ثٌذق٠ٌٓ ـٟ  -6
 َ . 9/1/9116ث٠٤ٛدٟ ث٨دضوثة١ز ٌٍذ١ٕٓ ـٟ  صعو٠ً ثٌٍْٛن ، ٌّعٍّجس ٚأ١ٌٚجء ث٤ًِٛ دّوًّز ٩ٙؿ ثٌو٠ٓ -7
 َ  . 9/9/9116ً٘ذز ث٨ِضقجٔجس : ث٤ّذجح ٚثّضٌثص١ؾ١جس ثٌّٛثؽٙز ٌط٩ح ِٚعٍّٟ ِوًّز ؽو فف٘ ثٌغج٠ٛٔز ثٌٕٚجع١ز ـٟ  -8

ثٌذقوو٠ٌٓ ـووٟ  ـٙووُ ثٌٕفْوو١جس ٚهًٖٚ ـووٟ صقم١ووك ث٨ْٔووؾجَ ِووع ث٢موو٠ٌٓ . هثةووٌر ثٌضٛؽ١ووٗ ٚث٦ًٕووجه دعّووجهر ٕووتْٛ ثٌطٍذووز دؾجِعووز -9
8/99/9116.َ 

 َ .99/99/9116وٓ ِض١ٙتجً ٩ٌِضقجْ ، هثةٌر ثٌضٛؽ١ٗ ٚث٦ًٕجه دعّجهر ٕتْٛ ثٌطٍذز دؾجِعز ثٌذق٠ٌٓ  ـٟ  -91

 . 31/99/9116ثٌّٖى٩س ثٌٍْٛو١ز إعٕجء ـضٌر ثٌٌّث٘مز . ِوًّز ِو٠ٕز ع١ْٝ ث٦عوثه٠ز دٕجس ـٟ  -99

 َ 1/99/9116ؽ١ٗ ٚث٦ًٕجه دعّجهر ٕتْٛ ثٌطٍذز دؾجِعز ثٌذق٠ٌٓ  ـٟ ثٌٚوثلز ٙوـز أَ ثمض١جً ، هثةٌر ثٌضٛ -99
 َ  .99/99/9116ثٌوًثّز ِضعز : ٠ٌٟك ثٌٕؾجؿ ، هثةٌر ثٌضٛؽ١ٗ ٚث٦ًٕجه عّجهر ٕتْٛ ثٌطٍذز دؾجِعز ثٌذق٠ٌٓ ـٟ  -93

 1/9/9119ء ث٤ًِٛ ٚثٌّعٍّجس، ـوٟ ص١ٟٛو ثٌع٩لز د١ٓ ثٌذ١ش ٚثٌّوًّز ٌّوًّز عّجً دٓ ٠جٌّ ث٨دضوثة١ز دّو٠ٕز ع١ْٝ ١ٌٚ٤ج -91
.َ 
ـوووٟ دؾجِعوووز ثٌذقووو٠ٌٓ  و١وووؿ صٚوووذـ ِنططوووج ٔجؽقوووج ٌفضوووٌر ث٨ِضقجٔوووجس ، هثةوووٌر ثٌضٛؽ١وووٗ ٚ ث٦ًٕوووجه  عّوووجهر ٕوووتْٛ ثٌطٍذوووز -99
99/99/9111. َ 
 . 93/3/9111ٌَٙثعجس ث٤ٌّر ٚثٔقٌثـجس ث٤دٕجء ، ِوًّز ِو٠ٕز ع١ْٝ ثٌغج٠ٛٔز ثٌضؾج٠ًز ـٟ  -96

 
 ١ّٕٙز ثٌعجِز ـٟ ٍِّىز ثٌذق٠ٌٓ :ثٌّٖجًوجس ثٌ

(9) 
 

 ثٌّٖجًوز ـٟ أٖٔطز لُْ عٍُ ثٌٕفِ ٌٚؾجٔٗ ِغً : 
 ٌؾٕز صم٠ُٛ ثٌط٩ح ثٌؾوه ثٌّضمو١ِٓ ٌٍمُْ ،  .9
 ٌؾٕز صم٠ُٛ ثٌط٩ح ثٌؾوه ثٌّضمو١ِٓ ٌودٍَٛ ث٦ًٕجه ثٌٕفْٟ  .9
 ٌؾٕز ث٨مضذجًثس ٚثٌّمج١٠ِ .3
 ٌٚؾٕز ِنضذٌ عٍُ ثٌٕفِ  .1
 ٌٚؾٕز ثٌوًثّجس ثٌع١ٍج  .9
 ٌؾٕز ـق٘ صظٍّجس ثٌط٩ح ٚ .6
 ثٌّٖجًوز ِع عّجهر ٕتْٛ ثٌطٍذز ٚهثةٌر ثٌضٛؽ١ٗ ٚث٦ًٕجه ـٟ عو٠و ِٓ ثٌّقجٌٝثس ثٌعجِز ًٚٚٓ ثٌعًّ ٚثٌٕوٚثس  .7
 ثٌّٖجًوز ـٟ ثٌّقجٌٝثس ثٌعجِز ـٟ عو٠و ِٓ ثٌّوثًُ ٚثٌؾّع١جس  .8
 ؽضّجع١ز . ٚؼ١ٌ٘ج ثٌّٖجًوز ِع دٌٔجِؼ ثٌضع١ٍُ ثٌضٌدٛٞ ثٌّْضٌّ ـٝ هًٚثصٗ ٌٍٛثًر ثٌض١ّٕز ث٨ .9

 
ٍضٌل١جس ٌ ثٌع١ٍّز ثٌوثةّز ٍؾجْث٦ٔضجػ ثٌعٍّٟ دجٌ ٚ ٚثٌق١ٌٛجس ثٌّؾ٩س ٚثٌو٠ًٚجس ٚ صقى١ُ ثٌذقٛط

 ٚث٨ّضٖجًثس ثٌع١ٍّز ١٘ٚتجس ثٌنذٌر
  ج( صقى96ّ١) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

صقى١ُ ثٌذقٛط ٚ ثٌّؾ٩س ٚثٌو٠ًٚجس ٚثٌق١ٌٛجس 
س ٚ ث٦ٔضجػ ثٌعٍّٟ دجٌٍؾجْ ثٌع١ٍّز ٚث٨ّضٖجًث

 ثٌع١ٍّز ١٘ٚتجس ثٌنذٌر

 ثٌعوه
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    ٌِٚ 99 
 9 ؽجِعز ثٌٍّه عذو ثٌع٠ََ   

 9 ؽجِعز ثٌٍّه ّعٛه   

 9 ؽجِعز أَ ثٌمٌٜ   

 9 ؽجِعز عّجْ ث١ٍ٘٤ز دج٨ًهْ   

 9 ؽجِعز ِؤصز دج٨ًهْ   

 9 ؽجِعز دجدً   

 91 ٍِّىز ثٌذق٠ٌٓ    
 9 ث٦ِجًثس ثٌعٌد١ز ثٌّضقور   

 7 ثٌى٠ٛش   
 69 جملة

 
 ؽ٠ًّٛٙز ٌِٚ ثٌعٌد١ز

 صقى١ّج (99) 
 

، ِؾٍوز و١ٍوز ث٢هثح ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز، ثٌضٛثـك ثٌَٚثؽٟ ٚع٩لضٙذج٨ٌى١ْغ١ّ١ج ٌوٞ ث٨دٕجء ثٌٌّث٘م١ٓ  :صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ .9
 96/3/9193ـٟ 

ِمجًٔوز ، ِؾٍوز و١ٍوز ث٢هثح ث٨ؼضٌثح ثٌٕفْٟ ٚصمو٠ٌ ثٌيثس ٌوٞ عو٠ّٟ ثٌؾ١ْٕز ٚثٌىو٠ٛض١١ٓ : هًثّوز  :صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ .9
 9/8/9191ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز، ـٟ 

 9191ق٠ٌٌ ًِؾٍز ثٌوًثّجس ثٌضٌد٠ٛز ٚث٨ْٔج١ٔز دى١ٍز ثٌضٌد١ز ؽجِعز هًِٕٙٛ ثعضذجًث ِٓ ١ٔٛ٠ٛ ثّضٖجًٞ ثٌض .3

عووز ثٌٌٝووج ثٌَٚثؽووٟ ٚع٩لضووٗ دعّووً ثٌّووٌأر ٚدعووٜ ثٌعٛثِووً ثٌو٠ّٛؽٌثـ١ووز ، ِؾٍووز و١ٍووز ث٢هثح ؽجِ :صقىوو١ُ دقووظ دعٕووٛثْ .1
 98/3/9191ث٦ّىٕو٠ًز، ـٟ 

ـجع١ٍز دٌٔجِؼ ثًٕجهٞ ٌض١ّٕز ثٌضٛؽٗ ث٠٨ؾجدٟ ٔقٛ ثٌّْضمذً وّومً ٌضق١ْٓ ثٌٌّٚٔوز ث٨وجه١ّ٠وز ٌووٞ  :صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ .9
 99/91/9199، ِؾٍز و١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز، ـٟ ع١ٕز ِٓ ٟجٌذجس ؽجِعز ثٌم١ُٚ

، ِؾٍوز        ٛي ٚث٨صمجْ ِْٚوضٛٞ ثٌْوعجهر ٌووٞ ٍٟذوز ٟٚجٌذوجس ؽجِعوز ثٌى٠ٛوشثٌضْجِـ ٚع٩لضٗ دجٌمذ :صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ .6
 98/8/9199و١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز، ـٟ 

( دقووٛط ٌٍووووضًٛر / ٔٚووٌر ِٕٚووًٛ عذووو ثٌّؾ١ووو عذووو ثٌعووجي ، 9صقىوو١ُ ث٦ٔضووجػ ثٌعٍّووٟ ِووٓ موو٩ي ثٌٍؾٕووز ثٌع١ٍّووز ثٌوثةّووز : ) .7
 9199/ 7/  99ؽجِعز ثٌمجٌ٘ر ٌٍضٌلٟ ٌوًؽز أّضجى ِْجعو دجٌمُْ ىثصٗ ، ـٟ ثٌّوًُ دمُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ث٢هثح 

( دقٛط ٌٍووضًٛر / ِٟ ِّٟٛ ٠ّٛؿ ِّٟٛ ثٌّوًُ دمُْ عٍوُ 9: ) ِٓ م٩ي ثٌٍؾٕز ثٌع١ٍّز ثٌوثةّز صقى١ُ ث٦ٔضجػ ثٌعٍّٟ .8
 9199/ 1 / 99، ـٟ  أّضجى ِْجعو دجٌمُْ ىثصٗثٌٕفِ دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ع١ٓ ِّٕ ٌٍضٌلٟ ٌوًؽز 

ث٨صَثْ ث٨ٔفعجٌٝ ٚع٩لضز دجٌٖفمز دجٌيثس ٚثٌضو٠ٓ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ٩ٟح ثٌؾجِعز ىٜٚ ث٨عجلوز ثٌذٚو٠ٌز،  :صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ .9
 91/9/9199ِؾٍز و١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز، ـٟ 

ثٌّووًُ دمْوُ عٍوُ  فْوٓ / ٘ذوٗ ِقّوو عٍوٝ ( دقوٛط ٌٍوووضًٛر6: ) ِٓ م٩ي ثٌٍؾٕز ثٌع١ٍّوز ثٌوثةّوز صقى١ُ ث٦ٔضجػ ثٌعٍّٟ .91
 7/ 93ٌٍضٌلووٟ ٌوًؽووز أّووضجى دمْووُ عٍووُ ثٌووٕفِ دى١ٍووز ث٢هثح ؽجِعووز ثٌَلووج٠ٍك، ـووٟ   ثٌووٕفِ دى١ٍووز ث٢هثح ؽجِعووز ثٌَلووج٠ٍك

/9197 

ثٌّووًُ دمْوُ ِٕٚوًٛ  ثٌْو١و إدوٌث١ُ٘ ( دقوٛط ٌٍوووضًٛ/ ِقّوو6: ) ِٓ م٩ي ثٌٍؾٕز ثٌع١ٍّوز ثٌوثةّوز صقى١ُ ث٦ٔضجػ ثٌعٍّٟ .99
ٌٍضٌلووٟ ٌوًؽووز أّووضجى ِْووجعو دمْووُ عٍووُ ثٌووٕفِ دى١ٍووز ث٢هثح ؽجِعووز ٟٕطووج ، ـووٟ  ١ووز ث٢هثح ؽجِعووز ٟٕطووج عٍووُ ثٌووٕفِ دىٍ

99/3/9197 

صقىو١ُ دقوظ دعٕووٛثْ : ثٌذٕوجء ثٌعووجٍِٝ ٌمجةّوز د١ووه ٌٍمٍوك ٌوووٜ ٍٟذوز ثٌغج٠ٛٔووز ِوٓ ثٌىوو٠ٛض١١ٓ ٚؼ١وٌ ثٌىوو٠ٛض١١ٓ هًثّوز ِمجًٔووز  .99
 91/1/9196جِعز ث٦ّىٕو٠ًز، ـٟ دجّضنوثَ ثٌّٕيؽز ثٌذٕجة١ز، ِؾٍز و١ٍز ث٢هثح ؽ

ثٌّووًُ دمْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ  ( دقوٛط ٌٍوووضًٛر / هث١ٌوج ٔذ١وً فوجـع9: ) ِٓ م٩ي ثٌٍؾٕز ثٌع١ٍّز ثٌوثةّوز صقى١ُ ث٦ٔضجػ ثٌعٍّٟ .93
 91/99/9199ٌٍضٌلٟ ٌوًؽز أّضجى ِْجعو دمُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز فٍٛثْ ، ـٟ دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز فٍٛثْ 

ثٌّووًُ دمْوُ  ( دقٛط ٌٍووضًٛ / ثفّوو ًـعوش عذوو ثٌٛثفوو ثفّوو6: ) ِٓ م٩ي ثٌٍؾٕز ثٌع١ٍّز ثٌوثةّز ٔضجػ ثٌعٍّٟصقى١ُ ث٦ .91
ٌٍضٌلووٟ ٌوًؽووز أّووضجى ِْووجعو دمْووُ عٍووُ ثٌووٕفِ دى١ٍووز ث٢هثح ؽجِعووز ث١ٌّٕووج، ـووٟ  عٍووُ ثٌووٕفِ دى١ٍووز ث٢هثح ؽجِعووز ث١ٌّٕووج

91/9/9191 

 9193ذ١تٟ ) ِؾٍز ع١ٍّز ـ١ٍٚز ِقىّز ( ِٕي عجَ عٞٛ ث١ٌٙتز ث٨ّضٖج٠ًز ٌّؾٍز ثٌٍْٛن ثٌ .99

ثٌنٚجة٘ ث١ٌْىِٛض٠ٌز ٧ٌٙوثً ثٌغجٟٔ ِٓ ِم١وجُ د١وه ١ٌٍوأُ : هًثّوز عٍوٝ ع١ٕوز ِوٓ ٟو٩ح ؽجِعوز :صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ .96
 99/99/9193ثٌى٠ٛش ، ِؾٍز و١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز، ـٟ 
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لووز دوو١ٓ ِعجٌؾووز ثٌّعٍِٛووجس ث٨ؽضّجع١ووز ٚثٌضّٕووٌ ٌوووٜ ع١ٕووز ِووٓ ثٌضٕظوو١ُ ثٌٛؽوووثٟٔ وّضؽ١ووٌ ِعوووي ٌٍع٩ :صقىوو١ُ دقووظ دعٕووٛثْ .97
 99/7/9193ثٌٌّث٘م١ٓ ىٜٚ ٙعٛدجس صعٍُ ثٌمٌثءر، ِؾٍز ثٌوًثّجس ث٦ْٔج١ٔز ٚث٤هد١ز دؾجِعز وفٌ ث١ٌٖل، ـٟ 

 .96/1/9193عٞٛ ٌؾٕز ثٌّقى١ّٓ ثٌٌة١١ْ١ٓ ٌّؾٍز ثٌوًثّجس ث٦ْٔج١ٔز ٚث٤هد١ز دؾجِعز وفٌ ث١ٌٖل ثعضذجًث ِٓ  .98

، دضى١ٍوؿ ِوٓ ٔجةوخ  9199( دقٛط ٌٍقٚٛي عٍٝ ثٌؾجةَر ثٌضٖؾ١ع١ز ٌؾجِعز ؽٕوٛح ثٌوٛثهٞ ٌعوجَ 3صقى١ُ ث٦ٔضجػ ثٌعٍّٟ: ) .99
  99/9/9193+ ٌِـموجس دضوج٠ًل  937ًلوُ  ٌوًثّجس ثٌع١ٍج ٚثٌذقٛط ًٚة١ِ ثٌٍؾٕز ثٌع١ٍج ٌٍؾوٛثةٌَٖتْٛ ثًة١ِ ثٌؾجِعز 

و ِقّوو ٕو٠ٛل أّوضجى ِْوجعو عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ث٢هثح دمٕوج ، ٚىٌوه ـوٟ ، ٚصٍه ثٌذقٛط ِموِز ِوٓ : ثٌوووضًٛر / ٕ٘وجء ثفّو
 .  93/9/9193ٚفضٝ  99/9193ث/9ثٌفضٌر ِج د١ٓ 

،  دضى١ٍوؿ ِوٓ   9199ٌٍقٚوٛي عٍوٝ ؽوجةَر ؽجِعوز ث٦ّوىٕو٠ًز ٌٍض١ّوَ ثٌعٍّوٟ ٌعوجَ  ( دقوٛط91) ث٦ٔضوجػ ثٌعٍّوٟ : صقى١ُ .91
+ ٌِـمووجس دضووج٠ًل  6991ًلووُ  ًٚةوو١ِ ثٌٍؾٕووز ثٌع١ٍووج ٌٍؾووٛثةَ ثٌع١ٍووج ٚثٌذقووٛط ٌٖووتْٛ ثٌوًثّووجسٔجةووخ ًةوو١ِ ثٌؾجِعووز 

ِموِووز ِووٓ : ث٤ّووضجى ثٌووووضًٛ / عذووو ثٌفضووجؿ ه٠ٚوووثً ث٤ّووضجى ثٌّضفووٌغ دى١ٍووز ث٢هثح ؽجِعووز  ، ٚصٍووه ثٌذقووٛط  1/99/9199
  .7/99/9199ٚفضٝ  1/99/9199، ٚىٌه ـٟ ثٌفضٌر ِج د١ٓ ث٦ّىٕو٠ًز 

ٚث٨ؽضّووجعٟ ـووٟ ٝووٛء ِضؽ١ووٌٞ ثٌؾووِٕ ٚثٌعّووٌ ٌوووٜ ع١ٕووز ِووٓ أٟفووجي ثٌٌّفٍووز ثٌضٛثـووك ثٌٖنٚووٟ  :صقىوو١ُ دقووظ دعٕووٛثْ .99
 .99/9/9191ث٨دضوثة١ز، ِؾٍز و١ٍز ث٢هثح، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز، ـٟ: 

ثٌّىٛٔجس ثٌعج١ٍِز ٨ٝطٌثدجس ث٤وً ٚع٩لضٙج دجٌٍْٛ ٚثٌمٍك ٚث٨وضتجح ٌوٜ ع١ٕض١ٓ ِوٓ ِٚوٌ ٚعّوجْ  :صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ .99
 91/8/9119و١ٍز ث٢هثح ، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ـٌ  هًِٕٙٛ ، ـٟ ، ِؾٍز ث٦ْٔج١ٔجس ، 

 

 
 98/6/9117ـٝ  مذ١ٌ دمجعور ثٌنذٌثء دٌّٖٚ  لجعور ثٌّعٍِٛجس ثٌن١ٍؾ١ز ٌّؾٍِ ثٌضعجْٚ ٌوٚي ثٌن١ٍؼ ثٌعٌد١ز -9

 ٍّّىز ثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠زثٌ
 (3) 

 
 ؽجِعز ثٌٍّه عذو ثٌع٠ََ

(9) 
 .9/7/9193عٞٛ ٌؾٕز ثٌّقى١ّٓ صنٚ٘ عٍُ ٔفِ ٟفٌٛز دؾجِعز ثٌٍّه عذو ثٌع٠ََ دجٌْعٛه٠ز، ـٟ  -9

 
 ؽجِعز ثٌٍّه ّعٛه

(9) 
دمْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ ( دقٛط ٌضٌل١ز ثٌوووضًٛر / ّوج١ِز ّو١ٌّ ٕوقجصز إٌوٝ هًؽوز أّوضجى ِٖوجًن 3ـق٘ ٚصقى١ُ ث٦ٔضجػ ثٌعٍّٟ : ) -9

 .99/9/9193دى١ٍز ثٌضٌد١ز دؾجِعز ثٌٍّه ّعٛه ، ـٟ 

 
 ؽجِعز أَ ثٌمٌٜ

(9) 
 

 (.9117عٞٛ ثٌّؾٍِ ثٌعٍّٟ ٌؾجِعز أَ ثٌمٌٜ دّىز ثٌّىٌِز ٌضقى١ُ دقٛط ثٌضٌلٟ ٥ٌّجصير ٚ ث٤ّجصير ثٌّٖجًو١ٓ، ) -9
 

 ثٌٍّّىز ث٤ًه١ٔز ثٌٙج١ّٕز
  (9 ) 

 
 ؽجِعز عّجْ ث١ٍ٘٤ز
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(9) 
 

ث٦ٔضجػ ثٌعٍّٟ ٌٍضٌل١ز ٌوًؽز أّضجى،  ٚـق٘، ٕز ثٌع١ٍّز ٌؾجِعز عّجْ ث١ٍ٘٤ز ٌضقى١ُ دقٛط ثٌضٌلٟ ٥ٌّجصير عٞٛ ثٌٍؾ -9
دقٛط ، ٚوضجح ِضٌؽُ( ٌٍووضًٛر / ّٚجَ ه٠ًٚٔ د٠ٌه ، ع١ّور و١ٍز ث٢هثح ٚثٌفْٕٛ ٚأّضجى ِٖجًن دمُْ  6ٚثٌّىْٛ ِٓ: )

 .99/3/9199ٚفضٝ 97/9/9199ٝ، ـٟ عٍُ ثٌٕفِ ؽجِعز عّجْ ث١ٍ٘٤ز صنٚ٘ : عٍُ ٔفِ ٙق

 
 

 ؽجِعز ِؤصز
(9) 

 

 (.9118عٞٛ ثٌٍؾٕز ثٌع١ٍّز ٌؾجِعز ِؤصز ٌضقى١ُ دقٛط ثٌضٌلٟ ٥ٌّجصير صنٚ٘ إًٕجه ٔفْٟ ، ثعضذجًث ِٓ عجَ )  -9

 
 ؽجِعز دجدً

(9) 
 

ٌعجٌٟ ٚثٌذقظ ثٌعٍّٟ دؾ٠ًّٛٙز ثٌعٌثق دٍٛثًر ثٌضع١ٍُ ث دجدًٌؾجِعز  ثٌؾجِع١ز ثٌٌّو٠َز ٌٍضٌل١جس ثٌع١ٍّز ٚثٌضع١ٞو ثٌٍؾٕز  صى١ٍؿ -9
دقٛط ، ٚوضجح ِضٌؽُ( صنٚ٘ : عٍُ ٔفِ ـ٠َ١ٌٛٛؽٝ، ـٟ  1فق٘ ث٦ٔضجػ ثٌعٍّٟ ٌٍضٌل١ز ٌوًؽز أّضجى، ٚثٌّىْٛ ِٓ: )د

 .3/6/9191ٚفضٝ 98/9/9191

 
 ٍِّىز ثٌذق٠ٌٓ

 جصقى١ّ (19) 
 

ِؾٍز ثٌعٍَٛ ثٌضٌد٠ٛز ٚ  ، عٍٝ صى١فُٙ ثٌّؾضّعٟث٨ٝطٌثدجس ثٌٕف١ْز ٌوٜ ٍٟذز ثٌؾجِعجس ٚأعٌ٘ج صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ:  .9
 .1/9/9196ثٌٕف١ْز ـٟ 

ـعج١ٌز دٌٔجِؼ لجةُ عٍٝ ثٌضعٍُ ثٌّْضٕو إٌٝ ثٌوِجغ ـٟ صو٠ًِ عٍُ ثٌٕفِ ٨وضْجح ِفج١ّ٘ٗ ٚص١ّٕز صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ:  .9
 .99/9/9196ٚ ثٌٕف١ْز ـٟ ِؾٍز ثٌعٍَٛ ثٌضٌد٠ٛز  ثٌغج٠ٛٔز،ثٌموًر عٍٝ فً ثٌّٖى٩س ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ٟجٌذجس ثٌٌّفٍز 

ـجع١ٍز دٌٔجِؼ دجّضنوثَ ثٌقجّخ ث٢ٌٟ ٌضق١ْٓ ثٌضعذ١ٌ ثٌٖفٛٞ ٌيٚثس ٙعٛدجس ثٌضعٍُ ثٌٚؿ) ثٌغجٌظ/ ثٌٌثدع( دّٕطمز  .3
 .99/9/9196، ِؾٍز ثٌعٍَٛ ثٌضٌد٠ٛز ٚ ثٌٕف١ْز ـٟ  ثٌقوٚه ثٌّٖج١ٌز ) عٌعٌ (

إٌوٝ ٓ ثٌٖو١ٌثٜٚ ًةو١ِ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ ؽجِعوز ثٌذقو٠ٌٓ ( دقوٛط ٌضٌل١وز ثٌوووضًٛر / ثِوجٔٝ عذوو ثٌوٌف9ّـق٘ ٚصقىو١ُ ) .1
 9/99/9199ـٟ  ٔفْٟ إًٕجهِٖجًن صنٚ٘ :  أّضجى هًؽز

 9/99/9199عٞٛ ٌؾٕز صٌل١جس ث٤ّجصير ٚث٤ّجصير ثٌّٖجًو١ٓ عٍٝ ِْضٜٛ ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ ثعضذجًث ِٓ  .9

ٛل١ٓ هًثّوو١ج دؾجِعووز ث١ٌّٕووج، ِؾٍووز ثٌعٍووَٛ صقىوو١ُ دقووظ دعٕووٛثْ: ـعج١ٌووز ثٌعوو٩ػ دووجٌّعٕٝ ـووٟ صنف١ووؿ ثٌّى١جـ١ٍ١ووز ٌوووٜ ثٌّضفوو .6
 .99/1/9199ثٌضٌد٠ٛز ٚ ثٌٕف١ْز ـٟ 

ع١ٕوز ِوٓ ٟو٩ح ٟٚجٌذوجس ؽجِعوز ثٌقووٚه ثٌٖوّج١ٌز ٚع٩لضوٗ دوذعٜ  ثٌٕفْوٟ ٌووٜصقى١ُ دقظ دعٕٛثْ: ث٨صؾجٖ ٔقٛ ثٌّوٌٛ  .7
 .91/9/9191ثٌّضؽ١ٌثس، ِؾٍز ثٌعٍَٛ ثٌضٌد٠ٛز ٚ ثٌٕف١ْز ـٟ 

١جس ثٌٛظ١ف١ووز ٥ٌٟفووجي ثٌووي٠ٓ ٠عووجْٔٛ ِووٓ ثٌعْووٌ ثٌمٌثةووٟ ) ثٌو٠ٍْىْوو١ج ( ـووٟ ٝووٛء ثمضذووجً صقىوو١ُ دقووظ دعٕووٛثْ: ثٌووو٠ٕجِ .8
 .99/9/9199ثًٌٌٕٚجك ، ِؾٍز ثٌعٍَٛ ثٌضٌد٠ٛز ٚ ثٌٕف١ْز ـٟ 

 لٍك ثٌّْضمذً ٚع٩لضوٗ دّعٕوٝ ثٌق١وجر ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ ثٌطو٩ح ثٌّٚو٠ٌٓ ٚألوٌثُٔٙ ثٌطو٩ح ثٌذقو١١ٕ٠ٌٓ،صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ:  .9
 .99/1/9199ٌضٌد٠ٛز ٚ ثٌٕف١ْز ـٟ ِؾٍز ثٌعٍَٛ ث

صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ: ثٌع٩لز د١ٓ ث٤ـىجً ث٩ٌعم١ٔ٩ز ٚ ثٌّْضٜٛ ثٌوًثّٟ ٚ ثٌؾِٕ ٚصمو٠ٌ ثٌويثس ٌووٜ ٍٟذوز ؽجِعوز ثٌطف١ٍوز  .91
 .96/6/9118ثٌضم١ٕز ، ِؾٍز ثٌعٍَٛ ثٌضٌد٠ٛز ٚ ثٌٕف١ْز ـٟ 

ُ عٍوُ ثٌوٕفِ ؽجِعوز ثٌذقو٠ٌٓ : ٌؾٕوز ـقو٘ ث٦ٔضوجػ عٞٛ ٌؾٕز صٌل١وجس ث٤ّوجصير ٚث٤ّوجصير ثٌّٖوجًو١ٓ عٍوٝ ِْوضٜٛ لْو .99
ثٌعٍّووٟ ٌضٌل١ووز ثٌووووضًٛ / ٔعّووجْ ثٌّّٛووٛٞ إٌووٝ هًؽووز ث٤ّووضجى٠ز دمْووُ عٍووُ ثٌووٕفِ دى١ٍووز ثٌضٌد١ووز دؾجِعووز ثٌذقوو٠ٌٓ ـووٟ 

99/9/9118.َ 
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َ ث٦ْٔوج١ٔز ـوٟ صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ: ثٌع٩لز د١ٓ ث٨ؼضٌثح ٚثٌضفجسي ٚثٌضٖجسَ ٚ صموو٠ٌثس ثٌٚوقز ثٌؾْوو٠ز، ـوٟ ِؾٍوز ثٌعٍوٛ .99
1/1/9118 .َ 

ع٩لز ثٌٛفور ثٌٕفْو١ز دج٨وضتوجح ٌووٜ ٍٟذوز و١ٍوز ثٌعٍوَٛ ثٌضٌد٠ٛوز ـوٟ ؽجِعوز آي ثٌذ١وش ، ِؾٍوز ثٌعٍوَٛ  صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ:  .93
 . 98/9/9117ثٌضٌد٠ٛز ٚ ثٌٕف١ْز ـٟ 

ذووز ثٌعووجه١٠ٓ ـووٟ ؽجِعووز صقىوو١ُ دقووظ دعٕووٛثْ: هًثّووز ِمجًٔووز ٌقجؽووجس ث٦ًٕووجه ثٌّٕٙووٟ ٌوووٜ ٍٟذووز ثٌقووج٨س ثٌنجٙووز ٚ ثٌطٍ .91
 .9/1/9117ثٌٍْطجْ لجدُٛ ـٟ ٝٛء دعٜ ثٌّضؽ١ٌثس ث٤مٌٜ، ِؾٍز ثٌعٍَٛ ثٌضٌد٠ٛز ٚ ثٌٕف١ْز ـٟ 

( دقغج ع١ٍّج ّٝٓ دقٛط ثٌّؤصٌّ ثٌضٌدٛٞ ثٌْجهُ ٌى١ٍز ثٌضٌد١ز ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ: ثٌضعٍو١ُ ٚ ِضطٍذوجس 919صقى١ُ ٚ صم٠ُٛ ) .99
 (.9117ٌع١ٍّز ٌٙوث ثٌّؤصٌّ)ثٌض١ّٕز: ٔظٌر ِْضمذ١ٍز. ٚ عٞٛ ثٌٍؾٕز ث

 . 9117-3-97عٞٛ ٌؾٕز ١ٙجؼز ِعج١٠ٌ صم٠ُٛ ثٌّؾ٩س ثٌع١ٍّز ٌى١ٍز ثٌضٌد١ز ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ ـٟ  .96

عٞٛ ٌؾٕز صٌل١وجس ث٤ّوجصير ٚث٤ّوجصير ثٌّٖوجًو١ٓ عٍوٝ ِْوضٜٛ لْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ ؽجِعوز ثٌذقو٠ٌٓ : ٌؾٕوز ـقو٘ ث٦ٔضوجػ  .97
إٌوٝ هًؽوز أّوضجى ِٖوجًن دمْوُ عٍوُ ثٌوٕفِ دى١ٍوز ثٌضٌد١وز دؾجِعوز ثٌذقو٠ٌٓ ـوٟ  ثٌعٍّٟ ٌضٌل١ز ثٌووضًٛ / صٛـ١ك عذو ثٌّوٕعُ

98/9/9117.َ 

( دقوٛط ه/ ِعو١ٓ 7عٞٛ ٌؾٕز و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌضقى١ُ ث٤دقجط ثٌّموِز ١ًٌٕ ؽجةَر ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ ـٟ ثٌذقوظ ثٌعٍّوٟ: صقىو١ُ ) .98
 َ. 99/6/9116ثٌؾ٩ّْ دمُْ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضع١ٍُ دى١ٍز ثٌضٌد١ز ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ ـٟ 

   99/9/9116صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ: ث١ٌٌّْر ثٌضج٠ًن١ز ٌٍع٩ػ ثٌٕفْٟ ٌٟٚلٗ، ـٟ ِؾٍز ثٌعٍَٛ ث٦ْٔج١ٔز ـٟ  .99
صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ: ث٨فضٌثق ثٌٕفْٟ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ثٌّع١ٍّٓ ثٌّعجل١ٓ د٠ٌٚجً ثٌعج١ٍِٓ دجٌّوثًُ ث٤ًه١ٔز، ـٟ ِؾٍز ثٌعٍَٛ  .91

 َ  98/1/9116ثٌضٌد٠ٛز ٚثٌٕف١ْز ـٟ 

ٛ ٌؾٕز صٌل١جس ث٤ّجصير ٚث٤ّجصير ثٌّٖجًو١ٓ عٍٝ ِْضٜٛ و١ٍز ثٌضٌد١ز ؽجِعوز ثٌذقو٠ٌٓ : ٌؾٕوز ـقو٘ ث٦ٔضوجػ ثٌعٍّوٟ عٞ .99
ٌضٌل١وووز ثٌوووووضًٛ / ِعووو١ٓ ثٌؾّووو٩ْ إٌوووٝ هًؽوووز ث٤ّوووضجى٠ز دمْوووُ صىٌٕٛٛؽ١وووج ثٌضعٍووو١ُ دى١ٍوووز ثٌضٌد١وووز دؾجِعوووز ثٌذقووو٠ٌٓ ـوووٟ 

31/91/9116. َ 

ز ِووٓ لذووً ثٌٛثٌووو٠ٓ ٝووو ث٤ٟفووجي ثٌّعووجل١ٓ ٚع٩لضٙووج دووجٌضٛثـك ثٌٕفْووٟ ـووٟ ثٌذ١تووز صقىوو١ُ دقووظ دعٕووٛثْ: ث٦ّووجءر ثٌٍفظ١وو .99
 َ.9/91/9116ثٌفٍْط١ٕ١ز، ِؾٍز ثٌعٍَٛ ث٦ْٔج١ٔز ـٟ 

 َ.9/99/9116( دقٛط ؽجةَر ؽجِعز ثٌذق٠ٌٓ ٌٍضفٛق ثٌعٍّٟ ـٟ ثٌذقظ ثٌعٍّٟ ـٟ 91صقى١ُ ) .93

١ٖل م١ٍفز دٓ ٍّّجْ دٓ ِقّو آي م١ٍفز ثٌع١ٍّز ٌعجَ ( دقٛط ع١ٍّز ِموِز ٌٍض١ٌٕـ ٌؾجةَر ث3ٌصقى١ُ ٚ صم٠ُٛ  ) .91
 ( ِٓ ٌِوَ ِعٍِٛجس ثٌٌّأر ٚ ثٌطفً دٍّّىز ثٌذق٠ٌٓ . 99/6/9111( ٚفضٝ )99/9/9111(َ ـٟ ثٌفضٌر ِج د١ٓ )9111)

 
 ث٦ِجًثس ثٌعٌد١ز ثٌّضقور

 (9) 
 

 .9111عجَ عٞٛ ٌؾٕز ِقىّٟ ِؾٍز و١ٍز ثٌضٌد١ز دؾجِعز ث٦ِجًثس ثٌعٌد١ز ثٌّضقور ِٕي  -9

 
 ثٌى٠ٛش

 صقى١ّج (7) 
 

ثٌّٚوجد١ٓ دوجٌمٍك  ٌووٜ ث٤ـىوجً ث٩ٌعم١ٔ٩وز ـوٟ مفوٜ عم٩ٟٔ ثٔفعوجٌٟ ّوٍٛوٟ ـجع١ٍز دٌٔجِؼ ثًٕجهٜ صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ: .9
 91/7/9197دجٌى٠ٛش ، ـٟ  ِؾٍز ثٌعٍَٛ ث٨ؽضّجع١ز، ث٨ؽضّجعٟ

دجٌى٠ٛوش  ِؾٍوز ثٌعٍوَٛ ث٨ؽضّجع١وزع١ٍّٓ ٚ ثٌّعٍّجس، صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ: ٕور ثّضنوثَ ِٛثلع ثٌضٛثًٙ ث٨ؽضّجعٟ ٌوٜ ثٌّ .9
 .91/9/9196، ـٟ 

 ِؾٍووز ثٌعٍووَٛ ث٨ؽضّجع١ووز، دعووٜ ثٌعٛثِووً ثٌّْووتٌٛز عووٓ صمووو٠ٌ ثٌوويثس ٌوووٞ ع١ٕووز ِووٓ ٟوو٩ح ثٌؾجِعووزصقىوو١ُ دقووظ دعٕووٛثْ:  .3
 .3/1/9191دجٌى٠ٛش ، ـٟ 

ٜ ثٌٍْٛن ثٌضٌّٕٜ ٌوٜ ع١ٕز ِٓ أٟفجي ثٌٌّفٍز ـجع١ٍز دٌٔجِؼ ثًٕجهٜ ٌض١ّٕز ثٌيوجء ثٌٌٚفٟ ـٟ مف صقى١ُ دقظ دعٕٛثْ: .1
 .9/99/9193دجٌى٠ٛش ، ـٟ  ِؾٍز ثٌعٍَٛ ث٨ؽضّجع١ز،  ث٨دضوثة١ز

ثٌضٕذوؤ دجٌٌٝوج عوٓ ثٌق١وجر: ٘وً ٠نضٍوؿ  إّوٙجَ ثٌفجع١ٍوز ثٌيثص١وز ث٨ؽضّجع١وز ٚثٌقجؽوز إٌوٝ ثٌّعٌـوز ـوٟ صقى١ُ دقظ دعٕوٛثْ: .9
 .97/91/9193دجٌى٠ٛش ، ـٟ  ؽضّجع١زِؾٍز ثٌعٍَٛ ث٨دجمض٩ؾ ِْضٜٛ همً ث٤ٌّر ؟ ، 

صقىوو١ُ دقووظ دعٕووٛثْ: ثعووٌ دٌٔووجِؼ ثًٕووجهٜ ِمضووٌؿ ـووٟ صقْوو١ٓ ثٌمٚووًٛ دجٌّٙووجًثس ث٨ؽضّجع١ووز عٕووو ثٌّووٌث٘م١ٓ ِووٓ ىٜٚ  .6
 .93/9/9193دجٌى٠ٛش ، ـٟ  ِؾٍز ثٌعٍَٛ ث٨ؽضّجع١زٙعٛدجس ثٌضعٍُ ، 

 .9999دجٌى٠ٛش عجَ  ِؾٍز ثٌعٍَٛ ث٨ؽضّجع١ز( دقٛط ٌٌٍٕٖ ـٟ 3صقى١ُ ) .7
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 ثٌنذٌثس ث١ٌّٕٙز ـٟ ٌِٚ ٚثٌْعٛه٠ز

 ِّٙز( 97) 
 
 
 
 

 ثٌعوه ِٙجَ ـٟ ٌِٚ ٚثٌْعٛه٠ز
 93 (  9113-9119صو٠ًِ ِمًٌثس ١ٌْجِٔ آهثح عٍُ ٔفِ ثّىٕو٠ًز )

 9 صو٠ًِ ِمًٌثس هًثّجس عٍذج )ثٌْٕز ثٌض١ّٙو٠ز ٌٍّجؽْض١ٌ(  
 1 ثٌٕثؾ ِٕٚجلٖز ًّجةً ِجؽْض١ٌ ٚهوضًٛثر

 91 (9997-9999ِٙجَ دّْضٖفٟ ث٨ًِ دجٌْعٛه٠ز )
 9 إعوثه دٌثِؼ ع٩ؽ١ز ـٟ ِْضٖفٝ ث٤ًِ دؾوٖ 

 3 هًٚثس صو٠ًذ١ز ـٟ ثٌْعٛه٠ز   
 9 هًٚثس صو٠ًذ١ز ـٟ ٌِٚ    

 3     ِٖجًوجس دقغ١ز ِٚقجٌٝثس عجِز ـٟ ثٌْعٛه٠ز
 1 (  9998-9997ًٚٓ عًّ ـٟ ٌِٚ ) 

 9 (   9999ٔوٚثس عجِز ـٟ ٌِٚ عجَ )
 9 صٌثم١٘ ع٩ؽ١ز   

 7 ١ّىجص٠ٌز    ع٠ٛٞز ؽّع١جس ًٚثدطجس ه١ٌٚز ٔف١ْز
 7 (9999-9988صو٠ًِ ِمًٌثس ـٟ ٌِٚ )

 79 ؽٍّز
 
 

 ( ـٝ ؽ٠ًّٛٙز ٌِٚ ثٌعٌد١ز 3911-9119ثٌنذٌثس ث١ٌّٕٙز : )
 

، ٚصىٛٔووش ثٌٍؾٕووز ثٌع١ٍّووز  فضووٝ ث٢ْ( – 99/9/9119أّووضجى عٍووُ ثٌووٕفِ ث٨و١ٕ١ٍىووٝ  دى١ٍووز ث٢هثح ؽجِعووز ث٦ّووىٕو٠ًز ثعضذووجًث ِووٓ )
 ٌٍضٌل١ز إٌٝ هًؽز أّضجى ِٓ :

 دى١ٍز ثٌطخ ؽجِعز ع١ٓ ِّٕ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / ِقّو عّجه ثٌو٠ٓ ـٍٟٞ أّضجى ث٤ٌِثٛ ثٌعٚذ١ز .9
 عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ثٌمجٌ٘ر أّضجىعذو ثٌق١ٍُ ِقّٛه ث١ٌْو ث٤ّضجى ثٌووضًٛ /  .9
 ث٢هثح ؽجِعز ثٌمجٌ٘ربكلية  ف١ْٓ أّضجى عٍُ ثٌٕفِاحمد  ٟ ثٌو٠ِٓق١ ث٤ّضجى ثٌووضًٛ / .3

 
 صو٠ًِ ِمًٌثس :

 (3911-9119) صو٠ًِ ِمًٌثس ١ٌْجِٔ آهثح عٍُ ٔفِ
 ِمًٌث  (39) 

 
 ث٦ًٕجه  .9

 ثٌٕفْٟثٌع٩ػ  .9
 ثٌٕفْٟث٦فٚجء  .3
 ثٌّضموَث٦فٚجء ثٌٕفْٟ  .1
 ثٌٕفْٟثٌم١جُ  .9
 ثٌٖن١ٚزل١جُ  .6
 ث٦و١ٕ١ٍىٟعٍُ ثٌٕفِ  .7
 ١زثٌٕفْثٌٚقز  .8
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 ثٌضٌدٛٞعٍُ ثٌٕفِ  .9
 ثٌعجَعٍُ ثٌٕفِ  .91
 ث٨ٔضْجحِجهر  .99
 إٌٕثؾ عٍٝ ِمًٌ عٍُ ثٌٕفِ ثٌّعٍّٟ  .99
 ثٌعم١ٍز.ثٌضو٠ًخ ثٌعٍّٟ ث٦و١ٕ١ٍىٟ ـٟ ثٌّْضٖف١جس ثٌٕف١ْز ٚ  إٌٕثؾ عٍٝ ِمًٌ .93

 
 صو٠ًِ ِمًٌثس هًثّجس عٍذج )ثٌْٕز ثٌض١ّٙو٠ز ٌٍّجؽْض١ٌ( 

 ( ِمًٌ 9)
 

 ثٌّضموَث٦فٚجء ثٌٕفْٟ  .9
 ٗ.ِٛٝٛ  مج .9

 
عو٠و ِٓ ثٌّٖجًوجس ـٟ أٖٔطز ثٌمُْ ٌٚؾجٔٗ ِغً ٌؾٕز ثٌّنضذٌثس ٌٚؾٕز ثٌوًثّوجس ثٌع١ٍوج ، ٚعٞو٠ٛز ِؾٍوِ ثٌى١ٍوز ،  ثٌّٖجًوجس :

ٚثٌّقجٝووٌثس ثٌعجِووز ـووٟ ثٌؾجِعووز ٚثٌّوووثًُ ، ٚثٌٕوووٚثس ، ٚثٌّووؤصٌّثس، ٚثٌضووو٠ًِ ٌطوو٩ح ؽجِعووز د١ووٌٚس ثٌعٌد١ووز ـووٟ هًٚثس 
 ث٦ّىٕو٠ًز  . 

  
 ز ًّجةً ِجؽْض١ٌ ٚهوضًٛثرثٌٕثؾ ِٕٚجلٖ

 

 ( ًّجة1ً)
 

(9999-9119) 
 

  ثٌّٙجَ:(.99/9/9119-96/1/9999أّضجى عٍُ ثٌٕفِ ثٌّْجعو ) ثٌّٖجًن( دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ثعضذجًثً ِٓ ) 
 صو٠ًِ ِٖٚجًوجس ِج ّذك ىوٌٖ.

 (9999-9997) 
 ثٌٍّّىز ثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠ز 

 
١ز دّْضٖفٝ ث٤ًِ دؾور دجٌٍّّىز ثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠ز ـٟ ثٌفضٌر ِج د١ٓ ثّضٖجًٞ ًٚة١ِ لُْ ثٌٚقز ثٌٕفْ
(96/3/9999-99/3/9997) 

 
 (9997-9999ِٙجَ دّْضٖفٟ ث٨ًِ دجٌْعٛه٠ز )

 
 ٌّٙجَ ث

 
 ( ِّٙز91)

 ًةجّز لُْ ثٌٚقز ثٌٕف١ْز  .9

 ثٌم١جَ دجٌم١جّجس ثٌّضعّمز .9

 عمو ثٌّمجد٩س ث٨و١ٕ١ٍى١ز ثٌّضعّمز .3
 ضٖفٝ ع٠ٛٞز ِؾٍِ إهثًر ثٌّْ .1
 ع٠ٛٞز ٌؾٕز ثٌّعجٌؾ١ٓ  .9
 ِْتٛي إعوثه دٌثِؼ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ـٟ ثٌّْضٖفٝ  .6
 ثٌم١جَ دئؽٌثء ؽٍْجس ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ٚث٦ًٕجه ثٌٕفْٟ دّنضٍؿ ٌٟلٗ ِٕٚج٘ؾٗ ـٌه٠جً ٚؽّجع١جً ٌٌٍّٝٝ ٌٍّٚو١ِٕٓ  .7
 ثٌع٩ػ ٚث٦ًٕجه ث٤ٌّٞ ٚثٌعجةٍٟ  .8
 ١ز ثٌضٖن١ٚ١ز ٚثٌم١ج١ّز ٚثٌع٩ؽ١ز صو٠ًخ ث٤ٟذجء ٟٚجلُ ثٌّْضٖفٝ عٍٝ ثٌف١ٕجس ثٌٕفْ .9
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 صو٠ًخ ٩ٟح و١ٍز ثٌطخ ؽجِعز ثٌٍّه عذو ثٌع٠ََ .91
 ٟجلُ ثٌض٠ٌّٜ دجٌّْضٖف١جس ثٌّنضٍفز صو٠ًخ  .99
 ( ِقجٌٝر ٌٍطجلُ ثٌطذٟ دجٌّْضٖفٝ 61إٌمجء ) .99
 ( ؽٍْز ع٩ؽ١ز ٌٌٍّٝٝ 91111عمو ) .93
 ثٌّٖجًوز ـٟ ٔوٚثس ِٚؤصٌّثس ًٚٚٓ عًّ ِٚؤصٌّثس فجٌز   .91
ٌموجء ِقجٝوٌثس ـوٟ ِووثًُ ؽوور ٌٍٛلج٠وز ث٦و١ٕ١ٍى١وز ِوٓ ث٦هِوجْ ِٚضعٍمجصوٗ ِوٓ ثٝوطٌثدجس ْضٖوفٟ ث٨ِوً ٦ثٔضووثح ِوٓ ِ .99

 ٔف١ْز ٚعم١ٍز 

 ٌِثؽعز ثٌضمج٠ًٌ ث١ٌْىٌٛٛؽ١ز ـٟ ٍِفجس ثٌٌّٟٝ ثٌمو٠ّز ٚثٌقو٠غز .96
 ٌِثؽعز صٕف١ي ث٨مٚجة١١ٓ ثٌٕف١١ْٓ ٩ٌٚثٌِ ثٌطذ١ز ٌٌٍّٟٝ .97
  OPDثً ثعوه ِقض٠ٛجس ثٌذٌٔجِؼ ثٌضٛعٛٞ ٌَٚ .98

 ث٨ّٙجَ ـٟ ِقض٠ٛجس ثٌذٌٔجِؼ ثٌضٛعٛٞ عذٌ ثٌٙجصؿ ٨ٌّ ثٌٌّٟٝ .99

  صط٠ٌٛ ؽٛهر ث٨هثء ثٌقٌـٟ ٚثٌضمٕٟ ٌطجلُ لُْ ثٌٚقز ثٌٕف١ْز  .91

 
 ثٌنذٌثس ث١ٌّٕٙز ث٤مٌٜ ىثس ثٌٍٚز

(9993-9999) 
 

 هًٚثس صو٠ًذ١ز ٚعمو ًٚٓ عًّ صٍمٝ  إعوثه دٌثِؼ ع٩ؽ١ز ٚ
 قغ١زٚٔوٚثس ِٚقجٌٝثس عجِز ٚأًٚثق د

 ) ـٟ ؽور ٚ ٌِٚ (  
 ( ٖٔجٟج99)

 
 إعوثه دٌثِؼ ع٩ؽ١ز ـٟ ِْضٖفٝ ث٤ًِ دؾوٖ ثٌٍّّىز ثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠ز

 ( دٌثِؼ9) 
 

                           ثلضٌثؿ ٚإعوثه ٚصطذ١ك دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌؾّجعٟ دجٌّٛثؽٙز )ؽّجعجس ث٩ٌّلجر( -9
Encounter Groups ُثٌطٟ ع١ٍٗ، ِّٚجًّضٗ ِع ثٌٌّٝٝ. ٚصو٠ًخ ثٌطجل 

 Group Psychotherapy Programثلضٌثؿ ٚإعوثه ٚصطذ١ك دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌؾّجعٟ ٌٍضعجِوً ِوع ث٦ٔىوجً -9

To Work Through Denial .ٌٌّٝٝٚصو٠ًخ ثٌطجلُ ثٌطٟ ع١ٍٗ، ِّٚجًّضٗ ِع ث 
ٚصو٠ًخ ثٌطوجلُ ثٌطوٟ ع١ٍوٗ،  Family Therapy Program ث٤ٌّٜثلضٌثؿ ٚإعوثه ٚصطذ١ك دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ  -3

 ِّٚجًّضٗ ِع ثٌّ ثٌٌّٝٝ.
-Community Educational Psychoث٦ًٕووجه ثٌٕفْووٟ ثٌضع١ٍّووٟ ثٌّؾضّعووٟ دٌٔووجِؼ ثلضووٌثؿ ٚإعوووثه ٚصطذ١ووك دٌٚصٛوووٛي -1

Counseling Program .ٌٌّٝٝٚصو٠ًخ ثٌطجلُ ثٌطٟ ع١ٍٗ ِّٚجًّضٗ ِع ثٌّ ث 
 Cognitive Behavioral Group ثه ٚصطذ١وك دٌٚصٛووٛي دٌٔوجِؼ ثٌعو٩ػ ثٌٕفْوٟ ثٌؾّوجعٟ ثٌّعٌـوٟ ثٌْوٍٛوٟثلضوٌثؿ ٚإعوو  -9

Psychotherapy Program .ٌٌّٝٝٚصو٠ًخ ثٌطجلُ ثٌطٟ ع١ٍٗ، ِّٚجًّضٗ ِع ث 
 

 هًٚثس صو٠ًذ١ز ـٟ ثٌٍّّىز ثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠ز
 هًٚثس (3) 

 
ٚإهِجٔٙوج ٚثٌضوٟ عمووس دٌّووَ ثٌْوَّٛ ِٚعٍِٛوجس ث٤ه٠ٚوز ٚثٌى١ّ١وجء ثٌٖوٌع١ز صٍمٟ هًٚر صو٠ًذ١ز ـٟ: ّوٛء ثّوضنوثَ ثٌعموجل١ٌ  -9

 ٘ي.96/8/9196٘ي ٚفضٝ 99/8/9196دؾور ـٟ ثٌفضٌر ِٓ 

( 9صٍمٟ هًٚر صو٠ًذ١ز ـٟ ث٦ًٕجه أ٦هِوجٟٔ ٚثٌقٚوٛي عٍوٝ: ٕوٙجهر ٌِٕوو إهِوجْ ِوٓ ٍٚثًر ثٌٚوقز ثٌْوعٛه٠ز ) ٕوٙجهر ًلوُ ) -9
 (.9996دضج٠ًل 
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، ٚثٌقٚوٛي 9993ـٟ ثٌع٩ػ دجٌٛمَ دج٦دٌ ث١ٕ١ٌٚز ِٓ ثٌٌثدطوز ثٌو١ٌٚوز ٦ٍثٌوز ّو١ّز ث٦هِوجْ ـوٟ ه٠ْوّذٌ صٍمٟ هًٚر صو٠ًذ١ز  -3
 National Acupunctureَ 9991( وأمٚجةٟ إٍثٌز ١ّّز ث٦هِوجْ دوج٦دٌ ثٌٚو١ٕ١ز دضوج٠ًل ٠ٕوج٠ٌ 9913عٍٝ: ٕٙجهر ًلُ )

Detoxification Association (NADA) .ـٟ ِْضٖفٝ ث٤ًِ دؾور 

 
 هًٚثس صو٠ًذ١ز ـٟ ؽ٠ًّٛٙز ٌِٚ ثٌعٌد١ز

 (9) 
 

 Holotropic Integrationصٍمٟ هًٚر صو٠ًذ١ز ـٟ ث٤ٍّٛح ثٌع٩ؽوٟ ثٌضوأٍِٟ عذوٌ ثٌٖنٚوٟ دط٠ٌموز ثٌضىجِوً ثٌىٍوٟ ٌٍضٛؽ١وٗ  -9
َ 91/91/9999( ث٠وجَ ـوٟ ثٌفضوٌر ِوج دو١ٓ 3ـٟ ِْضٖفٝ ٕع٩ْ ٌٍطخ ثٌٕفْٟ ٚثٌع٩لجس ث٦ْٔج١ٔز ـٟ ِقجـظز ثٌٖوٌل١ز ٌّوور )

 َ .99/91/9999ٚفضٝ 

 
 

 ِٖجًوجس دقغ١ز ِٚقجٌٝثس عجِز ـٟ ثٌٍّّىز ثٌعٌد١ز ثٌْعٛه٠ز
 (3) 

 

 ٘ي .97/7/9197ِقجٌٝر عجِز دعٕٛثْ : ثٌٛلج٠ز ِٓ أٌٝثً ثٌّنوًثس ، دّوًّز فط١ٓ ثٌغج٠ٛٔز ىوًٛ دؾور ، ـٟ  -1
 َ .3/9/9999ٝ ث٤ًِ دؾور ـٟ إٌمجء ًٚلز دقظ دعٕٛثْ : هًٚ ث٤مٚجةٟ ثٌٕفْٟ ـٟ ثٌف٠ٌك ثٌع٩ؽٟ ـٟ ِْضٖف -8

3- Presentation of titled paper: "Attitudes toward addiction: A pilot study " At the symposium 

on: "Drug addiction today and tomorrow: problems and solutions" at Al-Amal Hospital-

Jeddah, 25th – 27
th

, Jan, 1993. 

 
 ( 9998-9997ٌِٚ ثٌعٌد١ز ) ًٚٓ عًّ ـٟ ؽ٠ًّٛٙز 
(1 ًٓٚ ) 

 

ـووٟ ثٌوووًٚر ثٌضو٠ًذ١ووز ٌضقْوو١ٓ أهثء  ، ِٖووىٍز ثٌعٕووؿ عٕووو ٟوو٩ح ثٌٌّفٍووز ثٌغج٠ٛٔووزًٕٚووز عّووً دعٕووٛثْ :  (9عوووه ) عمووو -9
ث٤مٚووجةٟ ثٌٕفْووٟ ثٌضٌدووٛٞ ـووٟ ثٌّوووثًُ ثٌغج٠ٛٔووز ثٌضجدعووز ٦هثًر ثٌضٛؽ١ووٗ ثٌعووجَ ٌعٍووُ ثٌووٕفِ ٚث٨ؽضّووج  ٚثٌنوِووز ثٌٕفْوو١ز 

ٌضٌد١ز ٚثٌضع١ٍُ ٚثٌضٟ أل١ّش ـٟ ٌِوَ ث١ًٌٕ ٧ٌع٩َ دقٟ ثٌؾٌّن دّقجـظز ث٦ّىٕو٠ًز ، ٚىٌوه ـوٟ ث٤ّوذٛ  ثٌغوجٟٔ دٍٛثًر ث
 َ  .9997ِٓ ٌٕٙ ٔٛـّذٌ 

( 3) 99/99/9998عمووو ًٕٚووز عّووً دعٕووٛثْ: ث١ّ٘ووز هًثّووز عٍووُ ثٌووٕفِ دج٦ّووىٕو٠ًز: ِوًّووز ثٌٌِووً ثٌغج٠ٛٔووز ٌٍذٕووجس  -9
 ّجعجس  

، ٚىٌوه ـوٟ ثٌووًٚر  ث٦ًٕوجه ثٌٕفْوٟ ٚصطذ١مجصوٗ ـوٟ فوً ِٖوى٩س ٟو٩ح ثٌٌّفٍوز ثٌغج٠ٛٔوزْ : عمو ًٕٚوز عّوً صقوش عٕوٛث -3
ثٌضو٠ًذ١ز ٌضق١ْٓ أهثء ث٤مٚجةٟ ثٌٕفْٟ ثٌضٌدٛٞ ـٟ ثٌّوثًُ ثٌغج٠ٛٔز ثٌضجدعز ٦هثًر ثٌضٛؽ١ٗ ثٌعجَ ٌعٍوُ ثٌوٕفِ ٚث٨ؽضّوج  

ًّز ّّٛفز ثٌف١ٕز ثٌّضموِز دّقجـظز ث٦ّىٕو٠ًز ـٟ ثٌفضٌر ٚثٌنوِز ثٌٕف١ْز دٍٛثًر ثٌضٌد١ز ٚثٌضع١ٍُ ، ٚثٌضٟ أل١ّش ـٟ ِو
 َ .99/91/9998َ ٚفضٝ 91/91/9998ِج د١ٓ : 

 
 

 ( 9999ٔوٚثس عجِز ـٟ ؽ٠ًّٛٙز ٌِٚ ثٌعٌد١ز )
(9 ) 

 

 .9999، ـٟ و١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ـٟ ِٕضٚؿ ثد٠ًٌ عجَ ؼو د٩ إهِجْإهثًر ٔوٚر ع١ٍّز دعٕٛثْ:  -9
 

 صٌثم١٘ ع٩ؽ١ز
 صٌثم١٘( 9) 
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 . 9996صٌم١٘ ث٦ًٕجه ث٤هِجٟٔ ِٓ ٍٚثًر ثٌٚقز ثٌْعٛه٠ز عجَ  -9
 .9999عجَ  صٌم١٘ دّّجًّز ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ِٓ إهثًر ثٌٌم٘ ثٌطذ١ز دٍٛثًر ثٌٚقز ٚثٌْىجْ ث٠ٌٌّٚز -9

 

 
 ١ّىجص٠ٌز ع٠ٛٞز ؽّع١جس ًٚثدطجس ه١ٌٚز ٔف١ْز

 ع٠ٛٞجس (7)
 

 (EAP) عٞٛ ثٌؾّع١ز ث٠ٌٌّٚز ٌٍضق١ًٍ ثٌٕفْٟ -9

 (ICPT)عٞٛ ثٌّؾٍِ ثٌوٌٟٚ ٌٍّعجٌؾ١ٓ ثٌّقضٌـ١ٓ  -9

 ( NAADAC )عٞٛ ثٌٌثدطز ثٌو١ٌٚز ٌٌّٕوٞ ّٛء ثّضنوثَ ثٌىق١ٌٛجس ٚثٌعمجل١ٌ . -3
  (GACA )  عٞٛ ًثدطز ٠٨ٚز ؽًٛؽ١ج ٌٌّٕوٞ ث٦هِجْ . -1

  ( NADA )عٞٛ ثٌٌثدطز ثٌو١ٌٚز ٦ٍثٌز ١ّّز ث٦هِجْ دجٌٛمَ دج٦دٌ ث١ٕ١ٌٚز . -9

 ٠ٌز ٌٍوًثّجس ثٌٕف١ْز .عٞٛ ثٌؾّع١ز ثٌّٚ -6

 عٞٛ ًثدطز ث٤مٚجة١١ٓ ثٌٕف١١ْٓ ث٠ٌٌّٚز ) ًثُٔ( . -7

 

(9988-9999) 
 

 ثٌٛظ١فز
 (.99/1/9999-97/9/9988أّضجى ِْجعو )ِوًُ( عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ثعضذجًث ِٓ )

 
 (9999-9988) صو٠ًِ ِمًٌثس ـٟ ٌِٚ

 

 ِمًٌثس (7)
 

 دضو٠ًِ ثٌّمًٌثس ثٌضج١ٌز ـٟ ثٌى١ٍجس ٚثٌؾجِعجس ثٌضج١ٌز: ، ثٌم١جَّذك ىوٌٖدج٦ٝجـز إٌٝ ِج  ثٌّٙجَ:
 ِمًٌ عٍُ ثٌٕفِ ثٌعجَ، و١ٍز ثٌٕٙوّز، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز. -9
 ِمًٌ عٍُ ثٌٕفِ ثٌعجَ، و١ٍز ث٢هثح، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز، لُْ ثٌٌّْؿ. -9

 ِمًٌ عٍُ ثٌٕفِ ثٌٕٚجعٟ، و١ٍز ثٌنوِز ث٨ؽضّجع١ز، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز. -3
 ِمًٌ عٍُ ثٌٕفِ ثٌضع١ٍّٟ، هًثّجس ع١ٍج و١ٍز ثٌض٠ٌّٜ، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز. -1
 ِمًٌ عٍُ ثٌٕفِ ثٌعجَ، و١ٍز ثًٌَثعز، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز، ـٌ  ّجدج دجٕج. -9
 ؽجِعز ثًٌّٕٚٛر. ث٢هثح،دى١ٍز  ثٌؾؽٌثـ١ج،ٚلُْ  ث٨ؽضّج ،ٚلُْ عٍُ  ثٌٕفِ،لُْ عٍُ  ألْجَ:ٌغ٩عز  ث٦فٚجء،ِمًٌ  -6
 ، لُْ عٍُ ث٨ؽضّج  ، و١ٍز ث٢هثح ، ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ، ـٌ  هًِٕٙٛ. جءث٦فٚ ِمًٌ -7

 
(9989- 9988 ) 

 
 ثٌٛظ١فز

 (.96/9/9988-97/7/9989ِوًُ ِْجعو عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ثعضذجًثً ِٓ )
 . صو٠ًِ ِمًٌ عٍُ ثٌٕفِ ثٌّعٍّٟ ٚثٌضو٠ًخ ثٌّٕٟٙ ٚث٨و١ٕ١ٍىٝ .ثٌّٙجَ:

 
 

 (9989-9989) 
 ثٌٛظ١فز

 (.96/7/9989-96/9/9989ِع١و دمُْ عٍُ ثٌٕفِ دى١ٍز ث٢هثح ؽجِعز ث٦ّىٕو٠ًز ثعضذجًث ِٓ )
 صو٠ًِ ِمًٌ عٍُ ثٌٕفِ ثٌّعٍّٟ ٚثٌضو٠ًخ ثٌّٕٟٙ ٚث٨و١ٕ١ٍىٝ . ثٌّٙجَ:
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 د١جْ دج٦ٔضجػ ثٌعٍّٟ

 ) ثٌّؤٌفجس ، ثٌّّٛٛعجس ، ثٌّضٌؽّجس ، ثٌذقٛط ( 

 (9989- 9391) 
 ثٔضجػ ( 971) 

 
 ثٌعوه ث٨ٔضجػ ثٌعٍّٟ
 ثؽَثء 8  ِّٛٛعز ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ٚصطذ١مجصٗ ثٌؾّجع١ز

 ثؽَثء 3 ِّٛٛعز عٍُ ٔفِ ثٌطفً
 ثؽَثء 3 ِّٛٛعز ث٦فٚجء ـٟ ثٌعٍَٛ ثٌٍْٛو١ز

 ثؽَثء 6 ِّٛٛعز ١ّىٌٛٛؽ١ز ث٦هِجْ
 ؽَء 9 ِّٛٛعز عٍُ ثٌٕفِ ثٌعجَ

 ثؽَثء 9 ١ىٝ ٌٍطفًِّٛٛعز هًثّجس فو٠غز ـٟ عٍُ ثٌٕفِ ث٨و١ٍٕ
 ؽَء 99 ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز

 وضجح 9 ِؾجي عٍُ ثٌٕفِ ثٌّٕٟٙ ٚث٨هثًٜ وضخ ـٟ
 وضخ 9 ِؾج٨س ِضٕٛعزوضخ ـٟ 

 دقظ 9 ثًٚثق ٍِٚٚمجس دقغ١ز ـٝ ِؤصٌّثس عج١ٌّز
 دقظ APA 9ٍِنٚجس دقغ١ز ًِٕٖٛر ـٟ 

 دقظ 9 ٌثس عج١ٌّزٍِنٚجس دقغ١ز ًِٕٖٛر ـٟ ِؤصّ
 دقغج 99 ِؾجي ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟدقٛط ـٟ 
 دقغج 97 ِؾجي ١ّىٛدجعٌٛٛؽ١ج ثٌطفٌٛزدقٛط ـٟ 
 دقٛط 9 ِؾجي هًثّجس عٍُ ثٌٕفِ ث٦و١ٕ١ٍىٟ ٚثٌٌّٟٝدقٛط ـٟ 
 دقظ 71 ِؾجي هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ٚث٨مضذجًثس ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١زدقٛط ـٟ 

 ِضٌؽّجس 9 ٛؽ١ج ث٦هِجِْضٌؽّجس ل١و ثٌٌٕٖ ـٝ دجعٌٛ
 دقظ 9 دقٛط ل١و ث٨عوثه ـٟ ثٌم١جُ ثٌٕفْٟ ث٨و١ٕ١ٍىٝ عذٌ ثٌغمجـٟ

 دٌٔجِؼ 91 ثٌذٌثِؼ ثٌع٩ؽ١ز : ثٌّؤٌفز ٚثٌّضٌؽّز
 971 ؽٍّز

 

 ِّٛٛعجس ( 7 )# ثٌّّٛٛعجس 
 ث( ؽَء 91) 

 
 ِّٛٛعز ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ٚصطذ١مجصٗ ثٌؾّجع١ز  -9

 ( أؽَثء.8)
 

ثٌضعذ١ٌٞ  : ثٌع٩ػ ثٌؾَء ثٌغجِٓدٛ ٠ٍو، )ل١و ث٨عوثه(: ِّٛٛعز ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ٚصطذ١مجصٗ ثٌؾّجع١ز، ِوفش عذو ثٌق١ّو أ .1
 . ثٌضوع١ّٝ : هًثّز صوم١ٍٗ ٌنفٜ ثٌعٕؿ ٝو ثٌٌّأر ثٌعجلٌ

: ثٌعو٩ػ ثٌّعٌـوٟ :  ثٌؾوَء ثٌْوجدع(: ِّٛوٛعز ثٌعو٩ػ ثٌٕفْوٟ ٚصطذ١مجصوٗ ثٌؾّجع١وز، 9119ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍوو، ) .2
 ( ٙفقز .931ٌٚصٛو٨ٛس ع٩ؽ١ز ٚهًثّز صوم١ٍٗ ، ث٦ّىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، )د

: ثٌضوو٠ًذجس ثٌع٩ؽ١وز  ثٌؾَء ثٌْوجهُ(: ِّٛٛعز ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ٚصطذ١مجصٗ ثٌؾّجع١ز، 9119ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، ) .3
 ( ٙفقز .139ِع١ز ، )ٌٍّٙجًثس ث٨ؽضّجع١ز : هًثّز صوم١ٍٗ ، ث٦ّىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـز ثٌؾج

: ثٌعو٩ػ دٞوذ٠  ثٌؾوَء ثٌنوجِِ( : ِّٛوٛعز ثٌعو٩ػ ثٌٕفْوٟ ٚصطذ١مجصوٗ ثٌؾّجع١وز ، 9117ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍوو ، ) .4
ثٌيثس ، ٚثٌع٩ػ ثٌعم٩ٟٔ ث٨ٔفعجٌٟ ثٌٍْٛوٟ : هًثّجس صوم١ٍٗ ٚدٌصٛو٨ٛس ع٩ؽ١ز ، ث٦ّىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـوز ثٌؾجِع١وز ، 

 ( ٙفقز .699)
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: دٌصٛو٨ٛس ع٩ؽ١وز  ثٌؾَء ثٌٌثدع( : ِّٛٛعز ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ٚصطذ١مجصٗ ثٌؾّجع١ز ، 9119عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، ) ِوفش .5
ٚهًثّووجس صوم١ٍووٗ ـووٟ : ثٌعوو٩ػ ثٌضع١ٍّووٟ ، ٚؽّجعووجس ثٌّٕووٛ ثٌنذووٌٞ ، ٚثٌعوو٩ػ دجٌضفجعووً دوو١ٓ ثٌٖنٚووٟ ثٌؾٖووطجٌضٟ ) ٕ٘ووج 

 ( ٙفقز .699هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، ) ٚث٢ْ ( ، ٚثٌع٩ػ دٖقي ثٌوثـع١ز ، ث٦ّىٕو٠ًز :

: ثٌّؾضّعجس ثٌع٩ؽ١وز ،  ثٌؾَء ثٌغجٌظ(: ِّٛٛعز ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ٚصطذ١مجصٗ ثٌؾّجع١ز، 9119ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، ) .6
عور ٚثٌّقوو٠١ ثٌع٩ؽووٟ ، ٚثٌعوو٩ػ أٌضوووع١ّٟ ، ٚصق١ٍووً ثٌضعجِووً ، ٚثٌضأِووً ث٨ًصمووجةٟ ، ٚثٌعوو٩ػ ثٌووو٠ٕٟ  ) ثٌمووٌآْ ( ، ٚثٌّْووج

 ( ٙفقز. 978ثٌيثص١ز ثٌع٩ؽ١ز ، ث٦ّىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، )

: دٌٚصٛوو٨ٛس صق١ٍ١ٍوز  ثٌؾوَء ثٌغوجٟٔ(: ِّٛٛعز ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ٚصطذ١مجصٗ ثٌؾّجع١ز، 9119ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، ) .7
 ( ٙفقز .979، ٍّٚٛو١ز ، ِٚعٌـ١ز ٍّٛو١ز ، ٌٚعذ١ٗ ، ث٦ّىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، )

: ث٤ّوووِ ،  ثٌؾوووَء ث٤ٚي( : ِّٛوووٛعز ثٌعووو٩ػ ثٌٕفْوووٟ ٚصطذ١مجصوووٗ ثٌؾّجع١وووز ، 9119ِووووفش عذوووو ثٌق١ّوووو أدوووٛ ٠ٍوووو ، ) .8
 .  (   ٙفقز979ٚثٌو٠ٕج١ِجس ، ٚثٌض١ٕٚؿ ، ٚثٌّٖى٩س ، ث٦ّىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، )

 
 ٌطفًثِّٛٛعز عٍُ ٔفِ  -9

 ( أؽَثء3)
 

   ) ثٌؾووَء ثٌغجٌووظ(( : ث٨وضتووجح ٌوووٜ ث٤ٟفووجي ، ث٦ّووىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز ، 9119، ) ٠وووأدووٛ ٍ ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو .9
 .  ( ٙفقز997)

،) ثٌؾووَء ( : ثٌنووٛؾ ٚثٌٌ٘ووجح ٌوووٜ ث٤ٟفووجي ، ث٦ّووىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز 9119ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو ، ) .9
 ( ٙفقز .191، )ثٌغجٟٔ (

 ( ٙفقز.977،  )) ثٌؾَء ث٤ٚي ( (: لٍك ث٤ٟفجي، ث٦ّىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز،9113، )ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو .3

 

 ثٌعٍَٛ ثٌٍْٛو١ز ـِّٟٛٛعز ث٦فٚجء  -3
 ( أؽَثء3) 

 

ث٦ّوىٕو٠ًز : ثٌٛٙؿ ث٨فٚجةٝ : ِمج١٠ِ ثٌضٖوضش ٚثٌّٛٝوع ٚثٌض٠ٍٛوع ٚثٌضٌووَ ، ( :9191، ) أدٛ ٠ٍو ِوفش عذو ثٌق١ّو .9
 .  ) ثٌؾَء ثٌغجٌظ( ( ٙفقز391ؾجِع١ز )هثً ثٌّعٌـز ثٌ

ث٦ّووىٕو٠ًز : هثً ثٌٛٙووؿ ث٨فٚووجةٝ : صذ٠ٛووخ ثٌذ١جٔووجس َٚٔعضٙووج ثٌٌّو٠َووز ،  ( :9191، ) أدووٛ ٠ٍووو ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو .9
 .) ثٌؾَء ثٌغجٟٔ( ( ٙفقز 391ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز )

 .  ) ثٌؾَء ث٤ٚي(( ٙفقز 391ز ثٌؾجِع١ز )ث٦ّىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـصج٠ًل ث٦فٚجء،  (:9191، )أدٛ ٠ٍو ِوفش عذو ثٌق١ّو .3
 

 ِّٛٛعز ١ّىٌٛٛؽ١ز ث٦هِجْ  -1
 ( أؽَثء6) 

 
( 391ث٦ّووىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز )دقووٛط ـووٟ ثٌٖنٚوو١ز ث٨هِج١ٔووز ، ( : 9199، ) أدووٛ ٠ٍووو ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو -9

 .  ) ثٌؾَء ث٤ٚي(ٙفقز 
( 391ث٦ّووىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز )ٖن١ٚووٙج ٚع٩ؽٙووج، ٌٙفووز ث٦هِووجْ: ص (:9199، )أدووٛ ٠ٍووو ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو -9

   .) ثٌؾَء ثٌغجٟٔ(ٙفقز 
) ثٌؾووَء  ، ( ٙووفقز391ث٦ّووىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز )ثٔضىجّووز ثٌّوووِٓ، (: 9199، )أدووٛ ٠ٍووو ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو -3

 . ثٌغجٌظ(

)  ( ٙفقز391ّىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز )ث٦ع٩ػ ث٦هِجْ: هًثّجس صوم١ٍٗ، (: 9199، )أدٛ ٠ٍو ِوفش عذو ثٌق١ّو -1
 .ثٌؾَء ثٌٌثدع(

) ( ٙفقز 391ث٦ّىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز )ع٩ػ ث٦هِجْ: هًثّجس صوم١ٍٗ، (: 9199، )أدٛ ٠ٍو ِوفش عذو ثٌق١ّو -9
 .ثٌؾَء ثٌنجِِ(

٦ّووىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز ثعوو٩ػ ث٦هِووجْ: هًثّووز صق١ٍ١ٍووز ٔمو٠ووز، (: صىجِووً 9199، )أدووٛ ٠ٍووو ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو -6
 .) ثٌؾَء ثٌْجهُ( ( ٙفقز391)
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 ِّٛٛعز عٍُ ثٌٕفِ ثٌعجَ - 9
 ( ؽَء  9 ) 

 
) ثٌؾووَء  ، ( ٙووفقز391ث٦ّووىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز )(: عٍووُ ثٌووٕفِ ثٌعووجَ، 9199ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو، ) -9

  .ث٤ٚي(
 
 

 ١ٕ١ٍىٝ ٌٍطفًِّٛٛعز هًثّجس فو٠غز ـٟ عٍُ ثٌٕفِ ث٨و -6

 ( أؽَثء9)

 
 .) ثٌؾَء ث٤ٚي(ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )ل١و ثٌٌٕٖ(: ِض٩ٍِز لٍك ث٤ٟفجي،  .9
 .) ثٌؾَء ثٌغجٟٔ(ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )ل١و ثٌٌٕٖ(: ِض٩ٍِز ِنجٚؾ ث٤ٟفجي،  .9
 .) ثٌؾَء ثٌغجٌظ(ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )ل١و ثٌٌٕٖ(: ِض٩ٍِز ثوضتجح ث٤ٟفجي،  .3
 .) ثٌؾَء ثٌٌثدع(ث٤ٟفجي،  عوٚثِْوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )ل١و ثٌٌٕٖ(: ِض٩ٍِز  .1
 .) ثٌؾَء ثٌنجِِ(ث٤ٟفجي،  مؾًِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )ل١و ثٌٌٕٖ(: ِض٩ٍِز  .9
 .) ثٌؾَء ثٌْجهُ(ث٤ٟفجي،  ؼٞخِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )ل١و ثٌٌٕٖ(: ِض٩ٍِز  .6
 .) ثٌؾَء ثٌْجدع(ث٤ٟفجي،  ـؾ١عزل١و ثٌٌٕٖ(: ِض٩ٍِز ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، ) .7
 .) ثٌؾَء ثٌغجِٓ(ث٤ٟفجي،  ؼ١ٌرِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )ل١و ثٌٌٕٖ(: ِض٩ٍِز  .8

 .(ثٌضجّع) ثٌؾَء ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )ل١و ثٌٌٕٖ(: ثٝطٌثح ثٌٍّْه ٌوٜ ث٤ٟفجي،  .9

 
 

 و١ٕ١ٍى١ز ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦ – 7
 ( ؽَءث99)

 )ل١و ثٌٌٕٖ(
 

ث٦ّوىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز ِّٛوٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١ووز،  :ِووفش عذووو ثٌق١ّوو أدووٛ ٠ٍووو -9
 ) ثٌؾَء ثٌغجٟٔ عٌٖ(.( ٙفقز 399)

٠ًز: هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز ث٦ّوىٕوِّٛوٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١ووز،  :ِووفش عذووو ثٌق١ّوو أدووٛ ٠ٍووو -9
 ) ثٌؾَء ثٌقجهٞ عٌٖ(.( ٙفقز 399)

ث٦ّوىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز ِّٛوٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١ووز،  :ِووفش عذووو ثٌق١ّوو أدووٛ ٠ٍووو -3
 ) ثٌؾَء ثٌعجٌٕ(.( ٙفقز 399)

ث٦ّوىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز ث٦و١ٕ١ٍى١ووز، ِّٛوٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز  :ِووفش عذووو ثٌق١ّوو أدووٛ ٠ٍووو -1
 ) ثٌؾَء ثٌضجّع(.( ٙفقز 396)

ث٦ّوىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز ِّٛوٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١ووز،  :ِووفش عذووو ثٌق١ّوو أدووٛ ٠ٍووو -9
 ) ثٌؾَء ثٌغجِٓ(.( ٙفقز 391)

ث٦ّوىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز ٌّموج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١ووز، ِّٛوٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ث :ِووفش عذووو ثٌق١ّوو أدووٛ ٠ٍووو -6
 ) ثٌؾَء ثٌْجدع(.( ٙفقز 399)

ث٦ّوىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز ِّٛوٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١ووز،  :ِووفش عذووو ثٌق١ّوو أدووٛ ٠ٍووو -7
 ) ثٌؾَء ثٌْجهُ(.( ٙفقز 397)

ث٦ّوىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز ز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١ووز، ِّٛوٛع :ِووفش عذووو ثٌق١ّوو أدووٛ ٠ٍووو -8
 ) ثٌؾَء ثٌنجِِ(.( ٙفقز 398)

ث٦ّوىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز ِّٛوٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١ووز،  :ِووفش عذووو ثٌق١ّوو أدووٛ ٠ٍووو -9
 ) ثٌؾَء ثٌٌثدع(.( ٙفقز 339)

ث٦ّوىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز ِّٛوٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١ووز،  :و أدووٛ ٠ٍوووِووفش عذووو ثٌق١ّو -91
 ) ثٌؾَء ثٌغجٌظ(.( ٙفقز 333)

ث٦ّوىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز ِّٛوٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١ووز،  :ِووفش عذووو ثٌق١ّوو أدووٛ ٠ٍووو -99
 .) ثٌؾَء ثٌغجٟٔ(( ٙفقز 319)
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ث٦ّوىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـوز ثٌؾجِع١ووز ِووفش عذوو ثٌق١ّوو أدووٛ ٠ٍوو: ِّٛوٛعز هًثّووجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١ووز،  -99
 ) ثٌؾَء ث٤ٚي(.( ٙفقز 337)

 
 ثٌىضخ -# 
 ( وضجدج99)  

 

 ِؾجي عٍُ ثٌٕفِ ثٌّٕٟٙ ٚث٨هثًٜ  - أ

  ( وضجح9)
 

 ) ثٌؾَء ث٤ٚي(.( ٙفقز 391ث٦ّىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ) ٟ،(: عٍُ ثٌٕفِ ث9191ٌِّٕٙوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، ) -9

( 331( : عٍووُ ثٌووٕفِ ث٨هثًٜ ، ث٦ّووىٕو٠ًز : ثٌفووضـ ٌٍطذجعووز ٚثٌٕٖووٌ ، )9191ِج٠ْووز ث١ٌٕووجي ، ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو ، ) -9
 ٙفقز .

 
 ِؾج٨س ِضٕٛعز  - ح

 ( وضخ9)
 

 ( ٙفقز.391ث٦ّىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز )ؾّجعز ث١ٌٌّٝز ، ( : ه٠ٕج١ِجس ث9191ٌِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، ) -9
( ٙفقز 918( : أم٩ل١جس ثٌذقظ ثٌعٍّٟ ، د١ٌٚس : هثً ثٌٕٙٞز ثٌعٌد١ز ، )9191ِج٠ْز ث١ٌٕجي ، ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، ) -9

. 
 ث٦ّىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز. إدٌث١ُ٘ ٚؽ١ٗ،  ثٌضعٍُ ٚٔظ٠ٌجصٗ، صٕم١ـ ٚصمو٠ُ: (:9191ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، ) -3

( : عٍوُ ثٌوٕفِ ثٌضٌدوٛٞ : لوٌثءثس ٚ هًثّوجس ، ث٦ّوىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـوز 9119ِوفش عذوو ثٌق١ّوو أدوٛ ٠ٍوو ، ِج٠ْوز ث١ٌٕوجي ) -1
 ( ٙفقز .  396ثٌؾجِع١ز ، ) 

( 191: هثً ثٌّعٌـوز ثٌؾجِع١وز ، )( : ث٨وضتجح : هًثّز ـٟ ثٌْو١ىٛدجعِٛضٌٞ ، ث٦ّوىٕو٠ًز 9119ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، ) -9
 ٙفقز .

( : ِم١ووجُ لٍووك ثٌضٌِووً : هًثّووز ثّووضط٩ع١ز ، ثٌمووجٌ٘ر : ِىضذووز ث٨ٔؾٍووٛ 9111ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو ، ِج٠ْووٗ ث١ٌٕووجي ، ) -6
 ( ٙفقز .19ث٠ٌٌّٚز ، )

و٠ًز : هثً ثٌّعٌـوز ثٌؾجِع١وز ، ( : ثٌنؾً ٚثٌٖن١ٚز ٌووٜ ث٤ٟفوجي ، ث٦ّوى9999ِٕوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، ِج٠ْٗ ث١ٌٕجي ، ) -7
 ( ٙفقز .919)

( : صذوج٠ٓ ثٌمو١ُ ِٚفٙوَٛ ثٌويثس ـوٟ ٝوٛء ّٔو٠ ثٌٖنٚو١ز ، ث٦ّوىٕو٠ًز : هثً 9993) ِوع ثموٌ ،  ِوفش عذوو ثٌق١ّوو أدوٛ ٠ٍوو ، -8
 ( ٙفقز .911ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، )

 ( ٙفقز.339ثٌٕٙٞز ثٌعٌد١ز، )(:ثٌٚقز ثٌٕف١ْز ٚثٌضفٛق ثٌوًثّٟ، د١ٌٚس:هثً 9991ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، ) -9

 

 ثٌذقٛط ٚثٌوًثّجس  
  ( دقغج 199)  

 
 دقغ١ز ـٝ ِؤصٌّثس عج١ٌّز ٍِٚٚمجس ثًٚثق

(1) 
 

1. Abdul – Hamid, M.,Wasfi, M. & Esmaiel, M. (2017):The effect  of Mindfulness Based 

Relapse Prevention (MBRB) on Opiate Recovery in Egypt, Poster presented at the 47
th

 

Annual Congress of The European Association for Behavioral & Cognitive Therapies 

(EABCT17) Itali : Ljubjana, Slovenia on 13-16/9/2017 

 
 APAًِٕٖٛر ـٟ  دقغ١ز ٍِنٚجس
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)1( 

 

1. Esmaiel, M & Abdul – Hamid, M. : Impact of Dialectical Behavior Therapy Prolonged 

Exposure protocol on trauma-related symptoms in Egyptian women with Borderline 

Personality Disorder, APA Posters abstract submission 2021 
  

 
 ٍِنٚجس دقغ١ز ًِٕٖٛر ـٟ ِؤصٌّثس عج١ٌّز

(1) 

 
El-Saadany ,R.R. , Abdul – Hamid, M. , Omar, T. & Abdel Maqsoud, M. Comparing the efficacy of 

of EEG-based Neurofeedback Therapy Program versus Organizational Skills Training Program to 

reduce the core symptoms among Children group of ADHD, International Conference on Pediatric 

Psychiatry, Mental and Behavioral Health ICPPMBH on June 29-30, 2022 in Dubai, United Arab 

Emirates 

1. . 

 ( 1991 -9998ـٟ ِؾجي ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ) .9

 ( دقغًج99)                                   

 
( : ِوٜ ـعج١ٌز دٌٔوجِؼ ع٩ؽوٟ ٔفْوٟ صعذ١وٌٞ صووع١ّٟ ؽّوجعٟ ِعضووي ث٤ؽوً ِمضوٌؿ 9191ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، ) -9

، ِوؤصٌّ ثٌّؾٍوِ ث٤عٍوٝ  ٝوو ثٌّوٌأر ثٌعوجلٌ: هًثّوز صوم١ٍوٗ ثٌْجٌذز ٚصعو٠ً ثهًثوجس ثٌعٕوؿ ثٌٕفْوٟ ثٌّٖجعٌ فور ٌنفٜ
 .9191ٌٍغمجـز دعٕٛثْ : ثٌٛثلع ثٌٕفْٟ ث٨ؽضّجعٟ ٌٌٍّأر ث٠ٌٌّٚز ، ث٤ّذٛ  ث٤م١ٌ ِٓ ٌٕٙ ه٠ّْذٌ 

هِووجْ ٚثٌضوووم١ٓ ٌوووٜ ثٌٌّث٘ووك ثٌّووومٓ ٚؼ١ووٌ ( : ث٨صؾووجٖ ٚثٌضٛؽووٗ ثٌّعٌـووٟ ٔقووٛ ث9191٦ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو ، ) -9
ثٌّومٓ : هًثّز عذٌ فٞج٠ًز ِمجًٔز ٌوٜ ع١ٕجس ٠ٌِٚز ٚدق١ٕ٠ٌوز ّٚوعٛه٠ز ِوع هًثّوز صوم١ٍوٗ ٨مضذوجً ـعج١ٌوز ث٦ًٕوجه 
ثٌضع١ٍّٟ ل١ٌٚ ث٤ِو ٌضعو٠ً صٍه ث٨صؾج٘وجس ٌووٜ ؽّجعوز إًٕوجه٠ز ِٚو٠ٌز ، ـوٝ ثٌؾوَء ثٌنوجِِ ِوٓ دقوٛط ـوٝ ثٌٖنٚو١ز 

 ، ث٦ّىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١زث٨هِج١ٔز 

( : ـعج١ٌووز دٌٚصٛوووٛي ع٩ؽووٟ ٔفْووٟ ِعٌـووٟ ٌضووودٌ دعووٜ ث٤عووٌثٛ ثٌٛؽوث١ٔووز ٚ 9119ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو ، ) -3
ِضعٍمجصٙج ثٌّعٌـ١ز ٌوٜ ؽّجعز ع٩ؽ١ز ِٓ ثٌّىضتذجس : هًثّز صوم١ٍوٗ، ـوٟ : ثٌؾوَء ثٌْوجدع ِوٓ ثٌعو٩ػ ثٌٕفْوٟ ٚصطذ١مجصوٗ 

 ( .931-٦913ّىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، ) ٗ : ثٌؾّجع١ز ، ث

ثٌويثس   ٌٖوقي ـعج١ٌوز( : ثٌعجةو ثٌع٩ؽٟ ٌذٌٔجِؼ ِمضوٌؿ ٌضوو٠ًخ ثٌّٙوجًثس ث٨ؽضّجع١وز 9119ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، ) -1
جع١ووز ، ٌوووٜ ع١ٕووز ِووٓ ِعضّوووٞ ث١ٌٙوو٠ٌٚٓ : هًثّووز صوم١ٍووٗ ، ـووٟ : ثٌؾووَء ثٌْووجهُ ِووٓ ثٌعوو٩ػ ثٌٕفْووٟ ٚصطذ١مجصووٗ ثٌؾّ

 ( . 389-981ث٦ّىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ،  )ٗ : 
( : ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ؽّجعٟ ِعٌـٟ ٍّٛوٟ دجّضٌثص١ؾ١جس ٝذ٠ ثٌيثس ـوٟ 9117ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، ) -9

ٕفْوٟ ٚصطذ١مجصوٗ مفٜ ثٔوـجع١ز ؽّجعز ع٩ؽ١ز ِٓ ِعضّوٞ ثٌعمجل١ٌ: هًثّز صوم١ٍٗ ، ـٟ : ثٌؾوَء ثٌنوجِِ ِوٓ ثٌعو٩ػ ثٌ
 ( .979-89ثٌؾّجع١ز ، ث٦ّىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، )ٗ 

( : ـعج١ٌوز دٌٔوجِؼ ع٩ؽوٟ ٔفْوٟ عم٩ٔوٟ ثٔفعوجٌٟ ّوٍٛوٟ ؽّوجعٟ ِعضووي ث٢ؽوً ـوٟ 9117ِوفش عذو ثٌق١ّو أدوٛ ٠ٍوو ، ) -6
ضّوٞ ث٠ٌٌٚٙٓ : هًثّوز صوم١ٍوٗ، صعو٠ً دعٜ ثٌّعضموثس ث٩ٌعم١ٔ٩ز ٕٚقي ـعج١ٌز ثٌيثس ٌوٜ ؽّجعز ع٩ؽ١ز ّعٛه٠ز ِٓ ِع

 (.181-378ـٟ : ثٌؾَء ثٌنجِِ ِٓ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ٚصطذ١مجصٗ ثٌؾّجع١ز ، ث٦ّىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، ) ٗ : 

( : ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ عم٩ٟٔ ثٔفعجٌٟ ٍّٛوٟ ؽّجعٟ ِنضٌٚ لٚو١ٌ ث٢ؽوً 9117ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، ) -7
ٌوويثس ٠ٍٚووجهر صمذٍٙووج ٕٚووقي صمووو٠ٌ٘ج ٚمفووٜ ث٨ّووضؾجدز ث٨وضتجد١ووز ٌوووٜ ؽّجعووز ع٩ؽ١ووز ِٚوو٠ٌز ِووٓ ـووٟ صقْوو١ٓ ٙووًٛر ث

ِعضّوٞ ـٚجةً ثٌق١ٖٔ : هًثّز صوم١ٍٗ، ـٟ : ثٌؾَء ثٌنجِِ ِٓ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ٚصطذ١مجصٗ ثٌؾّجع١ز ، ث٦ّوىٕو٠ًز : هثً 
 ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ،

       : ٗ (199-631.) 
( : ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ صع١ٍّٟ ـٟ صعوو٠ً دعوٜ ث٨صؾج٘وجس ثٌع٩ؽ١وز ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ 9119و ، )ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍ -8

ِعضّوٞ ثٌعمجل١ٌ : هًثّز صوم١ٍٗ، ـٟ : ثٌؾَء ثٌٌثدع ِٓ ثٌعو٩ػ ثٌٕفْوٟ ٚصطذ١مجصوٗ ثٌؾّجع١وز ، ث٦ّوىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـوز 
 (.968-93ثٌؾجِع١ز ، ) ٗ : 
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ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽوٟ ِمضوٌؿ ٌؾّجعوز ٩ِلوجر ٌنفوٜ ِعووي ث٦ٔىوجً ٠ٍٚوجهر ثٌٖوعًٛ (: 9119ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، ) -9
دجٌّْت١ٌٛز ٚصعو٠ً ث٨صؾجٖ ٔقٛ ثٌّٛثؽٙز ٚمفٜ ث٨ّضؾجدجس ٚثٌضؽ١ٌثس ثٌٌّصذطز دٙج : هًثّز صوم١ٍٗ، ـٟ : ثٌؾَء ثٌٌثدوع 

 (.118-399، ) ٗ : ِٓ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ٚصطذ١مجصٗ ثٌؾّجع١ز ، ث٦ّىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز 
( : صم٠ُٛ ـعج١ٌز ثٌع٩ػ ثٌٕفْوٟ ثٌؾّوجعٟ ثٌضفوجعٍٟ ثٌؾٖوطجٌضٟ دّوٕٙؼ ) ٕ٘وج ٚث٢ْ ( 9119ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، )  -91

ـووٟ ٠ٍووجهر إ٠ؾجد١ووز مذووٌر ث٨ّضٖووفجء ثٌْوو١ىجصٌٞ ٚثٌضٛؽووٗ ث٦هًثوووٟ ث٠٦ؾووجدٟ ٌٍّٖووى٩س ٌوووٜ ع١ٕووز ِووٓ ِعضّوووٞ ثٌعمووجل١ٌ : 
ٌؾَء ثٌٌثدع ِٓ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ٚصطذ١مجصٗ ثٌؾّجع١وز ، ث٦ّوىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـوز ثٌؾجِع١وز ، ) ٗ : هًثّز صوم١ٍٗ ، ـٟ : ث

178-998.) 
( : ـعج١ٌز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ؽّجعٟ دٖقي ثٌوثـع١ز ـٟ ًـع ِْضٜٛ هثـع١ز ع١ٕوز 9119ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو  ، )  -99

ُ : هًثّوز صوم١ٍوٗ، ـوٟ : ثٌؾوَء ثٌٌثدوع ِوٓ ثٌعو٩ػ ثٌٕفْوٟ ٚصطذ١مجصووٗ ِوٓ ِعضّووٞ ثٌعموجل١ٌ ٚصذو٠وو ث٤ـىوجً ثٌٌٙٚد١وز ٌوو٠ٙ
 (.699-961ثٌؾّجع١ز ، ث٦ّىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، ) ٗ : 

( : ث٨عضّوجه ثٌىقوٌٟٛ ٚثٌمو١ُ : ِووٜ ـجع١ٍوز ثٌعو٩ػ ثٌؾّوجعٟ دجٌّْوجعور ثٌيثص١وز ىٞ 9119ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍوو ، )  -99
٤ِو ـٟ صعو٠ً ِْضٜٛ ثعضٕجق ثٌم١ُ ثٌْجٌذز ٌوٜ ع١ٕز ِوٓ ِووِٕٟ ثٌىقوٛي ـوٟ : ثٌؾوَء ثٌغجٌوظ ِوٓ ثٌٖىً ؼ١ٌ ثٌقٌ ل١ٌٚ ث

 (.  978 -199ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ٚصطذ١مجصٗ ثٌؾّجع١ز ، ث٦ّىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، ) ٗ : 
ؽٟ ِوٓ ِعضّووٞ ث١ٌٙو٠ٌٚٓ ـوٟ ( : ثٌفوٌٚق دو١ٓ ىٚٞ ثٌعو٩ػ ثٌووثمٍٟ ٚثٌعو٩ػ ثٌنوج9998ًِوفش عذو ثٌق١ّو أدوٛ ٠ٍوو ، )  -93

 ِؾٍز ث٦ًٕجه ثٌٕفْٟ دؾجِعز ع١ٓ ِّٕ ، ثٌعوه ثٌغجِٓ .دعٜ ِٖى٩س ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌؾّجعٟ ، ثٌمجٌ٘ر : 
 (: ِوٜ ـجع١ٍز دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ؽّجعٟ ٍّٛوٟ ِعٌـٟ 9998ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )  -91

 دجٌمجٌ٘ر .  ثٌّؤصٌّ ثٌوٌٟٚ ثٌنجِِ ٧ًٌٕجه ثٌٕفْٟ     ،) ِٙجًثس ثٌضألٍُ ( ـٟ ث٦ل٩  عٓ ثٌضوم١ٓ ٚصنف١ؿ لٍمٗ    
( : صذج٠ٓ ٠ّٔ ثٌٍٙفز ٚفوصٙج ٌووٜ ع١ٕوجس ِوٓ ىٚٞ ث٨عضّوجه أٌعموجل١ٌٞ ِٚووٜ ـعج١ٌوز 9998ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، )  -99

جٌ٘ر : ِىضذوز ث٤ٔؾٍوٛ ع٩ػ ثٌٛمَ دج٦دٌ ث١ٕ١ٌٚز ـٟ صنف١ؿ أعٌثٝٙج ، ـٟ : ٌٙفز ث٨عضّجه أٌعمجل١ٌٞ ٚث٦دٌ ث١ٕ١ٌٚز ، ثٌم
 ( .991-997ث٠ٌٌّٚز ، ) ٗ : 

 
 ِؾجي ١ّىٛدجعٌٛٛؽ١ج ثٌطفٌٛز .9

 جدقغ ( 97 )
 

ٌٛثفو ٚ ع٩عو١ٓ ِم١جّوج  ع١ٕض١ٓ ٠ٌِٚز ّٚعٛه٠ز(: هًثّز عذٌ فٞج٠ًز ِمجًٔز ٌوٜ 9191ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )  -9
عز ثٌوًثّوجس ثٌقو٠غوز ـوٟ عٍوُ ثٌوٕفِ ث٨و١ٍض١ىوٝ ِوٓ ِّٛوٛ ثٌؾَء ث٤ٚيٌمٍك ث٤ٟفجي ـٟ ٝٛء عجٍِٟ ثٌقٞجًر ٚثٌٕٛ  ، 

 ٌٍطفً.

٨عٕو١ٓ ٚعٖو٠ٌٓ ِم١جّوج  ع١ٕضو١ٓ ِٚو٠ٌز ١ٌٚذ١وز(: هًثّز عذٌ فٞج٠ًز ِمجًٔوز ٌووٜ 9191ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )  -9
ِووٓ ِّٛووٛعز ثٌوًثّووجس ثٌقو٠غووز ـووٟ عٍووُ ثٌووٕفِ  ثٌؾووَء ثٌغووجٌّٟٔنووجٚؾ ث٤ٟفووجي ـووٟ ٝووٛء عووجٍِٟ ثٌقٞووجًر ٚثٌٕووٛ  ، 

 ١ٍض١ىٝ ٌٍطفً.ث٨و

ٌْضز ٚ ع٠ٌٖٓ ِم١جّج  ع١ٕض١ٓ ٠ٌِٚز ٚإِجًثص١ز(: هًثّز عذٌ فٞج٠ًز ِمجًٔز ٌوٜ 9191ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )  -3
ِووٓ ِّٛووٛعز ثٌوًثّووجس ثٌقو٠غووز ـووٟ عٍووُ ثٌووٕفِ  ثٌؾووَء ثٌغجٌووظ٨وضتووجح ث٤ٟفووجي ـووٟ ٝووٛء عووجٍِٟ ثٌقٞووجًر ٚثٌٕووٛ  ، 

 ث٨و١ٍض١ىٝ ٌٍطفً.

ث٤ٟفوجي ـوٟ ٝوٛء عوجٍِٟ ثٌقٞوجًر ٚثٌٕوٛ  : هًثّوز  ٌعووٚثْ(: صم١ٕٓ  ّوضز ِموج١٠ِ ٠ٍ9191و، ) ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ  -1
ِٓ ِّٛٛعز ثٌوًثّجس ثٌقو٠غز ـٟ عٍوُ ثٌوٕفِ  ثٌؾَء ثٌٌثدع، ٠ٌِٚز ٚدق١ٕ٠ٌز ع١ٕض١ٓعج١ٍِز عذٌ فٞج٠ًز ِمجًٔز ٌوٜ  

 ث٨و١ٍض١ىٝ ٌٍطفً.
١ِ ٌنؾوً ث٤ٟفوجي ـوٟ ٝوٛء عوجٍِٟ ثٌقٞوجًر ٚثٌٕوٛ  : هًثّوز (:صم١ٕٓ  عٖوٌر ِموج9191٠ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )  -9

ِوٓ ِّٛوٛعز ثٌوًثّوجس ثٌقو٠غوز ـوٟ عٍوُ  ثٌؾوَء ثٌنوجِِ، ع١ٕضو١ٓ ِٚو٠ٌز ّٚوعٛه٠زعج١ٍِز عذوٌ فٞوج٠ًز ِمجًٔوز ٌووٜ 
 ثٌٕفِ ث٨و١ٍض١ىٝ ٌٍطفً.

جًر ٚثٌٕوٛ  : هًثّوز (:صم١ٕٓ  ّوذعز ِموج١٠ِ ٌؽٞوخ ث٤ٟفوجي ـوٟ ٝوٛء عوجٍِٟ ثٌقٞو9191ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )  -6
ِوٓ ِّٛوٛعز ثٌوًثّوجس ثٌقو٠غوز ـوٟ عٍوُ  ثٌؾوَء ثٌْوجهُ، ع١ٕضو١ٓ ِٚو٠ٌز ٚدق١ٕ٠ٌوزعج١ٍِز عذوٌ فٞوج٠ًز ِمجًٔوز ٌووٜ 

 ثٌٕفِ ث٨و١ٍض١ىٝ ٌٍطفً.

(:صم١ٕٓ  أًدعز ِموج١٠ِ ٌفؾ١عوز ث٤ٟفوجي ـوٟ ٝوٛء عوجٍِٟ ثٌقٞوجًر ٚثٌٕوٛ  : هًثّوز 9191ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )  -7
ِوٓ ِّٛوٛعز ثٌوًثّوجس ثٌقو٠غوز ـوٟ عٍوُ ثٌوٕفِ  ثٌؾوَء ثٌْوجدع، ع١ٕض١ٓ ٠ٌِٚز ١ٌٚذ١وزفٞج٠ًز ِمجًٔز ٌوٜ  عج١ٍِز عذٌ

 ث٨و١ٍض١ىٝ ٌٍطفً.

(:صمٕو١ٓ  عٖوٌر ِموج١٠ِ ٌؽ١وٌر ث٤ٟفوجي ـوٟ ٝوٛء عوجٍِٟ ثٌقٞوجًر ٚثٌٕوٛ  : هًثّوز 9191ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )  -8
ِٓ ِّٛٛعز ثٌوًثّجس ثٌقو٠غز ـوٟ عٍوُ ثٌوٕفِ  ثٌؾَء ثٌغجِٓ، ّعٛه٠زع١ٕض١ٓ ٠ٌِٚز ٚعج١ٍِز عذٌ فٞج٠ًز ِمجًٔز ٌوٜ 

 ث٨و١ٍض١ىٝ ٌٍطفً.
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( : ثٌفٌٚق ـٟ ث٨وضتجح د١ٓ ث٤ٟفجي ِوٓ ثٌؾْٕو١ٓ ـوٟ ٍِّىوز ثٌذقو٠ٌٓ ، ـوٟ : ثٌؾوَء 9119، )  أدٛ ٠ٍو ِوفش عذو ثٌق١ّو -9
 (  996 – 989ثٌغجٌظ عٍُ ٔفِ ثٌطفً ، ث٦ّىٕو٠ًز هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، ٗ ) 

ع١ٕوجس ( : ثٌضذج٠ٓ عذٌ ثٌغموجـٟ ٨وضتوجح ث٤ٟفوجي : هًثّوز عذوٌ فٞوج٠ًز ِمجًٔوز ٌووٜ 9119، )  أدٛ ٠ٍو ِوفش عذو ثٌق١ّو -91
 316 - 997، ـٟ : ثٌؾَء ثٌغجٌظ عٍُ ٔفِ ثٌطفً ، ث٦ّىٕو٠ًز هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، ٗ )  ٠ٌِٚز ٚدق١ٕ٠ٌز ّٚعٛه٠ز

. ) 

( : هًثّز عذٌ فٞج٠ًز ِمجًٔز ٨مضذوجً ثٌطوجةٌ ثٌقو٠َٓ ثٌّوٛلفٟ ث٨ّومجٟٟ ثٌّٚوًٛ 9119، )  أدٛ ٠ٍو ِوفش عذو ثٌق١ّو -99
، ـٟ : ثٌؾَء ثٌغجٌظ عٍوُ ٔفوِ ثٌطفوً ، ث٦ّوىٕو٠ًز هثً ثٌّعٌـوز  ع١ٕجس ٠ٌِٚز ٚدق١ٕ٠ٌز ّٚعٛه٠ز٨وضتجح ث٤ٟفجي : ٌوٜ 

 ( .   396-317ثٌؾجِع١ز ، ٗ ) 

ٚث٨ّضغجًر ٌوٜ ث٤ٟفجي : هًثّز ـٟ ثٌع٩لز د١ٓ ثٌّضؽ١و٠ٌٓ ٚثٌفوٌٚق دو١ٓ  ( : ث٨وضتجح9119،)  أدٛ ٠ٍو ِوفش عذو ثٌق١ّو -99
 – 397ثٌؾْٕوو١ٓ ـووٟ ٍِّىووز ثٌذقوو٠ٌٓ ، ـووٟ : ثٌؾووَء ثٌغجٌووظ عٍووُ ٔفووِ ثٌطفووً ، ث٦ّووىٕو٠ًز هثً ثٌّعٌـووز ثٌؾجِع١ووز ، ٗ ) 

396 . ) 

د١ٓ ثٌّضؽ٠ٌ١ٓ ٚثٌفوٌٚق دو١ٓ ثٌؾْٕو١ٓ ـوٟ ( : ث٨وضتجح ٚث١ٌأُ ٌوٜ ث٤ٟفجي : ثٌع٩لز 9119، )  أدٛ ٠ٍو ِوفش عذو ثٌق١ّو -93
 ( . 368 – 397ٍِّىز ثٌذق٠ٌٓ ، ـٟ : ثٌؾَء ثٌغجٌظ عٍُ ٔفِ ثٌطفً ، ث٦ّىٕو٠ًز هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، ٗ ) 

( : ث٨وضتجح ٚث٤ّٝ ٌوٜ ث٤ٟفجي : ثٌع٩لز دو١ٓ ثٌّضؽ١و٠ٌٓ ٚثٌفوٌٚق دو١ٓ ثٌؾْٕو١ٓ ـوٟ 9119،)  أدٛ ٠ٍو ِوفش عذو ثٌق١ّو -91
 ( . 399 – 369ٌذق٠ٌٓ ، ـٟ : ثٌؾَء ثٌغجٌظ عٍُ ٔفِ ثٌطفً ، ث٦ّىٕو٠ًز هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، ٗ ) ٍِّىز ث

( : ع١ِّٛز عجًِ ثوضتجح ث٤ٟفجي ٌْضز ِمج١٠ِ ٚأًدوع عمجـوجس : هًثّوز عج١ٍِوٗ عذوٌ 9119، )  أدٛ ٠ٍو ِوفش عذو ثٌق١ّو -99
، ـٟ : ثٌؾَء ثٌغجٌوظ عٍوُ ٔفوِ ثٌطفوً ، ث٦ّوىٕو٠ًز هثً  زع١ٕجس ٠ٌِٚز ٚدق١ٕ٠ٌز ّٚعٛه٠ز ٚثِجًص١فٞج٠ًز ِمجًٔز ٌوٜ 

 ( . 191 -393ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، ٗ ) 

( : ع١ِّٛووز عجِووً ثٌٌ٘ووجح ًؼووُ صذووج٠ٓ ّٔطووٗ : هًثّووز عج١ٍِووٗ ٌغ٩عووز عٖووٌ لجةّووز 9119ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو ، ) -96
 – 917ث٦ّىٕو٠ًز : هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز ، ٗ )ٌّنجٚؾ ث٤ٟفجي ، ـٟ : ثٌنٛؾ ٚثٌٌ٘جح ٌوٜ ث٤ٟفجي ، ثٌؾَء ثٌغجٟٔ ،  

191 . ) 

(: ع١ِّٛز عجًِ ثٌمٍك ًؼُ صذج٠ٓ ّٔطٗ: هًثّز عج١ٍِٗ ٌضْعز ِمج١٠ِ ٌمٍك ث٤ٟفجي، 9113ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )  -97
 (. 998 – 967ـٟ ثٌؾَء ث٤ٚي ِٓ عٍُ ثٌٕفِ ثٌطفً، ث٦ّىٕو٠ًز: هثً ثٌّعٌـز ثٌؾجِع١ز، ٗ )

( : ثٌفٌٚق ـٟ ثٌمٍك ٚث٨وضتجح د١ٓ ٌِٟٝ ًِٚجص١ََ ثٌمٍوخ ٚث٤ّو٠ٛجء 9999ٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، ِج٠ْٗ ث١ٌٕجي ، )ِوفش عذو ث -98
 ثٌّؤصٌّ ثٌْٕٛٞ ثٌٌثدع ٌٍطفً ثٌٌّٚٞ ، ثٌّؾٍو ثٌغجٟٔ .ِٓ ث٤ٟفجي ، ثٌمجٌ٘ر : 

ٖوعًٛ دجٌٌٝوج عوٓ ثٌوًثّوز (: هًثّز ِمجًٔز ٌٍفوٌٚق دو١ٓ ثٌؾْٕو١ٓ ـوٟ ث9999ٌِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، ِع آم٠ٌٓ، ) -99
ثٌّوؤصٌّ ثٌْوٕٛٞ ثٌٌثدوع ٌوٜ ص١ِ٩ي ثٌقٍمض١ٓ ث٤ٌٚٝ ٚثٌغج١ٔز ِٓ ثٌضع١ٍُ ث٤ّجّوٟ دجٌّووثًُ ثٌٌّو١ّز ٚثٌٍؽوجس ، ثٌموجٌ٘ر : 

   ٌٍطفً ثٌٌّٚٞ ، ثٌّؾٍو ثٌغجٌظ

ؽ١ٌر ٌووٜ ث٤ٟفوجي : (: ثٌفٌٚق د١ٓ ثٌؾ١ْٕٓ ـٟ ثٌٖوعًٛ دوج9999ٌِقّو عذو ثٌظجٌ٘ ثٌط١خ، ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )  -91
 ثٌّؤصٌّ ثٌْٕٛٞ ثٌٌثدع ٌٍطفً ثٌٌّٚٞ ، ثٌّؾٍو ث٤ٚي . هًثّز عج١ٍِٗ ، ثٌمجٌ٘ر : 

( : هًثّووز عج١ٍِووٗ ٚإو١ٕ١ٍى١ووز ٌٍفووٌٚق ـووٟ ه٠ٕج١ِووجس 9991ِقّووو عذووو ثٌظووجٌ٘ ثٌط١ووخ ، ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو ، ) -99
: ثٌّوؤصٌّ ثٌْوٕٛٞ ثٌغجٌوظ ٌٍطفوً ٛ  ٥ٌٟفوجي ، ثٌموجٌ٘ر ثٌٖن١ٚز د١ٓ ىٚٞ ّٔطٟ ) أ / ح ( دجّضنوثَ ثمضذوجً صفٙوُ ثٌّٛٝو

 . ثٌٌّٚٞ دجٌمجٌ٘ر

( : ثٌنٛؾ ثٌٌّٟٝ ِٓ ثٌّوًّز ٌوٜ ث٤ٟفجي : هًثّز عج١ٍِوٗ ، ثٌموجٌ٘ر 9991)  ِع ثمٌ ، ، ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، -99
 ( .93ِؾٍز عٍُ ثٌٕفِ ، ثٌعوه ): 

ثٌّووؤصٌّ ثٌْووٕٛٞ ي ٌوووٜ ث٤ٟفووجي : هًثّووز عج١ٍِووٗ ، ثٌمووجٌ٘ر : (: لٍووك ث٨ٔفٚووج9991)  ِووع ثمووٌ ،  ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو، -93
 . ثٌْجهُ ٌعٍُ ثٌٕفِ ـٟ ٌِٚ

( : ثٌمجد١ٍوز ٩ٌّضٖوجًر ثٌوثم١ٍوز ٚثٌنجًؽ١وز ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ ص١ِ٩وي ثٌقٍموز 9991) ِوع ثموٌ ،  ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍوو ، -91
 ً ثٌٌّٚٞ ، ثٌّؾٍو ث٤ٚي .: ثٌّؤصٌّ ثٌْٕٛٞ ثٌغجٌظ ٌٍطفث٤ٌٚٝ ِٓ ثٌضع١ٍُ ث٤ّجّٟ ، ثٌمجٌ٘ر 

( : ثٌّنجٚؾ ث١ٌٌّٝز ٌوٜ ع١ٕز ِوٓ أٟفوجي هًٚ ث٠٦وٛثء ـوٟ ٝوٛء عوجٍِٟ 9991) ِع ثمٌ ،  ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، -99
 ثٌّؤصٌّ ثٌوٌٟٚ ٌٍطفٌٛز ـٟ ث٩ّ٦َ ، ثٌّؾٍو ثٌغجٟٔ .ثٌؾِٕ ٚثٌْٓ ، ثٌمجٌ٘ر : 

: ثٌىضوجح وضتجح ٚصمو٠ٌ ثٌيثس ٌوٜ ث٤ٟفجي ، هًثّز عج١ٍِٗ ، ثٌموجٌ٘ر ( : ثٌع٩لز د١ٓ ث9989٨ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، ) -96
 . ثٌْٕٛٞ ـٟ عٍُ ثٌٕفِ ، ثٌّؾٍو ثٌْجهُ

( : ِنجٚؾ ث٤ٟفجي ث١ٌٌّٝز ٚع٩لضٙج دقجٌز ثٌمٍك ّّٚضٗ ، ثٌمجٌ٘ر : 9989) ِع ثمٌ ، ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ،  -97
 . ثٌىضجح ثٌْٕٛٞ ـٟ عٍُ ثٌٕفِ ، ثٌّؾٍو ثٌْجهُ

 
 

 ِؾجي هًثّجس عٍُ ثٌٕفِ ث٦و١ٕ١ٍىٟ ٚثٌٌّٟٝ -س 
 ( دقٛط9) 
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( : ه٠ٕج١ِجس ٕن١ٚز أٔغٝ ِوِٕز دجٔؾٛ : هًثّز فجٌز دجّضنوثَ ثمضذجً صفُٙ ثٌّٛٝٛ  9999ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، )  -9

 . (19ِؾٍز عٍُ ثٌٕفِ ، ثٌعوه )، ثٌمجٌ٘ر : 
ثح ثٌّٕٙوٟ ـووٟ ٝوٛء عٛثِوً: ثٌْووٓ ٚثٌؾوِٕ ٚثٌّؤ٘وً ٚثٌمطووج ، (: ثٌٖووعًٛ دوج٨ؼض9999ٌِووفش عذوو ثٌق١ّووو أدوٛ ٠ٍوو، )  -9

 . ثٌّؤصٌّ ثٌْٕٛٞ ثٌْجدع ٌعٍُ ثٌٕفِ ـٟ ٌِٚثٌمجٌ٘ر: 
( : ٍٍِووز ث٤عووٌثٛ ثٌٕفْو١ز ثٌّٚووجفذز ٌٍّووٌٛ ثٌعٞووٛٞ : 9999عذووو ثٌووٌفّٓ ع١ْوٛٞ ، ) ِووفش عذووو ثٌق١ّووو أدوٛ ٠ٍووو ،  -3

  ز ث٦ّىٕو٠ًز، إٙوثًثس ِؾٍز ث٢هثح ؽجِعهًثّز عج١ٍِٗ ، ث٦ّىٕو٠ًز 

( : ثٌٖعًٛ دج٨ؼضٌثح عٓ ثٌيثس ٚث٢م٠ٌٓ : هًثّز عج١ٍِٗ فٞج٠ًز 9991ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، ًٕجه هًِٕٙٛٞ ، )  -1
 . (93: ِؾٍز عٍُ ثٌٕفِ ، ثٌعوه )ِمجًٔز ، ثٌمجٌ٘ر 

: هًثّز فٞج٠ًز ِمجًٔوز  ( :لٍك ث٨مضذجً ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ٩ٟح ثٌؾجِعز9991ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ، ًٕجه هًِٕٙٛٞ )  -9
 ِؤصٌّ ثٌضع١ٍُ ثٌعجٌٟ ـٟ ثٌٟٛٓ ثٌعٌدٟ ، ثٌّؾٍو ثٌغجٟٔ .د١ٓ ثٌْعٛه١٠ٓ ، ثٌمجٌ٘ر : 

( : لٍك ثٌضنٌػ ٚع٩لضوٗ دّضؽ١وٌٞ ثٌؾوِٕ ٚثٌفٌلوز ثٌوًثّو١ز ٌووٜ ع١ٕوز ِوٓ 9991) ِع ثمٌ ، ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ،  -6
 ١ٍُ ثٌعجٌٟ ـٟ ثٌٟٛٓ ثٌعٌدٟ ، ثٌّؾٍو ثٌغجٟٔ .ِؤصٌّ ثٌضعٍٟذز ثٌؾجِعز ٟٚجٌذجصٙج ، ثٌمجٌ٘ر : 

ِؾٍوز  (: ٠ّٔ ثٌٖن١ٚز ثٌم٠ٌٙز ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ٩ٟح ثٌؾجِعز: هًثّز عج١ٍِوٗ، ثٌموجٌ٘ر:9989ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو، )  -7
 . (99عٍُ ثٌٕفِ ، ثٌعوه )

ِؾٍوز عٍوُ ثٌوٕفِ ، ثٌعووه  ، ثٌموجٌ٘ر:(: ثٌضٛثـك ثٌّٕٟٙ ٌٍعّجي: هًثّز عج9989ٗ١ٍِ) ِع ثمٌ ، ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو،  -8
(99) . 

ثٌّؤصٌّ ثٌنوجِِ ٌعٍوُ ثٌوٕفِ ـوٟ ( : لٍك ثٌقًّ : هًثّز عج١ٍِٗ ، ثٌمجٌ٘ر : 9989) ِع ثمٌ ، ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ،  -9
ٌِٚ . 

 
 ِؾجي هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ٚث٨مضذجًثس ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز  -ط 

 ( دقظ 17)
 ل١و ثٌٌٕٖ

 
١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ ثّووضذجٔٗ ٕ٘وًّووْٛ ٠ٍّذووجًهٚ ٌٍنؾووً. ِّٛووٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّمووج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز ِوووفش عذووو ثٌق .9

 ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ث٤ٚي.
ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ ثٌمجةّز ثٌّنضٚوٌر ٌٌّثؽعوز ٙوفجس ثٌضمو٠ُٛ ثٌويثصٟ ٌو٥هثء ثٌفىوٌٞ ٥ٌٟفوجي ٚ ثٌّوٌث٘م١ٓ.  .9

 ٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ث٤ٚي.ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌ
ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ ِم١جُ لٍك ـموثْ ثٌذٌٚ. ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕفْو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١وز، ثٌؾوَء  .3

 ث٤ٚي.
، ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ لجةّز دجهٚث ٌٍّٛٛثُ ثٌمٙوٌٞ. ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١وز .1

 ثٌؾَء ث٤ٚي.
ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ ِم١ووجُ ثٌْووٍٛن ثٌْٙووض١ٌٞ. ِّٛووٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّمووج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١ووز،  .9

 ثٌؾَء ث٤ٚي.
ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ لجةّز ٔٛـجوٛ ثٌّنضٌٚر ٌٍؽٞخ. ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕفْو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١وز،  .6

 ثٌؾَء ث٤ٚي.
وفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ لجةّز ٌِثؽعز ثٌّٖى٩س ثٌنجًؽ١ز ٌٍضعجـٟ ٌوٜ ع١ٕوز دق١ٕ٠ٌوز. ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ِ .7

 ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ث٤ٚي.
ٌؾوَء صم١ٕٓ ِم١جُ ٘جـجًه ٩ٌوضتجح ، ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١وز، ث ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: .8

 ثٌغجٟٔ.

ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ لجةّز ث٨وضتجح ثٌعجَ ٌٍو١ًٌ ثٌعجٌٕ ٌٍض١ٕٚؿ ثٌوٌٟٚ ٥ٌٌِثٛ ، ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ  .9
 ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجٟٔ.

، ِّٛوٛعز  ٕوز دق١ٕ٠ٌوزلجةّز ٌِثؽعز ِؤٌٕثس ثٌضٖجـٝ ِٓ ث٨عضّجه ثٌعمجل١ٌٜ  ٌووٜ ع١ ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ .91
 هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجٟٔ.

 ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ ثّضذجٔٗ ثٌُٙٛ ، ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجٟٔ. .99

ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١وز، ثٌؾوَء  ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّوٌٛ،ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صمٕو١ٓ ِم١وجُ صوُٛ٘  .99
 ثٌغجٟٔ.

ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١وز، ثٌؾوَء  ثٌؾْوُ،ِوفش عذو ثٌق١ّو أدوٛ ٠ٍوو: صمٕو١ٓ ِم١وجُ صموو٠ٌ  .93
 ثٌغجٟٔ.
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١٠ِ ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ لجةّووز ٌِثؽعووز ث٤عووٌثٛ ثٌّٛٛثّوو١ز ثٌم٠ٌٙووز ، ِّٛووٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّمووج .91
 ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجٟٔ.

ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز  ّوعٛه٠ز،ِووفش عذوو ثٌق١ّوو أدوٛ ٠ٍوو: صمٕو١ٓ ِم١وجُ لٍوك ثٌّوٛس ٌووٜ ع١ٕوز  .99
 ثٌغجٟٔ. ، ثٌؾَءث٦و١ٕ١ٍى١ز

٠ز ِٚو٠ٌز ، ِّٛوٛعز ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ٌووٜ ع١ٕوجس ّو١ىجصٌ .96
 هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجٟٔ.

ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ: هًثّز عذٌ فٞوج٠ًز ٌووٜ ع١ٕوجس ِٚو٠ٌز  .97
 ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجٟٔ. ١ٌٚذ١ز،

فش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ ِم١ووجُ ٍٚٔووؼ ٌٍضمووو٠ٌ ثٌوويثصٟ ٌٍمٍووك ، ِّٛووٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّمووج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز ِووو .98
 ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجٟٔ.

ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ لجةّووز ث٨صؾج٘ووجس ىثس ثٌنٍووً ثٌووٛظ١فٟ ٌّووٌٛ ـمووٌ ثٌوووَ ثٌّٕؾٍووٝ ٌوووٜ ع١ٕووز ّووعٛه٠ز،  .99
 ١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجٌظ.ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج

ِوفش عذو ثٌق١ّوو أدوٛ ٠ٍوو: صمٕو١ٓ ثٌّم١وجُ ثٌّعووي ٌٍمٍوك ثٌٚو٠ٌـ ٥ٌٟفوجي، ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز  .91
 ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجٌظ.

ز ث٦و١ٕ١ٍى١وز، ثٌؾوَء ِوفش عذو ثٌق١ّوو أدوٛ ٠ٍوو: صمٕو١ٓ ِم١وجُ ث١ٌّوً ٌٍقوَْ، ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ .99
 ثٌغجٌظ.

ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ لجةّووز ٠٨ضووْٛ ثٌّٛٛثّوو١ز ٥ٌٟفووجي ، ِّٛووٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّمووج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز  .99
 ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجٌظ.

ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ ِم١ووجُ ث٨وضتووجح ٚثٌمٍووك ٚثٌٞووؽ٠ ، ِّٛووٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّمووج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز  .93
 ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجٌظ.

ثٌووٌٟٚ ٥ٌِوٌثٛ ٌووٜ  ثٌعجٕوٌ ٌٍضٚو١ٕؿِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صمٕو١ٓ لجةّوز ِض٩ٍِوز صعوجٟٟ ثٌعموجل١ٌ ثٌٕفْو١ز ٌٍوو١ًٌ  .91
 ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجٌظ. دق١ٕ٠ٌز،ع١ٕز 

ٓ ثٌق١جر، ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١وز، ثٌؾوَء ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ ِْـ ثٌٌٝج ع .99
 ثٌغجٌظ.

ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١وز، ثٌؾوَء  ث٨ٔضظوجً،ِوفش عذو ثٌق١ّو أدوٛ ٠ٍوو: صمٕو١ٓ ِم١وجُ لٍوك  .96
 ثٌغجٌظ.

ِّٛووٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ  ،ّووعٛه٠زز ِم١ووجُ ثٌنووٛؾ ِووٓ ثٌّظٙووٌ ثٌٕووجل٘ ٌوووٜ ع١ٕوو ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ .97
 ثٌغجٌظ. ، ثٌؾَءثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز

ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صمٕو١ٓ ثّوضذجٔٗ ٝوذ٠ ثٌفىوٌر ، ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١وز، ثٌؾوَء  .98
 ثٌٌثدع.

موز دجٌّٛوٛثُ ثٌمٙوٌٞ عذوٌ فٞوج٠ًج  ٌووٜ ع١ٕضو١ٓ ِوفش عذو ثٌق١ّو أدوٛ ٠ٍوو: صمٕو١ٓ لجةّوز ثٌّعضمووثس ث٩ٌعم١ٔ٩وز  ثٌّضعٍ .99
 ٠ٌِٚز ٚدق١ٕ٠ٌز ، ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌٌثدع.

ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ  ّوعٛه٠ز،ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ لجةّز ٌِثؽعز ثٌّٖى٩س ثٌوثم١ٍز ٌٍضعوجـٟ ٌووٜ ع١ٕوز  .31
 ١ز، ثٌؾَء ثٌٌثدع.ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى

ِّٛووٛعز هًثّوجس صمٕوو١ٓ ثٌّمووج١٠ِ  ثٌق٠َٕووز،ِووفش عذووو ثٌق١ّووو أدوٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ ِم١وجُ ث٨ّووضؾجدز ث٨ٔفعج١ٌووز ٌٍّّٛو١مٝ  .39
 ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌٌثدع.

١٠ِ ِّٛووٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّمووج ٚثٌّووٌث٘م١ٓ،ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ ِم١ووجُ ثٌٌٝووج ث٨ؽضّووجعٟ ٥ٌٟفووجي  .39
 ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌٌثدع.

ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ ث٨ّضذجٔٗ ثٌّعوٌز ٥ٌـىجً ث١ٌ٢ز ، ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕفْو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١وز،  .33
 ثٌؾَء ثٌٌثدع.

ِّٛٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ  ، عذٌ فٞج٠ًج  ٌوٜ ع١ٕض١ٓ ٠ٌِٚز ٚدق١ٕ٠ٌزِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ ثّضذجٔٗ ث٨وضتجح  .31
 ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌٌثدع.

ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ لجةّوز ثٌّعضمووثس ث٩ٌعم١ٔ٩وز ث٨ٔعٚوجد١ز ٌووٜ ع١ٕوز ّوعٛه٠ز ، ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ  .39
 ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌٌثدع.

ٜٚ لٚووز ث٨ّوومجٟٝ ٥ٌٟفووجي ، ِّٛووٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّمووج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ ثمضذووجً ً .36
 ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌنجِِ.

ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ ثٌّم١ووجُ ثٌضٖن١ٚووٟ ٨ٝووطٌثح ثٌٞووؽ٠ ث٩ٌفووك ٌٚوووِز ، ِّٛووٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ  .37
 ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌنجِِ.

صمٕو١ٓ لجةّوز ٌِثؽعوز ث٤عوٌثٛ ثٌضٖن١ٚو١ز ٌٕٛدوز ٍ٘وع ، ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍوو:  .38
 ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌْجهُ.
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ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ ثّضذجٔٗ ث٤ـىجً ث١ٌ٢ز ٥ٌٟفجي ، ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١وز،  .39
 ثٌؾَء ثٌْجهُ.

ثٌٛٙوف١ز ثٌْوذع ٩ٌوضتوجح ، ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز  أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ لٛثةُ ثٌٌّثؽعز ِوفش عذو ثٌق١ّو .11
 ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌْجهُ.

ِّٛووٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّمووج١٠ِ ثٌٕفْوو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١ووز، ثٌؾووَء  ثٌضٌِووً،ِووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ ِم١ووجُ لٍووك  .19
 ثٌْجهُ.

ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ  ،دق١ٕ٠ٌوزٌووٜ ع١ٕوز  : صمٕو١ٓ ِم١وجُ ثٌضٚوًٛثس ث٨ٔضقج٠ًوزِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو .19
 ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌْجهُ.

ِّٛووٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ  ث٦ٔووجط،ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ ثمضذووجً صفٙووُ ِٛٝووٛ  ث٦ّووجءر ثٌؾْٕوو١ز ٥ٌٟفووجي  .13
 جدع.ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌْ

ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ لجةّووز ٌِثؽعووز ث٤عووٌثٛ ٌٍووو١ًٌ ثٌعجٕووٌ ٌٍضٚوو١ٕؿ ثٌوووٌٟٚ ٩ٌٝووطٌثدجس ثٌْوو١ىجص٠ٌز ،  .11
 ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌْجدع.

ز هًثّووجس صمٕوو١ٓ ثٌّمووج١٠ِ ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ ثّووضذجٔٗ ثٌٕٛث٠ووج ث٨ٔضقج٠ًووز ٌوووٜ ع١ٕووز دق١ٕ٠ٌووز ، ِّٛووٛع .19
 ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌْجدع.

ِووفش عذوو ثٌق١ّوو أدوٛ ٠ٍوو: صمٕو١ٓ ثمضذوجً ث٨وضتوجح دضىٍّوز ثٌؾّوً عذوٌ فٞوج٠ًج ٌووٜ ع١ٕضو١ٓ ِٚو٠ٌز ١ٌٚذ١وز ، ِّٛوٛعز  .16
 هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌْجدع.

ِّٛووٛعز  ٚدق١ٕ٠ٌووز،فْووٓ ِووٌثَ ثٌٌثٕووو عذووٌ فٞووج٠ًج ٌوووٜ ع١ٕضوو١ٓ ِٚوو٠ٌز  ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ ِم١ووجُ .17
 هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌْجدع.

ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ ِم١ووجُ ثٌّووَثػ ث٨وضتووجدٟ عذووٌ فٞووج٠ًج ٌوووٜ ع١ٕضوو١ٓ ِٚوو٠ٌز ٚدق١ٕ٠ٌووز ، ِّٛووٛعز  .18
 ١ى١ز، ثٌؾَء ثٌْجدع.هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٍٕ

ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕفْو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١وز، ثٌؾوَء  ثٌّٕٟٙ،ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ ِم١جُ ث٨ؼضٌثح  .19
 ثٌغجِٓ.

ِّٛوٛعز هًثّوجس  ١ٌٚذ١وز،ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ لجةّز ث٤ـىجً ثٌْجٌذز ث١ٌ٢ز عذٌ فٞج٠ًج ٌوٜ ع١ٕض١ٓ ٠ٌِٚز  .91
 ّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجِٓ.صم١ٕٓ ثٌ

 ٚدق١ٕ٠ٌووز، ع١ٕضوو١ٓ ِٚوو٠ٌز فٞووج٠ًج ٌوووٜ أ( عذووٌ ثٌق١ووجر )ثٌٚووًٛرِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ لجةّووز ثٌٌٝووج عووٓ  .99
 ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجِٓ.

ف١ّ١ّوز ثٌْوقجق ، ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز  ِوفش عذو ثٌق١ّوو أدوٛ ٠ٍوو: صمٕو١ٓ ثمضذوجً صفٙوُ ِٛٝوٛ  .99
 ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجِٓ.

ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ لجةّووز ثٌّعضموووثس ث٨َٔٙث١ِووز  ث٨وضتجد١ووز عذووٌ فٞووج٠ًج ٌوووٜ  ع١ٕضوو١ٓ ِٚوو٠ٌز ١ٌٚذ١ووز ،  .93
 ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌضجّع.

ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ  ثٌّوٌأر،ثٌعٕوؿ ثٌٕفْوٟ ثٌّووًن ٝوو  ّوٍٛو١جسش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍوو: صمٕو١ٓ لجةّوز ٌِثؽعوز ِوف .91
 ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌضجّع.

ِّٛوٛعز  ٚدق١ٕ٠ٌوز،ِوفش عذو ثٌق١ّو أدوٛ ٠ٍوو: صمٕو١ٓ ِم١وجُ فْوٓ ِوٌثَ ثٌٌّث٘وك عذوٌ فٞوج٠ًج ٌووٜ ع١ٕضو١ٓ ِٚو٠ٌز  .99
 ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌضجّع.هًثّجس صم١ٕٓ 

ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز   ثٌعٕوؿ،ِوفش عذو ثٌق١ّو أدوٛ ٠ٍوو: صمٕو١ٓ ثٌّم١وجُ ثٌّعوٌوي ٩ٌصؾج٘وجس ٔقوٛ  .96
 ثٌضجّع. ، ثٌؾَءث٦و١ٕ١ٍى١ز

ّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ِ  ّوعٛه٠ز،ِوفش عذو ثٌق١ّوو أدوٛ ٠ٍوو: صمٕو١ٓ لجةّوز ث٤ـىوجً ثٌْوجٌذز ث١ٌ٢وز ٌووٜ ع١ٕوز  .97
 ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌضجّع.

ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ لجةّز ِٖى٩س عجٟفز ثٌقخ ثٌٌِٚوجٔض١ىٝ ،  ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز  .98
 ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌضجّع.

ع١ٕضوو١ٓ ِٚوو٠ٌز ١ٌٚذ١ووز ،  فٞووج٠ًج ٌوووٜٛظ١فٟ عذووٌ ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ ِم١ووجُ ث٨صؾج٘ووجس ىثس ثٌنٍووً ثٌوو .99
 ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ٌؾَء ثٌعجٌٕ.

ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ ثٌّم١جُ ثٌٌّؽعٟ ثٌّعوي ٩ٌوضتجح ثٌٕفْٟ عذٌ فٞج٠ًج ٌوٜ ع١ٕض١ٓ ٠ٌِٚز ٚدق١ٕ٠ٌوز ،  .61
 ١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌعجٌٕ.ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و

ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ ثّضذجٔٗ ثٌضٛو١و ثٌيثصٟ ، ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز ث٦و١ٕ١ٍى١وز، ثٌؾوَء  .69
 ثٌعجٌٕ.

ِّٛوٛعز  ١ٌٚذ١وز،ِوفش عذوو ثٌق١ّوو أدوٛ ٠ٍوو: صمٕو١ٓ لجةّوز ثٌفنوجك ثٌّعٌـ١وز ثٌعٖوٌر عذوٌ فٞوج٠ًج ٌووٜ ع١ٕضو١ٓ ِٚو٠ٌز  .69
 ١ٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌقجهٞ عٌٖ.هًثّجس صمٕ

ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ لجةّز ث٤عٌثٛ ثٌضٖن١ٚ١ز ثٌف٠َ١م١ز  ٌٌّٛ  ـمٌ ثٌوَ ثٌّٕؾٍٝ  ِٚٞجعفجصٗ ٌووٜ ع١ٕوز  .63
 ّعٛه٠ز ، ِّٛٛعز هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌقجهٞ عٌٖ.
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٠ٍو: صم١ٕٓ ثّضذجٔٗ ثٌمٍك ثٌؾْوٞ ٌوٜ ع١ٕز ّعٛه٠ز ، ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز  ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ .61
 ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌقجهٞ عٌٖ.

ِّٛووٛعز هًثّووجس صمٕوو١ٓ  ٚثٌّووٌث٘م١ٓ،ِوووفش عذووو ثٌق١ّووو أدووٛ ٠ٍووو: صمٕوو١ٓ ِم١ووجُ ثٌضٛؽووٗ ثٌووو٠ٕٟ ٚثٌٌٚفووجٟٔ ٥ٌٟفووجي  .69
 ثٌقجهٞ عٌٖ.ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء 

، ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ  صمٕو١ٓ ثّوضذجٔٗ صمو٠ُٛ ِٙوجًثس ثٌضٛثٙوً ثٌفعوجي ٌووٜ ع١ٕوز ّوعٛه٠زِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو:  .66
 ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌقجهٞ عٌٖ.

ِّٛوٛعز  ،عٛه٠زّوثٌّنضٚوٌر( ٌووٜ ع١ٕوز  )ثًٌٚٛرث٨ؽضّجع١ز صم١ٕٓ لجةّز صم٠ُٛ ثٌّٙجًثس ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو:  .67
 هًثّجس صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌقجهٞ عٌٖ.

ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍوو: صمٕو١ٓ لجةّوز ّوذ١ٍذٌؽٌ ٌقجٌوز  ثٌؽٞوخ ّٚوّضٗ ، ِّٛوٛعز هًثّوجس صمٕو١ٓ ثٌّموج١٠ِ ثٌٕفْو١ز  .68
 ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجٟٔ عٌٖ.

ِّٛووٛعز هًثّوجس صمٕوو١ٓ ثٌّمووج١٠ِ  ،ٌٚووِزٌثح ثٌٞوؽ٠ ث٩ٌفووك صمٕوو١ٓ لجةّوز ِعووجًؾ ثٝووطِووفش عذووو ثٌق١ّوو أدووٛ ٠ٍوو:  .69
 ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجٟٔ عٌٖ.

ِّٛوٛعز هًثّوجس  ،ّوعٛه٠زٌوٜ ع١ٕوز  ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو: صم١ٕٓ ِم١جُ صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌؾّجعٟ ٕ٘ج ٚث٢ْ .71
 صم١ٕٓ ثٌّمج١٠ِ ثٌٕف١ْز ث٦و١ٕ١ٍى١ز، ثٌؾَء ثٌغجٟٔ عٌٖ.

 

 ـٝ دجعٌٛٛؽ١ج ث٦هِجْ ِضٌؽّجس ل١و ثٌٌٕٖ – ػ
 ِضٌؽّجس (9)

 

٘جَٔ أ٠َٔه ، صٌؽّز :ِوفش عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ،  ِج٠ْز ث١ٌٕجي ، ٘ذز ثٌم١ٖٖوٟ  : ثٌضووم١ٓ ٚثٌٖنٚو١ز ٚث٨ٔعٚوجح : ثٌعٛثِوً  -9
 ثٌٕف١ْز ـٟ ثٌٛلج٠ز ِٓ ثٌٌْٟجْ ٌِٚٛ ثٌمٍخ ثٌضجؽٟ ،  ث٦ّىٕو٠ًز .

عذو ثٌق١ّو أدٛ ٠ٍو ،   ِج٠ْز ث١ٌٕجي ، ٘ذز ثٌم١ٖٖٟ  : ثٌٖن١ٚز ث٦هِج١ٔوز ، ؽويًٚ٘ج ، ٟمّٛوٙج  و٠ٌـ ٔجو١ٓ ، صٌؽّز : ِوفش -9
 ، ٕفجء٘ج ، ث٦ّىٕو٠ًز .

 
 

  ) أْ ٕجء هللا ( عذٌ ثٌغمجـٟ ثٌم١جُ ثٌٕفْٟ ث٨و١ٕ١ٍىٝ ـٟ ث٨عوثهدقٛط ل١و  - ؿ
 

 ٌوٜ ع١ٕز أٌّج١ٔز ، ث٦ّىٕو٠ًز .ِوفش عذو ثٌق١ّو، ِج٠ْز ث١ٌٕجي : صم١١ٕٓ ِم١جُ ث٨ؼضٌثح ثٌّٕٟٙ  -9

 
 ثٌذٌثِؼ ثٌع٩ؽ١ز : ثٌّؤٌفز ٚثٌّضٌؽّز

 ج( دٌٔجِؾ99) 
 

 ثٌعوه ثٌذٌثِؼ ثٌع٩ؽ١ز : ثٌّؤٌفز ٚثٌّضٌؽّز
 1 ثٌّٛؽز ثٌغجٌغز ثٌذٌثِؼ ثٌّؤٌفز
 8  ثٌّٛؽز ثٌغج١ٔز ثٌذٌثِؼ ثٌّؤٌفز
 99 ِضٕٛعجس ثٌذٌثِؼ ثٌّؤٌفز
 7 ثٌّٛؽز ثٌغجٌغز ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ثٌذٌثِؼ ثٌّؤٌفز
 9 ثٌّٛؽز ثٌغج١ٔز ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ثٌذٌثِؼ ثٌّؤٌفز
 99 ٠َِؼ ٌع٩ؽجس ثمٌٞ ثٌذٌثِؼ ثٌّؤٌفز

 91 ثٌّٛؽز ثٌغجٌغز ثٌذٌثِؼ ثٌّضٌؽّز
 3 ثٌّٛؽز ثٌغج١ٔز ثٌذٌثِؼ ثٌّضٌؽّز
 97 ِضٕٛعجس ثٌذٌثِؼ ثٌّضٌؽّز

 99 ؽٍّز
 

 ثٌذٌثِؼ ثٌّؤٌفز
 ( دٌٔجِؾج96) 
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 ٌغزثٌّٛؽز ثٌغج

 دٌثِؼ (1) 

 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ  ثٌؾوٌٟ ثٌٍْٛوٟ  .9

 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ  دجٌضمذً ٚث٨ٌضَثَ .9

 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ  دجٌٛعٟ ث٨ٟٔ .3

 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ دْٕك ثٌضق١ًٍ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ  .1
 

 

 ثٌّٛؽز ثٌغج١ٔز 

 دٌثِؼ (8)

 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ .9

 ٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ دئعجهر ثٌذ١ٕز ثٌّعٌـ١زدٌ .9

 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌعم٩ٟٔ ث٨ٔفعجٌٟ ثٌٍْٛوٟ .3

 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ دٞذ٠ ثٌيثس .1

 ضعو٠ً ثٌٍْٛنثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ د دٌٔجِؼ دٌٚصٛوٛي .9

 ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ٌٍّنط٠ دٌٔجِؼ دٌٚصٛوٛي .6

 عٌـٟ ثٌذ١ىٝدٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ٌّٕٛىػ ثٌع٩ػ ثٌّ .7

 دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌّعٌـٟ دّٕٛىػ ثٌض١ُّٚ ثٌّضعوه ٌٍمجعور ث٤ّج١ّز .8

 

 ِضٕٛعجس 

 دٌٔجِؾج (99)
 ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ دنفٜ ث٤ىٜدٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ  .9
 ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ دنفٜ ث٤ىٜ ٌٍّوِٓدٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ  .9

 ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ث٠٨ؾجدٟ دؾٛهر ثٌق١جردٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ  .3

 ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌضٛو١وٞ ث٠٨ؾجدٟٔجِؼ دٌٚصٛوٛي دٌ .1

 ثٌٕفْٟ ثٌؾٖطجٌضٟ ٕ٘ج ٚث٨ْ ثٌع٩ػدٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ  .9

 ؼ١ٌ ثٌذٕجةٟ ثٌّٛؽٗ ثٌٕفْٟ دجٌٍعخ ثٌع٩ػدٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ  .6

 دئعجهر ث٦عّجي ثٌض٠ٌٛٚٞ ثٌّؾْوثٌٕفْٟ  ثٌع٩ػدٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ  .7

 ثٌٕفْٟ ثٌضوع١ّٟ ثٌّضعوه ثٌع٩ػدٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ  .8

 وٛي دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ دج١ٌّّٛمٝ دٌٚصٛ .9

 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثًٕجهٜ ٔفْٟ صع١ٍّٟ  .91

 دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ دج١ٌْىٛهًثِج  دٌٚصٛوٛي .99
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 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثًٕجهٜ ٔفْٟ ٚلجةٟ ث٠ؾجدٟ .99

 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ٌٍضو٠ًذجس ثٌع٩ؽ١ز ٌٍّٙجًثس ث٨ؽضّجع١ز .93

 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ه٠ٕٟ ًٚفجٟٔ دجٌمٌثْ  .91

 دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ صٛو١وٞ  يدٌٚصٛوٛ .99

 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٌؾّجعجس ثٌّْجعور ثٌيثص١ز ىثس أ٨عٕضٟ عٌٖر مطٛر ،ؼ١ٌ ثٌقٌ ، ِٕظُ ،  .96

 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ دّٕٙؼ ث٩ٌّلجر ٕذٗ ثٌو٠ٕجِٟ ؼ١ٌ ثٌضق١ٍٍٟ .97

 ٌذٌٔجِؼ  ع٩ػ ث٤ّٟدٌٚصٛوٛي  .98
 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ دجٌفعج١ٌز ثٌيثص١ز .99

 دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ دجٌْعٝ ٔقٛ ث٨ِجْ ٛيدٌٚصٛو .91

 دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ٚثلعٝ ٌنفٜ فور أعٌثٛ ث٨عضّجه عٍٝ ثٌذجًدض١ًٛثس دٌٚصٛوٛي .99

    هًثن ًٙٛر ثٌؾُْ ٌوٜ ثٌذو٠ٕجسإدٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ دجٌٛثلع ؽّجعٟ ٌضق١ْٓ دٌٚصٛوٛي  .99

 

 ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ 

 دٌٔجِؾج (19)

 ثٌّٛؽز ثٌغجٌغز 

 دٌثِؼ (7)
 ي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ  ثٌّعٌـٟ  ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔ دٌٚصٛوٛ .9
 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ثثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔ  .9
 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ دجٌفعج١ٌز ثٌيثص١ز  ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔ .3
  -دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ٌٍٛعٟ ث٨ٟٔ  ِع ثعجهر ثٌذ١ٕز ثٌّعٌـ١ز .1
  -ي دٌٔجِؼ ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ٌٍٛعٟ ث٨ٟٔ  ِع ثٌّنط٠دٌٚصٛوٛ .9
 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ٌٍضمذً ٚث٨ٌضَثَ ِع ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ  .6
 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ٌٍؾوٌٟ ثٌٍْٛوٟ ِع ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ  .7

 

 ثٌّٛؽز ثٌغج١ٔز 

 دٌثِؼ (9)
 ِ عٍٝ ٝذ٠ ثٌيثسثٌٕفْٟ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ِؤّ ثٌع٩ػدٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ  .9

 ثٌٕفْٟ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ٌِصىَ فٛي ٙوِز ثٌع٩ػدٌٔجِؼ  -دٌٚصٛوٛي  .9

 فٛي ثٌّنط٠  دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌّعٌـٟ ثٌٌّّوَ .3

 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ثٌّعٌـٟ ثٌمٟٚٚ .1

 ث٠٨ؾجدٟ ثٌّعٌـٟ دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ .9

 

 ز عٍِٟؤّْز ثٚ ٌِصىَر ثٚلجةّ ٠َِؼ ٌع٩ؽجس ثمٌٞ
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 دٌٔجِؾج (99) 
  ثٌّوًوز دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌضىجٍِٟ ثٌٌّصىَفٛي ث٨ٔفعجي ٌنفٜ فور ثٌٚوِز ثٌٌّوذز .9
 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ  ث٠٨ؾجدٟ ثٌٌّصىَ فٛي ثٌطّأٔز .9
 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ  ثٌٌّصىَ فٛي ثٌّعٕٟ  .3
 ثق ثٌوٖ٘ز دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ  ثٌٛثلعٝ ثٌمجةُ عٍٟ ثمضٌ .1
 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌضْجِـ  .9
 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٌٝج  .6
 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌضفجسي .7

 ث٠٨ؾجدٟ دؾٛهر ثٌق١جر ثٌٌّصىَ فٛي ثٌضوع١ُ ثٌٕفْٟ ثٌع٩ػدٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ  .8

 ٌّصىَ عٍٝ ثٌطٌؿثٌ ػ ثٌٕفْٟ ثٌضق١ٍٍٟثٌع٩دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ  .9

 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ثٌو٠ٕجِٝ ثٌضوع١ّٟ .91

 دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ دّٕٙؼ ث٩ٌّلجر ٕذٗ ثٌو٠ٕجِٟ ؼ١ٌ ثٌضق١ٍٍٟ ثٌّؤِّ عٍٝ ثٌّٛثؽٙز .99

 ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌضعذ١ٌٞ ثٌضوع١ّٟدٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ  .99

 

 ثٌذٌثِؼ ثٌّضٌؽّز

 ( دٌٔجِؾج13) 

 جٌغزثٌّٛؽز ثٌغ

 دٌٔجِؾج (91) 
 .Mazza ,J., et. al ٚٝع :دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ صو٠ًخ ِٙجًثس ثٌع٩ػ ثٌؾوٌٝ ثٌٍْٛوٝ ـٝ ثٌّوثًُ  .9

 .Bruno A.Cayoun, Sarah Eٚٝع :  ،دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ ِعٌـٟ ٍّٛوٝ ِؤِّ عٍٝ ثٌٛعٟ ث٢ٟٔ  .8

Francis,&  Alica G. Shires 

 John Kabat -Zinnٚٝع :  ،ٞؽ٠ ثٌمجةُ عٍٝ ثٌٛعٝ ث٢ٔٝ دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ دنفٜ ثٌ .3

: ، ٚٝع  دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ دجٌضمذً ٚث٨ٌضَثَ ٌضق١ْٓ ًٙٛر ثٌؾُْ ٌيٚثس ثٌٌٖٖ ثٌعٚذٟ دٌٚصٛوٛي دٌٚصٛوٛي .4
EMILY K. SANDOZ, KELLY G. WILSON, & TROY DUFRENE 

   Melanie Harnedٝع : ثٌضعٌٛ ثٌّطٛي ، ٚ -دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ثٌؾوٌٟ ثٌٍْٛوٟ .9

 Carissa Gustafson  ، ٚٝع :ع٩ؽٟ دجٌضمذً ٚث٨ٌضَثَ ٌْذعز ثّجد١ع دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ  .6

 Sheri، ٚٝع :  ٌٞذ٠ صمٍذجس ثٌَّثػ ٩ٌٝطٌثدجس عٕجة١ز ثٌمطخ  دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ِٙجًثس ثٌع٩ػ ثٌؾوٌٟ ثٌٍْٛوٟ. 7 .7

Van Dijk  Karma Guindon &  

 ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ، ٚٝع : دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌَّػ د١ٓ ِٙجًثس ثٌع٩ػ ثٌؾوٌٟ ثٌٍْٛوٟ ٚ ثٌع٩ػ .8

Blaise Aguirre , Gillian Galen   & Alec Miller  

 Foundation for Alcohol Research andٚٝع :  ،  ثٌّعويدٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ٔفْٟ ثٌؾوٌٟ ثٌٍْٛوٟ  .9

Education 

https://www.amazon.com/Sheri-Van-Dijk/e/B00279DMB6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Sheri-Van-Dijk/e/B00279DMB6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Sheri-Van-Dijk/e/B00279DMB6/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Karma-Guindon/e/B002LUQAOW/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Blaise+Aguirre+MD&text=Blaise+Aguirre+MD&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Blaise+Aguirre+MD&text=Blaise+Aguirre+MD&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Gillian-Galen-PsyD/e/B00C00OE9G/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Alec+Miller+PsyD&text=Alec+Miller+PsyD&sort=relevancerank&search-alias=books
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 Sherry S. Safaviثّجد١ع ، ٚٝع :   دٌٔجِؼ ع٩ؽٝ ؽوٌٝ ٍّٛوٝ ٌّور ّضز دٌٚصٛوٛي .91

دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ع٩ؽٝ  ٔفْٟ ٔؤِّ عٍٟ ثّضٌثص١ؾ١جس ثٌّٛؽز ثٌغجٌغز ٌٍع٩ؽجس ثٌٍْٛو١ز ٌنفٜ ثعٌثٛ دعٜ  .99
 et.al. Jill Ehrenreich-May ,:، ٚٝع ٌوٞ ث٤ٟفجي ث٨ٝطٌثدجس ث٨ٔفعج١ٌز 

 & Zindel Segal, Mark Williamsٚٝع :  ،ث٢ٟٔ ِؤِّ عٍٝ ثٌٛعٟ ِعٌـٟ  دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ع٩ؽٝ  ٔفْٟ .18
John Teasdale 

،  Alan Marllat :دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ٌٍٛلج٠ز ِٓ ث٨ًصىجُ ث٨هِجٟٔ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔ ، ٚٝع  .13
Sarah Bowen ،Neha Chawla 

 Sheri Van Dijk ٚٝع : دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ٔفْٟ ثٌؾوٌٟ ثٌٍْٛوٟ ، .91

 

 

 ثٌغج١ٔز ثٌّٛؽز 

 دٌثِؼ (3)
 .MaCay, Mدٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ ٔفْٟ  ِعٌـٟ ٍّٛوٟ  ٚٝع :       .9

 Joan M. Farrell, Neele Reiss, and Ida A. Shawٚٝع :  دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ دجٌّنط٠ دٌٚصٛوٛي .9

 ٚٝع :  ، ِعٌـٟ ٍّٛوٟ دّٙجًثس ثٌضألٍُ دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ ع٩ؽٟ  .3

Ronald Kadden , Kathleen Carroll , Dennis Donovan , Ned Cooney ,  Peter Monti , David Abrams , 

&  Mark Litt &  Reid Hester 

 ِضٕٛعجس

 دٌٔجِؾج (79) 
 Barry Neil Kaufmanٚٝع:   - ًث٠َ ٙٓ دٌٔجِؼ دٌٚصٛوٛي .9

 .Stephanie Parks Warshaw, M.A., et al :ٚٝع ثٌطذعز ثٌغج١ٔز    HELP 3-6دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ  .9

 .Aspy, R. & Grossman, Bٚٝع : ثٌطذعز ثٌغج١ٔز ٌٍضومً ثٌٖجًِ ٩ٌٟفجي   2ٛي ّٔٛىػ ٠ٍؾ١ًٛثسدٌٚصٛو .3

ٚٝع : ٚـٌٟ ثٌقٌوز ٚصٖضش ث٨ٔضذجٖ ،   لًٚٛ ثٌٛظجةؿ ثٌضٕف١ي٠ز ع٩ػٌٍٛثٌو٠ٓ ٚث٨دٕجء ٌثٌٕفْٟ دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ  دٌٚصٛوٛي .1
Margaret H.Sibley 

 .Deborah L. Cabaniss, Sabrina Cherry, Carolyn Jٚٝع :  ، ٌٍع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌو٠ٕجِٟدٌٔجِؼ  دٌٚصٛوٛي .9

Douglas and Anna Schwartz 

 .Nakimuli – Mpungu, E., et.al، ٚٝع : ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌضوع١ّٟ  دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ .6

أٟفجي ١ٟؿ  ( ٌضط٠ٌٛ ِٙجًثس ثٌضفجعً ث٤ؽضّجعٟ ٌوRDIٞ     ؽضّجع١زض١ّٕز ثٌع٩لجس ث٤د) ثٌضومً  دٌٚصٛوٛي دٌٔجِؼ .7
 Steven E.Gutstein & Rachelle K.Sheelyثٌضٛفو ، ٚٝع : 

   Isaac Marksدجٌضعٌٛ ثٌَّّٚػ دقْٓ ثٌٌّثَ ، ٚٝع :   ثٌٕفْٟدٌٔجِؼ ثٌع٩ػ  دٌٚصٛوٛي .8

  Giovanni.Fava &  Giovanni.Favaثٌٕفْٟ دقْٓ ثٌٌّثَ ، ٚٝع :  دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ  دٌٚصٛوٛي .9

file://s/ref=dp_byline_sr_book_1
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 Company Mind Mediaع :   ، ٚٛ ٚذ١ز ثٌٌثؽعز ثٌّذ١ٕز عٍٝ صنط٠١ ثٌّل ثٌىّٟدذٌٔجِؼ ثٌضؽي٠ز ثٌع دٌٚصٛوٛي .91

 Richard Gallagher.  ،Howard B.Abikoff ، Elana، ٚٝع :  دذٌٔجِؼ صو٠ًذجس ثٌّٙجًثس ثٌضٕظ١ّ١ز دٌٚصٛوٛي .99

G.Spira 

  .Laugeson, E  ٝع :ٚدٌٔجِؼ صو٠ًخ ثٌّٙجًثس ث٨ؽضّجع١ز ٌوٞ ِٞطٌدٟ ١ٟؿ ثٌضٛفو ِٓ ثٌٌثٕو٠ٓ ،  دٌٚصٛوٛي .99

 Center for Clinical ٚٝع :دٌٔجِؼ صو٠ًخ ثٌّٙجًثس ث٨ؽضّجع١ز ٌوٞ ث٨ٝطٌثدجس ثٌعم١ٍز ثٌٖو٠ور ،  دٌٚصٛوٛي .93

Interventions 

 Germer,C. & Neff,K ، ٚٝع : ع٩ػ ثٌٕفْٟ دجٌضٌـك دجٌيثسثٌدٌٔجِؼ  دٌٚصٛوٛي .91

 Carmel Conn  دٌٔجِؼ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌوًثِٟ ، ٚٝع  دٌٚصٛوٛي .99

 .Deborah L. Cabaniss, Sabrina Cherry, Carolyn J  وضع ،  ٌٍع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌو٠ٕجِٟ دٌٔجِؼ دٌٚصٛوٛي .96

Douglas and Anna Schwartz 

 ، ٚٝع  ثٟفجي ثٝطٌثح ١ٟؿ ثٌضٛفو٨ِٙجس صوع١ّٟ ٌنفٜ ٙعٛدجس ثٌضٛثًٙ صومٍٟ  دٌٔجِؼ دٌٚصٛوٛي .97

BarryWright and ChrisWilliams 

 
 ٌؽّزصأ١ٌؿ ٚص

 ٚثّضذجٔجس  ٚلٛثةُ صم٠ُٛ ٚلٛثةُ ٌِثؽعز لٛثةُ
 ِٚمج١٠ِ ٔف١ْز ١ّٚىجص٠ٌز  ِْٚٛؿ ٚثمضذجًثس

 ثهثر( 9989)
 

 ثٌعوه ث٨هٚثس
 969 ثٌمٛثةُ ثٌّؤٌفز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ؽجس ثٌٕف١ْز

 981 ٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ ِضٕٛعز ثهٚثس ِؤٌفز
 978 ٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ ِضٕٛعز ثهٚثس ِضٌؽّز

 999 ٌٌٍثٕو٠ٓ ِضٕٛعز ِؤٌفزثهٚثس 
 961 ثهٚثس ِضٌؽّز ٌٌٍثٕو٠ٓ

 91 ثهٚثس ؽ١ْٕز ِؤٌفز
 931 ثهٚثس ؽ١ْٕز ِضٌؽّز

 916 ٧ٌهِجْ ثهٚثس ِؤٌفز
 89 ٧ٌهِجْ ثهٚثس ِضٌؽّز

 9989 ؽٍّز
 

 ثٌمٛثةُ ثٌّؤٌفز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ؽجس ثٌٕف١ْز

 ( لجةّز969) 

 ثٌمٛثةُ ث١ٌٚ٨ز ٚثٌّعوٌز

 ثٌّٛؽز ثٌغجٌغز
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 زلجةّ (91) 

 61 –لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ  ثٌؾوٌٟ ثٌٍْٛوٟ  .9

 ثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ  ثٌؾوٌٟ ثٌٍْٛوٟ .9

 ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ  ثٌؾوٌٟ ثٌٍْٛوٟ .3

 ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ  ث٨ٔجٌٛػ ثٌمجةّز  .1

 997ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ  ثٌؾوٌٟ ثٌٍْٛوٟ    .9

 ٚث٨ٌضَثَ لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ  دجٌضمذً .6

 ثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ  دجٌضمذً ٚث٨ٌضَثَ .7

 ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ دجٌضمذً ٚث٨ٌضَثَ .8

 ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .9

 917 -ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ  دجٌضمذً ٚث٨ٌضَثَ  .91
 لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ  دجٌٛعٟ ث٨ٟٔ .99

 دجٌٛعٟ ث٨ٟٔػ  ثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ .99

 دجٌٛعٟ ث٨ٟٔ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .93

  ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .91

 997 -ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ  دجٌٛعٟ ث٨ٟٔ  .99
 لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ دْٕك ثٌضق١ًٍ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ .96

 دْٕك ثٌضق١ًٍ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .97

 دْٕك ثٌضق١ًٍ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػثٌمجةّ .98

  ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .99

 969 -ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ دْٕك ثٌضق١ًٍ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ  .91
 

 ثٌّٛؽز ثٌغج١ٔز

 زلجةّ (91) 

 لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ .9

 ٍٛوٟثٌّعٌـٟ ثٌْثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .9

 ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .3

  ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .1

 969-ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ  .9
 لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ دئعجهر ثٌذ١ٕز ثٌّعٌـ١ز .6

 دئعجهر ثٌذ١ٕز ثٌّعٌـ١زثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .7

 دئعجهر ثٌذ١ٕز ثٌّعٌـ١ز ٌع٩ػثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ث .8

  ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .9

 999 -ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ دئعجهر ثٌذ١ٕز ثٌّعٌـ١ز  .91
 لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌعم٩ٟٔ ث٨ٔفعجٌٟ ثٌٍْٛوٟ .99

 ثٌٕفْٟ ثٌعم٩ٟٔ ث٨ٔفعجٌٟ ثٌٍْٛوٟثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .99

 ثٌٕفْٟ ثٌعم٩ٟٔ ث٨ٔفعجٌٟ ثٌٍْٛوٟ ضم٠ُٛ ثٌع٩ػثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌ .93

  ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .91

 919 -ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌعم٩ٟٔ ث٨ٔفعجٌٟ ثٌٍْٛوٟ .99
 لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ دٞذ٠ ثٌيثس .96
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  ثٌٕفْٟ دٞذ٠ ثٌيثسثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ  .97

 ثٌٕفْٟ دٞذ٠ ثٌيثس ُ ثٌع٩ػثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ٛ .98

  ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .99

 999 –ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ دٞذ٠ ثٌيثس  .91

 

 ِضٕٛعجس 

 لجةّز (96)
 لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌضعذ١ٌٞ ثٌضوع١ّٟ .9

  ثٌٕفْٟ ثٌضعذ١ٌٞ ثٌضوع١ّٟثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ  .9

 ثٌٕفْٟ ثٌضعذ١ٌٞ ثٌضوع١ّٟ ُ ثٌع٩ػثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ٛ .3

 ثٌٕفْٟ ثٌضعذ١ٌٞ ثٌضوع١ّٟ ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .1

   998 – ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌضعذ١ٌٞ ثٌضوع١ّٟ .9

 لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ دنفٜ ث٤ىٜ .6

 ثٌٕفْٟ دنفٜ ث٤ىٜثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .7

 ثٌٕفْٟ دنفٜ ث٤ىٜ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر  .8

 ثٌٕفْٟ دنفٜ ث٤ىٜ ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .9

 961 -ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ دنفٜ ث٤ىٜ  .91
 لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ دنفٜ ث٤ىٜ ٌٍّوِٓ .99

  ثٌٕفْٟ دنفٜ ث٤ىٜ ٌٍّوِٓثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ  .99

 ثٌٕفْٟ دنفٜ ث٤ىٜ ٌٍّوِٓ ٠ُ ثٌع٩ػثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضمٛ .93

 ثٌٕفْٟ دنفٜ ث٤ىٜ ٌٍّوِٓ ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .91

 997 - ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ دنفٜ ث٤ىٜ ٌٍّوِٓ .99
 لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ث٠٨ؾجدٟ دؾٛهر ثٌق١جر .96

 ١جرثٌٕفْٟ ث٠٨ؾجدٟ دؾٛهر ثٌقثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .97

 ثٌٕفْٟ ث٠٨ؾجدٟ دؾٛهر ثٌق١جر ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .98

 ثٌٕفْٟ ث٠٨ؾجدٟ دؾٛهر ثٌق١جر ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .99

 913 -ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ث٠٨ؾجدٟ دؾٛهر ثٌق١جر  .91
 ٌّصىَ عٍٝ ثٌطٌؿثٌ لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌضق١ٍٍٟ .99

 ٌّصىَ عٍٝ ثٌطٌؿثٌ ثٌٕفْٟ ثٌضق١ٍٍٟر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ  ثٌمجةّز ثٌّٛؽَ .99

 ٌّصىَ عٍٝ ثٌطٌؿثٌ ثٌٕفْٟ ثٌضق١ٍٍٟ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .93

 ٌّصىَ عٍٝ ثٌطٌؿثٌ ثٌٕفْٟ ثٌضق١ٍٍٟ ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .91

 919 - ٌّصىَ عٍٝ ثٌطٌؿثٌ ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌضق١ٍٍٟ .99
 صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌضٛو١وٞ ث٠٨ؾجدٟ لجةّز .96

 ثٌٕفْٟ ثٌضٛو١وٞ ث٠٨ؾجدٟثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .97

 ثٌٕفْٟ ثٌضٛو١وٞ ث٠٨ؾجدٟ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .98

 ثٌٕفْٟ ثٌضٛو١وٞ ث٠٨ؾجدٟ ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .99

 918 -٠ؾجدٟثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌضٛو١وٞ ث٨ .31

 ثٌٕفْٟ ثٌؾٖطجٌضٟ ٕ٘ج ٚث٨ْ لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ .39

 ثٌٕفْٟ ثٌؾٖطجٌضٟ ٕ٘ج ٚث٨ْثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .39

 ثٌٕفْٟ ثٌؾٖطجٌضٟ ٕ٘ج ٚث٨ْ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .33

 ثٌٕفْٟ ثٌؾٖطجٌضٟ ٕ٘ج ٚث٨ْ ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .31
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 911 -ع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌؾٖطجٌضٟ ٕ٘ج ٚث٨ْ ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌ .39

 ثٌٕفْٟ ثٌؾّجعٟ دجٌٍعخ لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ .36

  ثٌٕفْٟ ثٌؾّجعٟ دجٌٍعخثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ  .37

 ثٌٕفْٟ ثٌؾّجعٟ دجٌٍعخ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .38

 ثٌٕفْٟ ثٌؾّجعٟ دجٌٍعخ ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .39

 997 -م٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌؾّجعٟ دجٌٍعخ ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌض .11

 ثٌٕفْٟ ث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌضفجسي لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ .19

 ثٌٕفْٟ ث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌضفجسيثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .19

 ثٌٕفْٟ ث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌضفجسي ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .13

 ثٌٕفْٟ ث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌضفجسي ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .11

 999 -ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌضفجسي .19

 ث٠٨ؾجدٟ دؾٛهر ثٌق١جر ثٌٌّصىَ فٛي ثٌضوع١ُ ثٌٕفْٟ لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ .16

 ث٠٨ؾجدٟ دؾٛهر ثٌق١جر ثٌٌّصىَ فٛي ثٌضوع١ُ ثٌٕفْٟثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .17

 ث٠٨ؾجدٟ دؾٛهر ثٌق١جر ثٌٌّصىَ فٛي ثٌضوع١ُ ثٌٕفْٟ مجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػثٌ .18

 ث٠٨ؾجدٟ دؾٛهر ثٌق١جر ثٌٌّصىَ فٛي ثٌضوع١ُ ثٌٕفْٟ ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .19

 919 - ث٠٨ؾجدٟ دؾٛهر ثٌق١جر ثٌٌّصىَ فٛي ثٌضوع١ُ ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ .91

 دئعجهر ث٦عّجي ثٌض٠ٌٛٚٞ ثٌّؾْوثٌٕفْٟ  ٌع٩ػلجةّز صم٠ُٛ ث .99

 دئعجهر ث٦عّجي ثٌض٠ٌٛٚٞ ثٌّؾْوثٌٕفْٟ ثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .99

 دئعجهر ث٦عّجي ثٌض٠ٌٛٚٞ ثٌّؾْوثٌٕفْٟ  ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .93

  ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .91

 991 -ر ث٦عّجي ثٌض٠ٌٛٚٞ ثٌّؾْو دئعجهثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ  .99
 ثٌٕفْٟ ثٌضوع١ّٟ ثٌّضعوه لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ .96

 ثٌٕفْٟ ثٌضوع١ّٟ ثٌّضعوهثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .97

 ثٌٕفْٟ ثٌضوع١ّٟ ثٌّضعوه ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .98

 ثٌٕفْٟ ثٌضوع١ّٟ ثٌّضعوه ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .99

 991 – ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌضوع١ّٟ ثٌّضعوهثٌمجةّز ثٌّعوٌز  .61

 دج١ٌّّٛمٟ ثٌٕفْٟ لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ .69

 دج١ٌّّٛمٟ ثٌٕفْٟثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .69

 دج١ٌّّٛمٟ ثٌٕفْٟ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .63

 دج١ٌّّٛمٟ ثٌٕفْٟ ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .61

 دج١ٌّّٛمٟ ٕفْٟثٌ ثٌع٩ػ ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ .69

 ث٠٨ؾجدٟ ثٌّعٌـٟ ثٌٕفْٟ لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ .66

 ث٠٨ؾجدٟ ثٌّعٌـٟ ثٌٕفْٟ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .67

 ث٠٨ؾجدٟ ثٌّعٌـٟ ثٌٕفْٟثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .68

 ث٠٨ؾجدٟ ثٌّعٌـٟ ثٌٕفْٟ ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .69
 

 عٍٟ ثٚ ٌِصىَر عٍٟلٛثةُ ع٩ؽجس ِؤّْز عٍٟ ثٚ لجةّز 
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 زلجةّ (31) 
 919 –لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ  ث٠٨ؾجدٟ ثٌٌّصىَ فٛي ثٌطّأٔز  .9

 ث٠٨ؾجدٟ ثٌٌّصىَ فٛي ثٌطّأٔزثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .9

 ث٠٨ؾجدٟ ثٌٌّصىَ فٛي ثٌطّأٔز ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .3

  ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .1

 939 –ثٌٌّصىَ فٛي ثٌّعٕٟ  لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ  .9

 ثٌٌّصىَ فٛي ثٌّعٕٟثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .6

 ثٌٌّصىَ فٛي ثٌّعٕٟ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .7

  ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .8

 936 –لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ  ثٌٛثلعٝ ثٌمجةُ عٍٟ ثمضٌثق ثٌوٖ٘ز  .9

 ثٌمجةُ عٍٟ ثمضٌثق ثٌوٖ٘زثٌٛثلعٝ ثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .91

 ثٌٛثلعٝ ثٌمجةُ عٍٟ ثمضٌثق ثٌوٖ٘ز ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .99

  ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .99

 938 –لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌضْجِـ  .93

 ثث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌضْجِـثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .91

 ثث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌضْجِـ ٠ُ ثٌع٩ػثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضمٛ .99

  ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .96

 911 –لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٌٝج  .97

 ثث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٌٝجثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .98

 ثث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٌٝج ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .99

  ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ  .91

 996 -لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌضفجسي .99

 ث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌضفجسيثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .99

 ث٠٨ؾجدٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌضفجسي ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .93

  ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .91

 صىَ فٛي ٙوِزلجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ثٌٌّ .99

 ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ثٌٌّصىَ فٛي ٙوِزثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .96

 ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ثٌٌّصىَ فٛي ٙوِز ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .97

 ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .88

 ثٌمجةّز ثٌّعوٌز ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ثٌٌّصىَ فٛي ٙوِز .99

 997 –ٌّصىَفٛي ث٨ٔفعجي ثٌضىجٍِٟ ثٌٕفْٟ ٌثع٩ػ ثٌلجةّز صم٠ُٛ   .31

 
 ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ

 ثٌّٛؽز ثٌغجٌغز

 زلجةّ (36) 
 989 –لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ  ثٌّعٌـٟ  ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔ  .9

 ثٌّعٌـٟ  ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .9

 ٌٛعٟ ث٨ٟٔثٌّعٌـٟ  ثٌّؤِّ عٍٟ ث ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .3

 ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .1
 931 –لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔ  .9



 75 

 ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .6

 ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .7

 ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػثٌمجةّز ث٨ .8
 999 –لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ دجٌفعج١ٌز ثٌيثص١ز  ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔ  .9

 دجٌفعج١ٌز ثٌيثص١ز  ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .91

 دجٌفعج١ٌز ثٌيثص١ز  ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .99

 ُ ثٌع٩ػثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ٛ .99
 911 –لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ دنفٜ ثٌٞؽ٠ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔ  .93

 دنفٜ ثٌٞؽ٠ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .91

 دنفٜ ثٌٞؽ٠ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .99

 ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .96
 997 –ِٓ ث٨ًصىجُ ث٨هِجٟٔ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔ لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ٌٍٛلج٠ز  .97

 ٌٍٛلج٠ز ِٓ ث٨ًصىجُ ث٨هِجٟٔ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .98

 ٌٍٛلج٠ز ِٓ ث٨ًصىجُ ث٨هِجٟٔ ثٌّؤِّ عٍٟ ثٌٛعٟ ث٨ٟٔ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .99

 ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .91
 991 - -٠ُ ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ٌٍٛعٟ ث٨ٟٔ  ِع ثعجهر ثٌذ١ٕز ثٌّعٌـ١زلجةّز صمٛ .99

 ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ٌٍٛعٟ ث٨ٟٔ  ِع ثعجهر ثٌذ١ٕز ثٌّعٌـ١زثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ   .99

 ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ٌٍٛعٟ ث٨ٟٔ  ِع ثعجهر ثٌذ١ٕز ثٌّعٌـ١زثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ  .93

 ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .91
 919 - -ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ٌٍٛعٟ ث٨ٟٔ  ِع ثٌّنط٠ لجةّز صم٠ُٛ .99

   ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ٌٍٛعٟ ث٨ٟٔ  ِع ثٌّنط٠ثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ  .96

 ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ٌٍٛعٟ ث٨ٟٔ  ِع ثٌّنط٠ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ  .97

 ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .98
 918 –ٍٛوٟ لجةّز صم٠ُٛ ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ٌٍضمذً ٚث٨ٌضَثَ ِع ثٌّعٌـٟ ثٌْ .99

   ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ٌٍضمذً ٚث٨ٌضَثَ ِع ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ  .31

 ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ٌٍضمذً ٚث٨ٌضَثَ ِع ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ  .39

 ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .39
  997  -لجةّز صم٠ُٛ ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ٌٍؾوٌٟ ثٌٍْٛوٟ ِع ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟ .33

   ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ٌٍؾوٌٟ ثٌٍْٛوٟ ِع ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ    .31

  ثٌَّػ ثٌع٩ؽٟ ٌٍؾوٌٟ ثٌٍْٛوٟ ِع ثٌّعٌـٟ ثٌٍْٛوٟثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ  .39

 ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ  .36

 

 ِضفٌلجس

 زلجةّ (91) 
 936 –لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌو٠ٕجِٝ ثٌضوع١ّٟ  .9

 ثٌو٠ٕجِٝ ثٌضوع١ّّٟٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ  ثٌمجةّز ثٌ .9

 ثٌو٠ٕجِٝ ثٌضوع١ّٟ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .3

 ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .1
 916 -لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌّعٌـٟ ثٌمٟٚٚ .9

 ثٌّعٌـٟ ثٌمٟٚٚثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .6

 ثٌّعٌـٟ ثٌمٟٚٚ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .7
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 ز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػثٌمجةّ .8
 991 –لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌوًثِٟ  .9

 ثٌٕفْٟ ثٌوًثِٟثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ   .91

 ثٌٕفْٟ ثٌوًثِٟ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .99

 ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .99
 939 –لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ دج٨ّٟ  .93

 ثٌٕفْٟ دج٨ّٟ  ثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .91

 ثٌٕفْٟ دج٨ّٟ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .99

 ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .96
  916 –لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ دجٌّنط٠  .97

  ثٌٕفْٟ دجٌّنط٠ثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ  .98

 ثٌٕفْٟ دجٌّنط٠ ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .99

 ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .91

 993 -لجةّز صم٠ُٛ ثٌع٩ػ دجٌفعج١ٌز ثٌيثص١ز   .99

 دجٌفعج١ٌز ثٌيثص١ز  ثٌمجةّز ثٌّٛؽَر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ  .99

 دجٌفعج١ٌز ثٌيثص١ز  ثٌمجةّز ثٌّنضٌٚر ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .93

  ثٌمجةّز ث٨ٔجٌٛػ ٌضم٠ُٛ ثٌع٩ػ .91
 

 ٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ متنىعة ِؤٌفز ثهٚثس
 ثهثر( 981)

 
 
 ٝ ِٛلفٟ ًِٚٛ ٥ٌٟفجيثّمجٟ:  ثمضذجً ث٤ًٔخ ثٌع١ٕو .9

 ِٛلفٟ ثّمجٟٝ ًِٚٛ ٨وضتجح ث٤ٟفجي :ثمضذجً ثٌطجةٌ ثٌق٠َٓ  .9

 ثّمجٟٝ ِٛلفٟ ًِٚٛ ٥ٌٟفجي :ثمضذجً ثٌمٌه ثٌعوٚثٟٔ .3
 ثّمجٟٝ ِٛلفٟ ًِٚٛ ٥ٌٟفجي : ثمضذجً ثٌم٠ ثٌؽ١ًٛ .1
 ٍْٛو١جس ثٌؽ١ٌر )٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ(ٌ ث٨ٔجٌٛػ ثّضذجٔٗ .9
 فٚجي عٓ ثٌٛثٌو٠ٓ أٚ ثٌمجةُ دجٌٌعج٠ز )٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ(ٌمٍك ث٨ٔ ث٨ٔجٌٛػ ّضذج٨ٗٔث .6

 ٌمٍك ثٌّٛس )٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ( ث٨ٔجٌٛػ ّضذج٨ٗٔث .7

 ٍؽ١ٌر ث١ٌٌّٝز)٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ(ٌ ث٨ٔجٌٛػ ّضذج٨ٗٔث .8
 )٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ(ثّضذجٔٗ ثٌؽ١ٌر ث١ٌٌّٝز .9
 م١ٓ(ٍْٛو١جس ثٌؽ١ٌر )٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘ثٌّنضٌٚر ٌ ّضذج٨ٗٔث .91

 ٌمٍك ث٨ٔفٚجي عٓ ثٌٛثٌو٠ٓ أٚ ثٌمجةُ دجٌٌعج٠ز )٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ( ثٌّنضٌٚر ّضذج٨ٗٔث .99

 ٌمٍك ثٌّٛس )٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ(ثٌّنضٌٚر  ّضذج٨ٗٔث .99

 ٍؽ١ٌر ث١ٌٌّٝز )٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ(ٌ ثٌّنضٌٚر ّضذج٨ٗٔث .93

 ٍْٛو١جس ثٌؽ١ٌر )٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ(ٌ ثٌّٛؽَر ّضذج٨ٗٔث .91

 ٌمٍك ث٨ٔفٚجي عٓ ثٌٛثٌو٠ٓ أٚ ثٌمجةُ دجٌٌعج٠ز )٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ( ثٌّٛؽَر ذجّٔٗض٨ث .99

 ٌمٍك ثٌّٛس )٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ( ثٌّٛؽَر ّضذج٨ٗٔث .96

 ٍؽ١ٌر ث١ٌٌّٝز)٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ(ٌ ثٌّٛؽَر ّضذج٨ٗٔث .97

 ثّضذجٔٗ ٍّٛو١جس ثٌؽ١ٌر )٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ( .98
 ٠ٓ أٚ ثٌمجةُ دجٌٌعج٠ز )٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ(ثّضذجٔٗ لٍك ث٨ٔفٚجي عٓ ثٌٛثٌو .99

 ثّضذجٔٗ لٍك ثٌّٛس )٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ( .91

 استمارة جمع بيانات .21
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 ثٌمجةّز  ثٌّنضٌٚر ٌّْـ ثٌّنجٚؾ ثٌٖجةعز ٥ٌٟفجي .99

 ثٌمجةّز  ثٌّنضٌٚر ٌّْـ ثٌّنجٚؾ ثٌٖجةعز ٥ٌٟفجي .93
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 ٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ متنىعة ِضٌؽّز ثهٚثس
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1. Irla Lee Zimmermerman , Violette G.Steiner  & Robera Evatt Pond 
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 Ruth Aspy and Barry G. Grossman، ٚٝع  لجةّز ثٌنٚجة٘ ثٌىجِٕز ٌيٚٞ ث٤هثء ثٌٌّصفع .13
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 ِع آم٠ٌٓ ١ٌؿ ٚٝع:لجةّز مذٌر ث٤ّٝ ثٌّعوٌز  .96
 ١ٍّفٌِجْ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: ثٌطفٌٛز ١جسلجةّز ًٚص١ٕ .97
 إد١ٓ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: لجةّز ـق٘ ث٤فوثط ثٌٚو١ِز .98
 ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: ّضٌٚٓ لجةّز ـ٠ًٍٛوث ٌٍّٛٛثُ ثٌمٌٙٞ ٌوٜ ث٤ٟفجي .99
 ٌٛٞ ِع آم٠ٌٓ ٌث٘م١ٓ ٚٝع :لجةّز لٍك ث٨مضذجً ٥ٌٟفجي ٚثٌّ .61
 ( ٚٝع : هث١ٔجي دٌدٌ ِع آم91ٓ٠ٌلجةّز ٠٨ضْٛ ثٌّٛٛث١ّز ٥ٌٟفجي ) .69

 و١ٕؼ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: لجةّز ٌُٛ أٔؾٍُٛ ٌٌّثؽعز ث٤عٌثٛ .69
 لجةّز ٠ٌَٛـ١ً ٌّْـ ثٌّنجٚؾ ـٟ ٌِفٍز ثٌطفٌٛز ٚٝع : ٠ٌَٛـ١ً .63

 ِذٌ ِع آم٠ٌٓدجً ٚٝع: ْٔنز ثٌطفً -لجةّز ١ٌضْٛ ثٌّنضٌٚر ٌٍّٛٛثُ ثٌمٌٙٞ  .61
 ـًٌٛٛٔؼ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع : (36ْٔنز ث٦ٔجط ) –ثٌمجةّز ِضعوهر ث٤دعجه ٌٍؽٞخ ثٌّضعٍك دجٌّوًّز  .69
 هٚؽ٩ُ ١ّّظ ِع آم٠ٌٓ ( ٚٝع :39)ٌوٜ ثٌيوًٛ –ثٌمجةّز ِضعوهر ث٤دعجه ٌٍؽٞخ ثٌّضعٍك دجٌّوًّز .66
 ٚٝع: ؽْٛٔٓ ِع ِجوضْٖٛ لجةّز ٌِثؽعز أفوثط ثٌق١جر ٌٍطفً .67
 ٠ًَُٚ ِع آم٠ٌٓؾ.  ٚٝع :ثٝطٌثح ثٌٞؽ٠ ث٩ٌفك ٌٚوِز  لجةّز ٌِثؽعز .68
 ٠ًَُٚ ِع آم٠ٌٓ لجةّز ٌِثؽعز ثٝطٌثح ثٌٞؽ٠ ث٩ٌفك ٌٚوِز ٚٝع: .69
 MyADHD.comٚٝع:  لجةّز ٌِثؽعز ثٝطٌثدجس ٌِفٍز ثٌطفٌٛز .71
 وٛث١ًٌضٌ ٚٝع: لجةّز ٌِثؽعز أعٌثٛ ثٌٚوِز ٌوٜ ث٤ٟفجي .79
 ـٌثٔه ٚٝع:لجةّز ٌِثؽعز ث٨ٔفٚجي ٌوٜ ثٌطفً  .79
 ٚٝع: ًٚد١َٕ ِع آم٠ٌٓ لجةّز ٌِثؽعز ثٌضٛفو ٌوٜ ث٤ٟفجي )ثٌْٕنز ثٌّعوٌز( .73
 لذً ثٌّوًّز ٚٝع: ٌٛدٟ ِع آم٠ٌٓ لجةّز ٌِثؽعز ثٌّٖجعٌ ٤ٟفجي ِج .71
 ٔٛـٛصٕٟ ٚٝع: ْٔنز ثٌضم٠ٌٌ ثٌيثصٟ –لجةّز ٌِثؽعز ثٌّٙجًثس ث٨ؽضّجع١ز ٌٕٛـٛصٕٟ  .79

 ٔٛـٛصٕٟ ٚٝع: نز ث٩ٌّفعْٔ –لجةّز ٌِثؽعز ثٌّٙجًثس ث٨ؽضّجع١ز ٌٕٛـٛصٕٟ  .76
 ٚٝع: ّجوِ ِع آم٠ٌٓ لجةّز ٌِثؽعز ًه ثٌفعً صؾجٖ ثٌٞؽٟٛ ٌوٜ ثٌطفً .77
 وٌٚػ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: لجةّز ٌِثؽعز ٍّٛن ثٌضٛفو .78
 أصٖٕذجٓ ٚٝع:لجةّز ٌِثؽعز ٍّٛن ثٌطفً  .79
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 ٕذج١ٓثصٖ ٚٝع:لجةّز ٌِثؽعز ٍّٛن ثٌطفً  .81
 Gullone  & King، ٚٝع  9 –لجةّز ِْـ ثٌّنجٚؾ   .89

 أ١ٌٕٚو٠ه ِْـ ثٌّنجٚؾ ٌوٜ ث٤ٟفجي )ثٌْٕنز ثٌّعوٌز( ٚٝع : لجةّز .89

 ٘ٛؽْْٛ ِع  ًوّجْ ٚٝع: لجةّز ِٛهٍّٟ ٌٍّٛٛثُ ثٌمٌٙٞ .83
 ٘ٛؽٓ ٚٝع: لجةّز ٘ٛؽٓ ٌٍفؾ١عز .81
 ١ٔ٨ٕؼ ٚٝع: ِْـ دٌٔجِؼ ثٌٛلج٠ز ِٓ ث٦ّجءر ثٌؾ١ْٕز ٥ٌٟفجي .89
 ؽج٠ضٛٔو ٚٝع: ِْـ مذٌر ثٌضٛفو ثٌّذىٌر .86
 SEARS-Parent  (SEARS-P)ّٔٛىػ ثٌٛثٌو٠ٓ       ؽضّجع١ز ث٨ٔفعج١ٌزِمج٠ِ ثٌٌّٚٔز ٚثٌموًثس ث٨ .87

 Kenneth W. Merrell ٚٝع

   Ritvo, et al ، ٚٝع٠ًضفٛ ثٌّعوي ٌضٖن١٘ ثٌضٛفو  ِمج٠ِ .88

 ١ّٕؾٌ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع:ِم١جُ أفوثط ثٌق١جر  .89

 إ٠ٌ٠ه ٚٝع: ِم١جُ ثّضؾجدجس ث٤ّٝ ثٌطذ١عٟ .91
 ١ّ٘ٓجْ ِع آم٠ٌ ٚٝع: ِم١جُ أّٛأ مذٌثصٟ .99
 د١ُٕٛ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: ِم١جُ ثٝطٌثح ثٌٞؽٟٛ ثٌضج١ٌز ٌٍٚوِز دؾجِعز وج١ٌف١ًٔٛج دٍُٛ أٔؾٍُٛ  )ْٔنز ث٢دجء( .99
 ـ١ٌٖ ٚٝع: ٠ّٔ ٔم٘ ث٨ٔضذجٖ ٌوٜ ثٌطفً -ِم١جُ ثٝطٌثح ـٌٟ ثٌقٌوز ٚٔم٘ ث٨ٔضذجٖ  .93
 ـٛث ِع آم٠ٌٓ ٚٝع:ِم١جُ أعٌثٛ ثٝطٌثح ثٌٞؽٟٛ ثٌضج١ٌز ٌٍٚوِز ٌوٜ ثٌطفً  .91
 ـ١ٌٛه دٌص٠ًٛه ِع آم٠ٌٓ ضتجح ث٤ٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ ٚٝع :ِم١جُ ثو .99

 وٌٚد١ضج ِع آم٠ٌٓ ِم١جُ ثوضتجح ٚلٍك ث٤ٟفجي ثٌّعوي ٚٝع : .96

 ِم١جُ ث٨صؾج٘جس/ثٌّعضموثس ثٌنجٙز دجٌضعٍُ ثٌؾْٕٟ ٥ٌٟفجي ٚٝع: وٛك ِع د٠ٌه .97
 د١ٕذ١ىٌ ِع ّّّٛجْ ٚٝع: ِم١جُ ث٤فوثط ثٌٚو١ِز ٌوٜ ث٤ٟفجي .98
 ٔجٌفجٟٔ ٚٝع: نٟٚ ٚث٨ؽضّجعٟ ٧ٌّجءر ثٌؾ١ْٕز ٌوٜ ثٌيوًِٛم١جُ ث٦هًثن ثٌٖ .99

 أٌّْج ِع ـًٛصٕذ١ًٌٞ ٚٝع: ِم١ييجُ ث٦ّجءر ثٌؾ١ْٕز ـٟ ٌِفٍز ثٌطفٌٛز .911

  وجدٌثًث ِع آم٠ٌٓ  ِم١جُ ث٨ّضغجًر ٥ٌٟفجي ٚٝع : .919
 صٖٕوٌٌ ٚٝع: ِم١جُ ث٨ّضؾجدز ٌٍٞؽٟٛ .919
 ِم١جُ ثٌضعجٟؿ ِع ث٤ٟفجي ٚٝع: ّى١فٌ .913

 ً. ّض١١ً ِع آم٠ٌٓ:  ٚٝع ٓ ثٌؽٞخ ٥ٌٟفجيِم١جُ ثٌضعذ١ٌ ع .911

 ّجٌَٛ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع:ِم١جُ ثٌضعٌٛ ٥ٌفوثط ثٌٚو١ِز ثٌّقضٍّز  .919
 ِم١جُ ثٌضم٠ٌٌ ثٌيثصٟ ثٌّعّوي ٨وضتجح ث٤ٟفجي ٚٝع : إ٠ٍفج دٍٛٔجْٔىٝ ِع ٘جًصّٛس ِٛوٌُٚ .916

 دٌَٚ ِع آم٠ٌٓ ِم١جُ ثٌنٛؾ ثٌطذٟ ٥ٌٟفجي )ثٌْٕنز ثٌّعوٌز( ٚٝع : .917

 ـجٌى١ٕذٌػ ِع آم٠ٌٓ ؾ ثٌٕجؽُ عٓ ِٖج٘ور ثٌضٍفجٍ ٚٝع :ِم١جُ ثٌنٛ .918

 ِىًّٛصٌٞ ِع آم٠ٌٓ ِم١جُ ثٌنٛؾ ٌوٜ ث٤ٟفجي ٚٝع : .919

 ِم١جُ ثٌو١ًٌ ثٌضٖن١ٟٚ ٚث٨فٚجةٝ ث٠ٌِ٤ىٟ ثٌغجٌظ ثٌّعوي ٚٝع : ًٚدٌصَ .991

 ١ِٔ ٚٝع : ِم١جُ ثٌٍْٛن ثٌعوٚثٟٔ .999
 Charles Edwin Myersِم١جُ ثٌٚوِز دجٌٍعخ ، ٚٝع   .999
 Jennifer Hudson Findlingوِز دجٌٍعخ ، ٚٝع  ِم١جُ ثٌٚ .993

 ّجًٌٛ ِع ٠ّْْٕٛٛ ٚٝع:ِم١جُ ثٌٞؽٟٛ ث٨ٔفعج١ٌز ٥ٌٟفجي  .991
  ِع أًٚد١ٕجُ ِم١جُ صم٠ٌٌ ىثصٟ ٌٍٍْٛن ثٌعوٚثٟٔ ٥ٌٟفجي ٚ ثٌٌّث٘م١ٓ ثٌٚؽجً ٚٝع :ِم١جُ ثٌعوٚثْ :  .999

 ـٌثٔىّٛى١ِ
 et. al. Jessica A. Hellings ,ِم١جُ ثٌعوٚثْ ثٌظجٌ٘ ، ٚٝع  .996

ثٌفًٚ  ثٌوًثّٟ )ثًٌٚٛر  ِم١جُ ثٌعوٚثْ ثٌفٌعٟ ثٌّٖضك ِٓ ِم١جُ ٩ِفظز ثٌّع١ٍّٓ ٌضى١ؿ ثٌطفً هثمً .997
 ٚٝع : ٨ًّْٛ ِع آم٠ٌٓ ثٌّعوٌز(

 إ٠ٌٚ٠ٓ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع : ِم١جُ ثٌؽٞخ ٌوٜ ث٤ٟفجي .998

 ٠جؽىٝ ِع وجؽ٩ً ٚٝع : ِم١جُ ثٌؽٞخ .999
 دف١فٌ ِع ٚٔؼ ٚٝع : ِم١جُ ثٌؽ١ٌر ِضعوهر ث٤دعجه .991
 ٨ؽ٠ٌىج ًٟٖٚٛ ِع ّضْٛ م١جُ ثٌمٍك ث٨ؽضّجعٟ ٥ٌٟفجي )ثٌّعوي( ٚٝع :ِ .999
 ( ٚٝع : و٩ً ِٓ : ٠ًٌٕٛوٍ ٠ًّٖٚٛٔو  37)  -ِم١جُ ثٌمٍك ث٠ٌٌٚـ ثٌّعوي ٥ٌٟفجي  .999
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 ( ٚٝع : و٩ً ِٓ : ٠ًٌٕٛوٍ ٠ًّٖٚٛٔو  19)  -ِم١جُ ثٌمٍك ث٠ٌٌٚـ ثٌّعوي ٥ٌٟفجي  .993
 ِجًٓ ِع آم٠ٌٓ ع :ِم١جُ ثٌمٍك ِضعوه ث٤دعجه ٥ٌٟفجي ٚٝ .991
   MACHELLE D. MADSEN THOMPSON ِم١جُ ثٌٌّٚٔز ٌٚوِجس ث٤ٟفجي ، ٚٝع  .185

ُّّٕٚؿ ٨وضتجح ث٤ٟفجي ٚٝع : .996  ـًٟٛ٘ ِع آم٠ٌٓ ثٌّم١جُ ثٌ

 ؽ٠ٌٛثِع  ١ّّ٘ٛجْ ٚٝع : ِم١جُ ثٌّعضموثس ثٌّع١ج٠ًز فٛي ثٌعوٚثْ .997
 ّم١جُ ثٌّيُيعّوي ٨وضتجح ث٤ٟفجي ٚٝع : أًٚد١ٕجٍثٌ .998

 ص١ٖه ِع ١ٍِض١ًٖٛ ٚٝع : ثٌّعوي ٌٍنؾً ّم١جُثٌ .999

   ٠ًىّٛٔوثٌّم١جُ ثٌّعوي ٌٍمٍك ث٠ٌٌٚـ ٥ٌٟفجي ٚٝع : ٠ًٌٕٛوٍ ِع  .931

 ِم١جُ ثٌّعٌـز ثٌنجٙز دجٌضعٍُ ثٌؾْٕٟ ٥ٌٟفجي ٚٝع: وٛك ِع د٠ٌه .939
 ِم١جُ ثٌّٕجـع ٚثٌنْجةٌ ثٌّوًوز ٌٍؾّج  ٌوٜ ثٌٌّث٘م١ٓ ٚٝع: ّّٛي   .939

 دجًوٍٟ ٚٝع :  ثٌّطٌٛز ثًٌٚٛر -ف١ي٠ز ٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ ِم١جُ دجًوٍٟ ٌمًٚٛ ثٌٛظ١فز ثٌضٕ .933
 دجًوٍٟ ٚٝع :  ثٌّنضٌٚر ثًٌٚٛر -ِم١جُ دجًوٍٟ ٌمًٚٛ ثٌٛظ١فز ثٌضٕف١ي٠ز ٥ٌٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ  .931
 ِم١جُ د١ٌٌْْٛ ٌٍضمو٠ٌ ثٌيثصٟ ٩ٌوضتجح ٌوٜ ث٤ٟفجي ٚٝع : د١ٌٌْْٛ .939

 ٠ِٚ ِع ِجًِجً ٚٝع: ثٌّعوي -ِم١جُ صأع١ٌ ثٌقوط .936
 د١ّ٩ٕضٕٟ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: جُ صأع١ٌ ثٌّٛٛثُ ثٌمٌٙٞ ٥ٌٟفجي )ثٌْٕنز ثٌّعوٌز(ِم١ .937
 ٠ٍّجْ ِع آم٠ٌٓ  ٚٝع: ِم١جُ صودٌ ثٔفعجي ثٌْعجهر ٌوٜ ث٤ٟفجي .938
 ٚثٕذٛٓ ِع إٌؾٌ ٚٝع: ْٔنز ثٌّع١ٍِّٓم١جُ صمو٠ٌ ثٝطٌثح ثٌٍّْه  .939
 د١ٍٙجَ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: ِم١جُ صمو٠ٌ ثٝطٌثح ثٌٍّْه .911
 ثٌٌثدطز ث٠ٌِ٤ى١ز ٌٍطخ ثٌٕفْٟ ٚٝع:ح ـٌٟ ثٌقٌوز ٚٔم٘ ث٨ٔضذجٖ ِم١جُ صمو٠ٌ ثٝطٌث .919

 ّىٛدٌٍ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: ثٌطذعز ثٌغج١ٔز –ِم١جُ صمو٠ٌ ثٌضٛفو ـٟ ٌِفٍز ثٌطفٌٛز  .919
 ؽ١ٍ١جَ ٚٝع: ثٌطذعز ثٌغج١ٔز –ِم١جُ صمو٠ٌ ثٌضٛفو ٌؾ١ٍ١جَ  .913

 دجًدٌث ١ٕ٠ًٌِم١جُ صمو٠ٌ صٛفو ثٌطفٌٛز )وجًٍ( ٚٝع: أ٠ٌ٠ه ّىٛدٌٍ ًٚٚدٌس ٠ًٖضٌ ٚ .911

 ( ٚٝع: أ٠ٌ٠ه ّىٛدٌٍ ًٚٚدٌس ٠ًٖضٌ ٚدجًدٌث 9ٌ١ٕ٠ً-ِم١جُ صمو٠ٌ صٛفو ثٌطفٌٛز )وجًٍ .919

 ّٛثْْٔٛ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: ِم١جُ صمو٠ٌ ّٛثْْٔٛ ٨ْٛٔٚ ٚد١ٍٙجَ )ثٌْٕنز ثٌّنضٌٚر( .916
 ّٛثْْٔٛ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: ِم١جُ صمو٠ٌ ّٛثْْٔٛ ٨ْٛٔٚ ٚد١ٍٙجَ )ثٌْٕنز ثٌّعوٌز( .917

 ًٌٌٚثن ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: ٣ٌدجءوًد١ٍش ٌضٖن١٘ ثٝطٌثح ـٌٟ ثٌقٌوز ٚٔم٘ ث٨ٔضذجٖ ِم١جُ صمو٠ٌ ـ١ٕ .918
 ًٌٌٚثن ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: ٌٍّع١ٍِّٓم١جُ صمو٠ٌ ـ١ٕوًد١ٍش ٌضٖن١٘ ثٝطٌثح ـٌٟ ثٌقٌوز ٚٔم٘ ث٨ٔضذجٖ  .919
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 ٧ٌهِجْ ِؤٌفز ثهٚثس
 ثهثر( 619)
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 ٦ٔىجً ث٨عضّجه أٌعمجل١ٌٞ ثٌّنضٌٚر ث٨ّضذجٔز .3

 ٧ٌهِجْ ٌوٜ ثٌٌّث٘ك ثٌّعٌـٌٍٟضٛؽٗ  ثٌّنضٌٚر ث٨ّضذجٔز .1
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 ٍٍٙفز ٔقٛ ثٌعمجًٌ ّم١جُ ث٨ٔجٌٛػثٌ .97
 ثٌنذٌٞ ٌٍضعجٟٟ ٍٍٙفز ٔقٛ ثٌّٛلؿٌ ّم١جُ ث٨ٔجٌٛػثٌ .98

م١جُ ثٌذٌٚٞ ثٌّٕجظٌ ٌٍٙفز ثٌىٛوج١٠ٓ .99 ِّ    6 – ثٌ

 ٔقٛ ث٦عجًر ثٌق١ْز ٌوٜ ثٌٌّث٘ك  ثٌْعِٟم١جُ  .911

 ِم١جُ ثٌم١ُ ثٌْجٌذز ٩ٌعضّجه أٌعمجل١ٌٞ .919

   91 –ِم١جُ ثٌٍٙفز ٔقٛ  ثٌٕٖٛر ثٌعمجل٠ٌ١ز  .919

   91 -ِم١جُ ثٌٍٙفز ٔقٛ ثٌعمجً .913

  16 – ِم١جُ ثٌٍٙفز ٔقٛ ثٌّٛلؿ ثٌنذٌٞ ٌٍضعجٟٟ .911

 ٍّٕجظٌ ٌٍٙفز ثٌىٛوج١٠ٌٓثٌذٌٚٞ  ثٌّنضٌّٚم١جُ ثٌ .919
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 ٨صؾجٖ ثٌٌّث٘ك ٔقٛ ثٌضوم١ٓ ثٌّنضٌٚثٌّم١جُ  .916

 ثٌّنضٌٚ ٨هِجْ ث٨ؽَٙر ث٨ٌىض١ٌٔٚز ٌوٜ ث٨ٟفجيثٌّم١جُ  .917

 ٨عٌثٛ ث٨عضّجه عٍٟ ثٌذجًدض١ًٛثس ثٌّنضٌٚ ثٌّم١جُ .918

 ٌضمو٠ٌ فور ثٌٍٙفز ثٌّنضٌّٚم١جُ ثٌ .919

 ١ز ثٌيثس ثٌّضٛلعز ِضعوهر ث٤دعجه ٩ٌعضّجه ثٌعمجل١ٌٌٜفعجٌ ثٌّنضٌّٚم١جُ ثٌ .991

 ٌمٍك ث٨ًصىجُ ثٌّنضٌّٚم١جُ ثٌ .999

 ٌمٍك ثٌضوم١ٓ ثٌّنضٌّٚم١جُ ثٌ .999

 ٩ٌصؾجٖ ٔقٛ ث٦هِجْ ثٌّنضٌٚ ثٌّم١جُ .993

 ٩ٌصؾجٖ ٔقٛ ث٦هِجْ ٌوٜ ثٌٌّث٘ك ثٌّنضٌٚثٌّم١جُ  .991

 ٩ٌصؾجٖ ٔقٛ ث٨ًصىجُ ثٌّنضٌٚثٌّم١جُ  .999

 ٔقٛ ثٌعمجً ثٌذو٩ًٌ٠صؾجٖ  ثٌّنضٌٚثٌّم١جُ  .996

 ٩ٌصؾجٖ ٔقٛ ثٌعمجل١ٌ ثٌّنضٌٚ ثٌّم١جُ .997

 ٩ٌصؾجٖ ٔقٛ ثٌّوِٓ ثٌّنضٌٚ ِم١جُ .998

 ٔقٛ ث٦عجًر ثٌق١ْز ٌوٜ ثٌٌّث٘ك ٌٍْعٟ ثٌّنضٌّٚم١جُ ثٌ .999

 ٌٍم١ُ ثٌْجٌذز ٩ٌعضّجه أٌعمجل١ٌٞ ثٌّنضٌّٚم١جُ ثٌ .991

 ٍٍٙفز ٔقٛ  ثٌٕٖٛر ثٌعمجل٠ٌ١زٌ ثٌّنضٌّٚم١جُ ثٌ .999

 فز ٔقٛ ثٌعمجًٌٍٍٙ ثٌّنضٌّٚم١جُ ثٌ .999

 ٍٍٙفز ٔقٛ ثٌّٛلؿ ثٌنذٌٞ ٌٍضعجٌٟٟ ثٌّنضٌّٚم١جُ ثٌ .993

 ثٌذٌٚٞ ٌٍّٕجظٌ ٌٍٙفز ثٌىٛوج١٠ٓ ثٌّٛؽَ ثٌّم١جُ .991

 ٨صؾجٖ ثٌٌّث٘ك ٔقٛ ثٌضوم١ٓ ثٌّٛؽَ ثٌّم١جُ .999

 ثٌّٛؽَ ٨هِجْ ث٨ؽَٙر ث٨ٌىض١ٌٔٚز ٌوٜ ث٨ٟفجيثٌّم١جُ  .996

 ٨عٌثٛ ث٨عضّجه عٍٟ ثٌذجًدض١ًٛثس ثٌّٛؽَ ثٌّم١جُ .997

 ٌضمو٠ٌ فور ثٌٍٙفز ثٌّٛؽَ م١جُثٌّ .998

 ٌفعج١ٌز ثٌيثس ثٌّضٛلعز ِضعوهر ث٤دعجه ٩ٌعضّجه ثٌعمجل١ٌٜ ثٌّٛؽَ ثٌّم١جُ .999

 ٌمٍك ث٨ًصىجُ ثٌّٛؽَ ثٌّم١جُ .931

 ٌمٍك ثٌضوم١ٓ ثٌّٛؽَ ثٌّم١جُ .939

 ٩ٌصؾجٖ ٔقٛ ث٦هِجْ ثٌّٛؽَ ثٌّم١جُ .939

 ٩ٌصؾجٖ ٔقٛ ث٦هِجْ ٌوٜ ثٌٌّث٘ك ثٌّٛؽَ ثٌّم١جُ .933

 ٩ٌصؾجٖ ٔقٛ ث٨ًصىجُ ثٌّٛؽَ ثٌّم١جُ .931

 ٩ٌصؾجٖ ٔقٛ ثٌعمجً ثٌذو٠ً ثٌّٛؽَثٌّم١جُ  .939

 ٩ٌصؾجٖ ٔقٛ ثٌعمجل١ٌ ثٌّٛؽَثٌّم١جُ  .936

 ٩ٌصؾجٖ ٔقٛ ثٌّوِٓ ثٌّٛؽَ ثٌّم١جُ .937

 ٔقٛ ث٦عجًر ثٌق١ْز ٌوٜ ثٌٌّث٘ك ٌٍْعٟ ثٌّٛؽَ ثٌّم١جُ .938

 ٌٍم١ُ ثٌْجٌذز ٩ٌعضّجه أٌعمجل١ٌٞ ثٌّٛؽَ ثٌّم١جُ .939

 ٛ  ثٌٕٖٛر ثٌعمجل٠ٌ١زٌٍٍٙفز ٔق ثٌّٛؽَ ثٌّم١جُ .911

 ٌٍٍٙفز ٔقٛ ثٌعمجً ثٌّٛؽَ ثٌّم١جُ .919

 ٌٍٍٙفز ٔقٛ ثٌّٛلؿ ثٌنذٌٞ ٌٍضعجٟٟ ثٌّٛؽَ ثٌّم١جُ .919

 ِم١جُ صمو٠ٌ فور ثٌٍٙفز  .913

 ِم١جُ ـعج١ٌز ثٌيثس ثٌّضٛلعز ِضعوهر ث٤دعجه ٩ٌعضّجه ثٌعمجل١ٌٜ  .911

 ِم١جُ لٍك ث٨ًصىجُ  .919

 ِم١جُ لٍك ثٌضوم١ٓ  .916

 

 ٧ٌهِجْ ِضٌؽّز ثهٚثس
 هثرث( 98)

 
 ثمضذجً ثٌضعٌؾ إٌٝ ثٝطٌثدجس صعجٟٟ ثٌىقٛي ٚٝع : د١ٌِجْ ِع آم٠ٌٓ .9

 أهِْْٛ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: ث٨مضذجً ثٌّعوي ٌٍضعٌؾ إٌٝ ثٝطٌثدجس صعجٟٟ ثٌق١ٖٔ .9
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 M. L. Selzer ، ٚٝع :  93 –ثمضذجً ١ِضٖؾجْ ثٌّنضٌٚ ٌفق٘ ثفضْجء ثٌىقٛي  .3
 ٚٝع : ٠ٌٍَّ ثمضذجً ١ٖ١ِؾجْ ٌفق٘ صعجٟٟ ثٌىقٛي )ثٌْٕنز ثٌّنضٌٚر( .1
     .Rohsenow, D. J., et.al، ٚٝع :  33 –ثّضذجٔز ث٠ٌٌّٜ صأع١ٌثس ثٌىٛوج١٠ٓ  .9

     .Tiffany, S.T., et.al، ٚٝع :  91 –ث٨ّضذجٔز ثٌّٛؽَر  ٌٍٙفز ثٌىٛوج١٠ٓ  .6

 Center for، ٚٝع : 991 -ثّضذجٔز ثٌْٕنز ثٌغجٌغز ٌضٛلعجس ثٌٌثٕو٠ٓ ٌٍىقٛي .1

Substance Abuse Treatment.Rockville  
 Center for Substance Abuse Treatment.Rockville، ٚٝع :  40 –ثّضذجٔز صأع١ٌثس ثٌىقٛي  .8
 Huy Dinh Dang، ٚٝع : 79–ثّضذجٔز عمز صعجٟٟ ثٌىٛوج١٠ٓ  .9

 Tiffany, S.T., et.al، ٚٝع : . 19 –ثّضذجٔز ًٙٛر ث٨ْ ٌٍٙفز ثٌىٛوج١٠ٓ  .91

 John A. Cunninghamٝع : ، ٚ 98 –ثّضذجٔز عٛثلخ ثٌىقٛي ٚثٌّنوًثس  .99
 .Voris .,et. al، ٚٝع : 1 –ثّضذجٔز ـ٠ًَٛ ٌٍٙفز ث١ٌٕىٛص١ٓ  .99

 Tiffany, S.T., et.al، ٚٝع : .  91 –ثّضذجٔز ٌٙفز ثٌىٛوج١٠ٓ  .13

 دج٠ٍٟ ٚٝع:ثّضذجٔٗ ث٨عضّجه عٍٝ ثٌذَٕٚه٠ج٠ٍذ١ٓ  .91

 ١ٌُِ ِع دٌثْٚ   ٚٝع: ثّضذجٔٗ ثٌضألٍُ ِع ث٨ًصىجُ ٌٌٍّث٘م١ٓ .99
 ١ّٕغ١ج ٚٝع :ضوم١ٓ ٌٌّفٍز ِج دعو ث٨ٌٛهر ثّضذجٔٗ ثٌ .96
 ٌِوَ دقٛط ث٦هِجْ ٚٝع:ثٌغمز ثٌّٛلف١ز )٧ٌهِجْ(  ثّضذجٔٗ .97
 ؽ١ِّ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: 91 –ثّضذجٔٗ ثٌٌؼذز ـٟ ث٤ِف١ضج١ِٓ  .98
 ٚٝع: ـٌثٔى١ٓ ِع آم٠ٌٓثّضذجٔٗ ثٌٌؼذز ـٟ صعجٟٟ ثٌعمجً  .99
 دجً ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: ثّضذجٔٗ ثٌفعج١ٌز ثٌيثص١ز ٩ٌِضٕج  عٓ ثٌذَٕٚه٠ج٠ٍذ١ٓ .91
 ًٚد١ْْٕٛ ٚٝع: 999 - ثّضذجٔٗ ثٌٍٙفز ِضعوهر ثٌّْجس .99
 ث٨ّضذجٔٗ ثٌّنضٌٚر ٦ٌقجؿ ثٌضوم١ٓ ٚٝع : ص١فجٟٔ ِع هًٚدِ .99
 ٚٝع : ٠ٍضٌ ِع ِىٌثهٞ ثفضْجء ثٌىقٛيثّضذجٔٗ أّٔجٟ  .93
 ثّضذجٔٗ دٌٚـ١ً ث٦ٔىجً ٚٝع: أّٚىجً .91

 ٠ًْض٠ٌه ِع آم٠ٌٓ ثّضذجٔٗ د١جٔجس ث٨عضّجه عٍٝ ثٌىقٛي ثٌّنضٌٚر ٚٝع : .99

 ثّضذجٔٗ صم١١ُ ِٛلؿ ث٨ًصىجُ ٌضعجٟٟ ثٌىقٛي ٚٝع : ِجًصٓ ِع آم٠ٌٓ .96
 إهٚثًه ٚٝع: ثّضذجٔٗ صٛلع ثٌىجـ١١ٓ .97
 صًٌٖٕ ِع آم٠ٌٓٚٝع:  ثّضذجٔٗ فور ث٨عضّجه عٍٝ ث٤ِف١ضج١ِٓ .98
 ثّضذجٔٗ فور ث٨عضّجه عٍٝ ثٌىقٛي ٚٝع : ّضٛو٠ًٛ ِع آم٠ٌٓ .99

 ٌث٘م١ٓ ٚٝع : أّى٠ٌٛٞثّضذجٔٗ عٛثلخ ثٌضوم١ٓ ٌوٜ ثٌّ .31
 ِٛي ٚٝع:ذ١ٓ ٠ثّضذجٔٗ ٌٙفز ثٌذَٕٚه٠جٍ .39
 ١ٌّّٕٛ ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: ِفٌهثس( 91ثّضذجٔٗ ٌٙفز ثٌىٛوج١٠ٓ ) .39
 ٚٝع: ؽج١ًّج ِع آم٠ٌٓ ثّضذجٔٗ ٌٙفز ثٌىٛوج١٠ٓ ثًٌٚٛر ثٌعجِز .33
 ص١فجٟٔ ِع آم٠ٌٓ ثّضذجٔٗ ٌٙفز ث٠ٌٚ١ٌٙٓ ٚٝع : .31
 م٠ٌٓـٌثٔى١ٓ ِع آ ثّضذجٔٗ ٌٙفز ث٠ٌٚ١ٌٙٓ ٚٝع : .39
 ٠ًْض٠ٌه ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: ثّضذجٔٗ ١ٌوٍ ٩ٌعضّجه ثٌعمجل١ٌٞ .36

 وٛد٩١ٔو ِع آم٠ٌٓ ٚٝع: ثّضذجٔٗ ِٖى٩س ثٌق١ٖٔ .37
 ٘ٛهؽْْٛ  ٚٝع:ثّضذجٔٗ ٘ٛهؽْْٛ ٌٍٖن١ٚز ث٨عضّجه٠ز  .38
    ,et.al.  JJohn Marrsdenدٌٚـج٠ً ِٛهٍّٟ ٩ٌهِجْ ، ٚٝع :   .39

 et.al   Kyle M. Kampman ,     ، ٚٝع : 98–صمو٠ٌ ثٌٖور ث٨ٔضمجة١ز ٌٍىٛوج١٠ٓ  .11

 ٚٝع: ِجو٩١ٍْ ِع آم٠ٌٓ ثًٌٚٛر ثٌنجِْز–ه١ًٌ ثٌّمجدٍز ثٌضٖن١ٚ١ز ٌْفًٛ ث٦هِجْ  .19

 Labouvie White &، ٚٝع : 93 –ه١ًٌ ًٚصؾٌٍ ٌّٖى٩س ثٌىقٛي  .19

 دٌٔجِؼ ١٠ً ٌٍضعجـٟ ٚٙقز ثٌّؾضّع ٚٝع: لجةّز إهًثن ثٌضعجـٟ .13
 ,et.al. Goehl، ٚٝع : 91–لجةّز صمو٠ٌ هثـع١ز صعجٟٟ ثٌىٛوج١٠ٓ  .11

 لجةّز ِض٩ٍِز صعجٟٟ ثٌعمجل١ٌ ثٌٕف١ْز ٌٍو١ًٌ ثٌعجٌٕ ٌٍض١ٕٚؿ ثٌوٌٟٚ ٥ٌٌِثٛ ٚٝع: ِٕظّز ثٌٚقز ثٌعج١ٌّز .19

 لجةّز ٌِثؽعز أعٌثٛ ِض٩ٍِز ّٛء ثّضنوثَ ثٌعمجل١ٌ ثٌٕف١ْز ٌٍو١ًٌ ثٌعجٌٕ ٚٝع: ِٕظّز ثٌٚقز ثٌعج١ٌّز .16
 Elizabeth M. Michalec, et.al، ٚٝع : 79–لجةّز ٌِثؽعز ثٌعٛثلخ ثٌٍْذ١ز ٌٍىٛوج١٠ٓ  .17

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DKampman,%2520Kyle%2520M.%26authorID%3D7004635669%26md5%3D12f3a4b887053746eac99d61fc5bcc20&_acct=C000041101&_version=1&_userid=739499&md5=4ca62ad0ad8264f65db25d652b141cf9
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 ٚٝع: ّض١ٕٖف١ٍو ثٌّقىجس ث١ٌٌّٝز ١ٌٌٍّْ ٚـمًج ٌٍو١ًٌ ثٌضٖن١ٟٚ ٚث٦فٚجةٟ ثٌٌثدع .18
 ِْـ ثٌضذػ ٚٝع : أّى٠ٌٛٞ .19
 ِم١جُ أّذجح ثٌضوم١ٓ ٚٝع : ًْ٘ٛ ِع ٚٔؾٌٚ .91
 H.A. Skinner     &    J.L. Horn، ٚٝع :  99 –ِم١جُ ثعضّجه ثٌىقٛي  .99
 ـ١ٍ١ذِ ٝع:ٚ ِم١جُ ث٨ّض٩ٙن ثٌعمجل١ٌٞ .99
 ّى١ٌٕ ِع ًْ٘ٛٚٝع:  ِم١جُ ث٨عضّجه عٍٝ ثٌىقٛي .93

 ِم١جُ ث٨ٔضّجء ٌّؾّٛعز ِضعجٟٟ ثٌىقٛي ثٌّؾٙٛي ٚٝع : ١ّ٘ف٠ٌِ ِع آم٠ٌٓ .91
 .Durán, A.L. &  Iglesias , E.B، ٚٝع : 91 –ِم١جُ ثٌٍٙفز  .99

 ِع إؽ١ْ١ٍجُ ٚٝع: هًٚثْ 91-ِم١جُ ثٌٍٙفز  .96
 ١ٌِوً ٚٝع: 99 -ِم١جُ ثٌٍٙفز ثٌعجَ .97
 ٠ٌُِٛ ِع١ٌٍِ  ٚٝع : ، 11 - ّم١جُ ثٌّنضٌٚ ٌضفُٙ صعجٟٟ ثٌىقٛيثٌ .98

 ٚٝع: ٍِّٛٛث ِع آم٠ٌٓ (8ثٌّنضٌٚ ٌٍٙفز ٔقٛ ثٌّجهر ث٨هِج١ٔز )ثٌّم١جُ  .99
 ٠ٌُِٛ ِع١ٌٍِ  ٚٝع :، 71 - ثٌّم١جُ ثٌّطٛي ٌضفُٙ صعجٟٟ ثٌىقٛي .61

 ;DiClemente CC; Carbonari JP ، ٚٝع 11 -ثٌّم١جُ ثٌّطٛي ٌٍفعج١ٌز ثٌيثص١ٗ ٩ٌِضٕج  عٓ ثفضْجء ثٌىقٛي  .61
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 ٟجس إع١ِ٩زجٖٔ
 ٖٔجٟ (919) 

 
 ) ٌمجءثس ص١ٍف١ٔٛ٠َز ، ِٚمج٨س ٙقف١ز (

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DOgai,%2520Yasukazu%26authorID%3D9735370000%26md5%3D1265e045c9dfdbab347a9fde78d80707&_acct=C000041101&_version=1&_userid=739499&md5=9dd3d3537260fc8ed24d91b39f7a060c
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 ثٌعوه ٖٔجٟجس إع١ِ٩ز
 9 ٌمجءثس ص١ٍف١ٔٛ٠َز
 998 ِمج٨س ٙقف١ز
 991 ؽٍّز

 

 ٌمجءثس ص١ٍف١ٔٛ٠َز -أ 
 (9) 

 
دٌٔجِؼ وجـ١ٗ ثٌٖذجح، ثٌمٕجر ثٌنجِْز دجٌض١ٍف٠َْٛ ثٌّٚوٌٞ، ثّضٞوجـز ِٕفوٌهر دوظ ِذجٕوٌ عٍوٝ ثٌٙوٛثء، ِوع ٝو١ٛؾ ثٌقٍموز ِوٓ  -9

، دعٕٛثْ: صؾوجًح ثٌٖوذجح ثٌْوجدمز ٚصأع١ٌ٘وج ثٌٕفْوٟ عٍوٝ ثٌوَٚثػ، إعووثه: ـوجصٓ ِقؾوٛح ، 99/9/9191ثٌٖذجح، فٍمز ٠َٛ ث٨ع١ٕٓ 
 َ .9.99 -9ي ه٠ًٚٔ، صمو٠ُ: ع٩  عذو ثٌع٠ََ  ، إمٌثػ : ِقّو ثٌقفٕجٜٚ ، ١ٌِٚثي فٖجه ،  ِٓ ثٌْجعز  ٚعجه
، 91/9/9118دٌٔجِؼ ثٌٚقز ٚثٌق١جر، لٕوجر ص١ٍف٠َوْٛ ثٌذقو٠ٌٓ،  ثّضٞوجـز ِٕفوٌهر دوظ ِذجٕوٌ عٍوٝ ثٌٙوٛثء، فٍموز ٠وَٛ ثٌْوذش  -9

 -9ه. / ٚـجء إدٌث١ُ٘ ثٌٌٖدضٝ ، إمٌثػ : عٍٝ ع١ْٝ ه٠ًٚٔ ، ِوٓ ثٌْوجعز  دعٕٛثْ: ثٌمٍك ٚ ثٌنٛؾ ٚصُٛ٘ ثٌٌّٛ، إعوثه ٚصمو٠ُ: 
 ظٌٙث. 9-9ِٓ ثٌْجعز  99/9/9118َ. ٚأع١و دغٙج ث٤فو 91

 
 ِمج٨س ٙقف١ز -ح 

 ٙقف١ج ِمج٨ (899) 
 

ٔٛدز ث٨وضتجح ـٟ ث٨ٝطٌثح عٕجةٟ ثٌمطخ لو صًٚ إٌٝ ِقجٌٚز ث٨ٔضقجً، ث٨ع١ٕٓ  -1
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،96/9/9191

 

  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

ٚصُ ٌٖٖٔ  ،9/9/9191ثٝطٌثح ثؽضٌثً ثٌطعجَ ٠َهثه ٌوٜ ِٓ ٠عجْٔٛ إعجلز عم١ٍز، ثٌؾّعز  -2
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزجِْى( 99ـٟ )

 

  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 net Newsery. - د

 newsarchiver.com - ذ

 أٔذجء ٔش - ر

 ea3rf.com - ز
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ٚصُ ٌٖٖٔ  ،31/1/9191، ث٤ًدعجء ٠ٌٛٙزِج ٨ صعٌـٗ عٓ ثٝطٌثح صذوه ثٌٖن١ٚز أٚ ثمض٩ي ث -3
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓـٟ )

 

  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 
ثٌٌٛع دج٤ٟفجي، ث٨ع١ٕٓ  ثٝطٌثدجس ثٌٖيٚى صٌصىَ عٍٝ صف١ًٞ أ٘وثؾ ؽ١ْٕز ِٕٚٙج -4

 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،99/1/9191

 

  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 
( 7ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،98/1/9191ٌؾّعز ، ث٠نفٜ ِْضٜٛ ٝؽٟٛ ث٠ٌٌّٜ ثٌّعٌـٟثٌع٩ػ  -5

 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزأِجوٓ

 

  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 
ثٌعجَ، ث٨ع١ٕٓ ث٤ًق ٚٙعٛدز ثٌضٌو١َ ٚثٌضٛصٌ ثٌعٍٟٞ أُ٘ أعٌثٛ ثٝطٌثح ثٌمٍك  -6

 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،91/1/9191

 

  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 
ٚصُ  ،93/1/9191ث٤فو ثٌٕف١ْز، ث٤ـىجً ثٌضٍمجة١ز ١ٌْش ؼ٠ٌذز عٍٝ ِٓ ٠عجْٔٛ ثٌٞؽٟٛ  -7

 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٌٖٖٓٔ ـٟ )
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  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 
ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ  ،3/1/9191ٌن١ِّ ثـموثْ ثٌيثوٌر ث٨ٖٔمجلٟ ٠ٚعخ صٖن١ٚٗ ٌوٜ ث٤ٟفجي،  -8

 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓ)

 

  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 
إٌٔٙ،ث٨ع١ٕٓ   6ٓ لو ٠ؤهٜ ٌٍعؾَ ٠ٚقوط ٌّور ٨ صمً ع)ثٌف١ض١ٖز( ث٨ٝطٌثح ثٌؾْٕٟ  -9

 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،39/3/9191

 

  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 
ٚصُ ٌٖٖٔ  ،98/3/9191ؾّعز ثٌثٌّمعو ثٌْجمٓ ٠ٕٞؼ ٕن١ٚضه ٠ٚع١ون إٌٝ ثٌٛثلع،  -18

 ث٦مذج٠ًزـٟ ٕذىز ًس٠ز 

 

( 7ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،98/3/9191ثٌؾّعز ثٌّمعو ثٌْجمٓ أفو ّٚجةً ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ،  -11
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزأِجوٓ

 

  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٍَٛ ٚٙقزٕذىز ع - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 
ثّضٖجًٞ ٔفْٟ ٠ٌٖؿ و١ف١ز صٖن١٘ ٌِٛ ث٨ٝطٌثح ث٩ٌٌٟٞ، ثٌن١ِّ   -12

 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،97/3/9191
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  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٙقزٕذىز عٍَٛ ٚ - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 
ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ  ،93/3/9191ث٤ًق ٚثٌعٚذ١ز أدٌٍ أعٌثٛ ثٌضُّْ دجٌىجـ١١ٓ، ث٤فو   -13
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓ)

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ث٦مذج٠ًزٕذىز ٌُِٚ  - خ

 

ثٝطٌثح ثٌٖن١ٚز ٕذٗ ثٌفٚج١ِز صظٌٙ ـٟ ٌِفٍضٟ ثٌطفٌٛز ٚثٌٌّث٘مز، ثٌن١ِّ   -14
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،91/3/9191

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٌُِٚ ث٦مذج٠ًزٕذىز  - خ

 

ٚصُ ٌٖٖٔ  ،99/3/9191، ث٤ًدعجء  ثٌٍْٛو١جس ثٌقٌو١ز لو صىْٛ ٔض١ؾز إفذجٟ أٚ ٝؽٟٛ -15
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓـٟ )

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 مذج٠ًزٕذىز ٌُِٚ ث٦ - خ

 

ث٦ّجءر ٥ٌٟفجي ِّٙج وجْ ٔٛعٙج ٠ّىٓ أْ صضْذخ ـٟ إٙجدضُٙ دج٨وضتجح فج١ٌج، ثٌغ٩عجء   -16
 .، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزؽ٠ٌور ٙفقز ؽو٠ورٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ  ،98/3/9191

 

ٚصُ ٌٖٖٔ  ،97/3/9191ِٕٙز ثٌٌّٛ صعٕٝ أْ ث٠ٌٌّٜ ٨ ٠ٌؼخ ـٟ ثٌٖفجء، ث٨ع١ٕٓ   -17
 :١ٔز، ثٌْٕنز ث٨ٌىضٌٚ( أِجو7ٓـٟ )
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  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

 ،96/3/9191ث٤فو ث٨ٝطٌثح ث٨ٔفؾجًٞ ٠قوط ٔض١ؾز عوَ ث١ٌْطٌر عٍٝ ث٨ٔوـجعجس،  -18
 :١ز، ثٌْٕنز ث٨ٌىضٌٚٔ( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

ٚصُ  ،٠ٌِ91/3/9191ٜ ثٝطٌثح ثٌٖن١ٚز هثةّج ٠ٖعٌ دنٛؾ ؼ١ٌ ِذًٌ، ثٌؾّعز   -19
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٌٖٖٓٔ ـٟ )

 
  ، ٙقز ٟٚخث١ٌَٛ ثٌْجدعؽ٠ٌور  - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 
ٚصُ  ،93/3/9191ثٌن١ِّ  ع٠ٛٞز،١ٌْٚش ثٝطٌثح ثٌضقٛي ٠ٌؽع ٤ّذجح ٔف١ْز  -28

 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٌٖٖٓٔ ـٟ )

 

  ٙقز ٟٚخ ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 
ٚصُ  ،99/3/9191ث٨ّضعٌثء ثٌؾْٕٟ ٍّٛن ٕجى صٚجفذٗ ثٝطٌثدجس ٔف١ْز، ثٌغ٩عجء  -21

 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٌٖٖٓٔ ـٟ )

 
  خ، ٙقز ٟٚؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت
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 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

ؽ٠ٌور ثٌؽو  ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ،9/3/9191، ث٤فو ثٌٍْذ١ز أدٌٍ ّّجس ثٌٖن١ٚز ث٨عضّجه٠ز -22
 ث٨ًهٔٝ

 

ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ  ،8/3/9191إهِجْ ثٌىٍز ٚثٌضٌٕ ٠ْذخ ثٌّٛس ثٌّفجؽب ٚث٨وضتجح، ثٌْذش  -23
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو9ٓ)

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 today.com-the - د

 bloglovin.com - ذ

 

ٚصُ  ،6/3/9191، ثٌن١ِّ عضّجه٠زثٌضٖجسَ ٚثٌٖه ٚثٌٍْذ١ز أدٌٍ ّّجس ثٌٖن١ٚز ث٨ -24
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو9ٌٖٖٓٔ ـٟ )

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 أٔذجء ٔش، أمذجً ث١ٌّٓ، ٙقز  - د

   Worldnews.com - ذ

 

 ،9/3/9191ـموثْ ث١ٌٖٙز ثٌعٚذٝ ٠عجٔٝ ِٕٗ ِٓ ٠ضّْْٛ دجٌضفى١ٌ ؼ١ٌ ثٌٌّْ، ثٌْذش  -25
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو91ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

  wnn1.com - د

 ؽ٠ٌور ثٌعجّٙز - ذ

 ثٌؾّع١ز ثٌْعٛه٠ز ٌطخ ث٤ٌّر ٚثٌّؾضّع -أمذجً ثٌيّيؾضيّع ثٌطذيٟ  - ر

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.anbaanet.com%2Fcategory%2F66%2F%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584&ei=P_wZU6PSDtCp7Aayy4HICQ&usg=AFQjCNGwXJLz5gELpCvJnGBSXfvYAdD5VA&bvm=bv.62578216,d.Yms
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.anbaanet.com%2Fcategory%2F66%2F%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584&ei=P_wZU6PSDtCp7Aayy4HICQ&usg=AFQjCNGwXJLz5gELpCvJnGBSXfvYAdD5VA&bvm=bv.62578216,d.Yms
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Farticle.wn.com%2Fview%2FWNATca8be76901f4fbb6b0d2e91e50e64dfc%2F&ei=P_wZU6PSDtCp7Aayy4HICQ&usg=AFQjCNEU48jTbegznwAxSqyCKNaDI4eHBA&bvm=bv.62578216,d.Yms
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Farticle.wn.com%2Fview%2FWNATca8be76901f4fbb6b0d2e91e50e64dfc%2F&ei=P_wZU6PSDtCp7Aayy4HICQ&usg=AFQjCNEU48jTbegznwAxSqyCKNaDI4eHBA&bvm=bv.62578216,d.Yms
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، ( أِجو8ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،98/9/9191ِجىث صعٌؾ عٓ ٌِٛ ً٘جح ثٌن٩ء ؟، ثٌؾّعز  -26

 :ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 أ١ًٕؿ ث٤مذجً - د

 

( 8ٌٖ ـٟ )ٚصُ ٖٔ ،99/9/9191، ثٌغ٩عجء أُ٘ أعٌثٛ ِج لذً ثٌق١ٜ عٕو ثٌٌّأر -27
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزأِجوٓ

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

  أمذجً ثٌٚقز ثٌعجؽٍز عٍٝ ث٦ٔضٌٔش - د

 

( 91ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،91/9/9191 ع١ٕٓوغٌر ثٌٕظٌ ٌٌٍّآر ٠ْذخ صٖٖٛ ثٌؾْو، ث٨ -28
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزأِجوٓ

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 لٕجر ٌِٚ ث٦مذج٠ًز -ث١ًٌٕ  - د

 news.comWorld - ذ

 أٔذجء ٔش، أمذجً ث١ٌّٓ، ٙقز  - ر

 

ٚصُ ٌٖٖٔ  ،99/9/9191أ٠جَ ِضضج١ٌز، ثٌْذش  1أعٌثٛ ٔٛدز ثٌُٙٛ ثٌنف١ؿ صْضٌّ  -29
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓـٟ )

 
  ، ٙقز ٟٚخعؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجد - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nile.eg%2F%25D9%2583%25D8%25AB%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25B1-%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A2%25D8%25A9-%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A8-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D9%2588%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B3%25D8%25AF&ei=exkcU5boC42HswadzoCwBw&usg=AFQjCNEfF6Diw9i5OIY1_RJ_q8nSHBOAYg&bvm=bv.62578216,d.Yms
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Farticle.wn.com%2Fview%2FWNATc9bcbe53cf0697771d65b3b9cd5a5717%2F&ei=exkcU5boC42HswadzoCwBw&usg=AFQjCNFFwMLgcerdBlrZVfdRTRA-H7JihA&bvm=bv.62578216,d.Yms
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Farticle.wn.com%2Fview%2FWNATc9bcbe53cf0697771d65b3b9cd5a5717%2F&ei=exkcU5boC42HswadzoCwBw&usg=AFQjCNFFwMLgcerdBlrZVfdRTRA-H7JihA&bvm=bv.62578216,d.Yms
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.anbaanet.com%2Fcategory%2F66%2F%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%3Fpage%3D3&ei=exkcU5boC42HswadzoCwBw&usg=AFQjCNFBLH0NbDjbZdM3E_2Pl-rRCI_yRA&bvm=bv.62578216,d.Yms
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.anbaanet.com%2Fcategory%2F66%2F%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%3Fpage%3D3&ei=exkcU5boC42HswadzoCwBw&usg=AFQjCNFBLH0NbDjbZdM3E_2Pl-rRCI_yRA&bvm=bv.62578216,d.Yms
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 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

٠عجْٔٛ ث٨ٝطٌثح ثٌٕٛعٟ أوغٌ عٌٝز ٌّقجٌٚز ث٨ٔضقجً، ثٌْذش  % 61ِّٓ -38
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،99/9/9191

 
  ، ٙقز ٟٚخدعؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْج - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

، ( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،91/9/9191ِج ٘ٛ ثٝطٌثح ثٌٖن١ٚز ثٌقو٠ز؟، ثٌن١ِّ  -31
 :ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

، ( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،91/9/9191صعٌؾ عٍٝ أعٌثٛ ثٌَٕٛ ث٨ٔض١جدٝ، ثٌن١ِّ  -32
 :ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًزٕذى - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

، ث٤فو ُ٘ٛ ثٌٌْلز ثٝطٌثح ٔفْٟ دوْٚ هث  ٚلو ٠ىْٛ دؽٌٛ ث٨ٔضمجَ -33
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،96/9/9191

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ف٠ٌز ث٦مذج٠ًزٕذىز  - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ
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ٚصُ  ،96/9/9191ثٌمٍك ٚثٌنٛؾ ؼ١ٌ ثٌّذًٌ ِٓ أعٌثٛ ثٌٌ٘جح ث٨ؽضّجعٝ، ث٤فو  -34
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٌٖٖٓٔ ـٟ )

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 مذج٠ًزٕذىز ف٠ٌز ث٦ - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

ص١ٚخ ثٌٌؽجي ٔض١ؾز ثٌقًّ ثٌىجىح، ثٌْذش  ثٌضٟصعٌؾ عٍٝ ث٤عٌثٛ ثٌٕف١ْز  -35
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،99/9/9191

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ز ث٦مذج٠ًزٕذىز ف٠ٌ - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

ٚصُ  ،91/9/9191ثٌضؽ١ٌثس ثٌٍْٛو١ز ٚثٌٕف١ْز أٚي أعٌثٛ صعجٟٟ ثٌق١ٖٔ، ثٌؾّعز  -36
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٌٖٖٓٔ ـٟ )

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ذج٠ًزٕذىز ف٠ٌز ث٦م - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

( 7ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،93/9/9191ثٝطٌثح ثٌٖن١ٚز ثٌضؾٕذ١ز، ثٌن١ِّ  إٌٝصعٌؾ  -37
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزأِجوٓ

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ىز عٍَٛ ٚٙقزٕذ - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

، ( أِجو8ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،93/9/9191ثٝطٌثح ١ٟؿ ثٌضٛفو، ثٌن١ِّ  إٌٝصعٌؾ  -38
 :ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز
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  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٠ًزٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج - خ

 ث٤ًِ ؽ٠ٌور - د

 

ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ  ،99/9/9191، ث٤ًدعجء ِجىث صعٌؾ عٓ ثٝطٌثح ثٌٖن١ٚز ثٌٌٕؽ١ْز -39
 ؽ٠ٌور ثٌؽو ث٨ًهٔٝ، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز

 

، ٠ٚؤهٜ إٌٝ مًٍ ٚظجةؿ ثٌؾُْ ثٌعٚذٟثٌٍّّٙٛجس ٠ؤعٌ عٍٝ ثٌؾٙجٍ  صعجٟٟثفيً.. -48
 : ىض١ٌٔٚز، ثٌْٕنز ث٨ٌ( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،  99/9/9191ثٌغ٩عجء 

 

  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

( 7ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،91/9/9191، ث٨ع١ٕٓ ثٝطٌثح ثٌٖن١ٚز ثٌٌٕؽ١ْز إٌٝصعٌؾ  -41
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزأِجوٓ

 
  ، ٙقز ٟٚخثٌْجدع ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

   ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح
  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

وتم  ، 8/9/9191، ثٌْذش ثٝطٌثح ثٌضن٠َٓ )ثٌضىو٠ِ( ِٓ أٔٛث  ثٌّٛٛثُ ثٌمٌٙٞ -42
 : ، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو8ٓ) نشره في

 
  ، ٙقز ٟٚخعؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجد - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

  ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

 ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

   ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح
  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 ٕذجح ٌِٚ ؽ٠ٌور - د
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 ثٌْٕنز أماكن،( 1وتم نشره في ) ،8/9/9191، ثٌْذش صىٌثً فه ثٌؾٍو ٠ْذخ صمٌفجس -43
 :ث٨ٌىض١ٌٔٚز

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ور عٕج٠ٚٓؽ٠ٌ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 
( 1وتم نشره في ) ،6/9/9191، ثٌن١ِّ ث٠ٌٚ١ٌٙٓ ٠ْذخ ث٦هِجْ ِٓ أٚي صعجٟٟ -44

 :ث٨ٌىض١ٌٔٚز، ثٌْٕنز أماكن

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ً ثٌّضّوْؽ٠ٌور ثٌقٛث - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 
( 7ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ، 1/9/9191، ثٌغ٩عجء ثفضٌُ.. ثٌٌؽ١ُ ثٌمجّٟ لو ٠ْذخ ث٨وضتجح -45

 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزأِجوٓ

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز ٕذىز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

 ،1/9/9191، ثٌغ٩عجء ث٦ٔجط أوغٌ لوًر عٍٝ ثٌضعذ١ٌ عٓ ِٖجعٌ ثٌفؾ١عز ِمجًٔز دجٌيوًٛ -46
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )

 
 ، ٙقز ٟٚخ ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

   ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح
  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

( 8ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،9/9191/ 9، ثٌْذش ثٌنؾً أفو أعٌثٛ ثٌضٛفو ٚثٌمٍك ث٨ؽضّجعٟ -47
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزأِجوٓ
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  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ذج٠ًزٕذىز ف٠ٌز ث٦م - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

   ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح
  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

   ث١ٌَٛ ؽ٠ٌور - د

 

 9، ثٌْذش ٔم٘ عٌٕٚ ثٌذٛصج١َّٛ دجٌؾُْ ِٓ أُ٘ أّذجح ث٦ٙجدز دج٨وضتجح -48
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو8ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،9/9191/

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

   ثٌٌٖق ؽ٠ٌور - د

 
ٚصُ ٌٖٖٔ  ،9/9191/ 9، ثٌْذش ٔم٘ ثٌذٛصج١َّٛ ٠ْذخ ثٌعو٠و ِٓ ثٌّٖجوً ثٌٚق١ز -49

 .ؽ٠ٌور دجح ، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزـٟ 

 

ٚصُ  ،9/9191/ 31، ثٌن١ِّ  ثٝطٌثدجس ثٌَّثػ لو صىْٛ دْذخ ٔم٘ ـ١ضج١ِٓ ) ه ( -58
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٌٖٖٓٔ ـٟ )

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

 ث٤ًدعجء ،ث٤ٟفجيثٌنؾً ٚثٌنٛؾ ِٓ ثٌؽٌدجء ٚثٌعٌَز ِٓ أعٌثٛ ثٌذىُ ث٨مض١جًٞ ٌوٜ  -51

 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو9ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،9/9191/ 99       

 
  ، ٙقز ٟٚخؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

   ثٌعٌٚدز ؽ٠ٌور - د

 arabiye1.blogspot.com - ذ
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 99، ث٤ًدعجء ٟذٟثٌّٕٖطجس ثٌع٩ؽ١ز ٠ؾخ أْ صىْٛ صقش إٌٕثؾ  :٠قيًٟذ١خ  -52
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،9/9191/

 
  ٟٚخ، ٙقز ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

   ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح
  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

ٚصُ  ، 9/9191/ 98، ثٌغ٩عجء دجٝطٌثدجس ثٌيثوٌر دج٦ٙجدز ه٠ٙو 9ضج١ِٓ ح ٔم٘ ـ١ -53
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزأِجوٓ( ( 7ٌٖٖٔ ـٟ )

 
  ٟٚخ، ٙقز ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

   ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح
  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

 

 ، ث٤ًدعجء ٌٞؽٟٛ ٚثٌذقظ عٓ ثٌّضعز ِٓ أّذجح إهِجْ ثٌعمجل١ٌ ٚثٌىق١ٌٛجسصنف١ؿ ث -54

 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزِىجٔج (93ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،9/9191/ 99

 
 ٙقز ٟٚخ  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ج٠ًزٕذىز ٌُِٚ ث٦مذ - خ

   ث١ٌَٛ ؽ٠ٌور - د

  أمٌ مذٌ ؽ٠ٌور - ذ

  mla5er.com - ر

 أمذجً ٌِٚ  ؽ٠ٌور - ز

 أمذجً ثٌعجٌُ  ؽ٠ٌور - س

 
 

ٚصُ ٌٖٖٔ  ،9/9191/ 99، ث٤ًدعجء دج٨ٔضقجًصعٌؾ عٍٝ ثٌضًٚٛثس ثٌي١ٕ٘ز ثٌّضعٍمز  -55
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزأِجوٓ( 91ـٟ )

 

 ٙقز ٟٚخ  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ضّوْؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث
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  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

  newsarchiver.com  - د

   ثٌؾ٠ٌور ٔش - ذ

 
ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ  ،9/9191/ 98، ثٌْذش ث٦ٔجطثٌيوًٛ ٠عذٌْٚ عٓ ؼٞذُٙ ِذجٌٕر عىِ  -56
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( ِىجٔج99)

 
 ٙقز ٟٚخ  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

   ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح
 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

  inewsarabia.com - د

 ٌِٚ ث١ٌَٛ  ؽ٠ٌور - ذ

 مذٌ ؽ٠ٌور - ر

   ثٌؽو ؽ٠ٌور - ز

 
ٚصُ  ،9/9191/ 98، ثٌْذش ثٌوَ ـٟثٌضأع١ٌ ثٌٕفْٟ ٌٍىقٛي ٠ضٛلؿ عٍٝ ِْضٜٛ صٌو١َٖ  -57

 :ٌىض١ٌٔٚز، ثٌْٕنز ث٨أِجوٓ( 9ٌٖٖٔ ـٟ )

 
 ٙقز ٟٚخ  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

   ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح
  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - خ

  inewsarabia.com - د

 

ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ  ،9/9191/ 93، ث٨ع١ٕٓ ٌٕؾجؿ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟوأهميتها  ث٤ىْ ثٌغجٌغز -58
 :ْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز، ثٌ( ِىجٔج99)

 
 ٙقز ٟٚخ  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

   ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح
 دٛثدز ث٤ؽ١جي ثٌقٌر  - خ

 ٕذىز أمذجً ٌِٚ ث١ٌَٛ  - د

  mla5er.com - ذ

  24masr.com - ر

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ز

 

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEkQFjAF&url=http%3A%2F%2F24masr.com%2FRssDetails.aspx%3FRssID%3D14&ei=H7TUUqaGE4PA0QXDjoG4Bg&usg=AFQjCNHwruni2eIRa8u_2uCDb97hmRr-sQ&bvm=bv.59378465,d.d2k
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEkQFjAF&url=http%3A%2F%2F24masr.com%2FRssDetails.aspx%3FRssID%3D14&ei=H7TUUqaGE4PA0QXDjoG4Bg&usg=AFQjCNHwruni2eIRa8u_2uCDb97hmRr-sQ&bvm=bv.59378465,d.d2k


 121 

، ِىجٔج (97، ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) 9/9191/ 99فو ، ث٤صعٌؾ عٍٝ دعٜ أّٔجٟ ث٨وضتجح -59
 :ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز

 
 ٙقز ٟٚخ  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ح

 ٕذىز أمذجً ٌِٚ ث١ٌَٛ  - خ

   ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - د
  inewsarabia.com - ذ

 gulfmedia.com - ر

 ٕذجح ٌِٚ  ؽ٠ٌور - ز

  newsery.net - س

  rayahnews.com - ش

 ٌِٚ ث١ٌَٛ  ؽ٠ٌور - ص

  ٙق١فز ٕذجح ؽ١ً ثٌٛفور ثٌفى٠ٌز - ض

   ثٌعٌٚدز ؽ٠ٌور - ط

  ثٌّو٠ٕز ثًٌّٕٛر ؽ٠ٌور - ظ

 
 

( 98ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،9/9191/ 99ث٤فو  ،ثفضٌُ.. ثٌّٖٟ أعٕجء ثٌَٕٛ عٌٛ ٌِٝٝ -68
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزِىجٔج

 

  ٟٚخٙقز  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ٠ٌور عٕج٠ٚٓؽ - ب

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ح

 ٕذىز أمذجً ٌِٚ ث١ٌَٛ  - خ

   ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - د
  news.ahlahagah.com - ذ

  inewsarabia.com - ر
  gulfmedia.com - ز

 مذٌ ؽ٠ٌور - س

  aloroba.net - ش

  أمذجً ث١ٌّٓ ؽ٠ٌور - ص

 iwikiweb.com - ض

 ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ط

 hdrmut2005.wordpress.com - ظ

 وج٠ٌٚ هثً ؽ٠ٌور - ع

 

ٚصُ ،  9/9191/ 8ث٤ًدعجء ، ( ٠ّٙو ٧ٌٙجدز دج٨وضتجح ثٌٕف99ْٟٔم٘ ـ١ضج١ِٓ ) ح  -61
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزِىجٔج( 99ٌٖٖٔ ـٟ )

 

 ٟٚخٙقز  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ
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  ٕذىز ِضعوه ٔش - ب

 ٕذىز أمذجً ٌِٚ ث١ٌَٛ - ت

 ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ث

 ث٤ّذٛ  ؽ٠ٌور أٌّثً - ج

  albawabhnews.com - ح

 مذٌ ؽ٠ٌور - خ

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - د

  alphav3.iqraaelkhabar.com - ذ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ر

  newsery.net - ز

   ث١ٌَٛ ؽ٠ٌور - س

  ٙق١فز ٕذجح ؽ١ً ثٌٛفور ثٌفى٠ٌز - ش

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ص

 ؽ٠ٌور ثٌّْجً ثٌؾَثةٌٞ - ض

   أمذجً ثٌعجٌُ ؽ٠ٌور - ط

   ثٌعٌٚدز ؽ٠ٌور - ظ

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ع

  airodar.comtanseq.c - غ

   ثٌنذٌ ؽ٠ٌور - ف

  mobtada.com - ق

 
 

( 97ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،9/9191/ 7ثٌغ٩عجء ، أ١ّ٘ز ثٌذٛؿ ثٌيثصٟ ـٟ ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ -62
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزِىجٔج

 

 ٟٚخٙقز  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ب

   ٌِٚ ث١ٌَٛ ٕذىز أمذجً - ت

 مذٌ ؽ٠ٌور - ث

 ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ج

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ح

 فز ٕذجح ؽ١ً ثٌٛفور ثٌفى٠ٌزٙق١ - خ

 لطٌ ؽ٠ٌور - د

 مذٌٔج ؽ٠ٌور - ذ

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ر

  ِؾٍز ِذجٌٕ - ز

  إىثعز وً ثٌٕجُ - س

 ث٦مذجًوً  ٕذىز - ش

   ثٌعٌٚدز ؽ٠ٌور - ص

 وج٠ٌٚ هثً ؽ٠ٌور - ض

   ٌِٚ ث١ٌَٛ ؽ٠ٌور - ط

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ظ

 
 

( 99ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )،  9/9191/ 9ث٤فو ، ث٦ّجءر ٥ٌٟفجي صْذخ إٙجدضُٙ دج٨وضتجح -63
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز ِىجٔج

 
 ٟٚخٙقز  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ب
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   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ت

 ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ث

 مذٌ ؽ٠ٌور - ج

  أ١ًٕؿ ث٤مذجً - ح

 ٕذىز ١ًٍٜٔٛ ث٦مذج٠ًز  - خ

  أمذجً ثٌٌّٚ - د

 bloglovin.com - ذ

  inewsarabia.com - ر

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ز

 
، ِىجٔج( 93ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،9/9191/ 9 ثٌن١ِّ ،صعٌؾ عٍٝ ثوضتجح ـًٚ ثٌٖضجء -64

 : ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز

 
 ٟٚخٙقز  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ب

 ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ت

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ث

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ج

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ح

  ٕذىز ٙوٜ عوْ ث٦مذج٠ًز - خ

 مذٌ ؽ٠ٌور - د

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ذ

 tbadl.com - ر

  today.com-the - ز

 ِج وٕضٔ ثعٌؾ ٕذىز - س

   ثٌؾّج١ٌ٘ ؽ٠ٌور - ش

 

 ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ،  99/9193/ 39ثٌغ٩عجء، و١ؿ ٔىضٖؿ صعٌٛ ثٌطفً ٩ٌؼضٚجح ؟  -65
 :ث٨ٌىض١ٌٔٚز، ثٌْٕنز ِىجٔج( 96)

  
 ٟٚخٙقز  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

  ٕذىز ٙوٜ عوْ ث٦مذج٠ًز - ب

  ٕذىز ثْٚ ٠٨ٓ - ت

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ث

 ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ج

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ح

  ذىز ِضعوه ٔشٕ - خ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - د

 egycoptic.com - ذ

   ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ر

 today.com-the - ز

 مذٌ ؽ٠ٌور - س

 ٕذجح ٌِٚ ؽ٠ٌور - ش

 ٟخ ٚٙقز )أمذجً ث١ٌّٓ( 91ٕذىز ًٙو  - ص

 ٙٛس ٌِٚ  ؽ٠ٌور - ض

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ط
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 ٚصووُ ٖٔووٌٖ ـووٟ،  99/9193/ 31  ث٨عٕوو١ٓ،  ث٦ٔووجط أوغووٌ عٌٝووز ٩ٌوضتووجح ِووٓ ثٌوويوًٛ -66
 :ْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز، ثٌ ِىجٔج( 99)

 

 ٙقز ٟٚخ  ،ثٌْجدعؽ٠ٌور ث١ٌَٛ  - أ

 ٟخ ٚٙقز )أمذجً ث١ٌّٓ( 91ٕذىز ًٙو  - ب

  ٕذىز ٙوٜ عوْ ث٦مذج٠ًز - ت

  ٕذىز ثْٚ ٠٨ٓ - ث

 ث٦مذج٠ًزٕذىز ف٠ٌز  - ج

 ثٌّضّوْؽ٠ٌور ثٌقٛثً  - ح

 ٚٙقزٕذىز عٍَٛ  - خ

  ٕذىز ِضعوه ٔش - د

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ذ

   ٕذىز أمذجً ٌِٚ ث١ٌَٛ - ر

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ز

 

ٚصُ ٌٖٖٔ ،  99/9193/ 97  ثٌؾّعز، ث٤َ ثٌقجًِ ٠ٙوه ؽ١ٕٕٙج دج٦ٙجدز دج٤ًٚثَثوضتجح  -67
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( ِىجٔج 96ـٟ )

 

 ٙقز ٟٚخ  ، ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

  أ١ًٕؿ ث٤مذجً - ب

 ثٌؾَثةٌٞؽ٠ٌور ثٌّْجً  - ت

 ٕذىز ١ًٍٜٔٛ ث٦مذج٠ًز  - ث

 ؽ٠ٌور ِؤّْز ٕذجح ثٌٛفور ثٌفى٠ٌز - ج

 iNewsArabia.com  ؽ٠ٌور أمذجً ث١ٌَٛ - ح

   ؽ٠ٌور أمذجً د٩هٞ - خ

 ث٦مذج٠ًز ٕذىز ٙوٜ عوْ - د

 مذٌؽ٠ٌور أمٌ  - ذ

 ث٤ّذٛ ؽ٠ٌور أٌّثً  - ر

 ّضّوْثٌؽ٠ٌور ثٌقٛثً  - ز

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - س

 ث٦مذج٠ًزٕذىز ف٠ٌز  - ش

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ص

 عٕج٠ٚٓؽ٠ٌور  - ض

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ط

 

 ،99/9193/ 99  ث٤ًدعوجء ،٠ّىٓ صأ١٘وً أٟفوجي ثٌٖوٛثً  دضقم١وك ثفض١جؽوجصُٙ ث٦ّٔجة١وز -68
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزأِجوٓ( 91ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )

 

 ٙقز ٟٚخ ،  ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

 ث١ٌّٓ(خ ٚٙقز )أمذجً ٟ 91ٕذىز ًٙو  - ب

 ٚٙقزؽ٠ٌور عٍَٛ  - ت

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ث

 ث٦مذج٠ًزٕذىز ع١ْٛ  - ج

 ثٌّضّوْؽ٠ٌور ثٌقٛثً  - ح

  ٕذىز ِضعوه ٔش - خ

 ٕذىز ١ًٍٜٔٛ ث٦مذج٠ًز  - د

 ث٦مذج٠ًزٕذىز ف٠ٌز  - ذ

 عٕج٠ٚٓؽ٠ٌور  - ر

 

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inewsarabia.com%2F126%2F%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A6%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584-%25D9%258A%25D9%2587%25D8%25AF%25D8%25AF-%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585.htm&ei=HiK9UsurOIiR7Aai7IHICQ&usg=AFQjCNHwCAvKEnsv31cVQa3-d1KUgvBp8g&bvm=bv.58187178,d.Yms
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/ 99/ 91ثٌغ٩عوووجء ، ثٌىووويح دووو١ٓ ث٤ٍٚثػ ّوووذخ ث١ٙٔوووجً ثٌع٩لوووجس ٚثٌٚوووٌثفز ٘وووٟ ثٌقوووً -69
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزِىجْ( 91ٌٖ ـٟ )ٚصُ ٖٔ، 9193

 

 ٙقز ٟٚخ  ، ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

  ثٌّنضٌٚ ١ٍٔٛ - ب

 ِؾٍز ِذجٌٕ -ثٌٌة١ْ١ز  -ٌِٚ ث١ٌَٛ  - ت

 ٟخ ٚٙقز )أمذجً ث١ٌّٓ( 91ٕذىز ًٙو  - ث

  أمذجً ثٌٌّٚ - ج

   ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ - ح

  ًثه٠يييٛ ِقيييطز ِييٌٚ - خ

   ؽ٠ٌور مذٌ ث١ٌَٛ - د

  ث٦مذج٠ًز ٙوٜ عوْ ٕذىز - ذ

 ٕذىز ١ًٍٜٔٛ ث٦مذج٠ًز  - ر

 ٕذىز أمذجً ٌِٚ ث١ٌَٛ  - ز

 ؽ٠ٌور أمذجً ث١ٌّٓ  - س

  ٕذىز ِضعوه ٔش - ش

  ٌقٛثً ثٌّضّوْؽ٠ٌور ث - ص

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ض

  ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ط

   ؽ٠ٌور ثٌّْجً ثٌؾَثةٌٞ - ظ

   عٍَٛ ٚٙقز ٕذىز - ع
  ؽ٠ٌور أٌّثً ث٤ّذٛ  - غ

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ف

 

ٚصوُ ٖٔوٌٖ ـوٟ ،  99/9193/ 93  ث٨عٕو١ٓ ،صم١١و ثٌٌّٝٝ ثٌٕفْو١١ٓ ص٠َوو ِوٓ عووثة١ضُٙ -78
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( ِىج91ْ)

 

 ٟٚخٙقز  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

  ٕذىز ثٌق١جر ث٢ْ - ب

 ٟخ ٚٙقز )أمذجً ث١ٌّٓ( 91ٕذىز ًٙو  - ت

   ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ - ث

   ؽ٠ٌور ٌِٚ ث١ٌَٛ - ج

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ح

  ث٦مذج٠ًز ؽ٠ٌور ٙوٜ عوْ - خ

   ؽ٠ٌور ؽًٛٔجٌه - د

  ؽ٠ٌور دٍؤج ث١ٌَٛ - ذ

   ؽ٠ٌور ثٌنذٌ - ر

   ؽ٠ٌور ثٌّْجً ثٌؾَثةٌٞ - ز

  ٕذىز ع١ْٛ ث٦مذج٠ًز - س

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - ش

 أمذجً أفٍٝ فجؽز - ص

  ث٦مذج٠ًز ٕذىز ف٠ٌز - ض

  ؽ٠ٌور أٌّثً ث٤ّذٛ  - ط

  ِضعوه ٔش ٕذىز - ظ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ع

 ؽ٠ٌور عٍَٛ ٚٙقز - غ

  ث٦مذج٠ًز ٕذىز ٙوٜ عوْ - ف

 

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=17&ved=0CEYQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fmasr-alyoum.com%2Fhealth%2Findex.html&ei=OKG9UumBCoejhgf6noGYAg&usg=AFQjCNFjn-dXIpPRe77c_RA5PbbEaTh-1A
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEoQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.mahatetmasr.com%2F&ei=Bp-9Ura9JNKqhAespIHgDg&usg=AFQjCNHzGBJmxNU8tdA04WsbZGCFV2phZA
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CE0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fnews.ahlahagah.com%2F&ei=hMq3UvybIsTK0AXR44GIDQ&usg=AFQjCNEqIXCqEIm9QLXTg6vcSUAYjtWJxA&bvm=bv.58187178,d.bGQ
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CE0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fnews.ahlahagah.com%2F&ei=hMq3UvybIsTK0AXR44GIDQ&usg=AFQjCNEqIXCqEIm9QLXTg6vcSUAYjtWJxA&bvm=bv.58187178,d.bGQ
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، ( ِىجٔووج96ٚصووُ ٖٔووٌٖ ـووٟ ) ،99/9193/ 99ث٨فووو ،ثٌؽووور ثٌٕنج١ِووز.. ِج٠ْووضٌٚ ثٌؽوووه -71
 :ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز

 

 ٙقز ٟٚخ  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ٕذىز أمذجً ثٌعجٌُ - ب

   ٌهٕذىز ؽًٛٔج - ت

  ث٢ْٕذىز ثٌق١جر  - ث

  أمذجً ثٌعجّٙز ٕذىز - ج

   ؽ٠ٌور ثٌّنضٌٚ ١ٍٔٛ - ح

  ث١ٌّٓ أمذجًؽ٠ٌور  - خ

  ٕذىز ثٌّقضٌـْٛ ثٌعٌح ث٦مذج٠ًز - د

  ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ذ

   ثٌؾَثةٌٞؽ٠ٌور ثٌّْجً  - ر

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ز

  ؽ٠ٌور ثٌقٛثً ثٌّضّوْ - س

  ِضعوه ٔش ٕذىز - ش

  عٍَٛ ٚٙقزٕذىز  - ص

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ض

 omgulfmedia.c - ط

 

 99ث٨فووووو، صؾٕووووخ ثٌعمووووجل١ٌ ثٌّووووؤعٌر عٍووووٝ ث٤هثء ّووووٍذجً ـووووٟ ؽٍْووووجس ثٌعوووو٩ػ ثٌٕفْووووٟ -72
 ( أِجوٓ:9ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )، 99/9193/

 

 ٙقز ٟٚخ  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور مذٌٔج - ب

   ؽ٠ٌور ثٌّْجً ثٌؾَثةٌٞ - ت

   ؽ٠ٌور أ١ًٕؿ ث٤مذجً - ث

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ج

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ح

  ثٌقٛثً ثٌّضّوْؽ٠ٌور  - خ

  ر ِضعوه ٔشؽ٠ٌو - د

 عٍَٛ ٚٙقزٕذىز  - ذ

 

 99ث٨فوووو ،ثًصفوووج  ِعووووي ث٨وضتوووجح ٌووووٜ ٌِٝوووٝ ثٌْوووٌٟجْ ٌٖوووعًُٛ٘ دوووجلضٌثح ثٌّوووٛس -73
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو9ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ، 99/9193/

 

 ٙقز ٟٚخ  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ٕذىز أمذجً ثٌعجٌُ - ب

   ؽ٠ٌور أمذجً ث١ٌَٛ ، inewsarabia.com - ت

   جً ث١ٌّٓ(ِٚجهً ٔش )أمذٕذىز  - ث

  ؽ٠ٌور أٌّثً ث٤ّذٛ  - ج

   عٕج٠ٚٓؽ٠ٌور  - ح

  ثٌقٛثً ثٌّضّوْؽ٠ٌور  - خ

  ِضعوه ٔش ٕذىز - د

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ذ

 

( 99ٚصووُ ٖٔووٌٖ ـووٟ )،  9193/ 99/ 99ثٌْووذش ، عٛثِووً ثوضتووجح ثٌقّووً ٌوووٜ ثٌَٚؽووز  -74
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزِىجٔج
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 ٙقز ٟٚخ  ، ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

   ؽ٠ٌور ثٌّْجً ثٌؾَثةٌٞ - ب

   ٠ٌور ثٌؾّج١ٌ٘ؽ - ت

  ؽ٠ٌور وٍّضٟ - ث

  ثٌق١جر ث٢ْؽ٠ٌور  - ج

   أ١ًٕؿ ث٤مذجًؽ٠ٌور  - ح

  ٕذىز ع١ْٛ ث٦مذج٠ًز - خ

  ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - د

 gulfmedia.com - ذ

 ِضعوه ٔش ٕذىز - ر

  ِّٛٛعز ثٌعٌثق - ز

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - س

 عٍَٛ ٚٙقزٕذىز  - ش

 ثٌقٛثً ثٌّضّوْؽ٠ٌور  - ص

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ض

 

 99ثٌنّو١ِ ، ٟ ث٦ٙوجدز دوأٌِثٛ ثٌٖو٠ٌجْ ثٌضوجؽٟوغٌر ٔٛدجس ثٌؽٞخ ثٌَثةوو صضْوذخ ـو -75
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( ِىجٔج99ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )، 9193/ 99/

 

 ٙقز ٟٚخ  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

 ِقطجصٟ  ؽ٠ٌور - ب

 ٟخ ٚٙقز )ثمذجً ث١ٌّٓ( 91ًٙو  ٕذىز - ت

 أمذجً ثٌعجٌُ ؽ٠ٌور - ث

 ثٌؾَثةٌٞثٌّْجً  ؽ٠ٌور - ج

 ثٌؾو٠و ثٌفؾٌ ؽ٠ٌور - ح

 ؽ٠ٌور ثٌٛـجق - خ

 ٨ٛ دٌُٚوجٌز ّ - د

 ث٨لضٚجه٠ز ؽ٠ٌور - ذ

 دٕش ثٌعٌحؽ٠ٌور  - ر

 ٚوجٌز ١ٌِِ٘ دٌُ - ز

 ٚوجٌز أمذجً ١ًٌ ٚٔٙجً - س

 ٙق١فز ث٤ؽ١جي ثٌقٌر - ش

 ِّٛٛعز ثٌعٌثق - ص

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ض

 ؽ٠ٌور ثٌٖعخ ثٌؾو٠و - ط

  inewsarabia.com  ؽ٠ٌور أمذجً ث١ٌَٛ - ظ

 ؽ٠ٌور أٌّثً ث٤ّذٛ   - ع

  ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - غ

  ِضعوه ٔشٕذىز  - ف

  ثً ثٌّضّوْثٌقٛؽ٠ٌور  - ق

   عٕج٠ٚٓؽ٠ٌور  - ك

 

ٚصوُ ٖٔوٌٖ ، 9193/ 99/ 98ث٤ًدعوجء ، آهثح ٚأم٩ل١جس ؽٍْز ثٌع٩ػ ثٌٕفْٟ ثٌؾّوجعٟ -76
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( ِىجٔج99ـٟ )

 

 ٙقز ٟٚخ ، ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

 inewsarabia.com  ؽ٠ٌور أمذجً ث١ٌَٛ - ب

 أمذجً ث١ٌّٓؽ٠ٌور  - ت
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  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ث

 ؽ٠ٌور ٕذجح ٌِٚ - ج

 أٌّثً ث٤ّذٛ  ؽ٠ٌور - ح

 عٕج٠ٚٓؽ٠ٌور  - خ

 ث٦مذج٠ًزٕذىز ف٠ٌز  - د

 ثٌؾَثةٌٞثٌّْجً ؽ٠ٌور  - ذ

  ِضعوه ٔشٕذىز  - ر

 ثٌّضّوْثٌقٛثً ؽ٠ٌور  - ز

 

 99/9193/ 91 ثٌْذش، ث٨وضتجح ٠ْضٌّ ِع ث٤َ ثٌقجًِ فضٝ دعو ث٨ٌٛهر دغّج١ٔز أّجد١ع -77
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزِىجٔج( 91ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )، 

 

 ٙقز ٟٚخ  ،عؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجد - أ

 ث٦مذج٠ًزٕذىز ف٠ٌز  - ب

  inewsarabia.com  ؽ٠ٌور أمذجً ث١ٌَٛ - ت

 ِّٛٛعز ثٌعٌثق - ث

 ثٌقٛثً ثٌّضّوْؽ٠ٌور  - ج

 ثًٛ ٌِٚؽ٠ٌور  - ح

 أ١ًٕؿ ث٤مذجً - خ

  bntmsrya.com - د

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ذ

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ر

 ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ز

 ٕذىز ٙوٜ عوْ ث٦مذج٠ًز - س

 arabstoday.netؽ٠ٌور ثٌعٌح ث١ٌَٛ  - ش

  dia.orgWikime - ص

 

 

ٚصووُ ٖٔووٌٖ ـووٟ  ، 99/9193/ 99ث٤ًدعووجء  ،ثٌؽ١ووٌر ثٌمجصٍووز صٖووىً مطووٌث عٍووٝ ثٌووَٚؽ١ٓ -78
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( ِىجٔج93)

 

 ٙقز ٟٚخ  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

 أمذجً ثٌعجٌُ ٕذىز - ب

 ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ت

 ؽ٠ٌور دٍؤج ١ٍٔٛ - ث
 ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ج

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ح

 ؽ٠ٌور ثٌّْجً ثٌؾَثةٌٞ - خ

  ِضعوه ٔشٕذىز  - د

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ذ
   وج٠ٌٚهثًؽ٠ٌور  - ر

  Inewsarabia.com  ؽ٠ٌور أمذجً ث١ٌَٛ - ز

 أٌّثً ث٤ّذٛ ؽ٠ٌور  - س

 ثٌّضّوْ ثٌقٛثً ؽ٠ٌور - ش

 

، 99/9193/ 99ث٤ًدعجء  ،ٌِٛ ثٌْىٌ ثٌىجىح ٌٗ ٔفِ ث٤عٌثٛ ثٌٕف١ْز ٌٍقم١مٟ -79
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( ِىجٔج99ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )

 

 ٟٚخٙقز  ،جدعؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْ - أ



 129 

  ؽ٠ٌور ثٌّٛي ث٨مذجًٜ - ح
  ؽ٠ٌور ّضجً صج٠َّ - س
  عٕج٠ٚٓؽ٠ٌور  - ط
 ث٦مذج٠ًز ٕذىز ٙوٜ عوْ - ػ

  ثٌّٖج١ٌ٘ ؽ٠ٌور - ؿ
  ِضعوه ٔش ٕذىز - ك
  atlanticmedia.info/index - ه
 ث٤مذجًأ١ًٕؿ  - ى

  عٍَٛ ٚٙقزٕذىز  -ً 

  أٌّثً ث٤ّذٛ ؽ٠ٌور  -ٍ 

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز -ُ 

 

( 91ٚصووُ ٖٔووٌٖ ـووٟ )، 9193/ 99/ 7ْووذشثٌ، صعووٌؾ عٍووٝ أٔووٛث  ث٨ٔقٌثـووجس ثٌؾْٕوو١ز -88
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚزأِجوٓ

 

 ٟٚخٙقز  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

 ث٦مذج٠ًزٕذىز ف٠ٌز  - ح

  ث٦مذج٠ًز ٕذىز ٙوٜ عوْ - س

 ثٌؾَثةٌٞثٌّْجً ؽ٠ٌور  - ط

 ثٌٚقٟعّْٛ ؽ٠ٌور  - ػ

 ثٌقٛثً ثٌّضّوْؽ٠ٌور  - ؿ

 ثٌٛثلع أمذجًؽ٠ٌور  - ك

 ث٤ّذٛ  أٌّثًؽ٠ٌور  - ه

  عٍَٛ ٚٙقزٕذىز  - ى

 ُ ث٦مذج٠ًزٕذىز ٌِٚ -ً 

 
 /99/ 9ثٌنّوو١ِ  ،ٕ٘ووجن ثًصذووجٟ دوو١ٓ ثٔنفووجٛ ِْووضٜٛ ثٌىووجص١ى١ِ٨ٛٓ ٚفووج٨س ث٨وضتووجح -81

 ( أِجوٓ:8ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )،   9193

 

 ٙقز ٟٚخ، ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

 ثٌذٛثدز ١ٍٔٛ - ح

 ِٛؽَ ١ٍٔٛ - س

 ثٌؾَثةٌٞثٌّْجً ؽ٠ٌور  - ط

 ثٌقٛثً ثٌّضّوْؽ٠ٌور  - ػ

 ؽ٠ٌور ثٌٖعخ - ؿ

   وج٠ٌٚهثًؽ٠ٌور  - ك

  ج٠ًزٕذىز ٌُِٚ ث٦مذ - ه

 
ٚصوُ ٖٔوٌٖ  ،9193/ 99/ 1ث٤ًدعجء ، لذً ثٌَٚثػ ٠مًٍ ِٓ ْٔخ ثٌط٩ق ثٌٕفْٟثٌفق٘  -82

 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو91ٓـٟ )

 

 ٟٚخٙقز  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

 أٌّثً ث٤ّذٛ  ؽ٠ٌور - ح

 مذٌ ث١ٌَٛ ؽ٠ٌور - س

 inagist.com - ط

 ًِٕٖٛ )دٌق ث٨ِجًثس( - ػ

 ثٌٚقٟعّْٛ ؽ٠ٌور  - ؿ

 ثٌّضّوْثٌقٛثً ؽ٠ٌور  - ك

  iNewsArabia  ور أمذجً ث١ٌَٛؽ٠ٌ - ه
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   ؽ٠ٌور ٌِٚ ث١ٌَٛ - ى

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز -ً 

 
،  99/9193/ 1ث٤ًدعوجء ، إٙجدجس ثٌف٘ أٌؾوثًٞ ـٟ ثٌوِجغ صؤعٌ عٍٝ إفْجُ ثٌطفوً -83

 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو91ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )

 

 ٟٚخٙقز  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ
 ١ٍٔٛ - ح

 مذٌ ث١ٌَٛؽ٠ٌور  - س

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ط

  ث٦مذج٠ًز ذىز ٙوٜ عوْٕ - ػ

 ثٌّٖج١ٌ٘ ؽ٠ٌور - ؿ

  ؽ٠ٌور عٍَٛ ٚٙقز - ك

 arab4starz.com - ه

 ِّٛٛعز ثٌعٌثق  - ى

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز -ً 

 

/ 99/ 1ث٤ًدعووجء ، إٙووجدجس ثٌفوو٘ ثٌؾذٙووٝ ـووٟ ثٌوووِجغ صووؤعٌ عٍووٝ فٌوووز ثٌطفووً ٚصفى١ووٌٖ -84
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )،  9193

 

  ٟٚخٙقز  ، ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

  ِّٛٛعز ثٌعٌثق - ح

  عٍَٛ ٚٙقزؽ٠ٌور  - س

   ١ٍٔٛ - ط

 ثٌقٛثً ثٌّضّوْؽ٠ٌور  - ػ

 news.net-l - ؿ

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ك

 

 
 9193/ 99/ 3ثٌغ٩عجء ، ث٨ّضنفجؾ دجٌمجْٔٛ ٚؼٛؼجة١ز ثٌٖجً  ًٚثء صفٖٝ ث٨ؼضٚجح -85

 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( ِىجٔج93ٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )، 

 

 ٟٚخٙقز  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

 ث٠ٌٌّٚز ٛثدز ثٌٌّأرد ؽ٠ٌور - ح

 ِٛؽَ ١ٍٔٛ - س

 دٍؤج ث١ٌَٛ ؽ٠ٌور - ط

 FMegypt.com - ػ

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ؿ

 ٚوجٌز مذٌٞ ث٦مذج٠ًز - ك

 ١ٍٔٛٔج - ه

  ث٦مذج٠ًز ٕذىز ٙوٜ عوْ - ى

 ً- lolspotz.com/health 

 ثٌقٛثً ثٌّضّوْؽ٠ٌور  -ٍ 

  دٛثدز ثٌٌّأر ث٠ٌٌّٚز -ُ 

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز -ٓ 

 
 3ثٌغ٩عوجء ، ثٛ ثٌفو٘ ثٌٚووؼٟ ـوٟ ثٌّولث٩ٌُٙٚ ثٌٖو١ّز ٘وٟ ث٤وغوٌ ثٔضٖوجًثً ـوٟ أِوٌ -86
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )،  9193/  99/
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 ٙقز ٟٚخ  ، ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

 عٕج٠ٚٓ ؽ٠ٌور  - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - س

 آمٌ ث٤مذجً ؽ٠ٌور  - ط

 ثٌعٌح ث١ٌَٛ ؽ٠ٌور  - ػ

 ؽ٠ٌور عٍٖجْ دٍؤج  - ؿ

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز  - ك

 
، ( أِووجو9ٓٚصووُ ٖٔووٌٖ ـووٟ )99/9193/ 9ث٨عٕوو١ٓ ، ٜ ثٌٚووٌ و١ف١ووز ثٌضعووج٠ٔ ِووع ِوو٠ٌ -87

 :ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز

 

 ٙقز ٟٚخ، ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

 هثً ث٤مذجً ؽ٠ٌور  - ح

 ِٛؽَ ١ٍٔٛ  - س

 ثٌؾًٛٔجي  - ط

   ثٌؾَثةٌٞثٌّْجً  - ػ

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ؿ

 ث٠٩ٔٚٓ أمذجًنٕذىز  - ك

 ثٌعٌد١زٚوجٌز ث٤مذجً  - ه
 ؽ٠ٌور ٌِٚ ث١ٌَٛ - ى

 
 31ثٌْووووذش ،  ٩ ـوووٟ صفجعوووً ثٌّٛٙوووو٩س ثٌعٚوووذ١ز دوووجٌّلصعوووجٟٟ ثٌنّوووًٛ ٠قووووط مٍوووو -88
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو9ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )99/9193/

 

 ٟٚخٙقز  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

 أٌّثً ث٤ّذٛ  ؽ٠ٌور - ح

 ثٌؾَثةٌٞثٌّْجً  ؽ٠ٌور - س

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ط

  ٕذىز ٙوٜ عوْ ث٦مذج٠ًز - ػ

 ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز  - ؿ

  ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ك

   مذجً ثٌعجٌُأ ٕذىز - ه

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ى

 
، ( أِجو8ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )99/9193/ 96ثٌغ٩عجء ، ث٨ٔضقجً ثٌْذخ ثٌغجٌظ ٌّٛس ث٤ٟفجي -89

 :ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز

 

 ٟٚخٙقز  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

  ِجٞ ه٠ٛثْ ث٦مذجًٞ  - ح

  ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - س

  ث٦مذج٠ًز ٕذىز ٙوٜ عوْ - ط

 عٍَٛ ٚٙقزز ٕذى - ػ

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ؿ

 ثٌو١ٔجِؾٍز ٔٚؿ  - ك

  iNewsArabia،ؽ٠ٌور أمذجً ث١ٌَٛ - ه

 
 ٚصُ ٖٔوٌٖ ـوٟ 99/9193/ 99ث٨ع١ٕٓ  ،ثوضتجح ِج دعو ث٨ٌٛهر ٠ٙوه ٙقضه ٚٙقز ٟفٍه -98

 ِؾٍز ٔٚؿ ثٌو١ٔج

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=18&cad=rja&ved=0CFYQFjAHOAo&url=http%3A%2F%2Fnews.mydiwan.com%2F%25D8%25B7%25D8%25A8-%25D9%2588%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25A9%2Fpage-24&ei=Tg-5Ut6aBoOihgfwgoDoBg&usg=AFQjCNEfeUqSB9_ZDikgq6j09IgexffQhQ
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ٚصوُ ٖٔوٌٖ ـوٟ  99/9193/ 99ث٨عٕو١ٓ  ،ثوضتجح ِج دعوو ثٌو٨ٛهر ٠ٙووه ٙوقز ث٤َ ٟٚفٍٙوج -91
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز وٓأِج (91)

 

 ٟٚخٙقز  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

  ٚوجٌز ـٍْط١ٓ ث٨مذج٠ًز - ح

   ٌِٚ ث١ٌَٛؽ٠ٌور  - س

  ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ط

   ثٌّْجً ثٌؾَثةٌٞؽ٠ٌور  - ػ

  ه ٨ٚ وضجدزٍِؾٍز ِ - ؿ

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ك

  ثٌقٛثً ثٌّضّوْؽ٠ٌور  - ه

 وج٠ٌٚهثً ؽ٠ٌور - ى

 ثًٛ ٌِٚ ؽ٠ٌور -ً 

 
ٚصوُ ٖٔوٌٖ ـوٟ 99/9193/ 97ث٤فو ، ٝٝ ثٌمٍخ ٚثٌٌْٟجْثٌضفجسي ٠ْجعو ـٟ ٕفجء ٌِ -92
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓ)

 

 ٟٚخٙقز  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

 ث٢ْأمذجً  - ح

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - س

 ؽ٠ٌور عٍٖجْ دٍؤج  - ط

  عٍَٛ ٚٙقز ٕذىز - ػ

   ِؾٍز ٔٚؿ ثٌو١ٔج - ؿ

   وج٠ٌٚهثً ؽ٠ٌور - ك

 
ٚصُ ٌٖٖٔ ـوٟ ،  99/9193/ 97فو، ث٤، أ١ّ٘ز ثٌضوم٩س ث٠ٌّ٤ز ـٟ ع٩ػ لٍك ث٤ٟفجي -93
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو7ٓ)

 

 ٙقز ٟٚخ ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

  ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ح

  ث٦مذج٠ًز ٕذىز ٙوٜ عوْ - س

 أٌّثً ث٤ّذٛ ؽ٠ٌور  - ط

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ػ

 ثٌعٌح ث١ٌَٛ  ؽ٠ٌور - ؿ

   ؽ٠ٌور عٕج٠ٚٓ - ك

 
ٚصوُ  ،9193/ 99/ 93ث٤ًدعوجء ، كٌِٝٝ ثٌمٍخ ِٓ ث٤ٟفجي أوغٌ صعٌٝج ٧ٌٙوجدز دوجٌمٍ -94

 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو8ٌٖٖٓٔ ـٟ )

 

 ٙقز ٟٚخ  ، ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

 أمذجًٔج ث١ٌَٛؽ٠ٌور  - ح

 ثٌعجٌُ أمذجً - س

 ٕذىز ًث٠ز ث٦ع١ِ٩ز - ط

 عٕج٠ٚٓؽ٠ٌور  - ػ

 ؽ٠ٌور عٍٖجْ دٍؤج - ؿ

   ِؾٍز ٔٚؿ ثٌو١ٔج - ك

 ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ه
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ثٌغ٩عوووجء ، ، ٙوثـج ٧ٌٙوووجدز دج٨وضتوووجح ثٌٕفْوووٟث٤ٟفوووجي ثٌّٚوووجدْٛ دجٌْوووٌٟجْ أوغوووٌ ثّوووض -95
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو8ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ )9/99/9193

 

 ٙقز ٟٚخ  ، ث١ٌَٛ ثٌْجدع ؽ٠ٌور - أ

   ِؾٍز ٔٚؿ ثٌو١ٔج - ح

  ِؾٍز ثٌعٌٚدز ثٌطذ١ز - س

   عٕج٠ٚٓؽ٠ٌور  - ط

  ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ػ

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ؿ

   ٕذىز ٙوٜ عوْ - ك

 ٕذجح ٌِٚ ؽ٠ٌور - ه

 
، ثٌْٕونز ( أِوجو9ٓٚصوُ ٖٔوٌٖ ـوٟ )،  9193/ 8/ 93ثٌؾّعوز ،  ػ ثوضتجح ث٤ٟفجيِج ع٩ -96

 :ث٨ٌىض١ٌٔٚز

 

 ٙقز ٟٚخ ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

  ِؾٍز ثٌعٌٚدز ثٌطذ١ز - ح

   لٕجر ثٌٖذجح - س

  عٍَٛ ٚٙقزٕذىز  - ط

  ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ػ

 ؽ٠ٌور آمٌ ث٤مذجً - ؿ

 inewsarabia.com  ؽ٠ٌور أمذجً ث١ٌَٛ - ك

  ؽ٠ٌور ٕذجح ٌِٚ - ه

 ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز ٕذىز - ى

 

 91  ثٌْذش ،) ثٌؾَء ثٌغجٟٔ ( ث٨عضذجًثس ثٌع٩ؽ١ز ـٟ دٌثِؼ ع٩ػ لٍك ث٤ٟفجي -97
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو9ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،8/9193/

 
 ٙقز ٟٚخ ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

  Active Magazine - ح

   لٕجر ثٌٖذجح - س

  عٍَٛ ٚٙقزٕذىز  - ط

 ذًؽ٠ٌور ٌِٚ ثٌّْضم - ػ

  ث٦مذج٠ًز ٌُِٕٚذىز  - ؿ

  ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ك

 ؽ٠ٌور أٌّثً ث٤ّذٛ  - ه

 ؽ٠ٌور ٌِٚ ث١ٌَٛ - ى

 

 6ثٌغ٩عجء   ،( ثٌؾَء ث٤ٚي ، ) ث٨عضذجًثس ثٌع٩ؽ١ز ـٟ دٌثِؼ ع٩ػ لٍك ث٤ٟفجي -98
 :، ثٌْٕنز ث٨ٌىض١ٌٔٚز( أِجو9ٓٚصُ ٌٖٖٔ ـٟ ) ،8/9193/

 ٟٚخٙقز  ،ؽ٠ٌور ث١ٌَٛ ثٌْجدع - أ

  Active Magazine - ح

   لٕجر ثٌٖذجح - س

  ٕذىز عٍَٛ ٚٙقز - ط

 ؽ٠ٌور ٌِٚ ثٌّْضمذً - ػ

  ٕذىز ٌُِٚ ث٦مذج٠ًز - ؿ

  ٕذىز ف٠ٌز ث٦مذج٠ًز - ك

 ؽ٠ٌور أٌّثً ث٤ّذٛ  - ه

 ؽ٠ٌور ٌِٚ ث١ٌَٛ - ى

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=20&cad=rja&ved=0CFYQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Factive.web.com.eg%2Fdemo%2Farticles%2Fuser%2F0%2F28%2F.html&ei=TmmwUuHCM-q60QXBooDQAg&usg=AFQjCNEYOTIX4NIqrVdJHtUQrABo-tB6Ew&bvm=bv.57967247,d.bGE
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=20&cad=rja&ved=0CFYQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Factive.web.com.eg%2Fdemo%2Farticles%2Fuser%2F0%2F28%2F.html&ei=TmmwUuHCM-q60QXBooDQAg&usg=AFQjCNEYOTIX4NIqrVdJHtUQrABo-tB6Ew&bvm=bv.57967247,d.bGE
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=20&cad=rja&ved=0CFYQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Factive.web.com.eg%2Fdemo%2Farticles%2Fuser%2F0%2F28%2F.html&ei=TmmwUuHCM-q60QXBooDQAg&usg=AFQjCNEYOTIX4NIqrVdJHtUQrABo-tB6Ew&bvm=bv.57967247,d.bGE
http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=20&cad=rja&ved=0CFYQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Factive.web.com.eg%2Fdemo%2Farticles%2Fuser%2F0%2F28%2F.html&ei=TmmwUuHCM-q60QXBooDQAg&usg=AFQjCNEYOTIX4NIqrVdJHtUQrABo-tB6Ew&bvm=bv.57967247,d.bGE
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 ، 9/9193ٗ/ 97ث٤فووو (،  9899، ثٌعوووه )ِؾٍووز أوضووٛدٌ، ثٌضقووٌٓ ثٌؾْٕووٟثعضٌثـوجس ٝووقج٠ج  -99
99-93. 

 .1/9193/ 91، ث٨ًدعجء دٛثدز ثٌٌّأر ث٠ٌٌّٚز، ٝقج٠ج ثٌضقٌٓ ٠ضقوعْٛ -188

-99، ٗ 1/3/9199(، ث٤فوو 9819، ثٌعوه )ِؾٍز أوضٛدٌ، فٌح ثًٌّٕٖٛثس صٖعً ث٦ّىٕو٠ًز -181
93. 

 .99، ٗ  9191، ثٌعوه ثٌنجِِ ، ١ٔٛ٠ٛ  ِؾٍز ثٌفٕجً،  ً٘ أٔش ِوِٓ ؟ -182

(، ثٌنّووو١ِ 799ه )(، ثٌعووووؽ٠ٌوووور ث١ٌّغوووجق )ثٌذقووو٠ٌٓ، ثٌطٍذوووز ٚ ثٌطجٌذوووجس ٚ ً٘ذوووز ث٨ِضقجٔوووجس -183
99/9/9116.   
(  9( ثٌعووه ) 39، ثٌّؾٍو ) ِؾٍز ثٌعٍَٛ ث٨ؽضّجع١ز )ثٌى٠ٛش(،  ث٤ٌف١ز ثٌؾو٠ور : ثٌضقو٠جس ٚ ث٤ًِ -184
 ،9111   
( فجٌز ٌٍضقٛي ثٌؾْٕٟ ـٟ ِْضٖفٝ ثٌٖجٟذٝ : ٠جٌّ أٙذـ ٠ٌْث ٚ ٠ٛ٘وث صقٌٛوش  99)  -185

 .19-11،ٗ  93/9/9119ث٤فو  ( ،9396، )ثٌمجٌ٘ر( ، ثٌعوه ) ِؾٍز أوضٛدٌ، إٌٝ ٘جٟٔ
 .9999/ 99/1(، 99، ثٌعوه )ؽ٠ٌور ث٦ّىٕو٠ًز، ث٨ؼضٚجح ثٌؾْٕٟ ٧ٌٔجط -186
،  ؽ٠ٌووور ثٌٖووٌق ث٤ّٚوو٠،  ٟوو٩ح ـٌؽووْٛ دووجٌَٚثػ ثٌعٌـووٟ ٚ أّووجصير ٠ووٌْٚ عٛثلووخ ٚم١ّووز -187

 .99،ٗ  8/9/9999( ، ث٨ع١ٕٓ 7377)ثٌمجٌ٘ر( ، ثٌعوه )
ؽ٠ٌوور ، ْوو: فٌِوجْ عوجٟفٟ ٠ٍوذِ لٕوج  ثٌقوخعجٟفز صضٚجً  ِوع ثٌؽ١وٌر ٚ ثٌعٕوجه ٚ ثٌق -188

 .98/99/9998(، ث٤ًدعجء 9896، )ثٌمجٌ٘ر(، ثٌعوه )ث٨لضٚجهٞ
 .99-98، ٗ 9998( ، ثد٠ًٌ 91، ثٌعوه ) ِؾٍز ثٌذق١ٌر،  ويح ثٌّٕؾّْٛ ٌٚٛ ٙوـٛث -189
 .1، ٗ 6/3/9998(، ثٌؾّعز 963، )ثٌمجٌ٘ر(، ثٌعوه )ؽ٠ٌور ثٌٌأٞ ثٌعجَ، ؽٌثةُ ث٤فوثط -118
، )ثٌموجٌ٘ر( ، ثٌعووه  ِؾٍوز أوضوٛدٌ،  ٠ٞز صمذً ثٌنٌثـجس : ويدز ثّّٙج دمٌر ثٌوٌٕؾجسعمٛي ٌِ -111
 .93-99،ٗ  8/9/9998( ، ث٤فو 9999)
( ،ثٌؾّعوووز 918، )ثٌموووجٌ٘ر( ، ثٌعووووه ) ؽ٠ٌوووور ثٌوووٌأٞ ثٌعوووجَ،  ثٌٖوووه ٚصق١ٍوووً ٕنٚووو١ز ثٌٖوووجن -112

99/99/9997 ٗ،6 
 .99/99/9997(، ثٌؾّعز 913، ؽ٠ٌور ثٌٌأٞ ثٌعجَ، )ثٌمجٌ٘ر(، ثٌعوه )ث٨ٔقٌثؾ -113
 .9، ٗ 99/8/9997(، ثٌؾّعز 939، )ثٌمجٌ٘ر(، ثٌعوه )ؽ٠ٌور ثٌٌأٞ ثٌعجَ، ٔظٌر ثٌٌؽً ٌٌٍّأر -114
)إٙوثً عىجظ ث٠ٌٌجٟٝ ث٨ّذٛعٝ( ،  ِؾٍز ثٌٕجهٞ )ثٌْعٛه٠ز(،  ٠ًجٝز ثٌي٘ٓ صعجٌؼ َّ٘ٛ ثٌىضجدز -115

 .18،ٗ  9/9/9997( ،399ثٌعوه )
 .8، ٗ 99/99/9996(، ث٤ًدعجء 91799ثٌعوه ) ،ؽ٠ٌور ثٌذ٩ه )ثٌْعٛه٠ز(، ثٌؽ١ٌر -116
، ٗ  91/9/9991( ،999، )ثٌموجٌ٘ر( ، ثٌعووه ) ؽ٠ٌوور ثٌوٌأٞ ثٌعوجَ،  ِٖى٩س ثٌَٚثػ ٚثٌعّٕٛز -117
9 . 
(، ثٌنّووو١ِ 9796، )ثٌموووجٌ٘ر(، ثٌعووووه )ِؾٍوووز ٙوووذجؿ ثٌن١وووٌ، ؽوووٌثةُ ثؼضٚوووجح أٙوووقجدٙج أٟفوووجي -118
7/6/9991 ٗ ،96-97. 

 
  


