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ااااا تت1.11.1.تطبُقاااقتضقاتاااُقيت الشرااارت ا اااٍ  ت  ااا ت (ت02.1ًواُاااو تت20هاااات ت341. متاااااق تت02 اصاااقب تراقٍ 

 ضاػلااااترقاعاقغاااقيعت ملاااااؼت اعلااايت اعااااقنتتضيًنااا تتق  ب تااا ت اااتتئ اااق تت41.3..رتنفُااالت اقاااقتو ت اانلُ ااابت  ااا ت

تصبقحقت(2:22. ت اػقش ة اسقغ تتعتغلىت.020تأكاوب ت.0 اخاِيتًومت ضنػقيةتت.020تأكاوب الاساثنقئُ ت اي  ةت

 اعااااقنتت ئِيت اعلااايتااااتدمحمتأمش ساااابت انقئااا ت   تسااا ت اساااُيترققغااا تالاملااقغاااقيتر اقغاااا تتق  ب تااا تعت ااا ت ئق

 . عت  اسقبةتأغتقءت اعليت اعاقنتخلُيترلاوب ترقشقتميًن تتق  ب ت تت ب تو ت اسُي
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 :انسادجكًا حضش أشغال هزِ انجهسح وتصفح اسرشاسٌح كم يٍ  

تميً ت ضصقاح1: تتتتو ت ايًنت او غتت-

قضُ : تتتغبيت ضنػ ت ضنقتايت- ت1 ئِيتمصلح ت ن ط تالاملااقغُ ت  اثققفُ ت ت اٍ 

 1شسُؼت ضي خُل:   تتتت اسالمت ا  ضابغبيتتت-

 . ا إ  تالاب ٍ  ت ت اققتوتُ ت ت ضاالكقي: ئِيتمصلح ت                 تتتت حايت ا قفو تتت-

 .مكا ت ضاالكقي: ئِيت                 تتتت حايت احي يتتت-

 .مصلح ت ا    تإلاب ٍ  ت ئِي:   تتتتغبيتهللات احا يتتت-

 .مصلح ت ا    تإلاب ٍ  غنت:    تتتت الطُ ت اصقاحتغبيتتت-

 . ضقاُ ت ت اصفققيت ت ا إ  ت ااقنُ : ئِيتمصلح ت                  تتتتسػُيت رو كتت-

يت   كنتت-  .مكا ت انفققي: ئِيت                 تتتت بَ 

 .غنتمكا ت انفققي:   تتتتتمصطفىتحنو تت-

 .خيمقيت اق ب: ئِيتمصلح ت                                 تتتفإ بتبغي عتت-

ت.020أكاااوب تأشااؿق ت اااي  ةتالاساااثنقئُ ت ااا ئِيت فااااات اسااُيت ااأكاايتماانتتااوف ت انصااقبت اقااقتونيتالاااي   عتت بػااي

عتمبق كاااقتاشااا تغُااايت ضواااايت انباااويتشاااقك  تاشااا تتلبُااا ت اااايغوةتعبقاساااقبةت غتاااقءت بقاحتاااو ت ترقاساااُيترقشاااقتميًنااا تتق  ب تااا عتتم حباااق

ت.020أكااوب تنقئُ تاثالاساملاي  تأغااق ت ااي  ةتبػايتلااعتغا قتتقا ت ت اعلاي1تماانُقتمنتهللاتتػقلىتأ تًباق كت اتتأغااق ت ا ٍ  ت

 تكاقتًلت:

  :تقاعح االجرًاعاخ تجًاعح ذاسوداَد. صثاحا( 10:00)  انعاششجعهى انساعح  2021أكرىتش  21انخًٍس انجهسحانفشٌذج 

 ت كُلت العق ت اي ئا تالا لي1ت اي  س ت  ضصقب  تغلى 

 ه 1ب تو ت ت اي ئا ق تاخقبت ؤسقءت الع اي  س ت  ضصقب  تغلىت 
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 ذشكٍم انهجاٌ انذائًح نهًجهس انذساسح وانًصادقح عهىت:األونـىانُقطح 

 ااتتئ ااق تمست ااق تملاااقنتتالسااُيتدمحمتمليااريت اكلااا تتدمحمتأمش سااابت انقئاا ت   تالاا ئِي ااتتمسااههلتهاالطت انقطاا تأغطااىت اسااُيت

تتقط تتلقم1

تتيسرشاس جًاعً جثشيدمحم َقطح َظاو: 

ت اسُيت ا ئِيعت اسُيت ابقشقعتإلاخوةت  خو يتأغتقءت اعليعتإلاخوةت ضوظفر عت احتو ت اكٍ  1

ت اااكُلت العاااق تت اي  سااا ت  ضصاااقب  تغلاااىتوصااالنقترااايغوةتاحتاااو تهااالطت ااااي  ةتالاسااااثنقئُ ت ضاكوتااا تمااانتتقطاااار عت  لاااى:ت

ساقغ تت.3 ت العانتب خالتٍشاق ةت اتتهالطت اايغوةتئلاىتفاااتالاتتساقبتاػتاوتعت هلطت انقط تتقاطابتمنت ا ئقس تإلات اي ئا تالا لي

بػاايت ضصااقب  تغلااىت انلااقمت اااي خلتعتهاال ت انلااقمت اااليتتااا ت ضصااقب  تغلُااإتئآلاتأتنااقتااا تتاوصاالترااإتئآلات  عتكااق تماانت ملااي تبػاايت

قسااا تفا ااا تغتاااٍو ت العااانتأماااقمتملاُاااؼتتوصااالك ترقانلاااقمت ااااي خلتت ضصاااقب  تغلُاااإعتأ تً فااااترقاااايغو يتماااؼتإلاشاااق ةتئلاااىتأ ت ا ئ

تنقتت.3 غتقءعت بقااقلتتمنتاإت ا ؾب تبػتٍو تأيتاعن تأ تًتؼت لبإتب خلت سقغ عتفن نتاحايت اساقغ تاا تتتاؼت لباقيتغتاٍو

ماانت انلااقمت اااي خلتت ضصااقباتغلُااإت  ا اابتت34العاانعتفكُاا تئل تساانيخلتاشاالطت العاان تآلاتًاكننااقتلاااعت  تفشاال تًتنااق ىتمااؼت ضااقبةت

ساقغ ت بالت نػقاقبت اعلسا تت.3و ت"توبعت لبقيت غتقءت ضاػلق ترقآلاتتسقبتاػتٍو ت العق ت اي ئاا تاايرت ئقسا ت اعلايتبتتق

ااات ضػق ضاا تااا تًتااؼت لبااقيت اػتااٍو تالعااق عت هاال تآلاتٌػ اابتأتنااقتآلاتت%99 اخصصاا تدحااي لت العااق 111"عتفبقانسااب تانااقت  ماانتفٍ 

يتملا يتالاتتسقبتاشقعترلترقاػكيتتٍ  ات ضػق ض تأ تًااثلو ت تتملاُؼت العق تراقتفيهقتاعن ت ضػق ض 1تٍ  تُؼتأغتقءتفٍ 

اشاال عت اسااُيت ااا ئِيعت تلاا  تاشاالطت ضػطُااقيعت ح اااتًااااكنتأغتااقؤتقتماانت اجرنااحت تاثُاالتملاُااؼت العااق عتتاايغو تئلااىتتأملُاالت

ٍو تأمااااقمتأغتااااقءت اعلاااايتاالتتسااااقبت اباااا ت ااااتت انقطااااار ت ااااتتأ اااا بت   ااااقيعتمااااؼتالاسااااايغقءت إلاغااااال ترااااأ ت ا ئقساااا تفا اااا ت اػتاااا

ت العق 1

يت ض ق ك ت  ضسقها ت تت العق تمسقها تفػقا ت تتملاُؼت العق ت اِيتفق تاعن ت ضػق ض 1 تتٍ 

تتيسرشاس جًاعً  ................................................................ إحساٌدمحم 

ت اسُيت ا ئِيعت اسُيت ابقشقعت اسُي يت  اسقبةعت احتو ت اكٍ  عت بي  يتأهنئك ترانقسب تغُيت ضوايت انبوي1

احقُقاا تًااا تالاساااا   ت ااتتغاايمت اا ااق بتمااؼت ضقاتااُقيت اققتوتُاا ت اعااق يتبهااقت اػااالترقانسااب تدغااي بت اااي   يعتفااا ةت ااتت 

أخاا رتااا تتاوصاالترقاصااُقؾ ت الهقئُاا تالنلااقمت اااي خلتتئآلات الحلاا عت بقااااقلتتأ تتطباااتغلُنااقت اُااومتهااوتأماا تم فااوقعتفااال تأ بتااقتأ ت

تأ تًكو ترر تأًيًنق1تًف قتغلُنقتتطبات انلقمت اي خلتتغلُإ

أًتاااقتبػااادت ااػااايًاليت ا ااابتتااا تالاتفاااقاتغليهاااقت اااتت ااااي  ةت اساااقرق تاااا تًاااا تتتااااُلهقت اااتتهااالطت اصاااُقؾ ت الهقئُااا عتئل تهناااقكت

تتنق دترر ت اصُقؾ ت الهقئُ تاشل ت انلقمت اي خلتت مقتت تالاتفقاتغلُإتب خلت اي  ةت مق  ت اي  ة(1

 مليرت منت حا رتمانت ئقسا ت اعلايتأ تت فاات اايغو يتراطباوعتالاتتساقبتالعاق تتعتكق تمن34م ةتأخ رتت تخ ات ضقبةت

عت آلاتًبقىتالػتوتسورتئضقف تالاس ت  العنت ض ؾوبتالاتتسقبتئايهقت  ااو ُؼعتئآلاتأ ت م تا ت34ميهئعتمؼتإلاشق ةتضتاو ت ضقبةت
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صوصااقتالاساااػي بتاااي   يت اعلاايت مااقت انااقت ااتت ابي ًاا عتٍ  اا تًااا عت بقااااقلتتناااعلت سااتنكق تقتاشاال تالاساااا   تت ااتتالاخاااالآلايعتخ

تتي  كت م عتفال تكق ت ضنطلاتفقسي تفاقتر بتغلىتأ ضُ تفقسيةتفشوتفقسي1

تتحجًاعٍ جيسرشاس  ................................................................ صهشج دَثً

نت  ضست ااااق  يعت اسااااقبةتأ اااا ت مااااوظفيت اعاقغاااا عت اسااااقبةت احتااااو ت  اسااااُيت ااااا ئِيعت اسااااُيت ابقشااااقعت اسااااقبةت ضست ااااقٍ 

تئلتإلاغالم1  سق

ت9:42.فُاقتًخصتهلطت انقط عتفاضقف تضقتلك طت خو  عتفأتقتنخصُقتا تأتوصلترقايغوةتئآلاتًومت اعاػ تغلاىت اساقغ ت

 لاعتغيرت تصق تهقتفيتمنتمق ت اعاقغ عت ا تأتوصلترقانلقمت اي خلتت ضصقباتغلُإتألتػ  تغلىت اصُؿ ت الهقئُ تأ تغلىتغيبت

ساا عت باااقتأت اابتكناا تخااق وت ضيًناا تًااومتالا ناار تفلاا تأتاكاانتماانت ضااؼت تتسااقبيتألًاا تاعناا عتئضااقف تئلااىت العاانعتهاالترااتتأ بػاا تأمتخا

ت03ًوميت اػطل ت  اثال قءت   بػقء(عت باقتأت بتا تأتوصلترقانلقمت اي خلتتئآلات  عتفاات بتاا تأضاب تأملالت ضاؼتالاتتساقبتهالتهاوت

يتإلااكجر نيتأ ت اشقت تأ تأً ت سُل تأخ ر1سقغ عت اوتكق ت تتغل بتأل سل ت تتسقبيتت.3سقغ تأ ت تغيرت ايًر

ا1 ت غلُإتأ ل تتأملُلتأ تتأخررتأ تئً قبتصُؿ تتو فقُ تمنتأمللتالاتتسقبتالعنت ضالئا تانقتكفٍ 

تتحجًاعٍ جيسرشاس  ........................................................... فضًح إصوساٌ

ت اسُيت ا ئِيعت اسُيترقشقتميًن تتق  ب ت عت اسقبةت غتقءت  اسُي يت اػتو ي1

ا تتئضقف تضقتلكا ت إلاخاوةعتسأضاُ تأتاإت ؾا تأتناقتاا تتاوصالتبهال ت اقاقتو ت اا تتاوصالتراًاي عت اجرشاُ قيترقالعاق عتفقاؿٍ 

اجرشُاتا ئقس تئحايرت العانعتفشالطت ااصا فقيتمانتبػادتأغتاقءت ضكاا تراتت  تت م تأ تًا تالاتصق ترقابػدتدًي عتت شُ إت ت

تؾررتأخال ُ 1ت

تتانُائة األول نهشئٍس  ............................................................. دمحم أيهشسً

تملوتئغطقءتأساقءت غتقءت الًنتتو صلو ت مؼتمنعتح اتنػ  تئ تكق تهل ت ااص  تأخال ُقتأ تؾررتأخالقت1 ض ت

تتحجًاعٍ جيسرشاس  ........................................................... فضًح إصوساٌ

تأ آلاته تٌػ فو تأتفسش 1ت قتُقعتمنتؾررت خالاتأ تألك ت ساقء1تت

تانُائة األول نهشئٍس ............................................................. دمحم أيهشسً

يتمػ ف تهإآلاءت غتاقءت باانت ت صالو عتهالترقضػق ضا تأ ترقألؾلبُا  تلكا يت"ؾرارتأخال ُا "ت اتتتقطا ت انلاقمعتاالاعتت نتتٍ 

يتتوضُ ق1 تتٍ 

تتحجًاعٍ جيسرشاس  ........................................................... فضًح إصوساٌ

تأملب ترأتإتمنتؾررت خالاتأ تألك ت ساقء1

تتانُائة األول نهشئٍس  ............................................................. دمحم أيهشسً

تب  تتوضُا1ئل تا تت ؾببتراوضُات واععتفُ  تسحبإعتفالتًاكنت تهقمنقت تتأخال نقت

تتحجًاعٍ جيسرشاس  ........................................................... فضًح إصوساٌ

تسأسح تكالميت أري تؾررتأخال ُ تبؿررت قتوتُ 1
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تتحجًاعٍ جيسرشاس  ........................................................... صٌُة انخٍاطً

ت اسُيت ا ئِيعت اسُيت ابقشقعتإلاخوةت  خو يعت اسقبةت  اسُي يت ضوظفو عت احتو ت اكٍ  1

ااق تمااانت ااااال متغلاااىت ئقسااا ت اعلااايتأ ترقانساااب تااشاااكقاُ ت اققتوتُااا ت ضط  حااا ت ضاػلقااا تبػقااايتهااالطتت  ااااي  ةتالاسااااثنقئُ عتكا

مااانت اقاااقتو ت اانلُ ااابتتااانصتغلاااىتئملااا  ء يتمساااطٍ  تآلاغاباااق ت اقاااقتو ت ااااي خلتتت40تاااايتقترقاقاااقتو ت ااااي خلتعتفاقاتاااُقيت ضاااقبةت

تو ت اااي خلتتأمتآلا ت هاال تملاا متانااقتملاُػااقعت ت اانتااا تتاوصاالترااإتئآلات الحلاا ت ألااىتؾقًاا ت  تأتااقتأ ااو تهاالتتااا ت ضصااقب  تغلااىت اقااق

سإ  تأ ملشإتا ئقس ت اعليعتفانتخال ت اق  ءةت  اُ تاشل ت اققتو تًلش تتأ تبػدت انق ت ا بتت تالاتفقاتغليهاقتاا تتاي وتبهال ت

تأكاااوب تترا  ااا تبػاادت ااانق تماانتم اا  عت اقااقتو تااا ت21 اقااقتو عت بهاال تأغاياارطتمااق   تم اا  عت ااقتو عتفاااقت تفاااتغلُااإترقاااي  ةتًااومت

تًا ت ؾ تالاتفقاتب خلت اي  ة1

ت41 غلااىتفاا قتأتااإتتااا ت ضصااقب  تغلااىت اقااقتو ت اااي خلتعتكااق تا  مااقتأ تتاوصاالترااإتمااؼت ااايغوةعت حجر مااقتضقاتااُقيت ضااقبةت

تمنت اققتو ت اانلُ بت ا بتتنصتغلىتض   ةتئ فقات ايغوةترقاو قئاتل يت اصل ترقانق ت ضي مل تالاي   عت هل تا تً صل1

 ا بتت ررتتئلىتض   ةت ضؼت لبقيتالاتتسقبتالعق عتفكاقتملقءتغلاىتاساق ت جتملياريعتكلناقتت34قاتُقيت ضقبةت غلىتف قتم

ايتنػااالت تطال ااقتمااااقتتااو اتسااقرققتماانتئرااي ءت انو ًااقت احساان ت بي ًاا تمليًاايةت  اقطااؼتماااؼت انااقت ؾباا ت ااتتالاتتسااقبتاكقفاا ت العاانعتكا

معتفأتاقتنخصاُقتاا تأتوصالترقاايغوةتئآلاتًاومت حايعت ماؼتلااعتفقألملاقآلايتؾرارتت ضقضابعتاكنتمؼت س تت يتأ تهالطت ملاق تاا تت جارت

  ضاح تت40مساوفُ عت ألتنقتا تتاوصالترقاقاقتو ت ااي خلتتفُ ا تأ تنػا  تئ ت ساتنفليت ض  حالت ضساطٍ  تالاصاقب  عتفقضاقبةت

  ااػا ق ب  ت راقضق  ت  اػقمال توصال قٍ  تا مانأًاقمتت.راأ تً اق ت اقاقتو ت ااي خلتتغلاىت اساُيت اػقمالت ا تًايخلتحرابت اانفُالتبػايت

تمنت اققتو ت اانلُ ب1ت0..عت  تتحقا ت ااػ قتهنقكتئمل  ء يتأخ رتتلعأتئايهقت رتتمقاتُقيت ضقبةتغلُإ

ئل تهنقكتئشكق ت تت حجر مت ملق عت هنقتأشررتئلىتأ تغلىت اسلط ت احلُ تأ تتكو تسقه ةتغلىتتطبُات اققتو ت اانلُ ابعت

تتطلاااا ت ااأملُاااالت اكاااانتنػلاااانتغلااااىت فااااااقات اعلساااا ت اااا تتأملاااالت اباااا ت ااااتت ااااانق ت ضي ملاااا تئلااااىتحاااار تساااالوكت ضسااااق  ت بقااااااقلتتت اااانتآلات

 اققتوتُاا تدرااي ءت ا ؾباا ت ااتتالاتتسااقبت فاااتمقاتااُقيت اقااقتو ت اااي خلتت اااليتراار تأًاايًنقعت أتا اااتئ تتااا ت ضصااقب  تأ تتخياارتبهااقت

ااالتككالاا ت  حاايةتماانتأملاالتمصاالح ت ضيًناا عتفبقشاااؿقانقتبهاال ت ساالوبت اااليتآلاتحقاُااقعتفشاال تفُااإتتػبراارتغاانت ا ؾباا ت افػلُاا ت ااتت اػ

ً جرمت ضقاتُقيت اققتوتُ تتكو ت تتتنق دتمؼتب ا ت احات  اققتو ت ا بتت نتكلنقتم لسقت سلط ت مو  نر ت مو  نقيتمل مر ت

ترقضسقها ت تتت قُقشق1

تهشئٍس نانُائة انثانث   .................................................. ششف انذٌٍ أسقاسو

نتعت اسااااُيت ااااا ئِيت احجاااارمعت اسااااُيت ابقشااااقميحرلا نمحرلا هللا مسب   اسااااُي يت ضست ااااق  يتت احجاااارمعت اسااااقبةت ضست ااااقٍ 

ت احجرمر ت  احجرمقي1

ت يلت ابػدتغنتخ اتضقاتُقيت قتوتُ عت الاوضُاعتففيتآخ تب  ةتتاا تمنق  ا ت انلاقمت ااي خلتعت أخالتقت اتتالاغاباق ت

نا ت اخُاق يتم اوغ تمانت ااػايًاليت ا ابتتاا ت ضصاقب   تغليهاقت اتتتفايت ااي  ةعت بقاااقلتتفقضساط ةت ا ابتت اي  تغلهاقت سااقلةتٍ 

ت يتتا تمؼت اسلطقيعت بلاعتأصبات انلقمت اي خلتتمل مقتاعاُؼتأغتقءت اعليترا  بت ضصقب  تغلُإت تتآخ تب  ة1

أيتتػاايًلعت راتت اتت صالتماأخولةتماانتماانت انلاقمت ااي خلتعت  ا ابترقُا تب  تت34 انقاق ت  تًاي  تحاو تمقاتاُقيت ضاقبةت

عت غلاااىتفااا قتأ ت34عت بقاااااقلتتااااِيتمااانت ضػقاااو ت احااايً تغااانت ملاااوبتخااا ات اااقتونيتضقاتاااُقيت ضاااقبةت41.3.. اقاااقتو ت اانلُ ااابت
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 ابػدتت يلتغنتغيمتتوصلإترقانلقمت ااي خلتعتخصوصاقت انقطا ت ضاػلقا تراًاي عت لباقيتالاتتساقبتاػتاٍو ت العاق ت اي ئاا ت

ت ا بتا تًكنتحواشقتأيتتقق 1ت34ففيت اي  ةت خررةتتا ت ضصقب  تغلىت انلقمت اي خلتتراقتفُإت ضقبةتتسقغ عت.3ب

اق تهناااقكتخاا اتفػااال(تاوضااؼت لبااقيتالاتتساااقبتاػتااٍو ت العااق عتفسااو ءت اقااقتو ت اانلُ ااابتأ ت أمااقتمااقتًخااصت اخاا ات أ تكا

بقااااقلتتأغاقاايترااأ ت انلااقمت اااي خلتتهااوتتلااقمتملاا متانااقتراااقتفُااإت انلااقمت اااي خلتتااا تً تاا تأًاا تآ ااق ت قتوتُاا ترخصااو تهاالطت ضااو بت ت

ت341 ضقبةت

تهشئٍس نانُائة انشاتع   .................................................... اسًاعٍم انحشٌشي

تميحرلا نمحرلا هللا مسبعت  اصالةت  اسالمتغلىتأش  ت ض سلر ت غلىتآاإت صحبإتأملاػر 1ت

نعتإلاخوةت احتو ت اك   تم1 اسُيت ا ئِيعت اسُيت ابقشقعت اسقبةت ضست قٍ 

هناااقكت قغااايةتمػ  فااا عتخقصااا تغنااايتأصاااحقبت اقاااقتونيت راااتت"آلاتٌػااال تأحااايتر شلاااإتالقاااقتو "عت  اقاااقتو تأسااا اتمااانت انلاااقمت

ايت ضقاتااُقيت اققتوتُاا تالاااقبةت عتف  ااات اقااقتو ت اااليتكااق تسااق يت ضفػااو تااا ت34 اااي خلتعت  انلااقمت اااي خلتت اااليتراار تأًاايًنقتً كا

تٌؿررتتهلطت ضقبة1ت

نتروضؼتت شُ قتإعت آلات ملوبتاققتو تأ تمساط ةتتفا قتغلُاإتتكاقتأتإتاِيتهنقكتمق ًل مت اعليتراخبق ت اسقبةت ضست قٍ 

لااااععتفقاقاااقتو تًااانصتراااقاح  ت"تاااوبعت لباااقيت غتاااقء111"تراػ ااااتأ تهااالطت اباااقب ةتتاااأتيتمااانت غتاااقءعت بقانساااب تالاااايةتفبا ااا بت

قطاااا تت ااااكُلت العااااق ت تقطاااا ت تاخااااقبت ااااا ئِيت  انااااو ب(تتوصاااالت غتااااقءترقااااايغوةت غلاااااو ت انقطاااا ت ضي ملاااا تر ااااي  ت غاااااق ت ت

تًتػو تت شُ قته تاالتتسقبتاػتٍو ت العق 1

كااالاعتآلاتًوملااايتماااقتًلااا مت اعلااايتراخباااق ت غتاااقءترأتاااإتتاااا ت ضصاااقب  تغلاااىت اقاااقتو ت ااااي خلتعتتفااايت مااا ترقانساااب تاعاُاااؼت

يتصااقباتغلااىت انلااقمت اااي خلتعتفااالتًاكاانتالا لاايت اا    يت اعلااي1ت  ضفاا  قتأتااإتبػاايتبػاا ت ااايغو يتاملغتااقءتفتااانُقت اعلاا

أ تًقؼت تتهل ت اخطأعتخصوصقتأ تمنتًإش تغلىت انلقمت اي خلتترتت اسلطقيت احلُا عت  اايغوةتتاا تأ آلاتغيارت اسالطقيت احلُا ت

نعت كلتهل تًي تغلىتأ ت مو ترتتمسطٍ  ت  قتوتُ عت  اػ  تً ت كيتلاع1 بػيتت كُههقتتبػ ت ايغو يتالسقبةت ضست قٍ 

العت  اايغوةتبػثا ت اتتمايةت قتوتُا تكقفُا تاوضاؼت اجرشاُ قيت  انلاقمت  ضسأا ت قتوتُا تت ااقوتفقا تبػادت ااوضاُات  ااأٍ 

ت اي خلتتتا ت ضصقب  تغلُإ1

تانُائة األول نهشئٍس  ............................................................. دمحم أيهشسً

تااايخلت  حااايت تػقُااا ت  حااايعتراااقتأتناااقتتااايغوتب ئااااقتئلاااىت حجااار مت اقاااقتو ت ااااي خلتعتفشناااقكتتقطااا تتلاااقمت  حااايةت اااتتأيتتقطااا عت

ت ت نتمل مو ترقحجر متهل ت اققتو عتتت

تتحجًاعٍ جيسرشاس  ................................................................ سعاد أسٌة

ت اسُيت ئِيت اعلس عت اسُيت ابقشقعتإلاخوةت  خو يتأغتقءت اعليعت اسالمتغلُك ت  حا تهللا1

أ تتايخلت اتت اعاي ت آلاتً ا تتشابءت حُيت   حيتتوصل ترإت هوت ايغوةعت اِيت تتإلا ق ت اليتأ  طتصحُقعت بقااقلتتآلاتً  

ااايت وااااإتهاااوتأت ااابتأملااايتبػااادت ااصااا فقيتاملسااا ت ا ااايًيعتفيهاااقتتنكااا  تضكاااو تمشااا تمااانت أ تتااااكل تغااانت اناااابءت تقُتاااإعتاكااانتماااقتأٍ 

مكوتاقيت اعلاايعت فيهاقتأًتااقتخا  وتئ تااا تأ التئاؿااقءتاشال ت اقااقتو ت ااتتحايتل تااإعت أتاقتنخصااُقتاا تأ لااؼتغلاىت اقااقتو ت اااي خلتتئآلات

ينيتأتسااقء تغاانتماايرتصااحُ تهاالطت اعلساا ت غاانتماايرتشاا غُههقعتفشاالت اعلاايت ااتتأؾلبِاااإت ضااير ةتًلجاابمتهااوتتفسااإتبهاال ت  عت أملاا
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 اقاااقتو عتغنااايمقتتقاااو ت"بػااايت ضصاااقب  تغلاااىت انلاااقمت ااااي خلت"تماااقتمػ اااات"بػاااي" تت ااانتآلا اناااقتاااا تتصاااقبات بقاااااقلتتٌساااق تماااقتت ااانت

تااقء"عت أغاقاايتأ تهاالطت ضسااأا تتاا تب عتكاااقت ااق تأحاايت ااا مالءعترنُاا ت  ؾباا تتقااو ت"تااوبعت لبااقيت غت34رصاايبتمنق  اااإعتفقضااقبةت

 غتقءت تتحيتل ته ت آلاتًاكنتألحيتأ تًقومتبهقتمقاقمش ت تايخلت اتت احااتاكالتغتاوت اتت اجرناحعت ماقب متااِيتهناقكتئًاي عتمػناقطت

ت ملوبتف  ؽعت  اف  ؽت تتحيتل تإتًت بت اشي ت اليتمنتأمللإت ضؼت اققتو 1

تقاو ت"ًاا تفااات اجرشاُ قي"عتمانت االيتًفااات اجرشاُ ق  تتفاال تكاق ت اباقبتؾرارتمفااواتالجرشاُ قيتآلاتً ااتت31قبةتأًتقت ضا

انااقت ضااؼت اجرشاااُ قيعتئل تماانترااقبت ضنطاااات ماانترااقبت اػقااالتئل تكقتاا ت ضسااط ةتبهااال ت ا ااكلعتأ تً ااحت اجرشاااُاتٍ  ااحت اقاااقتو ت

طت ماو تب اكلت  ضاحتفاالتمػ ااتاكالتهال عتاالاعتأ رتأ تتإملالت اانق تمانتٍ  حتأ تتنق ات تتئ ق تم اي بعتاكانتئل تاا تتااوف تهال

تأمللتئغقبةتمنق  ههقت تتئ ق ت قتونيتموضونتت منطقي1

تتيسرشاس جًاعً  ............................................................... شكٍة أسٌج

أ آلاتااا تدهااي ت او اا ت ااتت اااي  ةت اسااقرق عتراالتصااقب نقتفيهااقتغلااىت اقااقتو ت اااي خلتعت  ا ااكلُقيت ضاػلقاا تراو فقاا ت اساالط تأ ت

منت اققتو ت اانلُ ابت االيتهاوتأسا اتمانت اقاقتو ت ااي خلتت  ا ابتتقاو :تت40غليهقعتتبقىتالسلط عت سأتلوتغلُك ت ضقبةتتالاغجر ق

 رنااخ  م فقاق  ااي خلت  انلاقم غلاى رقضو فقا   اققضااب  اعلايتمي  اا  مق  ت إلا لُ  أ   اػاقا  غقمل ئلى  اعلي  ئِي ً ُل"

111"ت اقايت تصا م ت اثاقتُا تأًاقمتأًاقم  اقتُا  أملال  تصا  م بػاي  اانفُال حراب  ااي خلت  انلاقم ًايخلت. ااي خلت  انلاقمتهال  مان

ت بلاعتبخلت اققتو تحربت اانفُل1

تتانُائة األول نهشئٍس  ............................................................. دمحم أيهشسً

اا ت ااتتتطااقاتتقطااا تتلااقم"عتتقطاا تتلااقمترقانساااب تت.0 اسااُيتئحسااق عت ضااقبةت   ضااح ت"اكااالتغتااوت احااات ااتت ااااايخلت بقأل اٍو

تقط عتتفيت انابءترقانسب تالاػقُ ت بقانسب تالاي خل عت تق ت انلقمت ساوفُنقهقتبهلطت ساقءت ا بتأمقمنق1تتتضي  س تكلتت

اااايتإلاخااااوةتتطبُااااات اقااااقتو تر اااال فررت عتااااالاعتطأ بتااااقتأ ت ااػقماااالتبنااااابءتماااانت ض  تاااا ت ااااتت انلااااقمت اااااي خلتعتاكاااانتكاااااقتًلشاااا تًٍ 

تمي  س تكلتتقط ت تتملي  ت غاق سنطبقإعت  اسلط ت ااقيًٍ  ترتتتقط تتلقمت  حيةت تت

ت001 كاقتلك يتسقرققتهنقكتتقط تتلقمت  حيةعت هوتمقتأشق يتئاُإت ضقبةت

تتحجًاعٍ جيسرشاس  ........................................................... صٌُة انخٍاطً

تقاااو ت"ً اااا تأ تتصااا تتقطااا تتلااااقمتغلاااىتساااررت ضنق  اااا تأ تملاااي  ت غااااق تأ ت اااااالكررتراطبُاااات اقاااقتو ت  انلااااقمتت00 ضاااقبةت

ت  حيةت م تر تغلىت كثرت تت اعلس "عتم تر 1ت اي خلتتالا ليعت تتب ُق 

تانُائة األول نشئٍس  ............................................................. دمحم أيهشسً

فاالتم اكلت اتتتطنػ تم تر ت تت اعلس عتأ بتقتأ تتاػقملتبنابءتمنت ض  ت تكيتتتنق اعتاكنتئل تأ بت تتطبُات انلاقمتر ال فررت

ت1تطسِا تتطبُات انلقمت اي خلتتر ل فررتلاععت سنانات اسُيتئحسق تتقط تتلقمت قتُ ت ضيةتب ُق 1ت منتهلطت الحل ت

تتيسرشاس جًاعً  ................................................................ دمحم إحساٌ

 هلطتفوضاات  انلقمت اي خلتتؾررت قتوني1

 

ت
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تانُائة األول نهشئٍس ............................................................. دمحم أيهشسً

 انلاااقمت ااااي خلتت اااقتونيت تااا ت ااصاااٍو تغلُاااإتب خااالت ااااي  ةت تاااا ت ضصاااقب  تغلُاااإتمااانت ااا  ت اسااالطقيت احلُااا عت ماااقتكناااقت

تساثنقئُ تاوتا تتا ت ضصقب  تغلىت انلقمت اي خلتتمنت   ت اسلطقيت احلُ 1انػقيتهلطت اي  ةتالات

تتيسرشاس جًاعً  ................................................................ دمحم إحساٌت

تت نتآلاتتنال تأ تًا تتػلُانقت اققتو عتهنقكتف اترر تم   عت انلقمت اي خلتت  انلقمت اي خلت1

تتانُائة األول نهشئٍس ............................................................. دمحم أيهشسً

تغلُإتمنت   ت اسلطقيت احلُ ت غلىت أسشقت اسُيت اػقمل1تتتهل تاِيترا   عترلتهوتتلقمتب خلتتمصقبا

تتيسرشاس جًاعً َقطح َظاو: دمحم إحساٌ

أ اااو تراااأ تهناااقكتفااا اترااار تم ااا  عت انلاااقمت ااااي خلتت  اقاااقتو تبػااايت ضصاااقب  تغلُاااإعتبػااادتإلاخاااوةت اااقاو ترأتناااقتتااااوف تغلاااىت

ت34صقباتغلُإعت اليتاا تتاوصالتراإتئآلات  عتفاتااو ت ضاقبةت ض   ععتت نتآلاتتطبات ض   عترلتمقتًطباتهوت انلقمت اي خلتت ض

ت(عت منتًفس تكُفُ ت تاخقبت العنتهوت انلقمت اي خلتت اليتا تتاوصلترإتئآلات الحل 011آلاتًومليترقاققتو ت اانلُ بت  ضقبةت

ااق ت ضنطلااااتهاااوتخااا ات اقاااقتو عتفااااقتر ااابتبػااايطتهاااوت نتأ تتطبااااتم ااا  عتعتآلاتًاكاااخاااق  هااال تمااانتملشااا عتمااانتملشااا ت قتُااا عتئل تكا

ايتنااخ تمو ػا ت  انلقمت اي خلتترقدضقف تئلىتأ ت انلقمت اي خلتت االيتتوصالنقتراإت الحلا تآلاتً ااويتغلاىتتو ُاؼتأ تمصاقب  عتتٍ 

"عتراػ ااتغلُاإ  ااػا ق ب  ت راقضق  ت  اػقمل توصل تقٍ   منتأًقم(.   اقتُ  أملل  تص  م بػيمنت اسُيت ا ئِيعت اققتو تًقو ت"

أًقمت ا تًبييت اػقملتغلُإتأيت غجر قتفشوتًيخلتحربت اانفُالعتت. اسُيت اػقملترقانلقمت اي خلتت  تص م تميةتتأتإتئل تتوصل

 منت  مل ت ا ئقس تئرالؽت غتقءترأتإتتا ت ضصقب  تغلىت انلقمت اي خلتتري  تت فظت بقاااقلتتًبقاىتساق يت ضفػاو عت  غتاقءت

ؼتناختمو ػ ت مصقب تاتغليهقعت هل تهوت اققتو 1مل مو ترتنفُلطتمؼتتوَ 

تانُائة األول نهشئٍس  ............................................................. دمحم أيهشسً

 نػققبتهلطت اي  ةتالاساثنقئُ تات كُلت العنت  ضصقب  تغلىت ئقسههقت تو بهاقعتمػناقطت اتت اقاقتو ت اانلُ ابت ضصاقب  تغلاىت

طت اااااي  ةتفشاااال تمػنااااقطت اقااااقتو ت اااااي خلتتماااانت اااا  ت اساااالطقيت احلُاااا عتفاااااقتب ماااا ت اساااالطقيت احلُاااا ت  فقاااا تغلااااىت نػقااااقبتهاااال

تمو فقههقتغلىت انلقمت اي خلت1

اااقبةتغلاااىتلااااعتآلاتًوملااايتأيترنااايعتساااو ءترقانلاااقمت ااااي خلتتأ ترقاقاااقتو ت اانلُ ااابعتًلااا مت ئقسااا ت اعلااايتغلاااىتئ ساااق تبغاااوةت  ٍ

صااالنقتاالتتساااقبتالعاااق عتفقااايتتاااا تب  سااا ت اقاااقتو ت ااااي خلتت اااتتب  ةتساااقرق تر تاااو تملاُاااؼت غتاااقءت تو  ااا تملاُاااؼترناااوبطعت توت

ترطلبقيت اجرشُاتملهقت ل ت ضػق ض عت هلتمقتًنفيتئشكق ت ااوف تغلىت ضػلوم تتتتت

تتحجًاعٍ جيسرشاس َقطح َظاو: صٌُة انخٍاطً

ئلاىتت41كاقتآلاتٌػل تأحيتر شلإتالقاقتو عتفاالتٌػال تأحايترخ  اإتالقاقتو تأًتاقعتأشاررت اتتمقاتاُقيت اقاقتو ت اانلُ ابترقضاقبةت

نتهاالطتضاا   ةتئ فااقات ااايغوةتر ا نت العاانعت مااقتت اااك تئاُااإتااكااٍو ُااؼت او ااقئاتل يت اصاال عت ت اانت اُااومترصاايبتغقاايتب  ةتااكااٍو

ت العنتهوت اققتو ت اي خلتعت اليتكق تمنت ضف  قتأ تًكو تم فققترقايغو ي1

 ةعت أتاااإتأشااق يتئلاااىتمصااقب  ت اسااُيت اػقمااالعتفقاايت ُاالترأتاااإتتااا ت ضصااقب  تاعااا بتأتنااقتتق  اانقت انقطااا ت ااتت اااي تت40 ضااقبةت

را  بتتوصلنقترقايغوةتتا ت ضصاقب  عت ضصاقب  تً ا تأ تتكاو تصاٍ   ت مكاوبا عتٍ  ا تإلاشاق ةتئايهاقت اتت اايغو يتح ااتتكاو ت
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أًااقمعتراالتت.غلاىترِناا ت نػلاا تإلاملاا  ء يت ا اابتسنساالعتالاػبراارتأ تااقاايً ت اطلباقيتاالتتسااقبتالعاانعتفقضصااقب  تاِساا تمل ماا ترااا   ت

 ت نتآلاتنػل تئ تكق تهنقكتتػ قتأ تآلاعت ئقس ت اعلايتمانتاشاقت اػلا ت بقاااقلتتفزابتمل ما تراخباق تكقفا تتأًقمتب  ت ااػ قعت.ً  ت

 اسُي يت  اسقبةت غتقءتري  ت ساثنقءعتفقحجر مت اققتو تً  تأ تٌسوبترُننقت أ تنسافُيت نػالتملاُػقترابيأتتكاقفإت افا  ت

اايتتكاا   طت ااتتتفاايت اا  باا عتمااقتٌػاايتت بػي ااا تب خاالت اعاقغاا عتأمااقتأساالوبتئ صااقءت خاا تفشاال  أماا تغقتِنااقتمنااإت ااتتئ ااق تآخاا عت آلاتتٍ 

نت اؿقئبر ت اُومتأ تغيرتقتملاُػاقتغانت انُا ت احسان ت اتت اػاالعت اِسا ترقانُا ت ئشكقآلاتكبرر عت  يتسباتانقت ب تو ترققتت ضست قٍ 

وصاالترناااخ تمنااإتمصااقباتغليهااقت مو ااؼتراااقٍ  ت احساان تأآلاتنػلاا ترااأ ت انلااقمت اااي خلتت اايتصااوباتغلُااإعت كااق تماانت ضفاا  قتأ تتا

111عت احيت اسقغ تفشل تم  بتم   عت تتئ ق تإلامل  ء يت ضسطٍ  ت  اققتوتُ ت ضػ  ف ت  ا بتً  تأ تتجرمل عتهال ت ضصاقب  تً ا ت

جارقتفُااعتأ 111"عتأ تتجارمل تئلاىت افػلُا ت ااِيت اتاانُ ت الاحاااق عتت انتآلاتنػاالترقآلاحاااق تأ ت"ًاكان"تأ ت"ً ا تأ تتػلا "تأ ت"ًف

ايت آلاعتً اا تأ تتاوصاالترو ُقاا تتث اا تفػااالترأتااإتتااا ت ضصااقب  ت فااات ضقاتااُقيت اققتوتُاا عت  اااليتتطلبااإتت اانتهااوتئ ملااقءت انقطاا تكا

تن اؿلترأٍ  ُ تري  تهلطت ض قب ي1

تتحجًاعٍ جيسرشاس َقطح َظاو: سعاد أتهعٍذ

أسااالوبت اتاا بتغلاااىت اطااق آلايت  اصااا  جتاااِيترأسااالوبتغلااىتتقطااا ت انلااقمتأ تتبقاااىتتقطاا تتلاااقمت أآلاتتا ااو تئلاااىتتاايخلعت ت

تضست ق تملاقنتتًاثلت اسقكن 1

تأًقمتمنت ضصقب  تغلىت انلقمت اي خلتتًيخلتحربت اانفُلعتهل تأم تآلاتتقق تفُإ1ت. اققتو ت اانلُ بت  ضحعتفبػيتم   ت

تهشئٍس نانُائة انثانث  َقطح َظاو: ششف انذٌٍ أسقاسو

يتتفيتتوملاإت اساُيةت ضست اق ةتفُااقتًخاصت"خصوصاُ ت ضست اق "عتت انت اتتمإسسا ت غلُناقتفتقط تتلقمت تت اتسُررعتف

 حجار متبػتانقت اابػدعتآلاتًوملايتأيتم اكلت ااتت انقاق ت اقاقتونيعتتقاق ت انلاقمت ااي خلتتأ تمااقتهاوتماي وت اُاومت اتت ااي  ةعتاكاانتأ ت

ٍنتم جرماقيت م جارمر عت  ضنق  ا تً ا تأ تتكاو تًا ت ات بتغلىت اطق آلايتفشل تأم تؾررتمقبو عتملاُػنقتمست ق  يت مست ق ت

رقحجر مت أ تنسااؼتابػتانقت اابػدعت  ضنطاات صاحت اُاومتهاوتمنطاات ؾلبُا ت  ضػق ضا عت هاوتمنطااتبسااو يعت ت انتكأؾلبُا ت

تآلاتًاكنتأ تتصقباتغلىتكلتمقتتقواإت ضػق ض ت تصفاتاإ1

ناا ت اخُااق يعتهنااقكتمسااق  ت ااابػدت ااق تروملااوبتخاا ات ااقتونيعتفااال تكااق تهنااقكتخاا اتفأتااقت أضاا تصااوتيتاصااويت ساااقلةتٍ 

اا ترااي ت اق تتوغشااقتتاوملااإتالا ااقك تإلاب ٍ  اا ترااتتصااقحب تالاخاصااق عتفااأيتخاا ات ااقتونيت ااتتأًاا تب  ةت كُفاااقتكا تتبااؼت  احكااا تإلاب ٍ 

 تبقااااىت اااااتت اصاااا  جت  اتاااا بتغلاااااىت اطااااق آلايعت كاااااقت لااااا تفااااقآلاحجر متماباااااقب ت ت اااانتأل تصااااقؾُ تالعاُاااااؼعتاكاااانتتنااااق ات اقاااااقتو ت

 اقاقتو عتاكانتأ تًقاو ت ااابػدتراأ تهالطت اعلسا تؾراارتشا غُ ت ؾرارت قتوتُا عتفلااوتكقتا تكالاعتضاقتحتاا تمػناقت اُاومت اساُيت ابقشااقت

 .ماثالتالسلط ت ضقتتا ت ضصقب  تغلىت اققتو ت اي خلتت ضقت نػقييتأصالتهلطت اي  ة

نتأ تغ نتأم تآلاتأفقإت آلاتأفش تفُإعتاكنتبػايتئغطاقءتبػادت ااوملشاقيت اتتآلاتًاكن بت اا يلتغنت ضقاُ تأ تغنت اجررُ ت  ااكٍو

مسق  ت قتوتُ ت  ضح تًقق ترأ ت اي  ةتؾررت قتوتُ ت رتتتنػقيترال تمنت اسلط عتبػدتماقت ُلتصحُاعتاكنتالااا قءتئلىتهل ت

ت سلوبتٌػايرتأسلوبقت اػُق1

نت  ضست ق  ي1 هنقتأ ملإتملااسقتالسُيت ا ئِيترتب ت اعلس تفُاقتًاػلاترقآلات  حجر مت ضابقب ت ضست قٍ 

ت
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تهشئٍس نانُائة انشاتع   .................................................... اسًاعٍم انحشٌشي

االتالاصاالر "عت سااأا تهاالتهنااقكتمااقبةتتلاا مت ساابات فصاال ت مااو ت ااتتتاايخلتت اسااقراعتاكاانتاملساا ت ااابػدتًقاا تغناايت"ٍ 

 تمااقبةتحااو ت ضوضااوعتغلااىتؾاا   ترااققتت اعلاايتراخبااق ت اسااقبةت غتااقءترااأ ت انلااقمت اااي خلتت اايتتااا ت ضصااقب  تغلُااإ تآلاتتوملاايتأًاا

نت ااتت ضاايةت اققتوتُاا عتفشاال ت  اقاا    يتملهااقت ضقاُاا ت ب تااقم ت اػااالعتاكاانت اعلاايتًطباااعتفبا اا بتئ سااق ت ااايغوةتالسااقبةت ضست ااقٍ 

اق تهنااقكتخلاالتففاايت اقااقتو ت عتباُاالتغلااىتأ ترااقبت اجرشااُ قيتمفاااوات اااِيتهنااقكتمااقتًلاا مت اعلاايترفااااترااقبت اجرشااُ قيعت أل تكا

نتبػيتكلتمصقب  ت تتأيت    ت1 ت تطل تمنت ضإسسقيت ضػنُ تراضقف تهل ت ابنيترأ تغلىت اعليتئخبق ت اسقبةت ضست قٍ 

بااقتب  ةت ضقاُاا عت ماالك ةت    ةت اي خلُاا ترااتت ئضااقف تئلااىتت اانت ااتتب   يت ساااثنقئُ عتب  ةت انلااقمت اااي خلتعتب  ةت العااق ت  ٍ 

ت ااو ُ 1تيمنتحيب

تُائة األول نهشئٍسان  ............................................................. دمحم أيهشسً

تتيغو ت اعاُؼتاالحجر مت  اجب مت اشي ءعت  انقق تآلاتًفسيتالوبت تُ عتكثرةت اص  جتاِيت تتمصلحانق1

تتيسرشاسج جًاعٍح َقطح َظاو: أسًاء نقجذس

نت  اسُي يت ضست ق  يعت اسقبةتماثلتتإلاغالم1 ت اا ُ تالسُيت ا ئِيعت اسُيت ابقشقعت اسقبةت ضست قٍ 

  باااا تمليًاااايةت آلاتتا اااايلتغاااانت ضقضااااابتأ ت ابنااااقءتغلااااىتت  باااا تسااااقرق عت بقااااااقلتتهنااااقكت ااااقتو تمليًاااايت تػاااايًاليتت اااانتأمااااقمتت

تمليًيةعتفقيتسباتأ ت تفقنقتغلىت اقطُػ تمؼت ضقضابت أل تأ بتقتري ً تمليًيةتغلُنقتريؤهقتراػيًاليتمليًية1

 تماانت ااػاايًاليت ا اابتتو فقنااقتحواشااقعتااالاعت مإ خاالتيتأتنااقت ااتت اااي  ةت اسااقرق تتق  اانقت انلااقمت اااي خلتت   حنااقتم اوغاا

 بااقتأت ابتااا تأتوصالترقانلااقمت ااي خلتتئآلات الحلا عتأ تأغلاا تئ تتاا ت ضصااقب  تغلاىتتلاعت ااػاايًاليتأ تئ تكاق تهنااقكت غجار قتماانت

 اابقبت  ااتت أَاايتك ااقر ت أخااوقتأ  تت  باا تسُقسااُ تلااتعتفشاالطت ااصاا فقيت هاالطت اخ   ااقيت اققتوتُاا تت ػلنااقتك  اسااُيت اػقماال1

تنػ  تغنت ض ق ك ت اسُقسُ ت تأخلتتل ةتسلبُ تغلهقعتمؼتكقملت حجر ميتاك 1ت

تأم تآخ عت ات بتغلىت اطق آلايتأهو تمنت ات بترقاكلاقيعت رتتكلاقيتملق ح ت اشقت ضؼتخطرر1

تتيسرشاس جًاعًَقطح َظاو:حايذ جىدي 

ت صحبإتأملاػر 1ميحرلا نمحرلا هللا مسبعت صلىتهللات سل تغلىتسُيتقتدمحمت غلىتآاإت

ااااييتملاااااايعتنػلاااا تملاُػاااقترااااأ تأيتمإسساااا تمإسساااا ت أًااا تئب  ةتئب  ةتتػااااالتت اااا تاااااو ءت اااقتو تتنلُ اااابت تلااااقمتب خلااااتتعت

اااإتهفاااو يعت غااانتحسااانت انُااا عتفاااال تحق اناااقتمػقاعااا تهااالطت اشفاااو يتراوضاااوغُ تسااانخ وترنتُ ااا ت   انلاااقمت ااااي خلتتؾقاباااقتماااقتتػجًر

أتناقتأماقمتمباق  ةتكالمُا تتنالا تفيهاقتمانتسُناصا عت هناقتأتساقء تماقت اشاي تمانتحتاو تقتت– هالطتأ  تت  با تلاتت–آلاحلا ت  ئً قرُا 1

 اُومعت مقت اشي تمنتبخوانقتؾاق تهلطت اا  ب عتفاال تكناقتتا ايلتملاُػاقتغانت اساقكن ت غانتمصالح تتق  ب تا تفػلُناقت ااو فاات

اااتمػكاا عتآلات ملااوبتاسااوءت انُاا عتآلاتت-ااانتأ ااو تكاػق ضاا -حواشااقعت ت اانت تتاااقنؼت ااتتبخااو تملاُااؼت العااق عتاكاانتمااؼت حجاار متاكاانتكفٍ 

 ضسق  ت اققتوتُ ت أبرُقيت ض  ساليعتئلتًاكنتأخلتئحيرتناخت انلاقمت ااي خلتت ضإشا تغليهاقتمانت ا  ت اساُيت اػقمالت نااخشقت

ػشقتغلىت غتقءتمقتسُؿلات ابقبتغلىت ضسقئلت خ ر1 ت توَ 

ايتتقاايمت ضيًنا عت بخلناق ؾاااق ت اا  با تماانتأملالتصاقاحت اسااقكن ت  ضيًنا ت ا ابتغ اانقت ت بِناقتفيهااقتتهال تهاوتملاايااابعتت انتتٍ 

ت كيتنػُيتاشقتبػدتمنتملاُلشقعتالاعتان ق  تملاُػقتأ تتكو تئخوةعتمؼتت ن ت اثنقئُقيعتفكلتهل تًص ت تتمصلح ت ضيًن 1تت
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تتيسرشاس جًاعً  .................................................. يىالي هشاو أششف

ن1 اسالمتغلُك ت  حا تهللاعت اا ُ تالسُيت انقئ ت ت ت  عت اسُيت ابقشقت اعاُؼت ضست ق  يت  ضست قٍ 

رااي  يتسااأبلتترااياويت ااتتهاالطتإلاشااكقاُ ت اققتوتُاا عت ا اابترااتت ااتتحاايتل تهااقتئشااكقاُ تتنلُاُاا عتففاايتخطااقبت اسااُيت ااا ئِيعت

لاىت ااؿُرارعتسُكو تم لسقتملاقغُقت قب  تغلىت ااقيمترقضيًنا ت  اقب  تغت0201-.020 اليتكق تملاُالعترر تأ ت اعليت اعاقنتت 

هااال ت اخطاااقبتً اااالتحاواااا تكبرااارةتمااانت ات اااق كُ ت  ااػاااق  ترااار ت ؾلبُااا ت  ضػق ضااا تالاقااايمترقضيًنااا عتفااااقتت اقملاااإت ضيًنااا تهاااوت

م لااااايتملااااااقنتتمنااااااع عترطبُػااااا ت احاااااق تهناااااقكتأؾلبُااااا ت مػق ضااااا عتفشااااالطت خرااااارةتمشاااااا تفزااااابتت اااااق  تأ تتتاااااؼت ضساااااق تإلاب  يت

تكق تهنقكتمنتخطأتأ تهفوةتؾررتمقصوبة1ت  اسُقسابت  اػالتتاملؾلبُ تئل ت

أتاقتكباققتتإلاخاوةتاا تأتوصالترقانلاقمت ااي خلتعت كاق ت اخطاقبت اتت ابي ًا تأ تتت اق كتماؼت ؾلبُا ت نساقغيت اتتتساُررت اعلايت

مطااقابو تتًااومت نػقااقبت اااي  ةتالاساااثنقئُ عت ت اانئآلاتتتااا ت ضصااقب  تغلااىت انلااقمت اااي خلتتإتااااا تتخياارترأماانتمو ااؼت ضػق ضاا عتاكننااقت

نترقااصاااٍو تغلاااىت اايتتاػااا  ت لباااقيت اجرشاااُاتاشااالطت العاااق عت  ااايتسااااػنقتأ تهناااقكت العاااق تكاااٍو نت العاااق تمساااأا تمشاااا تكا 1تفاكاااٍو

أ  قمت ابػدت خ 1 ت تصقآلايتمؼتبػدت غتقءعت هل تمقتًلش تتُ تتؿُِ تبػدت     ت 

ت هنقتأسأ :

 هلتصحُات ملوبت تصقآلايتمؼتبػدت نخق  ت -

ن هلت ضقصوبتتؿ - تُِ ت خٍ 

ت مقتميرت قتوتُ ت اققتو ت اي خلتت اليتا تتا ت ضصقب  تغلُإت ا تتاوصلترإ تت -

  يسرشاس جًاعً  .................................................................. دمحم جثشي

سااقغ عتمااقتٌػ اابتأ ت العاانتست ااكلتت.3 ااتت اوضااػُ ت احقاُاا تآلاتًاكاانتااخااوةت ااايخو تالعاانتاػاايمت ضااػش تاجرشااُ قته تب خاالت

تب  تهلطت اعاوغ 1

عت اتساااشُلت34ااااوتتااا تئ ساااق تبغاااو يت ااااي  ةتماااؼت انلاااقمت ااااي خلتعتاااكناااقتمااانت   ءتاااإت  ااا  ءةت ضاااقبةتاااالاعتكااااقتلكااا يتساااقرققعت -

اااا عتراااااقتأدهااااقتأ  تب  ةتبػاااايت تاخااااقبت ضكااااا عتكااااق تغلااااىت ا ئقساااا ت ااػقماااالتراااابػدت ض  تاااا عت لاااااعتربػاااا ت ااااايغوةت  انلااااقمت  ضأموٍ 

غالمااا تغلاااىت العنااا ت اخااااق ةعتماااؼتت يًااايتآخااا تأملااالتاوضاااؼتت ااااي خلتتماااؼت  ُقااا تراااقالعنت ضاو ملااايةت غلاااىت ا  ؾااا ترقاجرشاااُات ضاااؼ

اااوميت اثال اااقءت   بػاااقءت  اجرشاااُ قيعت هااال تهاااوتحسااانت انُااا تئل تأ بتاااقت ااقااايمعتاكنناااقتاااا تتاوصااالترقاااايغوةتئآلاتًاااومت حااايتمساااقءعتٍ 

اااات انلاااقمتتغطلااا عت هناااقكتمااانتساااقف تًاااومت اعاػااا عتفكُااا تاناااقتأ تنػلااا تئ ترقُااا ت العاااق تخاسااا تأ تتؿراااريتئلاااىتأ باااؼعتئآلات غااانت ٍ 

ااي  تانااقت ااايخو ت ااتتهاالطت  اااي خلتت ضصااقباتغلُااإت  ضإشاا تغلُااإتماانت اا  ت اساالطقيت ضػنُاا عتففاايت اوضااػُ ت احقاُاا تأتااا تآلاتتٍ 

ق تتِس ت مو ت تفااترقبت اجرشُ قيت غقيتب  ةت تتأ  بت ملق 1تتتتتتتت ت العق عتالاعتغلُك تئً قبت ٍ 

  .........انُائة االول نهشئٍس.دمحم ايهشسً.....................

ا تآلاتناقتمااقبػر تراي  ةت سااثنقئُ ت خا رعتت ت انتملا مر تبهاقت - ملو رقتغلىت اسُيت ضست ق ت ايكاو ته قمتموآلايت شا  تآلاًاكانت اجًر

نقئُ ت ًاااقمتفقااا تعتحقاااقتاااانتتاااق  تهااالطت ضااايةت اكااانتمااانت ملااالت ااوضاااُاتآلاًاكااانت  تتػقااايتب  ةت سااااثت2.آلا تالامااا تًاػلااااترقضقاُااا تبػااايت

نتتت2.سااقغ تآلاًاكاانتغقاايتمللساا تالاتبػاايتت.3 خاا رتخااال ت  ًااقمتااال تساانإمللت ال اا تاعاانت لااىتحاار تغقاايتب  ةت مااقتالا تفاان نتمتااطٍ 

اػلاتالام ترقضربانُ ت  ض  فات اػاومُ 1  الاصقب  تغلىتهقتر ت العنار ت اي ئا تٍ 

 سعاد اسٌة..............................يسرشاسج جًاعٍح. 
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تغلُك عت اسالم

نعت احتو ت اكٍ  1 ت اسُيت ا ئِيعت اسُيترقشقت ضيًن عت اسُي يت  اسقبةت ضست قٍ 

اييتتسقؤ تهلتملقءتغلىتمسقمعتت  ت اسُيت ا ئِيتًخيرتقتغلىتأ تبػدت اسقبةتالاغتقءتتقيمو ترطل تمنت مللتتالاتتسقبت لىت

تاعن ت ضقاُ 1

 االول نهشئٍس.  دمحم ايهشسً..............................انُائة

تا ت  صيت ضقاُ ترلتالاتتسقبتتالعن1

 سعاد اسٌة..............................يسرشاسج جًاعٍح. 

 ٌػ بت  تهنقكت لبقي1

 دمحم ايهشسً..............................انُائة االول نهشئٍس. 

لىت نػققبت اعلس ت فػالتايًنقت ل تتقيمتراإتسقغ تغت.3نػ تهنقكت لبقي1تآلاده تغلىتغل ت  ت اطل تً  ت  تتًقيمت بلتت

  حيه تتمنت اسقبةتمنت ضػق ض 1

 سعاد اسٌة..............................يسرشاسج جًاعٍح. 

آلاٌػقااالت اساااُيت ااااا ئِيتف ااار تتا اااي و تغاااانتالاشاااُقءتتت ااانتاساااانقتغلاااىتغلااا ترااااقيتشاااابءتعغلااااقت تكاااا تتااااوف   تغلاااىت سااااقئلت

يتقت نترٍ  ي  ت  تنساا ت تت اػاالت اتت ااو صلت تايًك تغنقٍ  الااكجر نيعت كلاعتتايًك تمقً بطك ترنقتٍ  بطنقترك عتتهل تكنا تتٍ 

تاايرررت ا ااق ت احلااتتب ااكلتمنطقاايت غااقب تآلاتنااقتاساانقتهنااقتماانت ملاالت ضصااقاحتعتت آلاتٌػقاالت تااإتر كاا تالاؾلبُاا تتسااُخو تاكاا تت صااقً ت

كن عتت آلاتتاثالتح اات تفسانقعتت حار تتا ايلتفقتناقتتا ايلتمانتمو اؼت اوةعتتغلُنقعتت بقااقلتتً  ت  تً جارمتمو ػناقعتآلاتناقتتاثالت اساق

 ألتنقتايًنقتكثل تتاثلشقت  ل ت صب نقتتتا يلتبهل ت ضنطاتفقتإتم بوطعتت   واشقترف تملُق 1

 دمحم ايهشسً..............................انُائة االول نهشئٍس. 

 ماااقترقانسااب تاالخبااق ت ضاػلاااترقااااي  ةتالاساااثنقئُ تفقاايتتااا ت  سااقاإت لااىتملاُاااؼتت اانتتقااي ت اااثُلُاا ت ااااِيتااايًنقتأيت شااكق عتت

عتغلااىت تااإتسااِا ت نػقااقبت اااي  ةتالاساااثنقئُ ت ااتتت ااكُلت العاانعتت آلاتً اااقوتمنااقت.020 كاااوب تت1. اسااقبةت  خبااق ه ترااإتًااومت اعاػاا ت

ايت  تًنتسا ت ايهاقتعتت انتتوصالنقت  سق ت ل ت ض ق ك ت تتهلطت العنتغلاقت تإتً اتالعاُؼت  تً يبت ض اق ك ت  اتت العنا ت ا ابتًٍ 

رطلبقيت اساقبةت ضست اق تًانت ماقتتوصالنقتراإتنػجار تراإت  االيتاا تتاوصالتراإتفان نتؾرارتملا مر تراوملُاإت لا تالفئا ت ا ابتاا تتقايمت

بقشا ةتترطلباقته تأيت ل تمنت مللتالاتتسقبتعت نتت ملشنقت ايغوةتالعاُاؼت هناقكتمانت اساقبةت االًنتتوصالو ترقاايغوةت تقايمو تم

  تتحُنإ1تت

 سعاد اسٌة..............................يسرشاسج جًاعٍح. 

توصلنقترقايغوةتًومتالاحيعت بي  ت  قئات هل تًتا بت ضاقبةت اققتوتُا ت تقايمو تاناقتاهاةت  هُا ت ساااتلاتت اساُيت اا ئِيت

ت تقت ت يلتراقتملقءترإت اققتو 1ت

 .......انُائة االول نهشئٍس. دمحم ايهشسً.......................
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عت بقاقتالقاقتو ت اانلُ ابت االيتًانصتغلاىتت.020 كااوب تت1.سبات  ت ش يتغلىت تنقت ملشنقت ايغو يتالعاُؼتًاومت اعاػا ت

ت  ت اي  ةتالاساثنقئُ تًا ت ب  وتتقطشقت ا بت ش تغليهاقت اساُيت اػقمالت اايًنقت ال ا ت ًاقمتآلاخباق ت اساقبةتالاغتاقءت ت انتمايبتقهقت لاى

تخاس ت ًقمعت لاعتاااكُله تت من ش تمتسؼتمنت مللت خاُق ت العنت ا بتسِا تالاتتسقبت ايهقعت هل ت  ضح1ت

 َائة كاذة انًجهسهشاو ايضساو.............................. 

ت اسالمتغلُك عت

نعت احتو ت اكٍ  1 ت اسُيت ا ئِيعت اسُيترقشقت ضيًن عت اسُي يت  اسقبةت ضست قٍ 

يت  ت ايتمانتت ٍ   ت يلتب كلتغقمعتت تت احقُق تاليتسإ  ت آلات تال تمنت   ءطتملو بعتفشلت ضيًنا ت ساقكنههقت اتتحقملا تالاٍ 

تأملُاالتب  ةت لااىتب  ةتعتتت اانت ااتتمو اا تٌساااينتت اساا غ ت ااتتت عُاالت مااو تماانتأملاالت خاا  وت ضيًناا تماااقتتػقتُااإتآلاناايت غايرهااقتميًناا ت

قتملقءترإت اسُيت ضست ق تملوبيت تتتيخلإعتت نتهنقتمنت مللتالاشااؿق تااِيتهناقكتتو  تبهقت ا منتمؼتالاس عت  ضُ تكالميتض

أيت شكق تح ات   ت خالف ت   ءتاقت لااعتت اتت  اق تت حجار مت تقايً تعت بقضنقساب تفاقنيت  قاا ت  تتالاقف ت اعشاوبتمانت ملالتالاشااؿق ت

قتألتإتمنت اػُا ت  تتاا تمساقءاانقتمانت ا  ت ضاو  نر تب كلتملاقنتت ت خ  وت ضيًن تمنت ااأخ ت اليتتػِ إت لىت ااقيمت تطٍو ه

االتمنالاا  ته ت تفاااقترااقاك تراااقخررت اااي   يتًااومتبػاايتًوم1 اشاال تفااقنيت  قااا ت  تقشاايتالاخااو  عتت هنااقتحاايً بت هاالتهنااقكت ماالت ااتتتظًب

غلاىتغقتقناقتملاُػاقتتا تآلاتناقتموملإتب كلتغقمتتغلىت  تتاػق  تفُاقترُننقت تتالاشاؿق تب كلتًلُاترقتالق  يت اساقكن تآلادهاقتساتبقىت

 غاايتقهقتغلاااىت تناااقتساااناثلشقترصاايات سااانقيمتالايًنااا تالافتااالعتحُاا تتراااي  هقت تصااافانقتحااار تتمن انااقت صاااو تهقت تنالااا تمناااقت اخرااارت

 ملاُػقعت اشل ت  ملوتمنتالاخوةت  تتكو تفػقار ت تتالا ق ت اليتًنال طت اعاُؼ1

 جًاعٍح.كُضج عضيً..............................يسرشاسج 

تتقط تتلقم:

ن1 ت اسالمتغلُك تملاُػقعتت اسُيت انقئ تالا  عت اسُيترقشقت ضيًن عت اسُي يت  اسقبةت ضست قٍ 

ؼت  راارةتالاشااؿق تعت تمانتراقبت ااو صاالتت  اتتتطاقاتماي خل بتااييتمالحلاا عتترخصاو تماقتتاا تالاشااق ةت اُاإت اتت ا علا ت تساَ 

آلاتًااا ت سا تااق تت ااقٍو عآلاتااإت ااتت اااي  ةت اسااقرق تتاا تغقاايت ملااااقعتاُلاا ت اعاػاا تمااؼتحاار تًااا تأيت ساااػي بتآلانػقااقبتتأيتب  ةتتضااقت

 اػلاا ت دهااقتتو كاا تدهقًاا تالاساابوعتهاال تماانتملشاا تتاا تماانتملشاا ت خاا رت انااابءتتفسااإت  نااقءتغطلاا تغُاايت ضوااايت انبااويعتحُاا تهنااقكتماانت

نتمنت   ت اس نت  ضق ٍ  تف تمؼتغقئلاإتخق وت ضيًن ت هل تسإ  ت تال ت اعو بتغلُإ  ضيرٍ 

 ش ت تاالسا عق ت  اتس عتغلاقت  ت ا عل تمنت ا ُطق عت مقت ااي نتتاالساا عق تآلا تالاماو تتاطلا ت اي  سا ت  اتاب عت

نت اتتتايخلش تغلا ىت دهاقتكلااقيت تقتا ت مانتفُاقتًخصت ضقق ب ت ات ق كُ ت  ايًاق   ُ ت ات ق كُ ت ا بت شق تاشقتت اسقبةت ضست اقٍ 

ااايت  تٌسااااػشقتفلِسااااػشقتغلااااقت  تهناااقكتفااا اترااار تمقًقاااق ت مقًفػااالتساااو ءتغلاااىتمسااااورت اػلااانت  ت اخفاااقءعتماااؼتكقمااالتالاحجااار مت  ًٍ

نعت مقترقانسب تالاصقب  تفقتنقتتافاتبهل ت اصيبعتت مقتتا تمنق  اإترخصو تم   عت اققتو ت اي خلتتفقايت السقبةت احقضٍ 

اايتمنق  اا تماانتتقاايمتت شاا تغلُااإت اسااُي غقماالتالا لااُ تمااؼت اػلاا ت تااإتآلاتً ااالت اخااقت 1ت ح اااتمااقتتوصاالنقترااإتااا تً ااالت اخااقت عتآلات ٍ 

يت  تتنتس تاعاُؼت العنعتت اكنت  تنػقملتبهل ت ا كلتفن نتتفش تملاُػقتمقترر ت يت  ت  ضحت تنقتتٍ  رطلبإت  تؾررتلاعت اكنت ٍ 

  ت انو ًاااقت احسااان ت ا ااابتًا ااايلتبهاااقت اااابػدتآلات ملاااوبتاشاااقعتت ماااقتملاااقءت اااتتتااايخلتتت اساااطو عتت آلاحلناااقت  تهناااقكت  صاااقءت هااال تٌػ اااب

 اسااُيت ضست ااق ته ااقمت ماا    تتغلااىت  ت اسااقكن تتنالاا تمنااقت اكثراارعتت بقااااقلتتفااق تالاؾلبُاا تت اايبت تقاا  ت تنفاايتر كاا ت  تاشااقتساالط ت
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ػ ااابتهااال ت تناااقتآلاتم ااالتاناااقتمااانتالاغااا  بعتت هااال ت ااصااا  ت اااتتحااايتب  تاااإتٌػايااارتت ساااقا تموملشااا ت اُنقع هناااقت تساااقء ت ًااانتراااتت اتساااُررتتَ 

الااتت  ايًاق   ُاا  تت ًاانترااتت ات ااق كُ  تت ًاانترااتتمصاالح ت اسااقكن تضيًناا تتق  ب تاا ت مااقتم لشااقتماانتالاغاا  ب تتتاا تًااأتيت حاايتمااقعتتٍ 

اخايت     تاإتاوحايطتراي ت شا  كنقعتت ح اات ل ت كقتا ت ضيًنا تساِا تتساُررهقتبهال ت ا ا كلتفػلُاإت سان اػيعت اكانتغلُنقت اققتو تٍ 

ايت  ت غلىتمقًبي تت آلاتك ت تتتمو ؼتالاؾلبُ تً اتكاقتًقق تمل  ح ت اسانر تااِيتاشاقت اائاقمت آلاتًلاا تماقتملا ات الساق عت نتراي  تقتتٍ 

نت ٌسااوبتالاحجاار مترُننااقتشاا نت  تًكاااو تمابااقب عتفااقاعاُؼتٌػلاا ت تناااقتهنااقتماانت ملاالت ضصاالح ت اػقمااا تر كاا تمو ػنااقتآلاتنااقتمست اااقٍ 

 قغُر عت اسنقتهنقتمنت مللت ضصلح ت اشخصُ 1ملا

 سشٍذ فُاٌ...........................كاذة انًجهس.     

ت اسالمتغلُك عت

نعت احتو ت اكٍ  1 ت اسُيت ا ئِيعت اسُيترقشقت ضيًن عت اسُي يت  اسقبةت ضست قٍ 

ق ت بً ت تو فقُ عتت اكنتملُيت  تت يبت تو ت اليتكنقتنػاقيت تنقت اػوبةتالققتكنقتتت ؾ تت  تًا تهل ت انقق ترطٍ 

آلاتإتتا تمنق  اإت تتالاملااقعت ضاػلات اققتو ت اي خلتت تت اعلس ت اسقرق تحُ تت ت ااط ات اُإترقاافصُلتت ق  تقتم حلاإت

 فاتتمقبةتمقبةت تا تمنق  اإترقسافقظ ت ت تت الهقً تصقبات اعليتغلىت ااػيًاليت تغلىت انلقمت اي خلتت ت ت فؼتالاًيي

 ضسط ةت اققتوتُ عتمؼت اػل ت  تمقتتا ت ضصقب  تغلُإت مقتت تتػيًلإتآلاٌ التهلطت اعلس عت باقتت كُلت العنت مقتهوتم تب ت

بهقتت ت احس تفُإت بققتضقتملقءترإت اققتو ت اانلُ بعتكاقت  تت انلقمت اي خلتتآلاتٌػي تمقتملقءت تت اققتو ت اانلُ بتآلا ت انلقمت

ػدتالامو تكقآلاتتسقبت مقتتالامو تالاخ رتت ت احس تفُإتبػيتمنق  اإعت مقتملقءت تت ض   عتًا تالاتقفاتغلُإت اي خلتتً  ت تتب

بقش ت ا   عت تت ت ق ط1 ت  ضصقب  تٍ 

هلتتػاقي  ت  ت اعليتسُػقيتب  ةت تتحقا تغيمت ضصقب  تغلىت اق   ت مقتيه ت اي  ةتهوت اققتو تت اي خلتتآلا ت ضقبةت

ىتلاععت آلا ت اسلط ت احلُ تتػجرقتغلُإت فققتتالققتو ت ضػاو ترإت تمقتا تًكنت تتصالحُ ت اعليتًا تمنؼتتنصتغلت1..

ت حي لت اعلس ع  اققتو ت  ضحت تتهل تالام 1

حر تًالقىتأيتمست ق تمنت غتقءت اعليتملي  تالاغاق تفقتإتًكو تم فاترقاو قئات ا بتستا تمنق  ههقت تت اي  ةتمؼت

سُقىت احق تغلىتهل ت ا كلتتخال تميةتس ت اسنو يعتأيتميةتهلطت اوآلاً عت غلُإتفق ت اي   يت ا بتتصقب ت اػل ت تإت

 اػطلتسو ءتكقت تتاػلاترلهقً تالاسبوعت  تأيتمنقسب تتفق ت ضوظفر ترقتفسش تٌسقف   تًومت اػطل ت تً ت   ت لىت اػالت تت

ت اُومت ضو لتتاالب  ة1

نت:ت اخُق ت ا تثقنيت احكا تمنتً  ت تتلاع1ايًنقتخُقٍ 

 اخُق ت اثقا تهوت ااو فات  ت اب  تغلىتحلتًنقس ت اعاُؼعت ششيتهللات تإتاِيتهنقكتأيتتُ تمبِا تغلاىت  صاقءتأيت حايت

نت العنتآلاتإتآلاًاكنت  صقءت حيتمنتهل ت   اياُلتغلىتلاعتم  بت ضصقب  تغلىت اققتو تت اي خلتتت تتوملُإتبغوةتمنت مللتتكٍو

 اػُاا ت  تًبقااااتمست ااق تخااق وت العناا ت هااوتمااقتسااُ يلتاالساا عآلا ت ابااقبتمفاااوات ااتت ملااإت اعاُااؼتً اا تفقاا تم  ملػاا ت احاااتت ت

نت يتاعناا تفقتااإتسااِا تتقملُلشااقعتبؿاادت  اقااقتو ت اااي خلتت  اسااُيت ااا ئِيت  جااراتحاالتمنقساا تملااي عتت ل تحاايلتأيت شااكق ت ااتتتكااٍو

اايت انلاا تغلااىت اطلاا عتت لااىتحاار تتساالُ ت اطلبااقيتالاخاا رتماانت نتكاالتحساا ت خاُااق طتالعناا ت ا اابتًٍ   اا  ت اسااقبةت غتااقءت ضست ااقٍ 

تالاتتسقبت ايهق1
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نتغلااااىت  تٌسااااوبتالاحجاااار مترُننااااقت ااااتتهاااال ت اعليعآلاتااااإت ُاااالتكااااالمتملااااق ات ااااتتحااااات  ملاااايبتتااااوملُزبتالسااااقبةت غتااااقءت ضست ااااقٍ 

يت ضنق   ت تتهل ت اعقت 1 ضإسس ع تطال قتمنتالاتهقمقيت ا بتت تتومليهشقتمنتبػدت اسقبةتالاغتقءتابػدعتت آلات  تٍ 

 تا ات  تآلاتتك  تمثلتهلطت اهه ت   تتا ت ضنق  ا ت اتتهاي ءتتا تآلا ت اػايبتآلاًا اق  ت ال او تمست اق ت مقً ا ت ات ا  تراإتهاوت

  اػالتملقهيًنعتمنت مللت ملإتم  اتالايًن ت  اسقكن 1

 دمحم ايهشسً..............................انُائة االول نهشئٍس. 

خُاااق ت  حااايعتتأملُااالتاعنااا ت ااػاااق  ت  ا ااا  كقيت  اساااُقح ت لاااىتب  ةت سااااثنقئُ تآلاحقااا عتتاػااايمتتاااوف تالاتتساااقبتعتسااانا تتاااايًنق

آلا بؼتاعنتمابقُ تخقصا ت ا ابتتا تب ترقضقاُا تآلاتناقتمااقبػر تراي  ةت سااثنقئُ تماػلقا ترقضرب تُا عتٍ  ا تتاوفررتتققٍ  هاقتتاو فااتماؼت

 اكننقتتأملُلشقرقغابق هقت سقسُ تت تآلا ت او  تآلاٌسااترلاع1ت ضقاُ تمنت مللت ضصقب  تآلاتإتآلاً

  صهشج دَثً..............................يسرشاسج جًاعٍح.

ت اسالمتغلُك عت

نعت احتو ت اكٍ  1 ت اسُيت ا ئِيعت اسُيترقشقت ضيًن عت اسُي يت  اسقبةت ضست قٍ 

يتفق ت  ت لك تربػدتالامو ت ا بتتي  اشقت اعليعته يت  ت تتس تالعن تت تتخصُصشقتتالاػق ض ت  تآلاتإت ٍ  وت نيتتآلات ٍ 

ا تًقيمتلتت انلقمت اي خلتعتتاكيت  لؼتغلُإتضػ ف تالامو تغلىت  ػشقت اققتونيعت هنقتسأشررت لىت  تمقًا  ت قتو ت اعلس تهوت

  اقتقءعتت اسنقتت نتمنتٌ  ععتتآلا تهنقكتم قك تب يت خاصق 1

 ..................يسرشاسج جًاعٍح. صٌُة انخٍاطً............

ت اسالمتغلُك عت

عتتآلا تالاشكقاُ ت ا بتت ت34منت اققتو ت اانلُ بت كلاعت ضقبةتت41  ضقبةتت40انت غُيتتك   تمقسباعتفُاقتًاػلاترقضقبةت

غلىت  تًا ت اب ت تت العنتت  حشقتماػلق ترقضصقب  تغلىت انلقمت اي خلتت الاخبق تترإعتتفقضقجرات اليتملقءترإت اسُيت ا ئِيعت

الا بػ عتت تأملُلتاعن ت ااػق  ت  ا   ك ت  اسُقح عتت لىتحر تغقيتمللس تمقبل عتفشل ت تتحيتب تإت  صقءتت  صقً تغلىت

 خاُق  تنقعتت   تتنت تالعن ت ا بتت تف ضشقتغلُنقتهل ت شكق تكبررتت مقت اؿقً تمنتتيخالتنقعتت الت   ةت  ملقءتهلطت اعلس ت

سقغ عتت تػقيتمللس ت خ رت ضقتآلات رققءهقتمفاوح ت لىتحر ت تتسقرنقتالعن تت.3ف ص ت لىتًومت اس  تأيتبػيتم   ت من نقت

ت ضقاُ 1

كاقت نيت شق  ت  يت اسُيةت ضست ق ةت ه ةتبتببتغلىت فدتالاتتسقبت ضف  قتغلُنقت ضاػلاترلعن ت ااػق  ت  ا   كقيت

يت  ت تتس ت لىتاعن قنقتت  اسُقح تتآلانيت ٍ   خ رت  ا بت  رت ت بتسقغطيهقت ضقفقيت لاعت راي ءتمنت خاصقصابتكاقتايًنقترفٍ 

كفقء يتماخصص ت تت اعق ت ضقلتت ت خاصقصقيت خ رت هل تسُػطيت ُا تمتقف ت تت انقق ت سِنضةت اق    يت ا بتسِا ت

ت تخقبهقت ساِس تغلُنقت ضنق   تخال ت اي   ي1

طتراااتت اؿقًااا تت ت تفااااتماااؼت اساااُيت ضست اااق ته اااقمت مااا    تآلا تهااايفنقت  تن ااااؿلت اااتت  اااق تت ااانتم اااق كر ت اااتترناااقءت اقااا   ت هااال

ملااقنتتت اق كيت تاو فقيتضااقتفُاإتمصالح ت ضيًنا ت  اسااقكن عتت بقاااقلتتفقابا ت اتت  بااؼتاعانت تأملُالتاعنا ت  حاايةتٌػ ابتالا صاقءتماانت

لىتًومت اس  تمنت مللت ضؼتت شاُ قتنقتًاومت اعاػا عتت ض ق ك ت تت العنتالاخ رعت مقترخصو ت اطل تهوت  ضحت  ل تالا ملقءت 

ػقيت الققءتًومت اس  ت تتأيت   تت يب تإتمنت مللتري ً تصاف  تمليًايةت هال تمقًباي تلاتعتؾرارتلااعتفُػايت  صاقءتقتمانتملاُاؼت  َ

  العن1
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 دمحم ايهشسً..............................انُائة االول نهشئٍس. 

ُإتكل تم ةتفزبتتقرث عتت ت نتب ئاقتنسعىتالػالت تت  ق تتو فات حسنت انُا عتت انتكالاعتحسنت انُ ت ا بتتا تالاشق ةت ا

اايت ااطاا ات لااىتلاااععتت  ل ت  بتااقت  تتاطاا اتالا لُاالتسااُأخيتمنااقت  اا ت ت اانت ااتتؾنااقتغاانتلاااععتآلا تمااقتيهانااقتهااوت اليت آلاتتٍ  ااايًنقتتااأٍ 

ق  ا تسااو تتلعااأتاطا ات خاا رت ساان يبت العانت كفااىعتت اكاانت انقاق ت ااتت  اق ت بيت تااو فقيت ح ااات  تاا تًكاانتلاااعتاانتتلعااأتالان

ا تمانت ملالتالاشااؿق ت اتت فاات اسا تسانو يت يت  تن اكلتاعانت ٍو نت  تتُتنقتحسن تتفقيتت ت رالؾش عتتتٍ  انا  تالسقبةت ضست قٍ 

 تًااا ت تتسااقرإت اااِيت ضقبلاا ت  تشااقءتهللاعت مااقترقانسااب تاالتتسااقبتفقاقااقتو ت اااي خلتت  ضااحت ااتتهاال تالاماا ت ماانتتقاايمترطللبااإتسااوت

ترقات   ةت  تًا تالاخبق تمنت   ت ا ئقس ت اكنتمنترقبت ض  ت ت  ااو فاتآلاتنػايرتهل ت شكق ترقآلاضقف تا تتقصابت حي 1

يتت كُلتاعنتب يت تاقوت م ب بً عتت اكيتتكو تغالُر تً  ت  تتصقباتغلىت العنار ت اي ئا تت هاقت: تتٍ 

 ت اعناا ت ض  فااات اػاومُاا ت  اخااايمقي1آلاتنقتماااقبػر ترااي  ةت ساااثنقئُ ماػلق ترقضقاُااا ت آلاتاعناا ت ضرب تُاا ت  ضقاُاا ت  ايرم ااا-

آلادهاااقتم تبطااا تراااقا منت اشااال تسااانػ قت العناااار تالاصاااقب  ت ساااُ تتأملُااالت ااااللتاعااانت لاااىتب  ةتآلاحقااا تبػااايطتتالقاااىتتشاااقتًاكننااقتتقملُل

نتمنت مللتالاتتسقبتالعنت ضابقُ تبػيت ض  نق   ت  ضصقب  ت رتتكقااقلت:ت لبقيت اسقبةت ضست قٍ 

 1 تاعن ت ااػاررت  غي بت اجر بت  ابِئ

 1 ًقضُ ت  اصنقغ ت ااقلُي تاعن ت ا إ  تالاملااقغُ ت  اثققفُ ت  اٍ 

 اسُقح تاعن ت ااػق  ت  ا   كقي  . 

 دكرىس هشاو يىالي اششف ................يسرشاس جًاعً.

مافقااااار تغلاااااىت  ت ملوبتاااااقتهناااااقتبهااااال ت ضكاااااق تمااااانت ملااااالتخيمااااا ت ضيًنااااا تت ااااانتملاُػاااااقتت اساااااالمتغلُك عشاااااك  ت اساااااُيت اااااا ئِيع

نت ااااتتهاااالطت العاااانعتحُاااا تآلاتنػلاااا ت اااا ت لااااىتحاااار تم ااااق ك ت ؾلبُاااا ت ضست ااااقٍ    اسااااقكن عت اشاااال تفااااقت بت تقاااايمترالاااااايتماااانت ملاااالت اجًر

ضاااُ ت اثقااا ترااار تالاؾلبُااا تمقًخفُاااإت اقاااي ت اااتت اساااقغقيت ضقبلااا ت اقلُلااا عتت لااااعتالػاااالت اااتت  اااق تبًاق   ااايتت اااق كيتآلاتاااإتساااُػطيت  ت

  ضػق ضاا عتتتاا تآلاتنااقتهنااقتماانت ملاالتخيماا ت اسااقكن تماانتأيتمو ااؼتتاو ملاايترااإتسااو ءتكااق تمػق ضاا ت  ت ؾلبُاا عت آلا ت او اا ت اااليتتاا ت

ااا تأل ت هااا تهاااوتماااقتسااانقيمإتت.3ت يًااايطت اااتت اقاااقتو ت ااااي خلتتآلاًا اااق  تت ساااقغ تفشاااوت  ااا ت ملرااابتت  صاااررتملاااي عتت مااانتالافتااالت اجًر

 يت اساا ت ضقبلاا ت ا اابتتنالاا تمنااقت ت ااق  يت ت قُاااتمااقتًفُاايت اسااقكن عتتاا تآلا تهاالطت اااي  ةتمفصاالُ ت ل تتاا ت ااو فاااتخااال ت اساانوت

رُننااقت بػااقتمااؼتالاحجاار مت ضابااقب عتت تا ااات  تتإخاايتالامااو تر يًاا ت غقالتُاا تآلادهااقتستشااعؼتغلااىتم ااق ك تالاؾلبُاا ت  ضكوتاا تماانتغاايةت

ا ت مليتهقم تالايًن عتت اشل ت توملإتبهل ت ضلاايتالسُيت ا ئِيتاُػُايت اافكرارت اتتكفقء يتماخصص تآلادهقتساػطيت ضقفقيت ُ

تالام 1تتآلا ت ضيةت ا منُ ت صررةتملي ت   ملوت اجًر ت شك  1ت

  دمحم ايهشسً..............................انُائة االول نهشئٍس.

ااا تآلاتناااقتمااااقبػر تراااي  ةت سااااثنقئُ ت خااا رعتت ت ااانتشااا  تآلاًاكااانت اجأملو راااقتغلاااىت اساااُيت ضست اااق ت اااايكاو ته اااقمتماااوآلايت ًر

ملاالت ااوضااُاتآلاًاكاانت  تتػقاايتب  ةتأ  تهاالطت ضاايةت اكاانتماانتإت ًااقمتفقاا تعتحقااقتااانتتاات2.ملاا مر تبهااقتآلا تالاماا تًاػلاااترقضقاُاا تبػاايت

 ةت مااقتالا تفاان نت ًااقمتااال تساانإمللت ال اا تاعاانت لااىتحاار تغقاايتب تت2.سااقغ تآلاًاكاانتغقاايتمللساا تالاتبػاايتت.3 ساااثنقئُ ت خاا رتخااال ت

اػلاتالام ترقضربانُ ت  ض  فات اػاومُ 1 نتتالاصقب  تغلىتهقتر ت العنار ت اي ئا تٍ   متطٍ 

 فضًح اصوساٌ..............................يسرشاسج جًاعٍح.

نعت احتو ت اكٍ  1ت ت اسالمتغلُك عت اسُيت ا ئِيعت اسُيترقشقت ضيًن عت اسُي يت  اسقبةت ضست قٍ 
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اا تماانت    ةت اي خلُاا تتااا تالاشااق ةتفيهااقت لااىت ض  تاا تخااال تشااش ت كاااوب عتتخقصاا ت ضاػلقاا ترقضرب تُاا تالااا لكررتفقاا تهنااقكتب ٍ 

سقغ عتتحُ تانتتق  تغلاىتأيتشاابءترااقت  ت اعلسا تمفاوحا عتفاقاُومتساناط اتالانق  ا ت  اتت اعلسا ت ضقبلا تساننق اتت.3خال ت

اايت  ت تتساا تالعناا نت العاانعتتآلاناايت ٍ   ت ضقاُاا ت  تاعناا ت ض  فااات اػاومُاا ت هاال تآلاٌػطُااعت احاااتماانتمنعااتت ااتتالاتتسااقبتفُاااقتتكااٍو

ااا ت ااااي   تفيهااقت باالت نػقااقبت اااي  ةتماانت ملاالتكساا ت او اا تاُااا ت   ؾاا تالاشاااؿق ترااإعتتغلاااقت  تهاالطت العاانت ست ااقٍ  تفقاا عتتٍ 

 ضقبلاا ع ح ات ل تتاا تت ااق  ت ضاايةت احاايبةتاالًااي ععتتبػاايطت تخااقبت اقاا   تماانت ملاالت ااصااٍو عتترقغابق هااقتتري ًاا تالاشاااؿق تالساانو ي

نتمانت ملاالت  تت.3تلااايتمانت اساُيت اا ئِيت  تًااايبتضايةت ػقايتمللساا ت ساتثقتيُ ت اتتأيت  ا تً اايبطت سانكو تحقضاٍ  ساقغ عتتَ 

الاشاااؿق ت ااتتن اااؿلت ااتت  ااق تتااو فقيت ت ااق كيعتكاااقتتاايغو تت ايًاق   ُاا ت لااىتلاااعت  شااق  ت  يت اسااُيت ضست ااق ت ااايكاو ته ااقمت

ايت ا ات فكق تاقت منق  اههقت اتت العنا تغلااقت ايتتمن ناقتهالطت اف صا تآلاتناقتتٍ  ايت  تن ااؿلتتٍ    ق تملاقنت1تت نترقا حا ت  اساقغ تتٍ 

 تنااقتآلانسااررت اكاانتساانط اتماااقتيهاا ت اسااقكن ت  تالق  تهااقتفقااا عتت مااقت ضقاا  ت ضاخاايتسااِبقىتالاقااا  ت ساابات  ت شاا تقتماانت ابي ًااا ت  ت

ايت  ت فاويتتكافيترق بؼت  العنتمنت ملالت ااايرررت ت شاُيت انفقاقيعت   تتنتسا تبساػب ت غتاقءتغانتكالتاعنا عتت ااالكررتفقا تآلات ٍ 

ايتالاشاق ةت اُاإتمق اناقت هلطت اف ص عترقآلاميتحصلتضابقبتكثُا ترانطقا تساطقات ضيًنا عت ااوت  تهال ت ضوضاوعتخاق وت انقاق ت ٍ 

تعق ت ابُئبتكلاع1تت تت انقق تآلا ت اسقكن تتساؿُ ت بغوتاالهااقمترقا

 دمحم ايهشسً..............................انُائة االول نهشئٍس. 

ب ئاقت تت  ق ت ض  ت عتتً  ت  تٌػل ت اعاُؼت تناقتمااقبػر ترلعنا ت ضقاُا تغلاىت غاباق ت دهاقت سقساُ تآلاًاكانتتقخررهاقت  تقملُلشاقت

ت كثرتمنتلاعتآلا ت تالق  يت اسقكن تكثررةتملي 1

نت تت العنتغلاقت  ت احيتت نتنػالت تت   ق ت ض  ت عتتا تنس  ت تتهل ت اف اتاكيتًنتس تغيبتكبررتمنت اسقبةت ضست قٍ 

نتاشاقعتت اكانت العانت اي ئاا تساتا ت ضصاقب  ت الاً قبيت اليت ايمنقطتهاوتتأملُالت ال ا تاعانتغلاىت ساقتت  تًنتسا تالاغتاقءتالاخاٍ 

 غليهقت تتهلطت اعلس 1

 فضًح اصوساٌ..............................يسرشاسج جًاعٍح. 

ات اليتآلاٌسررتغلىتالا لت اوتمكق ت  ت  نر تفق تمنت مللتالاتتسقبتاشق1 تالا جر اتهوت  تتبقىت مقكنت تتهلطت العنتالفٍ 

 دمحم ايهشسً..............................انُائة االول نهشئٍس. 

س عتترقآلاضقف ت لاىت شاق ةتمشاا تااوتكاق ترقآلامكاق ت اػاالتبهالطت اصاُؿ تستا ت ضصقب  تغلىت اػتٍو تت تبػيطت انُقر ت  ا ئق

ت ا بتتيغوتاشقت اسُيةت ضست ق ةتفقضا ت      تتفالت شكق تايًنق1

 عائشح ذاغًىخ..............................يسرشاسج جًاعٍح. 

تٍنعت احتو ت اكٍ  1 اسالمتغلُك عت اسُيت ا ئِيعت اسُيترقشقت ضيًن عت اسُي يت  اسقبةت ضست ق ت

هل ت   تتيخلتلتتايرتم لساك ت ضاو  عتااييتبػادت ضالحلاقيعتتٌ ا ف بت  تتػا  تغلاىتهالطت اوملاوطت ا ابت تا اات  تتساوبت

الاخوةترُننقعتت   تن اؿلتًي ت تتًيت بػتنقتابػدعتت   تتكس تمنطات ضػق ض ت ن اؿلت اتت  اق ت بيت تاو فقيعتت  تنساافُيتمانت

اورتتالا ااق ت اقااقتونيت   اااايرررتال ااأ ت احلااتت ضاػلاااترقضيًناا عت مااقترقانسااب تاحتااو تقت اُااومتفشااوتماانت ملاالتالاخااو  تسااو ءتغلااىتمساا

 سقسِار ت هاقتكقااقلتت:أب  س تتقطار ت

  ضصقب  تغلىتت كُلت العنت اي ئا 1 -
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  ضصقب  تغلىت ؤسقءت تتسقبت العنت اي ئا 1 -

 اانلُ ااابت  اقاااقتو ت ااااي خلتعتتغلااااقت تناااقت اااتت اعلسااا تالا لاااىت اناااقتتاقااايتمااا ةتساااقغار ت تصااا ت مق اناااقتتا ااايلتغلاااىت اقاااقتو ت

را اااحُاتم اوغااا ت  جر حاااقيت ماااو بعتت اكااانتهناااقكتمااانت شاااق ت بااالتدهقًااا ت اعلسااا تغلاااىت تاااإتاااانتًقااايمتاناااقتأيت فاااقبةتفُااااقتبػااايعت تااا ت

ُاااإتضااايةتهااالطت اوآلاًااا تكااااقتتاااا ت ااصاااٍو ترقآلاؾلبُااا ت ضطلقااا تغلاااىت اقاااقتو ت ااااي خلتت بقاااااقلتتهااال تٌػ ااابت تاااإتساااِبقىتغلاااىتماااقتهاااوتغل

 ضصقب  تغلىت  بؼتاعنت تتحر تساخصصتاعن ت ااػق  ت  ا   كقيت  اسُقح تتالسقبةت غتقءت ضػق ض تت تآلا تهناقكتغايبتمانت

هقتااااإتالاساااااقءترقكالشااااقت اااااِيتهنااااقكتأيت شااااكق ت  تتنتساااا تالاغابااااق تسااااقغ ت تاااا تالاخاااايتبػاااار تت.3 اسااااقبةتسِنتساااابو تالعاااانت باااالت

ؼت اااتتتفػُااالت العاانتآلاتناااقتتأخ تااقتكثرااار ت  اساااقكن تتنالاا تكااااقتملاااقءت ااتتتااايخلت اساااُيت ضػق ضاا تالعنااا  ت اخصصاا تاشاااقع تً ااا ت اتسااَ 

 ه قمت م    1

 سعاد اتهعٍذ..............................يسرشاسج جًاعٍح. 

نعت احتو ت اك  اسالمتغلُك ع تٍ  1 اسُيت ا ئِيعت اسُيترقشقت ضيًن عت اسُي يت  اسقبةت ضست قٍ 

رقانسب تلتتغلىتمقًبي تت  تالاؾلبُ تتاوببتالاػق ض ت ت نتتوبت  تًكو تم لسقتراي  تمػق ضا عتت اكانتتالحاظت  تمقحايلت

ايتت قااات ااقاايمتاشاالطت رااقاعليت اسااقراتسااُك  ت ااتتهاال ت اعلاايعتالاحااظت  تهنااقكتغ   ُاالت حااو مل تت  ضسااقا تآلاتتساااينتتلاااعتاكا

تالافقهقيعت تاسنقتغلىت ساػي بتاتُقعت او  عتت   بت    تؾرري1ت ضيًن عتكاقتً  ت  تآلانػررتالاهااقم

خ وت ااتتتااي ةتصااحفُ تالسااقكن تآلا ت اػااالتآلاتًاكاانت  تأ اسااُيت ااا ئِيت ل تكقتاا ت اعلسااقيتستساااا تغلااىتهاال ت ا ااكلعتتساا

ااايتالاشااااؿق تفػلُاااإت  ضاااُ ت تناااقتغلاااىتغلااا ترقاقاااقتو ت مطلػااار تغلُاااإعتتآلا ت اقاااق قااا عت مااانتًٍ  تو ت ااااي خلتتتاااا تًااانبحتبهااالطت اطٍ 

ااايطتهاااوتتالاشااااؿق ت ت اااكُلت العااانعتتآلاتناااقتآلات ؾااا ت اااتت اااااأخررتآلاتاااإتت0منق  ااااإتر تاااو تالاؾلبُااا ت  ضػق ضااا تضااايةت ساااقغقيعتت ماااقتتٍ 

تسِنػكيتغلىت اػالت اليتت نتهنقتمنت مللإت منت مللت اسقكن 1تت

 اسًاء  انقجذس..............................يسرشاسج جًاعٍح. 

نعت احتو ت اكٍ  1 اسالمتغ تلُك عت اسُيت ا ئِيعت اسُيترقشقت ضيًن عت اسُي يت  اسقبةت ضست قٍ 

تتقط تتلقمع

نت  ضست ق  يتآلاتنقتهنقتمنت مللتالاشاؿق ت توبتمنت اسُيت ا ئِيعت  تًتانتانقتحاتالاحجر مانت اسقبةت ضست قٍ 

تاإت اجب مقتإ1  ضقفقيتهقم تالايًن عتت اسنقتمنت مللتضُقعت او  عتغلاقت  تكلت

 دمحم ايهشسً..............................انُائة االول نهشئٍس. 

يتمنق  قيت نقئُ تاقيت ساوفُنقتمقتًكفيتمنت ضنق   تمنتتق تتلقمت تيخالي1    ملوك تآلاتتٍ 

 صٌُة انخٍاطً..............................يسرشاسج جًاعٍح. 

لت تناااق ات ضقاتاااُقيت اققتوتُااا ت  اانلُاُااا تآلاتا ااايلتغبااااقعتتً ااا تغلاااىتااااييت لااا تموملاااإتالساااُيت اااا ئِيعتتحااار تتا اااي

 اسُيت ا ئِيت  تًاػقملتمؼت اعاُؼتغلىت يمت ضسق  ةعتت غلىتالاخ ت ضست ق ةتسػقبت  تتاح تمقتفوه ترإت تتحقناقتكقغتاقءت

نترقاعاقغ 1 تمست قٍ 

ت
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 دمحم ايهشسً..............................انُائة االول نهشئٍس. 

رقانُقراا تغلااىت اسااُيةت ضست ااق تتسااػقبت رلػُاايتفااقنيت سااح تمقملااقءت ااتتتاايخلشقتهاال تماانتملشاا عتت مااقتماانت انقحُاا تالاخاا رتفقتنااقت

يتمنق  قيتتنقئُ 1 يت  تن اؿلت تت  ق تتو فقيت آلاتتٍ   تٍ 

 شكٍة اسٌج ................يسرشاس جًاعً.

نعت احتو ت اكٍ  1تقط تتلقمت: اسالمتغلُك عت اسُيت ا ئِيعت اسُيترقشقت ت ضيًن عت اسُي يت  اسقبةت ضست قٍ 

قااا تابقاااا ت رقانساااب تاالحجااار معتتفشااااوتماباااقب ت ات احااااايعتت هااال تتآلاًلػااااتت نااايتمست اااق تبهاااالطت اعاقغااا ت سااااقغيرتغلاااىت   اااايترطٍ 

 ضصاااقب  تغلاااىت م جرمااا تآلا ت أَااايتًل م ااابت  ل تحااايلت تااا تتأملُااالت لاااىتب  ةت سااااثنقئُ تفسااانػايرتت او ااا ت ااااليتخصاااصتالانق  ااا ت ت

ت العنار ت اي ئا ت ضاػلق ترقضقاُ ت ض  فات اػاومُ تغلىت تإتضقعتم ب1

  اااتتتفااايتالا اااق تفاااقنيتأ ملاااإتخطاااقبيتالساااُيت اااا ئِيتتغلاااىتأ تآلاًإملااالتهااال ت اػاااالتأل ت اساااقكن تتنالااا تمناااقتماااقتتنالااا تتمااانتت

ت ت ق  يت لىتؾررتلاعتمؼت حجر ميتالعاُؼ1

 صهشج دَثً..............................يسرشاسج جًاعٍح. 

نع احتو ت اك  م1 تشك  ت اسُيت ا ئِيعت اسُيتماثلت اسلط ت احلُ ت اسُي يت  اسقبةت ضست قٍ 

ت.3فُاقتًخصت اايخلت تت انقط ت ضاػلق ترقالعنتفالااسنقت  ضحت تطقا تمنت ئقسا ت اعلايتتأملُالتهالطت اعلسا تضايةت

تتساقبتالعاانت اي ئااا عتغيرتااقتغلاىت لبنااقترااقحجر مت ابق اا ت ااِيتضااُقعت او اا ت  تاااقتساقغ تغلااىتالا االتتمانتأملاالتتقاايً ت لبقتنااقت الات

نت ا اابتحقااا ترُننااقت تنااق ات تقاايمتملااسااقيتغاانتكاالتمست ااق تتق  اانقت  ات اقااقتو عتتكاالاعتتق  اانقت الاا   ت اخقصاا تكاست ااقٍ 

 اجب مقيتمؼت اػل ت نيت شاؿلت تت اقطاقعتاوضؼت اطل عتف ر تتا يلتركلتموضوغُ ت مسإ اُ تآلاتنقتمنتمو ؼت ضسإ اُ عتت انقت

 اخق ت  ل تتو  تغالتتاُومت  حيتفقتإتٌػوبتغلتترقاخسق ةعتت اكنتمنت مللت اسقكن ت ت قُاتالاهاي  ت ا ابتتنال هاقتمناقتفكالت

تشابءتيهو ت تتس ُلشقعتت بنقءتغلُإتً  ت  تٌسوبتالاحجر مترُننقت  تتنخصنق1

 اسًاعٍم انحشٌشي ................يسرشاس جًاعً.

نعت احتو ت اكٍ  1 ت اسالمتغلُك عت اسُيت ا ئِيعت اسُيترقشقت ضيًن عت اسُي يت  اسقبةت ضست قٍ 

اااي  تت لكااا تراااق ت ؾلااا ت اساااقبةتاشااا تت  بااا ت اااتت ضوضاااوعتفُااااقتًاػلااااتراااي  ت العااانعتتغلاااىت تاااإتً ااااتاعاُاااؼت اساااقبةت غتاااقءت  ٍ 

نت احتااااو ت  انقااااق عتت ااااتتملاُااااؼت العاااانت  رااااي ءت ت أًااااإتالات احااااات ااااتت ااصااااٍو عتتآلا ت اقااااقتو تآلاًخااااو تاااااإتلاااااععتت اشاااال ت ضست ااااقٍ 

سنصاااقباتغلاااىتاعنااا ت ضرب تُااا عتتآلادهاااقتم تبطااا ترقضقاُااا ت ت ااانت اااتت اسااان ت ضقاُااا عتت كااالاعت ضصاااقب  تغلاااىتاعنااا ت ض  فاااات اػاومُااا ت

     اخيمقي1

 دمحم ايهشسً..............................انُائة االول نهشئٍس. 

تلىت اطلبقيت ضاػلق ترقآلاتتسقبتالعنار ت:تا ت   

 1  اعن ت ضرب تُ ت  ا إ  ت ضقاُ ت  ايرم 

 اعن ت ض  فات اػاومُ ت  اخيمقي1ت 
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نت الًنتتقيموترقانسب تالسقبةت ت تالتتسقبتارطلبه تت غتقءت ضست قٍ 

 العن ت ضكلف ترقضرب تُ ت ت ا إ  ت ضقاُ ت  ايرم  تتفش ت:

 ت1 ه ةت حاو ت

 ت1ػُيتسػقبت رل

 ت1دمحمت مش سابت

 تتت1دمحمت احقت بت

 ت1 ساقغُلت احٍ  يت 

نت الًنتتقيموت ترقانسب تالسقبةتأمقت تااتتسقبرطلبه تت غتقءت ضست قٍ 

 تالعن ت ضكلف ترقض  فات اػاومُ ت  اخيمقي:تتفش ت:

 ت ر  هُ ت ضيآلا يتت

 ت مُن ت افق سابت

 تغبيت اػقلتت

 تفاُ  تموفاتت

 1غبيت الطُ ت هبب 

 

 

 

ت ااصوٍ تغالُ 

ت ااااكُلت العنااااار ت اااااي ئاار تتقاي  ساااا ت  ضصااااقب  تغلااااىبػاااايتلاااااعتغاااا قت اسااااُيت انقئاااا ت   تالاااا ئِيتمقاااا  ت انقطاااا ت ضاػلقاااا تر

العناااا ت ضكلفاااا ترااااقض  فات اػاومُاااا ت  اخاااايمقيت ت ت ضقاُاااا ت  ايرم اااا  ا ااااإ  تقضرب تُاااا ت ترت ضكلفاااا تالعناااا الا لاااايت 

ن1تالاصوٍ تفاا ت ضصقب  تغليهاقترقألؾلبُ  ت ضطلق تالسقبةتأغتقءت اعليت احقضٍ 
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 يقشس انًجهس انجًاعً

 .20/020 عذد

 .ذشكٍم انهجاٌ انذائًح نهًجهس انذساسح وانًصادقح عهى

 

 خاااااااااااال ت اعلسااااااااااا ت اػلنُاااااااااااا تتعتت.020الاسااااااااااااثنقئُ تأكااااااااااااوب ت اعلااااااااااايت اعااااااااااااقنتتضيًنااااااااااا تتق  ب تااااااااااا ت اعاااااااااااااؼترقاااااااااااااي  ةتتئ 

يةت  020.1ب تأكاوتت.0 ضنػقيةتراقٍ  ت افٍ 

قاي  س تر  ضاػلاترقاعاقغقيعت بػيتب  س ت اعليتالنقط ت ضاػلق ت4..-3.   تت تطبُققتضقاتُقيت اققتو ت اانلُ ب

تغلى تالا ليت  ضصقب   ت اي ئا  ت العق  تت1ت كُل تحُ  ت اػل بع ت ااصٍو  تغالُ  ت لى ت العوء غالُ تتأسف ي بػي

ت ااصٍو تغلىتمقتًلت:

 نت غتقءغيبت  .غتو ت.1111111111111111111111111111111111111:0 احقضٍ 

 صوتق1ت.0ت111111111111111111111111111111111111: ضػيرتغلهق:ت صو يغيبت 

 غتو ت ه ت اسقبةت..11111111111111111111111111111111111ت: ضو فقُاااان:ت غتقءغيبت: 

 عبد الحق يدري  سعاد ابمعيد عائذة تاغسهت أمهرسي دمحم

 فاطسة الزهراء خمهفي نزهة ايت حبان رشيد فشان عالي الحهسعبد ال
 عبد الجميل ايت الجران ابراهيم السدالوي  هذام امزراو شرف الدين اسقارو

  ميشة فريدي رشيد وحيد اسساعيل الحريري 

  الزهراء رحسهن  شكيب اريج فاتحة مهفق

 ت1آلاتأحي ا  فتر :تت غتقءغيبت

 ت تت غتقءغيب تغن تت ااصوٍ  ضاانػر  ت ت: ت2. تغ  ة تعدمحمت( ت ٍ   تسػقب ت اسقبة: ته  ت  أغتقء

تدمحمعمليريت ن  تبتببعحقميت حسق عٍ  تاق ي ع ه ة تغ ميع ساقء ت      عكظبة  اخُق يعفتا 

 1عموآلايته قمتأش  ملوبي

  يقرر ما يمي:
 الستعمقة مقرر الشقطة عمى باألغمبية السطمقة لمدادة أعزاء السجمس الحاضرين صادق السجمس الجساعي لسديشة تارودانت

كسا يمي: تذكيل المجان الدائسة لمسجمس الدراسة والسرادقة عمىب  

 انًٍضاٍَح وانشؤوٌ انًانٍح وانثشيجحانًكهفح تنهجُح ا 

 رلػُيت1أسػقبت 

 1ت ساقغُلت احٍ  ي 
 ت حاو 1ت ء ه ت ا

 تمش سابت1أدمحمت

 تدمحمت احقت بت1تت
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 انًكهفح تانًشافق انعًىيٍح و انخذياخنهجُح ا 

  ت.ر  هُ ت ضيآلا يتت

 ت.يابَ مُن تف ت

 ت احوت1غبيت اػقلتت

 تتت1  تموفاقتف

 1غبيت الطُ ت هبب 

ت

 ذىقٍع كاذة انًجهس                           ذىقٍع انُائة األول نهشئٍس                        

 سشٍذ فُاٌ                              دمحم أيهشسً                                        
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 و َىاٌهى. ٌ انذائًحاانذساسح وانًصادقح عهى اَرخاب سؤساء انهجت:انثاٍَحانُقطح 

السيزانية والذؤون السالية فتح الديد الشائب األول لمرئيس باب الترشيح لرئاسة المجشة السكمفة بفي مدتيل ىذه الشقطة 
ت عمييا باألغمبية السطمقة لمدادة أعزاء السجمس الحاضرين كسا فتم الترهي فترشحت الديدة الزىراء رحسهن   والبرمجة

 يمي:

  انًٍضاٍَح وانشؤوٌ انًانٍح انًكهفح تنهجُح  حسئٍس انضهشاء سحًىٌ جانسٍذاَرخاب

 :سادج األعضاء انحاضشٌٍ كًا ٌهًنه تاألغهثٍح انًطهقحوانثشيجح 

 نت غتقءغيبت ت1غتو ت.1111111111111111111111111111111111111:0 احقضٍ 

 صوتق1ت.0ت111111111111111111111111111111111111: ضػيرتغلهق:ت صو يغيبت 

 غتو ت ه ت اسقبةت..11111111111111111111111111111111111ت: ضو فقُاااان:ت غتقءغيبت: 

 عبد الحق يدري  سعاد ابمعيد عائذة تاغسهت دمحم أمهرسي
 فاطسة الزهراء خمهفي نزهة ايت حبان رشيد فشان عبد العالي الحهس
 عبد الجميل ايت الجران ابراهيم السدالوي  هذام امزراو شرف الدين اسقارو

  ميشة فريدي رشيد وحيد اسساعيل الحريري 
  الزهراء رحسهن  شكيب اريج فاتحة مهفق

 تآلاتأحي1 ا  فتر :تت غتقءغيبت

 ااااااااااااااا تعدمحمت(تأغتاااااااااااااااقءت تهااااااااااااااا ت ا2. تغ ااااااااااااااا ة:تتت ضاانػااااااااااااااار تغااااااااااااااانت ااصاااااااااااااااٍو ت غتاااااااااااااااقءغااااااااااااااايبت ملياااااااااااااااريعتدمحمتساااااااااااااااقبة:تساااااااااااااااػقبت ٍ 

ن ت اخُق يعفتا ت      عكظبةتغ ميع ساقءتاق ي ع ه ةتبتببعحقميتملوبيعموآلايته قمتأش  1 ت حسق عٍ 

  انًٍضاٍَح وانشؤوٌ انًكهفح تنهجُح ا حسئٍس سعاد أتهعٍذ َائثح جانسٍذاَرخاب تعذ رنك ذى

 :انحاضشٌٍ كًا ٌهًسادج األعضاء نه تاألغهثٍح انًطهقحانًانٍح وانثشيجح 

 نت غتقءغيبت ت1غتو ت.1111111111111111111111111111111111111:0 احقضٍ 

 صوتق1ت.0ت111111111111111111111111111111111111: ضػيرتغلهق:ت صو يغيبت 

 غتو ت ه ت اسقبةت11111111111111111111111111111111111.9ت: ضو فقُاااان:ت غتقءغيبت: 

 الزهراء رحسهن  سعاد ابمعيد تاغسهت عائذة أمهرسي دمحم

 عبد الحق يدري  نزهة ايت حبان رشيد فشان عبد العالي الحهس
 فاطسة الزهراء خمهفي ابراهيم السدالوي  هذام امزراو شرف الدين اسقارو

 عبد الجميل ايت الجران عبد القادر هرماس رشيد وحيد اسساعيل الحريري 

  ميشة فريدي شكيب اريج فاتحة مهفق
 تآلاتأحي1 ا  فتر :تت غتقءغيبت

 ن ت29:تتتساااااااااااااػ ت ت ضاانػااااااااااااار تغااااااااااااانت ااصاااااااااااااٍو ت غتاااااااااااااقءغااااااااااااايبت ااااااااااااا تعدمحمت حساااااااااااااق عٍ  (تأغتاااااااااااااقءت تهااااااااااااا ت اساااااااااااااقبة:تساااااااااااااػقبت ٍ 

ت اخُق يعفتا ت      عكظبةتغ ميع ساقءتاق ي ع ه ةتبتببعحقميتملوبيعموآلايته قمتأش  1
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الديد  فترشح بالسرافق العسهمية و الخدماتاسة المجشة السكمفة الديد الشائب األول لمرئيس باب الترشيح لرئ بعد ذلك فتح
باألغمبية السطمقة لمدادة أعزاء السجمس الحاضرين كسا يمي: عميوفتم الترهيت ابراهيم السدالوي   

  انًكهفح تانًشافق انعًىيٍح و انخذياخنهجُح  اسئٍس اتشاهٍى انًذالوي انسٍذاَرخاب 

 :ضاء انحاضشٌٍ كًا ٌهًسادج األعنه تاألغهثٍح انًطهقح

 نت غتقءغيبت ت1غتو ت.1111111111111111111111111111111111111:0 احقضٍ 

 صوتق1ت.0ت111111111111111111111111111111111111: ضػيرتغلهق:ت صو يغيبت 

 غتو ت ه ت اسقبةت11111111111111111111111111111111111.9ت: ضو فقُاااان:ت غتقءغيبت: 

 الزهراء رحسهن  سعاد ابمعيد ائذة تاغسهتع دمحم أمهرسي
 عبد الحق يدري  نزهة ايت حبان رشيد فشان عبد العالي الحهس
 فاطسة الزهراء خمهفي ابراهيم السدالوي  هذام امزراو شرف الدين اسقارو

 عبد الجميل ايت الجران عبد القادر هرماس رشيد وحيد اسساعيل الحريري 
  يديميشة فر  شكيب اريج فاتحة مهفق

 ت1آلاتأحي ا  فتر :تت غتقءغيبت

ن تعأغتقءت ته ت اسقبة:تسػقبت ٍ  ت(ت29 تتسػ :تتت ضاانػر تغنت ااصوٍ ت غتقءغيبت دمحمت حسق عٍ 

 عموآلايته قمتأش  1 اخُق يعفتا ت      عكظبةتغ ميع ساقءتاق ي ع ه ةتبتببعحقميتملوبي

 

  كهفح تانًشافق انعًىيٍح و انخذياخانًنهجُح  ا شئٍسَائثح ن يٍُح فشٌسًج انسٍذاَرخاب 

 :سادج األعضاء انحاضشٌٍ كًا ٌهًنه تاألغهثٍح انًطهقح

 نت غتقءغيبت ت1غتو ت1111111111111111111111111111111111111:09 احقضٍ 

 صوتق1ت09ت111111111111111111111111111111111111: ضػيرتغلهق:ت صو يغيبت 

 غتو ت ه ت اسقبةت111111111111111111111111111.9ت:11111111 ضو فقُاااان:ت غتقءغيبت: 

 الزهراء رحسهن  سعاد ابمعيد عائذة تاغسهت دمحم أمهرسي
 عبد الحق يدري  نزهة ايت حبان رشيد فشان عبد العالي الحهس
 فاطسة الزهراء خمهفي ابراهيم السدالوي  هذام امزراو شرف الدين اسقارو

 عبد الجميل ايت الجران قادر هرماسعبد ال رشيد وحيد اسساعيل الحريري 
  ميشة فريدي شكيب اريج فاتحة مهفق

 ت1آلاتأحي ا  فتر :تت غتقءغيبت

 دمحمتدمحمتمليريعأغتقءت ته ت اسقبة:تسػقبت ٍ  تعت(2.:تتغ  ةت ت ضاانػر تغنت ااصوٍ ت غتقءغيبت

ن ت اخُق يعفتا ت      عكظبةتغ ميع ساقءتاق ي ع ه ةتبتببعحقمي  عموآلايته قمتأش  1ملوبيت حسق عٍ 
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يقشس انًجهس 

 انجًاعً

 .24/020 عذد

 

 و نهايهم. ن الدائسةاالدراسة والسرادقة عمى انتخاب رؤساء المج

 خااااااااااااااال ت اعلساااااااااااااا تتعتت.020الاساااااااااااااااثنقئُ تأكاااااااااااااااوب ت اعلاااااااااااااايت اعاااااااااااااااقنتتضيًناااااااااااااا تتق  ب تاااااااااااااا ت اعااااااااااااااااؼترقاااااااااااااااي  ةتتئ 

يةت اػلنُ ت  020.1أكاوب تت.0 ضنػقيةتراقٍ  ت افٍ 

 انًرعهاق تانجًاعااخو وتعاذ دساساح انًجهاس نهُقطاح انًرعهقاح 113-14انقااَىٌ انرُظًٍاً سقاى  تطبُقاقتضقاتاُقيت

. وتعااذ انهجااىء انااى عًهٍااح انرصااىٌد انعهُااًو حٍااث .تانذساسااح وانًصااادقح عهااى اَرخاااب سؤساااء انهجاااٌ انذائًااح و َااىاٌهى

 :أسفشخ عًهٍح انرصىٌد عهى يا ٌهً

 ت1غتو ت.1111111111111111111111111111111111111:0ن احقضٍ ت غتقءغيبت

 صوتق1ت.0ت111111111111111111111111111111111111: ضػيرتغلهق:ت صو يغيبت 

  يقرر ما يمي:
الستعمقة  عمى مقرر الشقطة باألغمبية السطمقة لمدادة أعزاء السجمس الحاضرين صادق السجمس الجساعي لسديشة تارودانت

 كسا يمي:  تتو يه ت ت اي ئا قب  تغلىت تاخقبت ؤسقءت العقاي  س ت  ضصقر
  انًٍضاٍَح وانشؤوٌ انًانٍح انًكهفح تنهجُح  حسئٍس انضهشاء سحًىٌ جانسٍذاَرخاب

 :سادج األعضاء انحاضشٌٍ كًا ٌهًنه تاألغهثٍح انًطهقحوانثشيجح 

 نت غتقءغيبت ت1غتو ت.1111111111111111111111111111111111111:0 احقضٍ 

 صوتق1ت.0ت111111111111111111111111111111111111: ضػيرتغلهق:ت صو يغيبت 

 غتو ت ه ت اسقبةت..11111111111111111111111111111111111ت: ضو فقُاااان:ت غتقءغيبت: 

 عبد الحق يدري  سعاد ابمعيد عائذة تاغسهت دمحم أمهرسي
 هراء خمهفيفاطسة الز  نزهة ايت حبان رشيد فشان عبد العالي الحهس
 عبد الجميل ايت الجران ابراهيم السدالوي  هذام امزراو شرف الدين اسقارو

  ميشة فريدي رشيد وحيد اسساعيل الحريري 
  الزهراء رحسهن  شكيب اريج فاتحة مهفق

 ت1آلاتأحي ا  فتر :تت غتقءغيبت

 اااااااااا تعدمحمتتأغتااااااااااقءت تهاااااااااا ت اسااااااااااقبة:تسااااااااااػقب(ت2.غ اااااااااا ةت :تتت ضاانػاااااااااار تغاااااااااانت ااصااااااااااوٍ ت غتااااااااااقءغاااااااااايبت مليااااااااااريعت ٍ 

ن ت اخُق يعفتااااااااااااا ت      عكظاااااااااااابةتغ ميع ساااااااااااااقءتاق ااااااااااااي ع ه ةتبتببعحقماااااااااااايتملااااااااااااوبيدمحمت عمااااااااااااوآلايت حسااااااااااااق عٍ 

 ه قمتأش  1

  انًٍضاٍَح وانشؤوٌ انًكهفح تنهجُح ا حسئٍس سعاد أتهعٍذ َائثح جانسٍذاَرخاب تعذ رنك ذى

 :ًا ٌهًسادج األعضاء انحاضشٌٍ كنه تاألغهثٍح انًطهقحانًانٍح وانثشيجح 

 نت غتقءغيبت ت1غتو ت.1111111111111111111111111111111111111:0 احقضٍ 

 صوتق1ت.0ت111111111111111111111111111111111111: ضػيرتغلهق:ت صو يغيبت 

 غتو ت ه ت اسقبةت11111111111111111111111111111111111.9ت: ضو فقُاااان:ت غتقءغيبت: 
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 الزهراء رحسهن  اد ابمعيدسع عائذة تاغسهت دمحم أمهرسي
 عبد الحق يدري  نزهة ايت حبان رشيد فشان عبد العالي الحهس
 فاطسة الزهراء خمهفي ابراهيم السدالوي  هذام امزراو شرف الدين اسقارو

 عبد الجميل ايت الجران عبد القادر هرماس رشيد وحيد اسساعيل الحريري 
  ميشة فريدي شكيب اريج فاتحة مهفق

 ت1آلاتأحي ا  فتر :تتتقء غغيبت

 ااااااااااااااا تعدمحمت(ت29تساااااااااااااااػ ت :تتت ضاانػااااااااااااااار تغااااااااااااااانت ااصاااااااااااااااوٍ ت غتاااااااااااااااقءغااااااااااااااايبت أغتاااااااااااااااقءت تهااااااااااااااا ت اساااااااااااااااقبة:تساااااااااااااااػقبت ٍ 

ن ت اخُق يعفتاااااااااااااااا ت      عكظااااااااااااااابةتغ ميع سااااااااااااااااقءتاق اااااااااااااااي ع ه ةتبتببعحقمااااااااااااااايتملاااااااااااااااوبي عماااااااااااااااوآلايت حساااااااااااااااق عٍ 

ته قمتأش  1

الديد  فترشح بالسرافق العسهمية و الخدماتالسكمفة  الديد الشائب األول لمرئيس باب الترشيح لرئاسة المجشة بعد ذلك فتح
 ابراهيم السدالوي فتم الترهيت عميو باألغمبية السطمقة لمدادة أعزاء السجمس الحاضرين كسا يمي:

  تاألغهثٍح انًطهقح انًكهفح تانًشافق انعًىيٍح و انخذياخنهجُح  اسئٍس اتشاهٍى انًذالوي انسٍذاَرخاب 

 :ٌٍ كًا ٌهًسادج األعضاء انحاضشنه

 نت غتقءغيبت ت1غتو ت.1111111111111111111111111111111111111:0 احقضٍ 

 صوتق1ت.0ت111111111111111111111111111111111111: ضػيرتغلهق:ت صو يغيبت 

 غتو ت ه ت اسقبةت11111111111111111111111111111111111.9ت: ضو فقُاااان:ت غتقءغيبت: 

 عبد الحق يدري  سعاد ابمعيد تعائذة تاغسه  دمحم أمهرسي
 فاطسة الزهراء خمهفي نزهة ايت حبان رشيد فشان عبد العالي الحهس
 عبد الجميل ايت الجران ابراهيم السدالوي  هذام امزراو شرف الدين اسقارو

 عبد القادر هرماس ميشة فريدي رشيد وحيد اسساعيل الحريري 
  الزهراء رحسهن  شكيب اريج فاتحة مهفق

 ت1آلاتأحي ا  فتر :تت غتقءغيبت

ن تعأغتقءت ته ت اسقبة:تسػقبت ٍ  ت(ت29تسػ ت :تتت ضاانػر تغنت ااصوٍ ت غتقءغيبت دمحمت حسق عٍ 

 عموآلايته قمتأش  1 اخُق يعفتا ت      عكظبةتغ ميع ساقءتاق ي ع ه ةتبتببعحقميتملوبي

  تاألغهثٍح  فق انعًىيٍح و انخذياخانًكهفح تانًشانهجُح  ا شئٍسَائثح ن يٍُح فشٌسًج انسٍذاَرخاب

 :سادج األعضاء انحاضشٌٍ كًا ٌهًنه انًطهقح

 نت غتقءغيبت ت1غتو ت1111111111111111111111111111111111111:09 احقضٍ 

 صوتق1ت09ت111111111111111111111111111111111111: ضػيرتغلهق:ت صو يغيبت 

 غتو ت ه ت اسقبةت1111111111111111.9ت:1111111111111111111 ضو فقُاااان:ت غتقءغيبت: 

 عبد الحق يدري  سعاد ابمعيد عائذة تاغسهت دمحم أمهرسي
 فاطسة الزهراء خمهفي نزهة ايت حبان رشيد فشان عبد العالي الحهس
 عبد الجميل ايت الجران ابراهيم السدالوي  هذام امزراو شرف الدين اسقارو

 عبد القادر هرماس يميشة فريد رشيد وحيد اسساعيل الحريري 
  الزهراء رحسهن  شكيب اريج فاتحة مهفق
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 ت1آلاتأحي ا  فتر :تت غتقءغيبت

 دمحمتدمحمتمليريعأغتقءت ته ت اسقبة:تسػقبت ٍ  تعت(2.:تتغ  ةت ت ضاانػر تغنت ااصوٍ ت غتقءغيبت

ن ت اخُق يعفتا ت      عكظبةتغ ميع ساقءتاق ي ع ه ةتبتببعحقميتملوبي  ه قمتأش  1تعموآلاي حسق عٍ 

بالدراسة واملصادقة على تشكيل اللجان تالبث في النقطة املتعلقة ت ت ااصوٍ ترقدملاقعتغلىتتأملُلتتبػيتلاع

التالية:وهي ك للمجلس  املتبقيةالدائمة  

 .اللجنة املكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والصناعة التقليدية 

 راب والبيئةاللجنة املكلفة بالتعمير وإعداد الت 

 كما يلي: ، لدورة الحقةاللجنة املكلفة بالتعاون و الشراكات والسياحة 

 نت غتقءغيبت ت1غتو ت1111111111111111111111111111111111111:09 احقضٍ 

 صوتق1ت09ت111111111111111111111111111111111111: ضػيرتغلهق:ت صو يغيبت 

 غتو ت ه ت اسقبةت11111111111111111111109ت:11111111111111 ضو فقُاااان:ت غتقءغيبت: 

 

 كشزة عزمي فاطسة الزهراء خمهفي رشيد وحيد دمحم أمهرسي
 اسساء لقجدر عبد الجميل ايت الجران شكيب اريج عبد العالي الحهس
 زهرة ذنبي عبد القادر هرماس سعاد ابمعيد شرف الدين اسقارو

 حامد جهدي سعاد اريب نزهة ايت حبان اسساعيل الحريري 
 مهالي هذام أشرف دمحم جبري  ابراهيم السدالوي  فاتحة مهفق

  دمحم احدان ميشة فريدي عائذة تاغسهت
  زيشب الخياطي الزهراء رحسهن  رشيد فشان

  فزسة ازوران عبد الحق يدري  هذام امزراو

 

 انُائة األول نهشئٍس                              ذىقٍع كاذة انًجهستوقيع 

 دمحم أيهشسً                                               سشٍذ فُاٌ
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 برقية

 الوالء واإلخالص مرفوعة

 إلـــــى

 موالنا جاللة الملك دمحم السادس نصره هللا

 وحمبببببببهل ذكبببببببرر السدبببببببيرة الخزبببببببراء الس فبببببببرة 0202 أكتبببببببه راالسبببببببت شائية بسشاسببببببباة اشتتبببببببا  أشببببببب ال البببببببدورة 
لسديشببة تارودانببت ا أصببالة عببن نفدببي ونيابببة عببن كافببة  الاجسبباعيي برببفتي رئيدببا لمسجمببس أتذببري  ببا مببهال 

ومبهففي وأعبهان الجساعبة وسبباكشة السديشبة ألتقبد  ملبى مقبامكم العبالي ببا  ب صببدق  جسباعيأعزباء السجمبس ال
ة الترابيبة وسبيادة مذاعر الهالء واالشالص والهفباء معبر ين عبن تجشبدنا البدائم ووقهفشبا ورائفبم لمبدفاح عبن الهحبد

 السسمفة الس ر ية الذريفة ا

بسدببار الس ببرب بعببد وىببي فرصببة  ببا مببهالي لمتعبيببر عببن مببا  خالجشببا مببن شببعهر بببالفخر واالعتببزاز  
االسببتقالل الببذي عببري فببتح أوراق كبببرر تقببدمت بببالس رب ورفعببت مببن نيزببتو انببدعه لفببم  ببا مببهالي بطببهل 

ت والساببادرات التببي تااشببرونيا وكببذا األوراق و ا صببالحات و الرببحة و العاةيببة مابباركين كببل الخطببها العسببر
و تدطرونيا عمى أرض الهاقع في شتى القطاعات و السجاالت و تعسمبهن مبن شالليبا  التي تعطهن انطالقتيا

 لبشاء دولة الحق و القانهن والسؤسدات.

مبهالي الحدبن وشبد أزركبم  حف كم هللا  ا مهالي بسا حفظ بو الذكر الحكبيم وأقبر عيبشفم ببهلي عيبدكم السحببهب
بذبببكيقفم الدبببعيد السبببهلى رشبببيد و اببباقي أفبببراد أسبببرتفم العمهيبببة الذبببريفة وشبببماكم البببهفيا منبببو نعبببم السبببهلى ونعبببم 

 الشرير.

 والدال  عمى السقا  العالي با  ورحستو تعالى و ركاتو                                         

 1212أكتهبر  12حرر بتارودانت في : 
 خديــم األعتـــاب الذريفــة                                                                                     
 لتارودانت  رئيـس السجمس الجساعينائب 

 دمحم أمهرسي                                                                                            


