


 نيصلانيصلانيصلانيصلا    ةكبشةكبشةكبشةكبش    نعنعنعنع    ةذبنةذبنةذبنةذبن

� ا بتكم ةدايق تحت ةلودلل ةمهملا ةيرابخإلا عقاوملا نم نيصلا ةكبش

نيصلا ةحلصملا 1997 ماع اهتسسأ دقو ةلودلا سلجمل عباتلا مالعإل

 رشنلل ةينيصلا ةعومجملا) ةيبنجألا تاغللاب عيزوتلاو رشنلل ةي

عملا رشنت "ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع قوفتم اربنم" يهو .(يلودلا

سبملا ةينيصلا تاغللاب عقاوم رشع لالخ نم جراخلل ةهجوملا تامول

 ةيبرعلاو ةيناملألاو ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلاو ةدقعملا ةينيصلاو ةط

 ،وتنربسإلاو ةيبونجلا ةيروكلاو ةينابايلاو ةيسورلاو ةينابسألاو

.ملاعلا ءاجرأ يف ةقطنمو دلب 200 نم رثكأ يف اهؤارق رشتنيو

ملاعلاملاعلاملاعلاملاعلا    ءاجرأءاجرأءاجرأءاجرأ    يطغييطغييطغييطغي    اهريثأتاهريثأتاهريثأتاهريثأتاعقوماعقوماعقوماعقوم    رشعرشعرشعرشع    دحإدحإدحإدحإ    ،تاغل،تاغل،تاغل،تاغل    رشعرشعرشعرشع

ايمويايمويايمويايموي    ةرمةرمةرمةرم    نويلمنويلمنويلمنويلم    ةئامةئامةئامةئام    اهحفصتاهحفصتاهحفصتاهحفصت    ددعددعددعددع    تزواجتتزواجتتزواجتتزواجت""""ةيتوبكنعلاةيتوبكنعلاةيتوبكنعلاةيتوبكنعلا    ةكبشلاةكبشلاةكبشلاةكبشلا    ىلعىلعىلعىلع    ةقوفتمةقوفتمةقوفتمةقوفتم    ربنمربنمربنمربنم""""



 نيصلانيصلانيصلانيصلا    ةكبشةكبشةكبشةكبش    قوفتقوفتقوفتقوفت

 ةيموكحةيموكحةيموكحةيموكح    ةيفلخةيفلخةيفلخةيفلخ    يفيفيفيف    قوفتلاقوفتلاقوفتلاقوفتلا

 ةددعتمةددعتمةددعتمةددعتم    تاغلتاغلتاغلتاغل    يفيفيفيف    قوفتلاقوفتلاقوفتلاقوفتلا

جراخلاجراخلاجراخلاجراخلا    يفيفيفيف    ةعئاذةعئاذةعئاذةعئاذ    ةعمسةعمسةعمسةعمس    يفيفيفيف    قوفتلاقوفتلاقوفتلاقوفتلا

قاطنقاطنقاطنقاطن    مسامسامسامسا    يفيفيفيف    قوفتلاقوفتلاقوفتلاقوفتلا

نيصصختملانيصصختملانيصصختملانيصصختملا    يفيفيفيف    قوفتلاقوفتلاقوفتلاقوفتلا



 ةيوقلاةيوقلاةيوقلاةيوقلا    ةيموكحلاةيموكحلاةيموكحلاةيموكحلا    ةيفلخلاةيفلخلاةيفلخلاةيفلخلا
مممممممم    نواعتنواعتنواعتنواعت    تاقالعتاقالعتاقالعتاقالع    نيصلانيصلانيصلانيصلا    ةكرشةكرشةكرشةكرش    تماقأتماقأتماقأتماقأ
اااا    سلجملسلجملسلجملسلجمل    عباتلاعباتلاعباتلاعباتلا    مالعإلامالعإلامالعإلامالعإلا    بتكمبتكمبتكمبتكم    عمعمعمعم    ةزاتةزاتةزاتةزات

ملاملاملاملا    ىلعىلعىلعىلع    ناجلوناجلوناجلوناجلو    تارازوتارازوتارازوتارازو    فلتخموفلتخموفلتخموفلتخمو    ةلودلةلودلةلودلةلودل
تلاوتلاوتلاوتلاو    مولعلامولعلامولعلامولعلا    ةرازوةرازوةرازوةرازو    لثملثملثملثم) ) ) ) ينطولاينطولاينطولاينطولا    يوتسيوتسيوتسيوتس
ثلاثلاثلاثلا    ةرازووةرازووةرازووةرازوو    ماعلاماعلاماعلاماعلا    نمألانمألانمألانمألا    ةرازووةرازووةرازووةرازوو    ايجولونكايجولونكايجولونكايجولونك

.(.(.(.(اهريغواهريغواهريغواهريغو    ميلعتلاميلعتلاميلعتلاميلعتلا    ةرازووةرازووةرازووةرازوو    ةفاقةفاقةفاقةفاق

ارمتؤمللارمتؤمللارمتؤمللارمتؤملل    يحلايحلايحلايحلا    ثبلاثبلاثبلاثبلا    اهيلإاهيلإاهيلإاهيلإ    ضوُفضوُفضوُفضوُف    دقودقودقودقو
جلوجلوجلوجلو    ةرازوةرازوةرازوةرازو  70   70   70   70 نمنمنمنم    رثكألرثكألرثكألرثكأل    ةيفحصلاةيفحصلاةيفحصلاةيفحصلا    تتتت
كرملاكرملاكرملاكرملا    ةطلسللةطلسللةطلسللةطلسلل    اعباتاعباتاعباتاعبات    ازاهجوازاهجوازاهجوازاهجو    ةينطوةينطوةينطوةينطو    ةنةنةنةن
    ،اينطو،اينطو،اينطو،اينطو    ايذيفنتايذيفنتايذيفنتايذيفنت    ازاهجوازاهجوازاهجوازاهجو    ةرشابمةرشابمةرشابمةرشابم    ةيزةيزةيزةيز
    اهتامولعماهتامولعماهتامولعماهتامولعم    ثبثبثبثب    اهيلإاهيلإاهيلإاهيلإ    ضوُفضوُفضوُفضوُف    دقدقدقدق    اهنأاهنأاهنأاهنأ    امكامكامكامك

 ....ةيمويلاةيمويلاةيمويلاةيمويلا    اهتطشنأواهتطشنأواهتطشنأواهتطشنأو

لالالالا    بعشلابعشلابعشلابعشلا    ةقادصةقادصةقادصةقادص    ةيعمجةيعمجةيعمجةيعمج    عمعمعمعم    نواعتتونواعتتونواعتتونواعتتو
نننن    داحتإوداحتإوداحتإوداحتإو    ةيبنجألاةيبنجألاةيبنجألاةيبنجألا    نادلبلانادلبلانادلبلانادلبلا    عمعمعمعم    ينيصينيصينيصينيص
نلانلانلانلا    داحتإوداحتإوداحتإوداحتإو    نيصلانيصلانيصلانيصلا    مومعلمومعلمومعلمومعل    لامعلالامعلالامعلالامعلا    تاباقتاباقتاباقتاباق
نيصلانيصلانيصلانيصلا    ةيعمجلاوةيعمجلاوةيعمجلاوةيعمجلاو    نيصلانيصلانيصلانيصلا    مومعلمومعلمومعلمومعل    ءاسءاسءاسءاس

ولاولاولاولا    ةنجللاوةنجللاوةنجللاوةنجللاو    ايجولونكتلاوايجولونكتلاوايجولونكتلاوايجولونكتلاو    مولعللمولعللمولعللمولعلل    ةيةيةيةي
لاصملالاصملالاصملالاصملا    داحتإوداحتإوداحتإوداحتإو    ةيموقلاةيموقلاةيموقلاةيموقلا    نوؤشللنوؤشللنوؤشللنوؤشلل    ةينطةينطةينطةينط
يظنتلاويظنتلاويظنتلاويظنتلاو    تايعمجلاتايعمجلاتايعمجلاتايعمجلا    نمنمنمنم    اهريغواهريغواهريغواهريغو    ةماعلاةماعلاةماعلاةماعلا    حححح
اااانملانملانملانملا    وأوأوأوأ    ةيمسرلاةيمسرلاةيمسرلاةيمسرلا    عقاوملاعقاوملاعقاوملاعقاوملا    ةماقإةماقإةماقإةماقإ    يفيفيفيف    تامتامتامتام
....تنرتنإلاتنرتنإلاتنرتنإلاتنرتنإلا    ىلعىلعىلعىلع    ةيمسرلاةيمسرلاةيمسرلاةيمسرلا    ةيمالعإلاةيمالعإلاةيمالعإلاةيمالعإلا    ربربربرب



 ةددعتملاةددعتملاةددعتملاةددعتملا    تاغللاتاغللاتاغللاتاغللا    يفيفيفيف    قوفتلاقوفتلاقوفتلاقوفتلا

ملاو نويراجتلا نوراشتسملاو لصانقلاو نوضوفملا ءارزولاو ءارفسلا
زي ءاقدصأ مهعيمج نادلبلا فلتخم تارافس نم نويمالعإلا نوراشتس

.امئاد امارك افويض نيصلا ةكبش نورو



 ةيبرعلابةيبرعلابةيبرعلابةيبرعلاب    نيصلانيصلانيصلانيصلا    ةكبشةكبشةكبشةكبش    نعنعنعنع    ةذبنةذبنةذبنةذبن

•  :يلاتلا ينورتكلإلا ناونعلا ىلع ةيبرعلاب نيصلا ةكبش عقوم
(http://arabic.china.org.cn) رفأ يلامشو ايسآ يبرغ يف ةيبرعلا نادلبلل هجوم

ا يمدختسمل ةيروفو ةلماش ةروصب نيصلا رضاحو يضام ميدقت ىلإ فدهيو ،ايقي
جالاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تالاجملا هتاعوضوم لوانتتو ،تنرتنإل

ب ةيفاوو ةلصفمو ةرفاو تامولعم مدقيو ، ةيئيبلاو ةيميلعتلاو ةيملعلاو ةيعامت
لا طئاسولا نم اهريغو ويديفلا تاليجستو روصلا نم ةلئاه ةيمكب ةموعدمو ةيح ةغل

أب ةيساسألا نيصلا لاوحأ نع تامولعم عمجي هنأ امك .تنرتنإلا يمدختسمل ةددعتم
وم رثكأ حبصي نأ ءارو ايعس ةنخاسلا ثادحألا عباتيو ،ةصاخلا تاعوضوملا بولس
ا ةكبشل يبرعلا  عقوملا ماقأو .نيصلاب تنرتنإلا ءارق فرعتل اهب قوثوم ةعوس

 :لثم ،ةيبرعلا لودلل ةهجوملا ةصاخلا باوبألاو تاعوضوملا نم ةلسلس اضيأ نيصل
 سويشوفنوك دهعم))و ((نيصلا يف ةايحلا ءاب فلأ))و ((يبرعلا ملاعلاو نيصلا))

.اهريغو ((تنرتنإلا ىلع



ةيبرعلابةيبرعلابةيبرعلابةيبرعلاب    نيصلانيصلانيصلانيصلا    ةكبشةكبشةكبشةكبش    نعنعنعنع    ةذبنةذبنةذبنةذبن

•  دعب .نيصلا ةكبش اهتماقأ يتلا عقاوملا نم ىلوألا ةعفدلا نم يبرعلا عقوملا
لا لخاد اهلاثمأ عئاور نم تحبصأ نيلماعلا لك نم ةبوؤد دوهج نم تاونس رشع

وم 5 نيصلا ةكبشل يبرعلا عقوملا يف لمعي ،2009 ربمسيد يتحو .نيص
وأ ةميظع ةيقبسأو تالهؤم يوذ ءاربخ 4و دحاو يبرع فظومو نيينيص نيفظ

.نيالن

• سلاو رصم يف ايسيئر نيصلا ةكبشل يبرعلا عقوملا ءارق رشتني ايلاح
وأو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ةيبرعلا لودلا لك نم اهريغو تارامإلاو ةيدوع
 ددع زواجتو ،ايرهش طسوتملاب رئاز فلأ 100 هراوز ددع زواجت ،نيصلاو ابور
 ،اتباث اباب 17 يبرعلا عقوملابو .طسوتملاب ايرهش ةرم ينويلم هحفصت
ا رابخألا)) ةتباثلا باوبألا نيب نمو .ايونس اصاخ اعوضوم 40 وحن رشنتو

.((ةحايسلا))و ((يبرعلا ملاعلاو نيصلا)) و ((ةروصمل

• اعت تاقالع نيصلا ةكبشل يبرعلا عقوملا أشنأ ،تاونس 10 لبق هتماقإ ذنم
لا ةقادصلا ةيعمجو نيصلا ىدل ةيبرعلا لودلا فلتخم تارافس عم ةبيط نو
ا تالاقم نم ةريبك ةيمك ىرخألا عقاوملا تمدختساو .اهريغو ةيبرعلا ةينيص

.نيصلا ةكبشل يبرعلا عقومل



نواعتلانواعتلانواعتلانواعتلا    بيلاسأبيلاسأبيلاسأبيلاسأ

    ةيبرعلابةيبرعلابةيبرعلابةيبرعلاب    تنرتنإلاتنرتنإلاتنرتنإلاتنرتنإلا    ىلعىلعىلعىلع    عقومعقومعقومعقوم    ةماقإةماقإةماقإةماقإ : : : :لوألالوألالوألالوألا    بولسألابولسألابولسألابولسألا    •

تانالعإلاتانالعإلاتانالعإلاتانالعإلا : : : :يناثلايناثلايناثلايناثلا    بولسألابولسألابولسألابولسألا    •

تاسسؤملاوتاسسؤملاوتاسسؤملاوتاسسؤملاو    تاكرشللتاكرشللتاكرشللتاكرشلل    ةيئاعدلاةيئاعدلاةيئاعدلاةيئاعدلا    تالاقملاتالاقملاتالاقملاتالاقملا    رشنرشنرشنرشن : : : :ثلاثلاثلاثلاثلاثلاثلاثلا    بولسألابولسألابولسألابولسألا    •

ؤملاؤملاؤملاؤملا    مسابمسابمسابمساب    ةصاخلاةصاخلاةصاخلاةصاخلا    تاعوضوملاتاعوضوملاتاعوضوملاتاعوضوملا    رشنرشنرشنرشن    وأوأوأوأ    انتاطاشنلانتاطاشنلانتاطاشنلانتاطاشنل    يلاملايلاملايلاملايلاملا    معدلامعدلامعدلامعدلا : : : :عبارلاعبارلاعبارلاعبارلا    بولسألابولسألابولسألابولسألا    •

تاسستاسستاسستاسس

ةيمدخلاةيمدخلاةيمدخلاةيمدخلا    تامولعملاتامولعملاتامولعملاتامولعملا :  :  :  : سماخلاسماخلاسماخلاسماخلا    بولسألابولسألابولسألابولسألا    •

اهريغواهريغواهريغواهريغو    ةصاخلاةصاخلاةصاخلاةصاخلا    تالباقملاوتالباقملاوتالباقملاوتالباقملاو    رابخألارابخألارابخألارابخألا    ةيطغتةيطغتةيطغتةيطغت :  :  :  : سداسلاسداسلاسداسلاسداسلا    بولسألابولسألابولسألابولسألا    •

ةماهلاةماهلاةماهلاةماهلا    يجراخلايجراخلايجراخلايجراخلا    مالعإلامالعإلامالعإلامالعإلا    تاعوضومتاعوضومتاعوضومتاعوضوم :  :  :  : عباسلاعباسلاعباسلاعباسلا    بولسألابولسألابولسألابولسألا    •

    مالعإلامالعإلامالعإلامالعإلا    تاعوضومتاعوضومتاعوضومتاعوضوم•

ةماهلاةماهلاةماهلاةماهلا    يجراخلايجراخلايجراخلايجراخلا•

    رابخألارابخألارابخألارابخألا    ةيطغتةيطغتةيطغتةيطغت 
    ةصاخلاةصاخلاةصاخلاةصاخلا    تالباقملاوتالباقملاوتالباقملاوتالباقملاو

 اهريغواهريغواهريغواهريغو

ةيمدخلا تامولعملا•

يلاملايلاملايلاملايلاملا    معدلامعدلامعدلامعدلا
    رشنرشنرشنرشن    وأوأوأوأ    انتاطاشنلانتاطاشنلانتاطاشنلانتاطاشنل    
    ةصاخلاةصاخلاةصاخلاةصاخلا    تاعوضوملاتاعوضوملاتاعوضوملاتاعوضوملا

تاسسؤملاتاسسؤملاتاسسؤملاتاسسؤملا    مسابمسابمسابمساب

    تالاقملاتالاقملاتالاقملاتالاقملا    رشنرشنرشنرشن
    ةيئاعدلاةيئاعدلاةيئاعدلاةيئاعدلا
    تاكرشللتاكرشللتاكرشللتاكرشلل

تاسسؤملاوتاسسؤملاوتاسسؤملاوتاسسؤملاو

تانالعإلاتانالعإلاتانالعإلاتانالعإلا

    ىلعىلعىلعىلع    عقومعقومعقومعقوم    ةماقإةماقإةماقإةماقإ
ةيبرعلابةيبرعلابةيبرعلابةيبرعلاب    تنرتنإلاتنرتنإلاتنرتنإلاتنرتنإلا

نواعتلانواعتلانواعتلانواعتلا    بيلاسأبيلاسأبيلاسأبيلاسأ



 :  :  :  : لوألالوألالوألالوألا    نواعتلانواعتلانواعتلانواعتلا    بولسأبولسأبولسأبولسأ

 ةيبرعلابةيبرعلابةيبرعلابةيبرعلاب    تنرتنإلاتنرتنإلاتنرتنإلاتنرتنإلا    ىلعىلعىلعىلع    عقومعقومعقومعقوم    ةماقإةماقإةماقإةماقإ

• إ ربع تاكرشلاو ءالمعلاو برعلا ءارقلا نيب لدابتلل ةانق ةماقإ :تافصاوملا
تلاو ،ءارقلل ةرشابم تامولعم ميدقتل ،ةيبرعلاب تنرتنإلا ىلع عقوم ةماق

.ةقالعلا تاذ تاكرشلا تامدخو تاجتنم ةفرعمل مهيلع ليهس
• مصت وأ ،ةينيصلاب تنرتنإلا ىلع يلاحلا ءالمعلا عقوم قسن ىلع :لكشلا

.ءالمعلا بلاطم بسح لاصتالل لكش مي
• سا نكمي ،نيصلا ةكبش يف ةمدخلا زاهج ناك اذإ :تنرتنإلا ىلع عقوملا ناونع

 نأ نكمي ،نيصلا ةكبشب سيل ةمدخلا زاهج ناك اذإ ؛نيصلا ةكبش مسا مادخت
.ءالمعلاب ةقالعلا تاذ تاعوضوملا نيصلا ةكبشل ةيبرعلا ةعبطلا مدقت

• يصلل ناوي فلأ 50 ؛تنرتنإلا ىلع عقوملا ةماقإل ناوي فلأ 100 :فيلاكتلا
.ةنس لك ةنا

• يصلا ةرتف يف ينيص عطقم فلأ 50 زواجتي ال ةمجرتلا تاملك ددع :ةظحالم
.ةنا



 تانالعإلاتانالعإلاتانالعإلاتانالعإلا : : : :يناثلايناثلايناثلايناثلا    نواعتلانواعتلانواعتلانواعتلا    بولسأبولسأبولسأبولسأ

• JEPG روصب تانالعإلا :تافصاوملا

• 300Pix×500  زواجتت ال :سيياقملا

• 120Kb فلملا مجح زواجتي ال :مجحلا

• ب موقن وأ ءالمعلا اهددحي يتلا ميمصتلا ةكرش ميمصتلا ىلوتت :ميمصتلا
  .ه

•  تانالعإلا راعسأ ىلإ رظنأ) نالعإلا تقوو سيياقملاو عقوملا بسح :فيلاكتلا
PPT).

•  امهريغو حفصتلا ةبسنو راوزلا ددع حضوي ايرهش ءاصحإ لودج دادعإ :تامدخلا
.ةيعجرملا تانايبلا نم

• ا مدعل ،ةكبشلل يبرعلا عقوملل ماعلا ميمصتلا بولسأ عم قاستالا : ةظحالم
.ءارقلل              ةيبلس ةأجافم يف ببستل



 ىلوألاىلوألاىلوألاىلوألا    ةحفصلاةحفصلاةحفصلاةحفصلا    يفيفيفيف    تانالعإلاتانالعإلاتانالعإلاتانالعإلا    عقاومعقاومعقاومعقاوم    لاثملاثملاثملاثم

 ىلوألاىلوألاىلوألاىلوألاىلوألاىلوألاىلوألاىلوألا        ةحفصلاةحفصلاةحفصلاةحفصلاةحفصلاةحفصلاةحفصلاةحفصلا        يفيفيفيفيفيفيفيف        BannerBannerBannerBannerBannerBannerBannerBanner        نالعإنالعإنالعإنالعإنالعإنالعإنالعإنالعإ��

لوألالوألالوألالوألالوألالوألالوألالوألا        عالطإلاعالطإلاعالطإلاعالطإلاعالطإلاعالطإلاعالطإلاعالطإلا        يفيفيفيفيفيفيفيف        نالعإلانالعإلانالعإلانالعإلانالعإلانالعإلانالعإلانالعإلا��

نالعإ Banner-2 ىلوألا ةحفصلا يف  نالعإ Banner-1 يلوألا ةحفصلا يف



 :  :  :  : ثلاثلاثلاثلاثلاثلاثلاثلا    نواعتلانواعتلانواعتلانواعتلا    بولسأبولسأبولسأبولسأ
تاسسؤملاوتاسسؤملاوتاسسؤملاوتاسسؤملاو    تاكرشللتاكرشللتاكرشللتاكرشلل    ةيئاعدلاةيئاعدلاةيئاعدلاةيئاعدلا    تالاقملاتالاقملاتالاقملاتالاقملا    رشنرشنرشنرشن

• لا يف ءالمعلا ةكراشمل ةيئاعدلا تالاقملا رشنو ةمجرتو ريرحت :تافصاوملا
.ةماعلا ةيرابخإلا تالاقملا وأ ةسسؤملا ةروصل وأ ةقالعلا تاذ تاطاشن

• قم لكل ناوي 800 + (ةمجرتلا) ينيص عطقم 1000 لكل ناوي 500 :فيلاكتلا
.رشنُي لا

• علا همدقي ينيص عطقم 2000 نم لقأ يذ لاقم يأ ليمحتو ةمجرت زاجنإ :رشنلا
 جاتحي ينيص عطقم 2000 نم رثكأ هب لاقم ليمحت تقو .ةعاس 48 لالخ ءالم

.ةشقانملا يلإ

• قملا ليمحت ذنم عيباسأ 3 -1 نم حفصتلا ةبسن نع ريرقت ميدقت :تامدخلا
.هالعأ دونبلا يف ةدراولا عاونألا نم تالا



    انتاطاشنلانتاطاشنلانتاطاشنلانتاطاشنل    يلاملايلاملايلاملايلاملا    معدلامعدلامعدلامعدلا : : : :عبارلاعبارلاعبارلاعبارلا    نواعتلانواعتلانواعتلانواعتلا    بولسأبولسأبولسأبولسأ
تاسسؤملاتاسسؤملاتاسسؤملاتاسسؤملا    مسابمسابمسابمساب    ةصاخلاةصاخلاةصاخلاةصاخلا    تاعوضوملاتاعوضوملاتاعوضوملاتاعوضوملا    رشنرشنرشنرشن    وأوأوأوأ

ألا ةرتفلا يف ةماهلا ةصاخلا تاعوضوملا
ياهغناش وبسكإ ضرعم :ةريخ

ل يبرعلا عقوملاب ةيسيئرلا تاطاشنلا
نيصلا ةكبش

:ةريخألا ةرتفلا يف 
• ركلا لك يف ةينيصلا ةغللا" عورشم

(عورشملا اذهل PPT رظنأ) "ةيضرألا ة

• بشل ةرشاعلا ةيونسلا ىركذلا ءايحإ
تبس 28) تنرتنإلا ىلع نيصلا ةك

(دادعإلا ديق لافتحالا عورشم ،ربم



ةيمدخلاةيمدخلاةيمدخلاةيمدخلا    تامولعملاتامولعملاتامولعملاتامولعملا :  :  :  : سماخسماخسماخسماخلالالالا    نواعتلانواعتلانواعتلانواعتلا    بولسأبولسأبولسأبولسأ

• لا ةكبشل يبرعلا عقوملاب ةقالعلا تاذ ةيمدخلا تامولعملا عمج :تافصاوملا
قوملل "ةحايسلا" باب ىلإ ءالمعلاب ةلصلا تاذ تامولعملا ةفاضإ :الثم ،نيص

.نيصلا ةكبشل يبرعلا ع



 : : : :سدسلاسدسلاسدسلاسدسلا    نواعتلانواعتلانواعتلانواعتلا    بولسأبولسأبولسأبولسأ
اهريغواهريغواهريغواهريغو    ةصاخلاةصاخلاةصاخلاةصاخلا    تالباقملاوتالباقملاوتالباقملاوتالباقملاو    رابخألارابخألارابخألارابخألا    ةيطغتةيطغتةيطغتةيطغت

•  تاذ تاطاشنلل رابخألا رشنو ةيطغتب مايقلا ،ءالمعلا بلط بسح (1) :تافصاوملا
 يتلا ةماعلا حلاصملا لامعأو قوسلا يف ةديدجلا                      تاجتنملاو ةقالعلا

.ةينعملا تاسسؤملا اهيف كرتشت
اسسؤملا روطت هاجتا نع اوثدحتيل ءالمعلا يلوؤسم عم ةصاخ ةلباقم (2)                   

يفلاب وأ ةبوتكم اهرشنو ةيعامتجالا اهتايلوؤسمو                       (ميلاقألا وأ) ت
لا ةكبشل "ةينيص تالباقم"                           باب يف ةكراشملا نكميو ، ويد

.نيص

•  ةلباقم لكل ناوي فلأ 80-30 ؛ ةيربخ ةيطغت لكل ناوي فلأ 50-20    :فيلاكتلا
.ةصاخ

• عاس 48 لالخ ةصاخلا ةلباقملاو ةيربخلا ةيطغتلا روصو  يوتحم رشن    :تامدخلا
باقملا حشرت .ةعاس 72 لالخ ويديفلاب ثبتو .امهنم                  لك ءاهتنا دعب ة
ل ىلوألا ةحفصلا يف اهرشنل                    "ةينيصلا تالباقملا"و ةصاخلا تال

.نيصلا ةكبش



 : : : :عباسلاعباسلاعباسلاعباسلا    نواعتلانواعتلانواعتلانواعتلا    بولسأبولسأبولسأبولسأ
ةمهملاةمهملاةمهملاةمهملا    يجراخلايجراخلايجراخلايجراخلا    مالعإلامالعإلامالعإلامالعإلا    تاعوضومتاعوضومتاعوضومتاعوضوم

•  ةصاخلا تاعوضوملا بولسأب ءالمعلل ةيجراخلا ةياعدلا :تافصاوملا
•  طئاسو فيظوت ،ةزكرملا ةياعدلا ةجيتن ،ريبكلا تامولعملا مجح :صئاصخلا

.يريبعتلا بولسألا يف ةددعتملا مالعإلا
•  نم ضيوفتب ةددعتملا تاغللاب مخضلا ((ةيبذاجلا غنودناش)) عضوم :لاثملا

.غنودناش ةعطاقمب بزحلا ةنجل
• . ناوي فلآ 50-10 :فيلاكتلا



انعقومل مكترايزل اركش
 اهتيمنتو مهلامعأ روطت يف انئالمع عومج دعاسن نأ ينمتنو

 .انتامدخب


