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 ------------------------------------- ً:الماك فظوملا مسا

 --------------------------------- :فظوملا ةيوه ةقاطب مقر

 --------------------------------------- :يفيظولا ىمسملا

 ---------------------------------------------- :ةناضحلا مسا

 --------------------------------------------------- :ةقطنملا

 

  ةحصلا .أ

 

Ø ديكأت متَ اصخش وأ ،"19ديفوك " ضرمب هتباصإب هبتشيً اصخش ،لزنملا يف يترسأ نم درف يأ وأ ،طلاخأ مل 

  ."19ديفوك " ضرمب هتباصإ

Ø ارخؤم يدنع رهظت مل ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ةلوؤسملا تاهجلا نم ةرداصلا تاميلعتلا بسح ً

  :ةيتآلا ”19ديفوك" ضرم ضارعأ نم يأ نمً ايلاح يناعأ ال /
 

  ىمحلا •

  سفنتلا يف قيض عم لاعسلا •

  ةرركتملا ةفجرلا عم ةريرعشقلا •

  تالضعلا يف مالآ •

  عادصلا •

  ةرجنحلا باهتلا •

 مشلا وأ /و قوذتلا ةساح نادقف •
 

Ø ضرم عم تافعاضم ببست نأ نكميو ةروطخلا ةيلاع ربتعت ةيلاتلا ةنمزملا ضارمألا نأ كردأ 

 هنأو ،ةيلاتلا ةنمزملا ضارمألاب يتلئاع نم صخش يأ ةباصإ وأ يتباصإ ةلاح يف هنأب ّرقأ .19"ديفوك"

 يفاضإ رطخل نمزملا ضرملاب نيباصملا يتلئاع دارفأ وأ يسفن ضّرعأ انأف ،ةناضحلا يف لمعلا تدرأ اذإ

 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ضارمألا هذه لمشت ."19ديفوك" ضرمـل تضرعت اذإ

 

 

  ةناضحلا مقاطل دھعتلاو رارقإلا باطخ
 

--------------------------------- : خيراتلا  
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  ناطرسلا •

  ةبستكملا ةعانملا صقن •

  ءاضعألا ةعارز •

  يسفنتلا زاهجلا ضارمأ •

  بلقلاو ىلكلا ضارمأ •

  تاباهتلالا •

 انأف ، لمعلا ىلإ مودقلا ترتخاو اًماع 60 نع ديزي يرمع ناك اذإ ً.اماع  60-18 نيب يرمع •

 . 19 ديفوكب تبصأ اذإ تافعاضملا رطخل ةضرع رثكأ يننأ مهفتأ

 .نصحلا قيبطت ليمحتب تمق •

  .ةيبلس يتجيتنو " 19ديفوك " صحف لمعب تمق •

 

  ةشيعملا و نكسلا تابيترت .ب

 

Ø وأ / و ضرعتلل اًيفاضإ اًرطخ لثمي اذه نأل،كرتشم نكس يف شيعأ تنك اذإ ةناضحلا غالبإ يلع نيعتي 

  ."19ديفوك " ضرمـب ةباصإلا

Ø ةباصإلا ةلاح يف تافعاضم ثودح رطخل نوضرعم اًماع 60 نع مهرامعأ ديزت نيذلا صاخشألا نأ كردأ 

 هضرعأ دق يننأب رقأ انأف ،اًماع 60 نع هرمع ديزي صخش يأ عم شيعأ تنك اذإ ."19ديفوك "ضرمـب

 .هبً اباصمً اصخش تطلاخ وأ "19ديفوك " ضرمب تبصأ اذإ تافعاضمب ةباصإلا رطخل

 

 .ةقيقدو ةحيحص هالعأ اهتمدق يتلا تامولعملا نأب هاندأ عقوملا انأ ّرقأ •

 تاقوألا عيمج يف تازافقلا و رزئملا و ، هجولا ةمامك لثم ةيصخشلا ةياقولا تادعم ءادتراب مزتلأس •

  .بولطم وه امك و ةناضحلا يف يلمع لالخ

 .ةصتخملا تاهجلا نم ةرداصلا تاءارجإلاو تاميلعتلابو هالعأ درو امب مزتلأس •

 

 

 ----------------------------------------- :مسالا

 

 --------------------------------------- :عيقوتلا

 

 --------------------------------------- :خيراتلا

 


