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 م>-حملا                                                          يدا8 روصنم ه3رد0ع .-شملا خألا ةماخف

  ةCروهمجلا س?ئر

                                                     

  :ه2يط ه,حت

GHاما ب,طا ءارزولا سلجم ءاضعا م8ناوخا م78دهي
I خلاKL، ينمتمPLH لQة,فاعلاو ةحصلا روفوم م.  

افطع
Z

bH تعقو Î_لا ثادحالا ]ع 
I تماق يذلا درمتلاو ندع ةتقؤملا ةمصاعلا iلملا هjةحلسملا تا,ش 

 وطسو بهن لامعا نم نيدرمتملا هi ماق امو تارامالا ةلود نم موعدملا nIاقتنالا سلجملل ةعiاتلا

 تلاط تاءادتعاو ة,wxyخت لامعاو ة,لامشلا تاظفاحملا ءانبأل KLجهتو ة,uvنجلا تاظفاحملا ءانبأل

_Gارامإلا ناKLطلا نم ةرداغلا ةuxجلا تاHv|لا اهرخاو ،ةلودلا حلاصمو تاسسؤم
I ةحلسملا انتاوق ]ع 

bH
I باو ندع ةظفاحمPLH. 

 رود نم ضوق دق nIاقتنالا سلجملا اهب موقI 7̂_لا ةلوؤسم الا تاسرامملا نا م8,لع �Hخ7 ال هنا ث,حو

bH ة,ع��لا ةموكحلا
I ةموكحلا ما,ق نود لاحو رارقتسالاو نمالا مئاعد ت,ب�ت iاهرود bH

I ةا,حلا عيبطت 

bH ة,شjعملاو ة,مدخلا عاضوألا PLHسحتو
I لملا ناو ةصاخ ةررحملا قطانملاjاتلا ةحلسملا تا,شiةع 

bH عقاولا رمالا ةسا,س ضرف ]ع لمعت تارامإلل
I نم ل� دض اهفنع سرامتو ةررحملا تاظفاحملا 

PLH bHيتارامإلا ةداقلا ءاوها فلاخ7
I خلاو رهاظلا ءادعلا نم ةلاح قلخ امم ندع�H

I لQةلص هل ام ل iةلود 

 .تارامالا

 

 ما,قلا يروH|لا نم تاi هنا اودج7 باطخلا اذه ]ع PLHعقوملا ءارزولا سلجم ءاضعا م8ناوخا ناف اذل

iترت ةداعإل ةمساح تاوطخjم,لا فلملا بĤI كلذ ماما فوقولاو i8ةصاخ مزح ل iنا دع iا7اون تنا 

bH تارامالا ةلود
I موقت امل دح عضو ناو نم,لا iة,لوؤسملا ناو ،هنود ام ]ع مدقم تارامالا ةلود ه 

�Hتقت عيمجلا قتاع ]ع ةاقلملا ة,نوناقلا
I ترت ةداعإل ةنماضلا سسألا عضوjب ام,ف ةقالعلا بPLH نم,لا 

bH ةكراشملل سسأ عضوو ة,ج,تا_Kسا ة�ا�� ةقالع قلخ لالخ نم G�Iرعلا فلاحتلا لودو
I هل ام ل� 

 :]ع ةلحرملا ەذه لالخ لمعلاو ،ĤIم,لا فلملاi ةلص
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 تارامالا ةلود ةكراشم ءاهنأ اهيف بلط7 ة7دوعسلا ة,wvعلا ة¡لمملا ةدا,قل ة,مسر ةلاسر ه,جوت .1

bH
I لا معد فلاحت��bH ة,ع

I ة¡لمملا نوك نم,لا ¢I لوخدلل تارامالا تعد نم bH
I اذه 

 سلجم راعشا عم ،2216 رارقلا ةصاخ ةلصلا تاذ نمالا سلجم تارارق ]ع ًءانب فلاحتلا

bH تارامالا ةلود هi موقت ام تا,عادت ماما فوقولاi هتبلاطمو كلذi نمالا
I نم,لا.  

 .نيدل2لا PLHب ةقالعلا قيلعتو ةدحتملا ة,wvعلا تارامالا ةلود نم اندالi انKLفس بحس .2

bH اهتا2جاوب ما,قلل شjجلا تادحو PLHكمتو معد .3
I وحلا بالقنالا ءاهنإل تاهبجلا فلتخمG©

I، 

 .كلذل يداملاو Î_سجوللا معدلا KLفوتو

bH ءاقشالا عم لمعلا .4
I علا ة¡لمملاwv,كسعلا تادحولا جمدل ة7دوعسلا ةwxة,ماظنلا ة bH

I راطإ 

_Gرازو
I لا تاركسعملا ل� عافدلا ةرازو ملسو ،ة,لخادلاو عافدلا_̂I لم اهيلع تلوتساjام تا,ش 

 .nIاقتنالا سلجملا ¯س®

GHوناقلا ءاطغلا عفر .5
I مهن±يعت مت نم ل� نع iروهمج تارارقxاوماق نمم ة iلا ]ع درمتلا�� .ة,ع

bH اوكراش نيذلا درمتلا ةداق ف,²صت .6
I لا ]ع درمتلا��bH ة,ع

I لقرعم� ندعPLH اقفو
Z

 تارارقل 

 .ة,ئاضقلا تاطلسلل ناسµالا قوقح تا³اهتنا تافلم ةلاحإ عم ،ةلصلا تاذ نمالا سلجم

bH اهقحi ة,نم,لا ةxروهمجلا ظافتحا .7
I علا تارامالا ةلود ةاضاقمwv,ةدحتملا ة. 

 

 س?ئرلا ةماخف

bH م8عم مهفوقو باطخلا اذه ]ع PLHعقوملا ءارزولا سلجم ءاضعا م8ناوخا مQل دكؤي
I تاوطخلا ل� 

 Î_لا تا7دحتلا ��Kأ وه ة,ع��لا ةموكحلا ]ع PLHيثوحلا بالقنا نأو ةصاخ اهذاختا متي نا بجI 7̂_لا

bH ءاقشالا ةوخالا هكرد7 ام وهو نم,لا هجاوت
I علا ة¡لمملاwv,ةموكحلا عم مهفوقو نا� اذلو ة7دوعسلا ة 

bH ة,ع��لا
I اقتنالا سلجملا درمت ءاهنا بوجوnI لا ]ع��bH ة,ع

I متي ام نا الا ندع ةتقؤملا ةمصاعلا bH
I 

��لا PLHمرحلا مداخ vPLHو م8ن±ب ام,ف مت يذلا قس²لا قفو KLس® ال ضرالاxفPLH د2ع نب ناملس كلملا 

  .PLHمألا ەدهع nIوو زx̧علا

 ،،،قيفوتلا nIو %و
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 ءارزولا سلجم ءاضعا م8ناوخا

   يرسیملا دمحا دمحا )1

  ھیقفلا نسح لیبن )2

  يمتیملا دحاولا دبع دمحم )3

   لوشالا يحی قازرلا دبع )4

 يمالسلا حلاص برلا دبع )5

 يریمحلا لبقم دمحم )6

  يركبلا حلاص فئان )7

  دوعلا هللادبع سوا )8

 يناوبجلا دمحا حلاص )9

  ةیطع نیبز دمحا )10

  سلمل ملاس هللا دبع )11

 هدك هللا دبع دمحم )12

 يرماعلا ىسوم دمحم )13

 يطابقلا دیجملا دبع دمحم )14

  لامكلا رداقلا دبع جاھتبا )15

 نیافك میلس دھف )16

 ىلجم نیسح نامثع )17

 جوعلا روصنم بیجن )18

 ھمالساب نمحرلا دبع نیسح )19

 لیمج هللا ظفح ينغلا دبع )20

  موعاب نسحم رصان )21

  ينیعرلا هللا دبع رسای )22

  ينانعلا هللادبع دمحم )23


