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 2021 توأ 17 يف سقافص

 
 غالب

 نيدقاعتم نييفرحو ءاربخ بادتنا لوح
  2021/2022 ةيعماجلا ةنسلل

 
 نيدقاعتم نيبردمو نييفرحو ةثيدحلا تايجولونكتلا يف ءاربخو نييعماج ريغ ءاربخ بادتنا سقافص ةعماج مزتعت
Jاهيلا ةعجارلا ةيعماجلا تاسسؤمل Jةيادب حشرتلا بلاطم لوبق متيو 2022-2021 ةيعماجلا ةنسلا ناونعب رظنل 
 .ا@ سيردتلا بوغرملا تاسسؤمل4 ةرشابم ،2021 توأ 31 ةياغ ىلا 2021 توأ 18 موي نم

 
  :ةكراشملا طورش

 ،ةيسنوتلا ةيسنجلا يوذ نم حشرتملا نوكي نأ -
 ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيلحملا ةيمومعلا تاعامجلاو ةلودلا ناوعأل ايمتنم حشرتملا نوكي ال نأ -

 تاسسؤم ىدحs هاروتكدلا ةداهش ىلع لصحتم وأ لجسم ةفصب سيردتلل دقع ىلع لصحت وأ ،ةيرادالا
 ،ةقباسلا تاونس ثالثلل ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا

- Jةمئاقلا بسح صاصتخالا يف ةيملع ةداهش ىلع لوصحلا طرتشي :ةثيدحلا تايجولونكتلا يف ءاربخلل ةبسنل 
  .ةرازولا لبق نم ةددحملا
  :ةبولطملا قئEولا

 هريمعت عقيو ةعماجلا باو عقوم نم وأ سقافص ةعماجل ةعباتلا ةيعماجلا تاسسؤملا نم بحسي حشرت بلطم -
 :ةيلاتلا قئEول4 اقفرم ا@ سيردتلل حشرتملا ةسسؤمل4 صاخلا طبضلا بتكم ىدل هعادياو ةقد لكب

 .)ةيبنجألا تاداهشلل ةبسنلJ ةلداعملا تارارقب Jوجو ةقفرم( اهيلع لصحتملا ةيملعلا دئاهشلا نم خسن -

 سقافص ةعماج
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 .)ةيمومعلا ةفيظولل باستنالا مدع طرتشي( دهعلا ةثيدح لمع ةداهش -
 .ءاربخلل ةبسنلJ تاونس 03 ةدمل ةربخ ةداهش -
 .يفرحلل ةبسنلJ تاونس 10و بردملل ةبسنلJ تاونس 05 ةدمل ةربخ ةداهش -
 .ةلصفم ةيتاذ ةريس -
 .ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن -
 .ةيسمش ةروص -
 .حشرتملا ناونع نالمحي ناربنتم نافرظ -

 
 :ةيلاتلا قئEولا مامتا نيعتي حشرتملا بادتنا ىلع ةيئاهنلا ةقفاوملا ةروص يف
 .ةيمومعلا ةفيظولل باستنالا مدعب فرشلا ىلع حيرصت -
- Jديقتلا :ةيمومعلا تآشنملا وأ ةيرادالا ريغ ةغبصلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملل نيمتنملا نيحشرتملل ةبسنل 

 2004 ربمفون 26 يف خرؤملا 2004 ةنسل 35 ددع لوألا ريزولا ديسلا روشنم تايضتقمب 4وجو
 .اهيف صخرملا تاعاسلا ددعب قلعتملا
 
 :ادج ماه
  
 ،ةموكحلا ةس�ر حلاصمو فارشإلا ةطلس تايصوتل اعبتو اهيلع ريشأتلاو دوقعلا لوبق نامض ىلع اصرح
 دقعلا دونب مارتحاو ةبولطملا طورشلا نم تبثتلا ،ريبخ ةفصب سيردتلا دوقعل نيحشرتملا ىلع نيعتي هنإف

 كلذو  ،سيردتلا تاعاس ددعو ةمدقملا سوردلا ةعيبطو اهرفوت بجاولا ةيملعلا تالهؤمل4 قلعتي ام يف
 .دقعلا ءاضماو سيردتلا يف عورشلا لبق
 
 


