ذىصُف انًمزراخ:
َ 0103ب ئ اإلسص  3 :٤ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس) ٟ
ٜٗةةةسف ٖةةةصا املكةةةطض إىل تعطٜةةةـ ايطايةةةب بةةةسٚض اٱذكةةةا ٤يف اسبٝةةةاٚ ٠يف تطٜكةةة ١ايبرة ة
ٚا٫غتككاٜٚ ،٤تٓا ٍٚايتٛظٜعةات ايتهطاضٜةٚ ١ا٫ذتُايٝةٚ ١املٓرٓة ٢ايػة .ٟٛنُةا ٜعةاا َٛنةٛع
ا٫ضتبا ٚا٫عبساض بكٛضَ ٠بػط.١

 1101ز ٜض ٝت ا َ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
ٜطنةع ٖةةصا املكةطض عًةة ٢ا٭عةةساز اسبكٝكٝةٚ ١ايعًُٝةةات عًٗٝةةا ،ا٭عةساز املطنبةةٚ ١ايعًُٝةةات
عًٗٝا ،نةثرلات اسبةسٚز ا٫قذلاْةات ازبدلٜة ،١ا٫قذلاْةات املثًثٝة ١ا٫قذلاْةات املثًثٝة ١ايعهػة،١ٝ
ا٫قذلاْات اٯغٚ ١ٝا٫قذلاْات ايًٛغاضٜتُ ،١ٝاملتبآٜات ٚاملعاز٫ت.

 1103ز ٜض ٝت  3 :)3ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
أغاغةةٝات عًةةِ ايتؿانةةٌ ٚايتهاَةةٌ ٚتطبٝكاتٗةةاٚ ،ذبتةة ٟٛا٫قذلاْةةات ٚا٫ؾةةتكام ٚقٛآْٝةة٘
ٚقةةاْ ٕٛايػًػةةًٚ ،١ضغةةِ املٓرٓٝةةاتٚ ،ايتؿانةة٬تٚ ،قاعةةس ٠يٛبٝتةةاٍٚ ،ايتهاَةةٌ احملةةسٚز ٚغةةرل
احملسٚزٚ ،خٛام ايتهاٌَ ٚاملػاذ ١بني املٓرٓٝاتَٚ ،ػاذ ١ايػطٛح ايسٚضاْٝةٚ ،١املكةؿٛؾات
ٚاحملسزات.

 1123املط سٚ ١ايسضِ اهلٓدض 4 :ٞض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
زٚض املػاذٚ ١ايطغِ اشلٓسغ ٞيف صباٍ اشلٓسغ ١ايعضاعٜٚ ،١ٝكػِ املكطض إىل جع٥ني ازبةع٤
ا٭َ ٍٚبازٚ ٨تعطٜؿات ذ ٍٛأْٛاع ايكٝاغةاتٚ ،اغةتدساَاتٗا ةِ ايتػةٚ ١ٜٛتطبٝكاتٗةا ،اشبطةٛ
ايهٓثٛضٚ ١ٜتطبٝكاتٗاٚ ،تطم ذػاب املػاذات ملدتًـ قطع ا٭ضان.ٞ
ٚازبةةةع ٤ايثةةةاْٜ ٞتعًةةةل بايطغةةةِ اشلٓسغةةةٚ ٞأزٚاتةةة٘ ٚتةةةطم اغةةةتدساَٗا ،ةةةِ اٱغةةةكاتات
ٚاغةةةةتٓتاجٗاٚ ،ايكطاعةةةةات ٚضغةةةةِ املٓةةةةاظرل ٚاٱغةةةةكاتات ٚاٱؾةةةةطازات ٚايكطاعةةةةات ٚايدلاغةةةةٞ
ٚايكٛاَٚ ٌٝايطغِ اسبط.
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 1204إسص  ٤تطبٝك 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  0102اسباغٛب َ 0103 ،باز ٨ا٫ذكا٤
ٜطنع ٖصا املكطض عً ٢ا٫غتس ٍ٫اٱذكا ٞ٥ذ ٍٛصبتُةع ٚاذةس ذة ٍٛصبةتُعني ،ا٫ضتبةا
ٚا٫عبساض ،اختباضات ا٭ٚغا ٚايٓػةب جملةتُعني ،ذبًٝةٌ ايتبةا ٜٔا٭ذةازٚ ٟايثٓةا ،ٞ٥تةطم غةرل
َعًُ.٘ٝ

 1329ن ٤ ُٝٝاط 3 :١ٜٛض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  2124نُٝٝا ٤عاَ١
ايةةةطٚابطٚ ،ايتؿةةةهٌ ٚاجملُٛعةةةات املُٝةةةعٚ ،٠املطنبةةةات اشلٝسضٚنطبْٝٛةةةٚ ١اشلايٝةةةسات،
ٚايهرةةةةةةة٫ٛتٚ ،ايؿٓٝةةةةةةة٫ٛتٚ ،اٜ٫ثةةةةةةةطاتٚ ،ا٫يسٖٝةةةةةةةساتٚ ،ايهٝتْٛةةةةةةةاتٚ ،ا٭محةةةةةةةاض
ايهطبٛنػَٚ ١ًٝٝؿتكاتٗاٚ ،آَٝ٫ات َٔ ذ ٝايتػُٚ ١ٝاشبٛام ايؿٝعٜاٚ ١ٝ٥تؿاع٬تٗا.

 1330ن ٤ ُٝٝذبً 3 :١ًٝٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  2124نُٝٝا ٤عاَ١
َبةةاز ٨ايترًٝةةٌ ايهُةة ٚ ٞايةةٛظَْٚ ،ٞبةةاز ٨ايترًٝةةٌ ايهُةة ٞاسبحُةة ٞيسضاغةة ١تؿةةاع٬ت
ا٭محاض ٚايكٛاعةس ٚتؿةاع٬ت ا٭نػةسٚ ٠ا٫ختةعاٍ ٚتؿةاع٬ت ايذلغةٝب ٚتهة ٜٔٛاملطنبةات،
َٚكسَ ١يف ايترً ٌٝايطٝؿٚ ،ٞايتعاٌَ اٱذكاَ ٞ٥ع ايٓتا٥خ.

 1331ن ٤ ُٝٝس 3 :١ٜٛٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  1329نُٝٝا ٤عه١ٜٛ
املهْٛةةات ازبعٝ٥ةة ١يًدٜ٬ةةا ايدلٚتٓٝةةات ٚٚظا٥ؿٗةةا اسبٜٛٝةةٚ ،١نُٝٝةةاٚ ٤تطتٝةةب ا٭محةةاض
اٚ ،١َٝٓٝ٫ايتٓظ ِٝايؿطاغ ٞاجملػِ يًدلٚتٓٝاتٚ ،تطنٝةب ٚتٓظةٚ ِٝعُةٌ ا٭ْعميةاتٚ ،نُٝٝةا٤
ايػةهطٜات ٚايةسٖٚ ٕٛايؿٝتآَٝةات َٚطاؾكةات ا٭ْعميةات (ٚ ،)Co Enzymesعًُٝةات ٖةسّ
ايػةةةهطٜات َةةٔ خةةة ٍ٬عًُٝةةة ١ايتدُةةةط ٚزٚض ٠نةةةطب ( ٚ ،)Electron Transportإْتةةةاد
َطنب ا٫زٜٛٓغني  ٞ ٬ايؿٛغؿات بٛاغةطَٚ ،)- Oxidative Phosphorilation( ١ةٔ
ِ زضاغ ١نُٝٝا ٤ا٭محاض ايٓٚ ،١ٜٚٛا٫غتٓػارٚ ،تطع ١املعًَٛات ايٛضا .١ٝ
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 2101اًِ ايٓب ت 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
املعًَٛةةةات ا٭غاغةةة ١ٝايةةةيت تتعًةةةل باشلٝهةةةٌ ايعةةةاّ يًًُُهةةة ١ايٓباتٝةةةَ ١ةةةٔ ذٝةة اجملةةةاَٝع
املدتًؿ ،١بسً٤ا َٔ تطنٝب اشبً١ٝ

 ٚاْ٫كػاّ اشبًٚ ،ٟٛايتُاٜعٚ ،ايتعهٚ ،ٕٛأْٛاع ا٭ْػح١

ايٓباتٚ ١ٝا٭عها ٤ايٓباتٚٚ ١ٝظا٥ؿٗاٚ ،ايعًُٝةات اسبٜٛٝة ١نايبٓةا ٤ايهةٚ ،ٞ٥ٛايتةٓؿؼٚ ،ايٓةتح،
ٚاَ٫تكامْٚ ،كٌ املةٛاز ايػصاٝ٥ةٚ ١اشلطَْٛةات ايٓباتٝةٚ ،١تكةٓٝـ املًُهة ١ايٓباتٝةٚ ١اغةتعطاض
َبػةةط يًُحةةاَٝع املدتًؿةة ١ؾٗٝةةا نايؿططٜةةاتٚ ،ايطرايةةب ٚايٓباتةةات ايٛعاٝ٥ةة ١ايسْ٦ٝةةَٚ ،١عةةطا٠
ايبصٚض ِ ايٓباتات ايعٖط ١ٜيف ب٦ٝاتٗا ٚزٚضات ذٝاتٗا ٚأُٖٝتٗا ا٫قتكاز.١ٜ

 2102اًِ اسبٛٝإ 2 :ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜتهةَ ٕٛةةٔ جةع٥ني ،ازبةةع ٤ايٓظةةطٚ ٟؼبتة ٟٛعًةة ٢ايذلنٝةةب ٚايٛظٝؿة ١زبُٝةةع ايهآ٥ةةات
اسبٚ ،١ٝايُٓٚ ٛاْ٫كػاّ اشبًٚ ،ٟٛمتاٜع ايهآ٥ات اسب ١ٝإىل أْػحٚ ١أعها ٤ازبٗةاظ ايةسٚض،ٟ
ٚأْٛاع اسبٛٝاْات اييت تتأ ط بايبٚ ١٦ٝتتهٝـ َعٗا ،عًِ ايب ،١٦ٝايٓؿٚ ٤ٛا٫ضتكا.٤
ٚازبع ٤ايعًُٚ ٞؼبت ٟٛاشبً ،١ٝاْ٫كػاّ اشبً ،ٟٛايته ٜٔٛازبةٝا يًرٛٝاْةات ،ا٭ْػةح١
اسبٛٝاْٝةة ،١ازبٗةةاظ اشلٝهًةة ،ٞا٭جٗةةع ٠ايعهةة ،١ٜٛايتٓةةٛع يف اسبٛٝاْةةات اي٬ؾكاضٜةة ، ١اسببًٝةةات
ٚايب.١٦ٝ

َ 2110ب ئ اًِ ايرتب 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  2124نُٝٝا ٤عاَ١
أغاغةةٝات عًةةِ ايذلبةةٚ ١أُٖٝتٗةةاٚ ،تهٜٗٓٛةةاٚ ،ايكةةؿات ايؿٝعٜاٝ٥ةةٚ ١ايهُٝٝاٝ٥ةةٚ ١املعسْٝةة١
ايعاَ ١يًذلب ،١ضتٛبٚ ١غطٜٚات ايذلبٚ ١تػص ١ٜايٓبةات ،خكةٛب ١ايذلبةٚ ١ا٭زلةسٚ ٠ايتػةُٝس ٚأذٝةا٤
ايذلب ١ايسقٝكٚ ١تكٓٝـ ا٭ضانَٚ ٞػاذتٗا.

 2114فٝص ٤ ٜا َ 3 : ١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
تبٝع ١عًِ ايؿٝعٜاٚ ٤اسبطاضٚ ،٠املتحٗاتٚ ،عًِ ايترطٜةوٚ ،ايؿةػٌ ٚايكةسضٚ ٠قةاْ ٕٛذؿةظ
ايطاقٚ ،١ايةسؾع ٚنُٝة ١ايترةطىٚ ،اسبطنة ١ايسٚضاْٝةٚ ،١ايهٗطبةا ٤ايػةانٓٚ ،١املهثؿةات،
ٚزاضات ايتٝاضات املػتُط ٚاملػٓاتٝػٚ ١ٝايب ١٦ٝايعضاع.١ٝ
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 2116طبترب فٝص ٤ ٜا َ 1 :١ض اَ ١دتُد 1 ٠اًُ)ٞ
َتطًب غابل  2114ؾٝعٜا ٤عاَ١
ايتٛقةةةة ٌٝاسبةةةةطاضٚ ،ٟعةةةةع املتحٗةةةةات ٚتةةةةٛاظٕ ايكةةةةٚ ،٣ٛذطنةةةة ١ا٭جػةةةةاّٚ ،ذطنةةةة١
املكةةصٚؾاتٚ ،قةةاْْٝ ٕٛةةٛتٔ ايثةةاْ ٞيف اسبطنةةٚ ،١اٱذتهةةاىٚ ،قةةاْ ٕٛذؿةةظ ايطاقةةٚ ،١ذؿةةظ
نُ ١ٝايترطى ( تكازّ ا٭جػاّ)ٚ ،اسبطن ١ايسٚضاْٚ ،١ٝقاْ ٕٛأٚ ،ّٚقاْ ٕٛؾةاضاز ٟيف اسبة
ايهٗطَٚػٓاتٝػةةةٚ ،ٞايكةةةٚ ٣ٛايكةةةسضٚ ٠قاغةةةُٗاٚ ،اٯ٫ت ايبػةةةٝطٚ ،١ايًعٚجةةةٚ ،١ايهثاؾةةة١
ٚقٝاغٗا.

 2124ن ٤ ُٝٝا َ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
املبةةاز ٨ا٭غاغةة ١ٝايةةيت تهةةِ ايذلنٝةةب ايةةصضٚ ،ٟذةةا٫ت املةةازٚ ،٠احملايٝةةٌٚ ،ايتؿةةاع٬ت
ايهُٝٝا ،١ٝ٥زٜٓاَٝها اسبطاض ٠ايهُٝٝاٚ ١ٝ٥ايهُٝٝا ٤ايهٗطبا.١ٝ٥

 2125طبترب ن ٤ ُٝٝا َ 1 :١ض اَ ١دتُد1 ٠اًُ)ٞ
َتطًب غابل  2124نُٝٝا ٤عاَ١
أغاغٝات ايعٌُ املددلَ ،ٟعازب ١ا٭ْابٝب ايعجاجٝةٚ ،١ايةٛظٕ ازبع٦ٜة ٞنُةازَ ٠تطةاٜط،٠
ٚا٫غبؿةةاض يف زضجةة ١ايتحُةةسٚ ،ايةةٛظٕ املهةةاؾ ٧سبةةاَضٚ ،ا٭نػةةسٚ ،٠ا٫ختةةعاٍٚ ،ذةةطاض٠
ايتعازٍٚ ،ايعٛاٌَ املة ٪ط ٠يف غةطع ١ايتؿاعةٌ ايهُٝٝةاٚ ،ٞ٥قةاْ ٕٛغةطع ١ايتؿاعةٌ ايهُٝٝةا،ٞ٥
ٚايترً ٌٝايهٗطباٚ ،ٞ٥ايهؿـ عٔ ا٭ْٜٛات ايػايبٚ ١املٛجب ١يف اجملُٛعات ا٭ضبع.

 2203اًِ ايٛزاث 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  2101عًِ ايٓبات 2102 ،عًِ اسبٛٝإ
َكسَ ١يف عًِ ايٛضا ٚ ،١اْ٫كػاّ اشبًٚ ،ٟٛقآَْ ْٞٛةسٍٚ ،ا٫ضتبةا ٚايعبةٛضٚ ،اشبطٜطة١
ايهطَٛٚغٚ ،١َٝٛايذلنٝب ازبع ٞ٦ٜيًحنيٚ ،ايطؿطٚ ،٠ايترهِ يف ايتعبرل ازبةٝاٚ ،ايٛضا ة١
خاضد ايٓٛاٚ ٠ازبٓٝات يف ايعؿا٥ط ٚايٛضا  ١ايهُٚ ١ٝاشلٓسغ ١ايٛضا .١ٝ

 2204األس ٤ ٝايدقٝك 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  2101عًِ ايٓبات –  2102عًِ اسبٛٝإ
أْٛاع ا٭ذٝا ٤ايسقٝكٚ ،١تطنٝب ٚظٝؿ ١ا٭ذٝا ٤ايسقٝك ١عسمية ١ايٓة ٣ٛاسبكٝكٝةَٚ ١كاضْتٗةا
َع تًو شات ايٓ ٣ٛاسبكٝكٚ ،١ٝا٭ذٝا ٤ايسقٝكة ١غةرل اشبًٜٛة ( ١ايؿرلٚغةات ) ،تةطم ٚٚغةا ٌ٥عًةِ
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ا٭ذٝةةا ٤ايسقٝكةة ،١ا٭ٜةةض يف ا٭ذٝةةا ٤ايسقٝكةةٚ ،١منةة ٛا٭ذٝةةا ٤ايسقٝكةةٚ ،١تةةأ رل ايعٛاَةةٌ املدتًؿةة١
عًٝةة٘ٚ ،نةةبط ا٭ذٝةةا ٤ايسقٝكةةٚ ،١ايتعةةاٜـ يف ا٭ذٝةةا ٤ايسقٝكةةٚ ،١ا٭ذٝةةا ٤ايسقٝكةةٚ ١ا٭َةةطاض،
ٚا٭ذٝةةةا ٤ايسقٝكةةة ١ايعضاعٝةةةٚ ،١ا٭ذٝةةةا ٤ايسقٝكةةة ١يًةةةٗٛاٚ ٤املٝةةةا ،ٙا٭ذٝةةةا ٤ايسقٝكةةة ١ايكةةةٓاع،١ٝ
ٚا٫غتؿاز َٔ ٠ا٭ذٝا ٤شبسَ ١اٱْػإ.

َ 2213ب ئ ايسٚ ٟايصسف 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2110باز ٨عًِ ايذلب 1103 ،١ضٜانٝات ()3
املٝةةا ،ٙتهٜٗٓٛةةا ،تطٜٛطٖةةا َٚكةةازض املٝةةا ٙيف ايةةٛتٔ ايعطبةةٚ ،ٞاشبةةٛام ايطبٝعٝةة ١يًذلبةة١
ٚع٬قتٗا بايط ،ٟا٫ذتٝاجات املاٝ٥ة ١يًُراقة ٌٝاملدتًؿةٚ ١جسٚية ١ايةطٚ ٟنؿا٤تة٘ٚ ،ا٫غةتٗ٬ى
املا ٞ٥يًٓباتٚ ،ق٬ذ ١ٝاملٝا ٙيًطٚ ،ٟأغاغٝات يف عًِ املاٝ٥ات ٚتطبٝكاتٗاٚ ،تطم ايطٚ ٟأغؼ
اختٝاضٖاَٚ ،بةاز ٨تكةُ ِٝتةطم ايةط ٟايػةطرٚ ٞايةط ٟبةايطف ٚايةط ٟبةايتٓكٝطٚ ،تةطم قٝةاؽ
املآَٚ ،٤ؿآت ْكًٗا ٚايترهِ بٗاٚ ،أُٖ ١ٝايكطف ايعضاعٚ ٞؾٛا٥سٚ ٙأْٛاع٘.

 2214األمسدٚ ٠خصٛب ١ايرتب 2 :١ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2110باز ٨عًِ ايذلب١
زضاغ ١عًِ خكٛب ١ايذلبةٚ ١أُٖٝتة٘ ٚتطةٛضٚ ٙع٬قتة٘ بةايعً ّٛا٭خةط ،٣عٛاَةٌ منة ٛايٓبةات،
ٚايعٓاقةةط ايػصاٝ٥ةة ١يف شيةةوَ ،ةةع قةةٛضٖا املتٝػةةط ٠يف ايذلبةةٚ ١ايعٛاَةةٌ املةة ٪ط ٠ؾٗٝةةاٚ ،أعةةطاض
ْككٗا ٚتكرٝر٘.

َ 2215ب ئ اإلْت ز ايٓب ت 2 :ٞض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  2101عًِ ايٓبات
أُٖ ١ٝاٱْتاد ايٓباتٚ ٞزٚض ٙيف ا٫قتكاز ٚذبكٝل ا٭َٔ ايػصاَٚ ،ٞ٥طاذٌ ايُٓ ٛايٓباتٚ ٞا ط
ايعٛاَةةٌ ا٭غاغةةٚ ١ٝايبٝ٦ٝةة ١يف ايُٓةةٚ ،ٛتةةطم ايتهةةا ط ٚإْتةةاد ا٭ؾةةتاٍ ٚايذلنٝةةب احملكةةٛيٞ
ٚايسٚضات ايعضاعٚ ١ٝايعًُٝات ايعضاعٚ ،١ٝايتهٓٛيٛجٝا اسبسٜث ١يف اٱْتاد ايٓبات.ٞ

َ 2216ب ئ اإلْت ز اسبٛٝاْ 3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  2102عًِ اسبٛٝإ
أُٖ ١ٝاملٓتحات اسبٛٝاْٚ ١ٝايٛنع ايػصاٚ ، ٞ٥ضا ة ١ايكةؿات  ،ايترػةني ايةٛضا  ٞسبٛٝاْةات
املعضع ، ١ؾػٛٝيٛجٝا ايتٓاغٌ يف ايثسٜٝات ٚايطٛٝض  ،ؾػٛٝيٛجٝا اشلهِ يف اجملذلات ٚايسٚاجٔ ،
أع٬ف اسبٛٝاْات ٚقُٝتٗا ايػصا ١ٝ٥ا٫ذتٝاجات ايػصاٚ ١ٝ٥تطم ايتػص ، ١ٜأغاغٝات إْتةاد ا٭بكةاض
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ٚا٭غٓاّ ٚايسٚاجٔ  ،ب ١٦ٝاسبٛٝاْات ٚع٬قتٗا باٱْتةاد  ،ايطؿًٝٝةات ٚا٭َةطاض املعسٜةٚ ١تأ رلٖةا
يف اٱْتاد اسبٛٝاْ.ٞ

ْ 2217ب ت ت ايص ٚ ١ٜٓتٓطٝل اسبدا٥ل 2 :ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2215باز ٨اٱْتاد ايٓباتٞ
ْباتات ايع َٔ ١ٜٓذٝة أُٖٝتٗةا ٚظضاعتٗةا ٚايعٓاٜة ١بٗةاٚ ،تػةٜٛكٗاٚ ،تؿةٌُ أظٖةاض ايكطةـ
ٚايككةةةاض ٟاملعٖطٜةةةٚ ١ايٛضقٝةةةٚ ،١اسبٛيٝةةةات ايكةةةٝؿ ٚ ١ٝايؿةةةتٚ ،١ٜٛايٓباتةةةات املعٖةةةط ٠ايةةةيت ٜةةةتِ
إنثاضٖا بٛاغط ١ا٭بكاٍ ٚايهٛضَات ٚايةسضْاتٚ ،املػةطرات اشبهةطاٚ ،٤أؾةحاض ٚؾةحرلات
اسبسا٥ل ٚاملتػًكات ٚا٭غٝح.١
نُا تؿٌُ ٖص ٙاملاز ٠أُٖٝة ١اسبسٜكة ١املٓعيٝةٚ ١تةطم اْ٫تؿةاع بٗةاٚ ،تٓػةٝكٗاٚ ،ايٓباتةات
املػتعًُٚ ،١ايعًُٝات اي٬ظَ ١ٱْؿاٗ٥ا ٚقٝاْتٗا.

 2219األاػ ب ايط ز ٚ ٠ايٓ ُٝت ٛا 2 :ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  2101عًِ ايٓبات
ا٭عؿاب ايهاض َٔ ٠ذٝة خكا٥كةٗا ٚأنةطاضٖا ا٫قتكةازٚ ١ٜتكػةُٝاتٗا املدتًؿةٚ ١تةطم
اْتؿاضٖاٚ ،ايططم ايطٝ٥ػ ١ملهاؾرتٗاٚ ،اٯت تطبٝل َبٝسات ا٭عؿةابَٚ ،عةاٜط ٠اٯت ايةطف،
َٚبٝةةسات ا٭عؿةةاب َ ةٔ ذ ٝة خكا٥كةةٗاٚ ،أٚقةةات تطبٝكٗةةاَٚ ،هاؾرةة ١ا٭عؿةةاب يف بعةةض
احملاق ٌٝايطٝ٥ػ.١ٝ
أغاغةةٝات يف عًةةِ ايُٓٝةةاتٛزا َةةٔ ذ ٝة

ايكةةؿات املٛضؾٛيٛجٝةةٚ ١ايتؿةةطؼبٚ ١ٝايٓؿةةاتات

اسبٚ ،١ٜٛٝا٭عطاض املطن ١ٝيٲقاب ١بايُٓٝاتٛزاٚ ،ا٭نطاض ا٫قتكاز ١ٜايٓاع ١عٓٗةاٚ ،ع٬قة١
ايُٓٝاتٛزا مبػببات ا٭َطاض ايٓبات ١ٝا٭خطٚ ،٣تطم َهاؾرتٗا.
ا٭ضض ٚأمنةةا اغةةتدساّ ا٭ضض املػةةتكبًٜٚ ، ١ٝؿةةٌُ نةةصيو قٝةةاؽ ايتُٓٝةة ١املػةةتساَ١
ٚايتحاضب احملًٚ ١ٝاٱقً ١ُٝٝاشباق ١بايتُٓ ١ٝاملػتساَ. ١

 2317األَساض ايٓب ت 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  2101عًِ ايٓبات
ْبةةص ٠تاضؽبٝةة ١عةةٔ عًةةِ ا٭َةةطاض ايٓباتٝةة ،١ايٓظةةاّ ايب٦ٝةة ٞايطبٝعةةٚ ٞايعضاعةةَ ،ٞػةةببات
ا٭َطاض ايٓبات ،١ٝايعٛاٌَ ايب ١ٝ٦ٝاييت ت ٪ط يف ا٭َطاض ايٓبات ،١ٝا٭َطاض ايٓبات ١ٝاملتػبب ١عةٔ
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ايؿططٜةةات ٚايبهترلٜةةا ٚايؿرلٚغةةات ٚايُٓٝةةاتٛزا ٚايٓباتةةات ايعٖطٜةة ١ايطؿًٝٝةةٚ ١غةةرل ايطؿًٝٝةة،١
ايتسابرل ايعاَ ١املػتعًُ ١يف َهاؾر ١ا٭َطاض ايٓبات.١ٝ

 2318اآلالت ايصزاا 4 :١ٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 2 ,ٟاًُ)ٞ
املعةةسات ٚاٯ٫ت املػةةتدسَ ١يف ذبهةةرل ايذلبةة ٚ ١ايعضاعةةٚ ١ايتػةةُٝس ٚاسبكةةاز ٚا٭عةة٬ف
ٚاسببٛب ٚٚقا ١ٜايٓباتٚ ،ايةطٚ ٟايكةطفٚ ،اٱْتةاد اسبٝةٛاَْ ،ٞةٔ ذٝة أْٛاعٗةاٚ ،اختٝاضٖةا،
ٚتطم تؿػًٗٝاٚ ،اغتدساَٗاٚ ،تطم قٝاْتٗا َٚعاٜطتٗا ٚنؿا٤تٗا ٚأزاٖ٩ا ٚاقتكازٜاتٗا.

 2319سدغ ايرتب 2 :١ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل َ 2110باز ٨عًِ ايذلب١
إْتاجٝةة ١ا٭ضانةةٚ ٞاسباجةة ١إىل قةةٝاْ ١ايذلبةة ،١ا٭َطةةاض َٝٚةةا ٙايذلبةةٚ ١ازبطٜةةإ ايػةةطر،ٞ
ا٫ظبةةطاف باملٝةةا ٚ ٙايطٜةةاح ،ايتكةةرط ،اغةةتعُا٫ت ا٭ضانةةٚ ٞإزاضتٗةةا ،ا٭ْظُةة ١ايعضاعٝةة ،١تةةطم
قٝاْ ١ايذلبَٝٚ ١اٖٗا ،تسٖٛض خكٛب ١ايذلبَٚ ١عٛقات قٝاْ ١ايذلب.١

َ 2320ب ئ ايتغر 2 :١ٜض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  2102عًِ اسبٛٝإ
َؿاٖ ِٝيف ايتػصٚ ١ٜايػصا ،٤ايٓظِ ايترً ١ًٝٝملهْٛات ايػةصا ،٤ايهطبٖٝٛةسضات ٚا٫يٝةاف،
ايةةةسٖ ،ٕٛايدلٚتٓٝةةةات ،ايطاقةةة ١ايػصاٝ٥ةةة ،١ايؿٝتآَٝةةةات ،املعةةةازٕ ايهةةةدل /٣ايكةةةػط ،٣ازبٗةةةاظ
اشلهُٚ ٞؾػٛٝيٛجٝا اشلهِ ،املا.٤

 2321اًِ اسبػسات 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2215باز ٨اٱْتاد ايٓباتٞ
َكسَةةة ١يف عًةةةِ اسبؿةةةطاتٚ ،املُٝةةةعات ايعاَةةة ١يًرؿةةةطات َٚؿكةةةًٝات ا٭ضجةةةٌ ،ايتؿةةةطٜح
اشبةةةاضجٚ ٞايةةةساخٌ يًرؿةةةط ،٠ايُٓةةةٚ ٛايتطةةةٛض ٚايتهةةةا ط يف اسبؿةةةطات ،ايطتةةةب اسبؿةةةط ١ٜشات
ا٭ُٖٝةة ١ا٫قتكةةاز ،١ٜاٯؾةةات ايهةةاض ٠باٱْػةةإ ٚممتًهاتةة٘ ،اٯؾةةات اسبٛٝاْٝةة ١غةةرل اسبؿةةط،١ٜ
اسبؿطات ايٓاؾع ،١غًٛى اسبؿطات ،ع٬ق ١اسبؿطات بايبَٚ ،١٦ٝهاؾر ١اٯؾات.
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 2323احمل ص ٌٝاسبكً 2 :١ٝض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2215باز ٨اٱْتاد ايٓباتٞ
عًِ احملاق ٌٝاسبكً ،١ٝايذلنٝب ايٓباتٚ ٞتكػ ِٝاحملاق ٌٝاسبكً ،١ٝا ةط ايب٦ٝة ١عًة ٢منةٛ
ٚإْتةةةاد احملاقةةة ٌٝاسبكًٝةةة ،١ذبػةةةني احملاقةةة ٌٝاسبكًٝةةةٚ ١إْتةةةاد ايبةةةصٚض ،ضباقةةة ٌٝاسببةةةٛب،
ايبكٛيٝات ،احملاق ٌٝايكٓاع ،١ٝايعٜتٚ ١ٝضباق ٌٝا٭ع٬ف اشبهطا.٤

 2324أغذ ز ايد نٗ 3 :١ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2215باز ٨اٱْتاد ايٓباتٞ
أُٖ ١ٝبػاتني ايؿانٗٚ ١تكػُٗٝا ،بٚ ١٦ٝإْؿا ٤بػاتني ايؿانٗ ،١ايذلبٚ ١ٝايتكً ،ِٝا٭ظٖاض
ٚاٱمثاض ،ايعٓا ١ٜببػاتني ايؿانٗ ،١ا٭ؾحاض َتػاقط ١ا٭ٚضام ،ا٭ؾحاض زا ١ُ٥اشبهط.٠

 2325صش ١اسبٛٝإ 3 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2216باز ٨اٱْتاد اسبٛٝاْٞ
ٜتٓاٖ ٍٚصا املكطض ايعٛاٌَ ايب ،١ٝ٦ٝاشلٛا ،٤اسبطاضٚ ٠ايطتٛب ،١املٝاٚ ٙتةطم تًٗ ٛةا ٚتٓكٝتٗةا،
اسبًٝةةبَ ،كةةازض تً ٛةة٘ ٚا٭َةةطاض ايةةيت ٜٓكًةةٗا املٓاعةة ،١تةةطم ايتعاَةةٌ َةةع اسبٝةةٛإ ٚاٱغةةعاؾات
ا٭ٚي ١ٝشلا ،ايةتطٗرل ٚاملطٗةطات ،ا٭زٜٚة ،١ا٭َةطاض ٚتةطم ايٛقاٜةَٗٓ ١ةا ،ايطؿًٝٝةات اشباضجٝة١
ٚتطم ايٛقاَٗٓ ١ٜا ،أَطاض اسبٛٝاْات ٚأَطاض ايطٛٝض.

 2326االد ت بٝطس 3 :١ٜض اَ ١دتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  2325قر ١اسبٛٝإ
ٜتٓا ٍٚاملكطض ا٭ز ١ٜٚايبٝطط ١ٜاييت تػتدسّ أغاغاً يع٬د ٚٚقاٜة ١اسبٝةٛإ  ،آ ةط ايتؿةاع٬ت
ايسٚاٚ ١ٝ٥با٭خل عٓس اغتدساّ أنثط َٔ زٚاٚ ٤اذس يف ْؿؼ ايٛقت يعة٬د اسبٝةٛإ ٜٚ ،تطةطم
يةسٚاع ٞا٫غةةتدساّ املكةةذلٕ ٭نثةةط َةةٔ َهةةاز ذٝةٜٚ ، ٟٛتٓةةا ٍٚايعٛاَةةٌ ايةةيت تةة ٪ط عًةة ٢ؾعايٝةة١
ايةةةسٚا ٤يف جػةةةِ اسبٝةةةٛإ ٚبةةةا٭خل ايعٛاَةةةٌ املتعًكةةة ١باَتكةةةام ايةةةسٚاٜٚ ، ٤تطةةةطم ملٛنةةةٛع
ايتؿاع٬ت ايسٚا ١ٝ٥خاضد ٚزاخٌ جػِ اسبٛٝإ ٚ ،نٝؿ ١ٝاغتدساّ املهازات اسب ١ٜٛٝيف ذبؿٝع
من ٛاجملذلات.
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 2327تدزٜب اًُ 5 :)1 ٞض ا ت َدتُد 5 ٠اًُ)ٞ
َتطًب غابل اْٗا 66 ٤غاع١
ًٜترةةةل ايطايةةةب َةةةٔ خةةةٖ ٍ٬ةةةصا املكةةةطض مب٪غػةةة ١ظضاعٝةةة ١ذهَٝٛةةة ١أ ٚأًٖٝةةةٜ ١عُةةةٌ بٗةةةا
أخكا ٕٛٝ٥ظضاع ٕٛٝيف َٓطك ١قطٜب َٔ ١غهٓاٜٚ ٙكه ٞؾٗٝا  12 - 10غاعات أغبٛع ، ١ٝأٚ
َا ٜعةازٍ ( )120غةاع ١تسضٜبٝة ١ؾكةًٚ ، ١ٝاشلةسف ا٭غاغةَ ٞةٔ ٖةصا املكةطض ٖة ٛإتاذة ١ايؿطقة١
يًطايب يٝتعطف عً ٢ناؾ ١امل٪غػةات ايعضاعٝة ١ذٝة املتٛقةع َةٔ ايطايةب ايتعةطف عًة ٢بطْةاَخ
ايعٌُ يًُٓاتل ايعضاع ١ٝاملدتًؿ ١ؾٗطٜاً ،ذٜ ٝػط ٞايكػِ ايؿةا يًعًُٝةات ايعضاعٝةَ ١ةٔ ذٝة
اٱضؾةةةاز ايعضاعةةة ، ٞايعضاعةةة ١ايعهةةة ، ١ٜٛايعضاعةةة ١احملُٝةةة ، ١املهاؾرةةة ١املتهاًَةةة ، ١أؾةةةحاض
ايؿانٗةة ، ١تكةةُ ِٝؾةةبهات ايةةط ، ٟتؿةةدٝل أَةةطاض ايٓباتةةات  ،ذةةسا٥ل َٓعيٝةة ، ١أؾةةحاض
ايعٜتةةٚ ٕٛا٭زلةةس ، ٠تطبٝةة ١ايٓرةةٌ  ،ايتكةةٓٝع ايػةةصا ، ٞ٥املهٓٝةة ١ايعضاعٝةة ، ١إزاضَ ٠كةةازض املٝةةاٙ
ٚغرلٖا......اخلٜ .تعًِ ايطايب َٔ خٖ ٍ٬صا ايعٌُ ايكػِ اٱزاض ٟيًتسضٜب َةٔ َٗةاضات ا٫تكةاٍ
 ،املكابً ، ١ايعٌُ ايطٛع ٞإزاض ٠املؿاضٜع ايكػرلٚ ٠زضاغ ١ازبس ٣ٚا٫قتكازٚ ١ٜنتابة ١ايتكةاضٜط
ٚإزاض ٠ايتػٜٛل ٚايعضاع ١يًطبح ٚغرلٖا .نُا عً ٢ايطايب إٔ ٜكسّ عً ٢ا٭قةٌ ( )4تكةاضٜط ؾةاًَ٘
يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املعا عٔ تسضٜب٘ يف امل٪غػات ايعضاع ١ٝاملٛجةٛز ٠يف ب٦ٝتة٘ أ ٚضبٝطة٘ ايةصٟ
ٜتسضب ؾ.٘ٝ

 2328فطٛٝيٛد ٝاسبٛٝإ 3 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2216باز ٨اٱْتاد اسبٛٝاْٞ
ٜته ٕٛاملكطض َٔ جع٥ني ازبع ٤ايٓظةط ٟؼبتة ٟٛعًة ٢ايُٓة ،ٛاْ٫ػةح ١اسبٛٝاْٝة ،١ازبٗةاظ
اشلٝهًةة ،ٞازبٗةةاظ ايػطةةا ،ٞ٥ازبٗةةاظ ايعهةةً ،ٞازبٗةةاظ اشلهةةُ ،ٞازبٗةةاظ ايتٓؿػةة ،ٞازبٗةةاظ
ا٫تطاذ ،ٞازبٗاظ ايسٚضٚ ،ٟازبٗاظ ايعكيب.
ٚؼبتةة ٟٛازبةةع ٤ايعًُةة ٞعًةة ٢اْ٫ػةةح ١اسبٛٝاْٝةة ،١ايتهةة ٜٔٛازبةةٝا يًرٛٝاْةةات (ايُٓةة،)ٛ
ازبٗاظ اشلٝهً ،ٞا٫جٗع ٠ايعه.١ٜٛ
 2329ذبً ٌٝاألاالف ٚاأل رٚ ١ٜص ١ ٝاشبًط ت 3 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2320باز ٨ايتػص 2422 ،١ٜا٭ع٬ف ٚتػص ١ٜاسبٛٝإ
ٜؿةةتٌُ عًةة ٢ايذلنٝةةب ايهُٝةةاٚ ٟٚأْةةٛاع ا٭عةة٬ف ،اشلهةةِ ٚايتُثٝةةٌ ايػةةصا ،ٞ٥املكةةطضات
ايػصاٝ٥ةة ، ١ايطاقةة ، ١ايةةدلٚتني ،ا٭يٝةةاف املعةةازٕ ٚأُٖٝتٗةةا  ،تةةطم ايتػصٜةة ١املدتًؿةة ، ١دبٗٝةةع
خًطات ايعًـ ٚتطم تكُٗٝٝا.
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 2340فشص َٚساقب ١د ٠ ٛايًش 3 :ّٛض اَ ١دتُدْ 3 ٠عس)ٟ
َتطًب غابل  2325قر ١اسبٛٝإ
ٜتهةةُٔ ٖةةصا املكةةطض تةةطم ؾرةةل اسبٛٝاْةةات قبةةٌ ايةةصبح ٚبعةةسٚ ، ٙتةةطم اٜةةٛا ٤اسبٛٝاْةةات
ٚتػةةصٜتٗا يف املػةةاخل قبةةٌ إ ٜةةتِ شحبٗةةاٜٚ ،بر ة يف ا٫قةةابات ازبط َٝٛةةٚ ١ايطؿًٝٝةةٚ ١اٜ٫هةة١ٝ
ٚطبتًـ اْٛاع ايتًـ ايهُٝا ٟٚيف ايًرٚ ّٛايسٚاجٔ اناؾ ١يًبر يف تطم ايؿرل يف املػةاخل
٫عها ٤اسبٛٝاْات املصبٛذَٚ ١س ٣ق٬ذٝتٗا ي٬غتٗ٬ى ا٫زَ.ٞ

 2348اْت ز ضب ص ٌٝايدًف 2 :ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
ٜتٓا ٍٚاملكطض ا٭ُٖ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜايػصا ١ٝ٥حملاق ٌٝا٭ع٬ف اشبهةطاٚ ،٤تةاضٜذ تطٛضٖةا،
ٚٚقةةؿٗا ايٓبةةاتٚ ، ٞايكُٝةة ١ايػصاٝ٥ةةٚ ،١ا٫ذتٝاجةةات ايبٝ٦ٝةةٚ ،١أغةةايٝب اْ٫تةةادٚ ،تةةطم ذؿةةظ
احملاق ٌٝاشبهطاٚ ،٤إْتاد ايبصٚض ٚاحملاق ٌٝامل ١ُ٥٬يًعضاع ١ازباؾَٚ ،١هٓٓ ١إْتاد ايعًـ.

 2411اضتصالح األزاض 2 :ٞض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2110باز ٨عًِ ايذلب١
َكسَةة ١ذةة ٍٛأُٖٝةة ١اغتكةة٬ح ا٭ضانةةَ ،ٞكةةازض ا٭َةة٬ح ايصا٥بةة ١يف ايذلبةةَ ١ةةٔ ا٭َطةةاض،
ايذلب ١املًر َٔ ١ٝذ ٝاغتحاب ١ايٓبات يًهةطب املًرة ،ٞايذلبة ١ايكةٛزٚ ١ٜايكًٜٛة ،١ايذلبة ١ايػٓٝة١
بايبٛض ،ٕٚاملعاٜرل يف تك ِٝٝق٬ذَٝ ١ٝا ٙايط.ٟ

 2422األاالف ٚتغر ١ٜاسبٛٝإ 3 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2216باز ٨اٱْتاد اسبٛٝاَْ 2320 ،ٞباز ٨ايتػص١ٜ
ايذلنٝب ايهُٝٝا ٞ٥يًٓبات ٚجػِ اسبٝةٛإ ٚزٚض املطنبةات ايػصاٝ٥ة ١يف تػصٜة ١اسبٝةٛإ،
اشلهةةِ ٚاَ٫تكةةام ٚايتُثٝةةٌ ،تكٝةة ِٝايكُٝةة ١اشلهةةُٚ ١ٝايةةدلٚتني ،املةةٛاظ ٜٔايػصاٝ٥ةة ١ا٭عةة٬ف
اشبهطاٚ ٤اشبؿٓٚ ١ايػٓ ١ٝبايطاق ٚ ١ايػٓ ١ٝبايدلٚتني ،ذؿةظ ا٭عة٬ف ايعكةط ،١ٜتًةٛث ا٭عة٬ف
ٚؾػةةازٖا ،اٱنةةةاؾات ايعًؿٝةةة ،١ذػةةةاب ا٫ذتٝاجةةةات ايػصاٝ٥ةةة ١اسباؾظةةةٚ ١اٱْتاجٝةةة ١سبٛٝاْةةةات
املعضع ،١تػص ١ٜأبكاض اسبًٝب ٚايهإٔ ٚاملاعع ٚايسجاد ٚا٭ضاْب.
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 2427اشبطسٚات 3 :ض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2215باز ٨اٱْتاد ايٓباتٞ
ا٭ُٖ ١ٝا٫قتكازٚ ١ٜايػصا ١ٝ٥يًدهطاٚات ،تكػُٗٝا ٚايعٛاٌَ املة ٪ط ٠يف إْتاجٗةا ،ذبهةرل
ايذلب ١يعضاع ١اشبهطاٚات ٚتطم إنثاضٖا ،ظضاع ١اشبهطاٚات ٚعًُٝةات اشبسَة ١بعةس ايعضاعة،١
ذكةةةاز اشبهةةةطاٚات ٚتةةةسآَ ٍٚتحاتٗةةةا ،ايتكٓٝةةةات اسبسٜثةةة ١يف إْتةةةاد اشبهةةةطاٚات ،ضباقةةةٌٝ
اشبهطٚات.

 2428ايصزاا ١يف فًططة 2 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
َكسَةة ١عةةٔ أُٖٝةة ١ايعضاعةة ٚ ١تطٛضٖةةاَٛ ،قةةع ايعضاعةة ١يف ا٫قتكةةاز ايؿًػةةطٝا ،املٓةةةار
ايعضاعٚ ٞايتٛظٜع ايب ،ٞ٦ٝاملٛاضز ايعضاع ،١ٝاٱْتاد ايٓباتٚ ٞاٱْتاد اسبٝةٛاْ ،ٞامل٪غػةات ايعاملٝة١
يف ايكطاع ايعضاع ٞايطزلٚ ١ٝؾب٘ ايطزلٚ ١ٝاشل٦ٝات ٚازبُعٝات اشباضج.١ٝ

 2430ايتطٜٛل ٚاإلزغ ايصزاا 2 :ٞض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس)ٟ
ٜٓكػِ إىل قػُني
أٚالً :ايتػةٜٛل ايعضاعةٜٚ ٞهةةِ َؿٗة ّٛايتػةٜٛل ايعضاعةةَ ٞةٔ ذٝة ايٓةةٛاذ ٞايٛظٝؿٝة ١ايتػةةٜٛك١ٝ
ٚايتػٜٛك ١ٝايؿٝعٜكٚ ١ٝايتػٗ ،١ًٝٝا٭غٛام  ٚايٛغطا ،٤ايكٓةٛات ٚاشلةٛاَـ ايتػةٜٛك ،١ٝايتػةٜٛل
ازبُاعَٗٓٚ ٞح ١ٝزضاغ ١ايتػٜٛل.
ث ْ :ً ٝاٱضؾاز ايعضاعٚ ٞؼبتَ ٟٛسخٌ إىل اٱضؾاز ايعضاع ،ٞعٓاقط عًُ ١ٝا٫تكاٍ اٱضؾةاز،ٟ
تطم اٱضؾاز ايعضاع ،ٞتبا تكٓٝات ايعضاع ١اسبسٜث ،١ايدلاَخ اٱضؾازْ ،١ٜظِ اٱضؾاز.

 2431إ از ٠املصازع 2 :ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َكسَ ١عٔ إزاض ٠املعاضع ،املبةاز ٨ا٫قتكةازٚ ١ٜتهةايٝـ اٱْتةاد ٚأُٖٝتٗةا يف إزاض ٠املةعاضع،
ايػح٬ت املع ضعٚ ١ٝذبً ٌٝايبٝاْةات ،املٛاظْة ١ازبعٝ٥ةَٛٚ ١اظْة ١املؿةطٚعات ،ايتدطةٝط املعضعةٞ
ٚاملٛاظْ ،١ايدلصب ١اشبطَٛ ،١ٝاظْ ١ايتسؾل ايٓكس ،ٟبٝإ املٝعاْٝة ١ايعاَةٚ ١ذبًًٝةٗا ،بٝةإ ايةسخٌ
ٚذبً ،ً٘ٝاقتكازٜات عٓاقط اٱْتاد.
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 2433ايصزاا ١احملُ 3 : ١ٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  2427اشبهطٚات
أغاغٝات ايعضاع ١احملَُٛ ،١ٝاقؿات بٛٝت ايعضاع ،١ايعضاع ١احملُٚ ١ٝإْؿاٖ٩ا ،ايترهِ
يف ايعٛاٌَ ايب ١ٝ ٦ٝزاخٌ ايبٝةٛت احملُٝة ،١ايعًُٝةات ايعضاعٝة ١ٱْتةاد احملاقةٚ ٌٝتةطم إْتةاد أٖةِ
احملاق ٌٝاحملً ١ٝيف ايبٛٝت احملُ ،١ٝايعضاع ١احملُ ١ٝز ٕٚتطب.١

 2434املػ تٌ ٚإنج ز ايٓب ت ت 2 :ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2215باز ٨اٱْتاد ايٓباتٞ
أغاغٝات إْؿا ٤املؿاتٌ َٔ ذ ٝاملٛقع ٚاملٓؿةآت ٚا٭ٚغةا ايعضاعٝة ١املدتًؿة ١املػةتدسَ١
٭غةةطاض اٱنثةةاضٚ ،أْةةٛاع املؿةةاتٌ ٚقٛاْٗٓٝةةاٚ ،ايطةةطم ا٭غاغةة ١ٝٱنثةةاض أؾةةحاض ايؿانٗةة١
ْٚباتةةات ايعٜٓةةٚ ١اشبهةةطٚات بٛغةةات ١ايبةةصٚضٚ ،ايتهةةا ط اشبهةةط ٟبأْٛاعةة٘ املدتًؿةةَ ١ةةٔ تعكٝةةٌ
ٚتطعةةةٚ ِٝتطقٝةةةسٚ ،اغةةةتدساّ ا٭عهةةةا ٤املدتًؿةةة ١نا٭بكةةةاٍ ٚايهٛضَةةةات ٚايةةةسضْات ٚظضاعةةة١
ا٭ْػحٚ ،١خسَ ١املؿاتٌ ٚاٖ٫تُاّ بٗاٚ ،دبٗٝع َٓتٛجات املؿتٌ ٚتػٜٛكٗا.

 2435األغذ ز اسبسد 2 :١ٝض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
تطٛض عًِ اسبطادٚ ،تكٓٝـ ا٭ؾحاض اسبطجٚ ،١ٝا٭ْٛاع امل ١ُ٥٬يًٛتٔ ايعطبةٚ ،ٞأُٖٝتٗةا
يف ايكةةٓاعٚ ، ١ايعٛاَةةٌ ايبٝ٦ٝةةٚ ١تأ رلٖةةا يف منةة ٛايػابةةاتٚ ،املؿةةاتٌ اسبطجٝةةٚ ١تةةطم ايترةةطٜخ
ٚايعٓا ١ٜبايػابات ٚمحاٜتٗا.

 2438ايٓب ت ت ايطبٚ ١ٝايدطس 3 :١ٜض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2215باز ٨اٱْتاد ايٓباتٞ
حملةةة ١تاضؽبٝةةة ١عةةةٔ اغةةةتعُاٍ ايٓباتةةةات ٚا٭عؿةةةاب ايطبٝةةةٚ ١ايعططٜةةةٚ ١أُٖٝتٗةةةا ايطبٝةةة١
ٚا٫قتكةةاز ،١ٜايتٛظٜةةع ايب٦ٝةةٚ ٞازبػةةطايف يًٓباتةةات ايطبٝةةٚ ١ايعططٜةةٚ ١تكػةةُٗٝا ،ب٦ٝةةٚ ١ظضاعةة١
ايٓباتات ايطبٚ ١ٝايعططٚ ١ٜايعًُٝات ايعضاع ١ٝاملدتًؿ ،١املٛاز ايهُٝٝا ١ٝ٥ايؿعايةٚ ١تةطم ذبهةرل
ٚإعةةساز ايٓباتةةات ايطبٝةةٚ ١ايعططٜةةٚ ١اغةةتعُا٫تٗا ،ايٓباتةةات ايطبٝةة ١املعضٚعةة ،١ا٭عؿةةاب ايطبٝةة١
ايدل ،١ٜايٓباتات ايطب ١ٝايعطط ،١ٜايٓباتات ايطب ١ٝايػاَ.١
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 2439املبٝدات ٚايطُ 3 :١ٝض ا ت َدتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  1329نُٝٝا ٤عه 1331 ،١ٜٛنُٝٝا ٤ذ١ٜٛٝ
َكسَة ١عاَة ١عةٔ َبٝةسات اٯؾةات ٚع٬قتٗةا بطةطم َهاؾرة ١اٯؾةاتٚ ،ايتعطٜةـ مبحةاَٝع
َبٝةةسات اٯؾةةات املدتًؿةةَ ١ةةٔ ذٝةة تػةةةُٝتٗا َثةةٌ اسبًةةِ  ٚايُٓٝةةاتٛزا ٚايكةةٛاضض ٚايؿططٜةةةات
ٚايب هترلٜا ٚا٭عؿابٚ ،تطنٝبٗةا ايهُٝةاٚ ،ٟٚخكا٥كةٗاٚ ،دبٗٝعاتٗةاٚ ،تةطم اغةتعُاشلا،
ٚزل ١ٝاملبٝسات ٚنٝؿ ١ٝتأ رلٖاٚ ،ايترصٜطات َٔ طباتطٖاٚ ،غبٌ ايع٬د َٔ ايتػُِ بٗا.

 2442ايدطس ٜت 2 :ض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  2317ا٭َطاض ايٓبات١ٝ
ايؿططٜات َةٔ ذٝة قةؿاتٗاٚ ،تها طٖةاٚ ،أُٖٝتٗةا ا٫قتكةازٚ ،١ٜتكػةُٗٝا إىل صبُٛعةات تبعةا
٭ؾهاشلا ٚتطنٝبٗاٚ ،أَثً ١تؿك ١ًٝٝيبعض ايؿططٜات املُٗ ١اقتكازٜاً مبا يف شيو ايٓاؾعَٗٓ ١ا ٚايهاض.٠

 2443ايدسٚض ت ايٓب ت 2 :١ٝض اَ ١دتُدْ 1 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل  2317ا٭َطاض ايٓبات١ٝ
أغاغةةٝات عًةةِ ايؿرلٚغةةات ايٓباتٝةةَ ١ةةٔ ذٝةة ؾةةهٌ ٚتطنٝةةب ٚتهةةا ط ٚاْتؿةةاض ٖةةصٙ
ايؿرلٚغةةاتٚ ،خكا٥كةةٗا ايٛضا ٝةةٚ ،١عةةعٍ ٚتٓكٝةة ١ايؿرلٚغةةاتٚ ،بعةةض ا٭َثًةة ١٭ٖةةِ ا٭عةةطاض
ايؿرلٚغ ١ٝاييت تكٝب احملاق ٌٝا٫قتكازٚ ١ٜتطم َهاؾرتٗا.

 2444تدزٜب اًُ 5 :)2 ٞض ا ت َدتُد 5 ٠اًُ)ٞ
املتطًب ايػابل  2327تسضٜب عًُ)1( ٞ
ٖصا املكطض ايثاْ ٞايصًٜ ٟة ٞتةسضٜب عًُة ، )1( ٞذٝة ٜػةتُط ايطايةب بايتراقة٘ بامل٪غػة١
ايعضاع ١ٝاييت ايترل بٗا خ ٍ٬تسضٜب عًُٜٚ ، )1( ٞػتُط بايتعطف عً ٢امل٪غػةات ايعضاعٝة ١يف
َٓطكت٘ بٛاقع  12- 10غاع ١أغبٛعٝاً  ،عًة ٢إٔ ٜكةسّ عًة ٢ا٭قةٌ ( )4تكةاضٜط ظضاعٝة ١ؾةاًَ١
يعه ١٦ٖٝ ٛايتسضٜؼ املعا نُا َٖٛ ٛنح يف تةسضٜب عًُةٚ ، )1( ٞتؿةٌُ ايتكةاضٜط امل٪غػةات
ايةةيت قةةاّ بعٜاضتٗةةا ٚتةةسضب ؾٗٝةةا ٚ ،املتٛقةةع َةةٔ ايطايةةب خةة ٍ٬تسضٜبةة٘ ٖةةصا اغةةتُطاض ١ٜانتػةةاب٘
ٚمماضغةةت٘ يدلْةةاَخ ايعُةةٌ يًُٓةةاتل ايعضاعٝةة ١املدتًؿةة ١ؾةةٗطٜاً ٚ ،مماضغةة ١ايكػةةِ ايؿةةا ٚايكػةةِ
اٱزاض َٔ ٟعًُ ١ٝايتسضٜب ٚتهًَُ ١ا مت تٛنٝر٘ يف تسضٜب عًُ.)1( ٞ
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 2445إْت ز ايدٚادٔ 3 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2216باز ٨اٱْتاد اسبٛٝاَْ 2320 ،ٞباز ٨ايتػص١ٜ
ٜتٓةةا ٍٚاملكةةطض  ٬ةة ١عؿةةط ٚذةةس ٠تؿةةتٌُ عًةة ٢أُٖٝةة ١قطةةاع ايةةسٚاجٔ ٚأْؿةةتط٘ املدتًؿةة،١
تؿطٜح ايسجاد ٚٚظا٥ـ ا٫عهاٚ ،٤ضا  ١ايسجاد ٚذبػة ،٘ٓٝايتؿةطٜذ ٚازاض ٠املؿطخةاتَ ،ػةانٔ
ايسجاد ٚدبٗٝعاتٗا ،ذهاْ ١ايكٝكإ ٚضعاٜتٗا ،ازاض ٠قطٝع زجاد ايبٝض ،اْتاد زجةاد ايًرةِ،
تػصٜةة ١ايةةسجاح ٚأع٬ؾةة٘ ،ا٫ذتٝاجةةات ايػصاٝ٥ةة ١يًةةسجاد ،أَةةطاض ايةةسجاد ٚتةةطم ايٛقاٜةةَٗٓ ١ةةا،
تػٜٛل َٓتحات ايسجادٚ ،ايسٚاجٔ ا٫خط( ٣اسببـ ٚايبط).

 2446إْت ز األ ٓ ّ ٚامل اص 3 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2216باز ٨اٱْتاد اسبٛٝاَْ 2320 ،ٞباز ٨ايتػص١ٜ
ؼبت ٟٛاملكطض عً ٢دػ ١عؿط ٚذس ٠اناؾ ١يًتطبٝكات ايعًُٚ ،١ٝتؿٌُ ايٛذسات غة٫٬ت
ا٫غٓةةاّ ،ايكةةؿات اْ٫تاجٝةة ١يف ا٫غٓةةاّ ٚتةةطم اْ٫تدةةابْ ،ظةةِ ايذلبٝةة( ١ايتعاٚد)،ايتٓاغةةٌ يف
ا٫غٓاّ ٚاغتعُاٍ اشلطَْٛات ،خكٛب ١ايهباف ٚتكٓٝات ايتٓاغٌ اسبسٜث ،١اْتاد اسبًٝب ،ايُٓةٛ
ْٚةٛع اي صبٝرةة ،١ا٫ذتٝاجةات ايػصاٝ٥ةة ،١تػصٜة ١ايٓعةةاد ،تػصٜة ١اسبُةة ٕ٬ؾطاَٗةا ٚتػةةُٗٓٝا ،اْتةةاد
ايكةةٛف ،قةةر ١ايكطٝةةع ،اْ٫تةةاد املهثةةـ ،ذظةةا٥ط ا٫غٓةةاّ َٚػةةتًعَاتٗا ،زيٝةةٌ تطبٝةة ١قطٝةةع
ا٫غٓاّ يف ا٫ذٛاٍ ايعازٚٚ ١ٜقت ازبؿاف ٚازاض ٠اْتاد ا٫غٓاّ.

 2448إْت ز أبك ز اسبًٝب 3 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2216باز ٨اٱْتاد اسبٛٝاَْ 2320 ،ٞباز ٨ايتػص١ٜ
ؼبت ٟٛاملكطض عً ٢دػ ١عؿط ٚذسٚ ٠تؿٌُ تطٛض أبكاض اسبًٝةب ٚأُٖٝتٗةا ،غة٫٬ت ابكةاض
اسبًٝةةب ،ازبٗةةاظ اشلهةةُٚ ٞاشلهةةِ ،ا٫ذتٝاجةةات ايػصاٝ٥ةة ،١تةةطم ايتػصٜةة ،١ا٫جٗةةع ٠ايتٓاغةةً١ٝ
ٚاشلطَْٛةةات ،ايتٓاغةةٌ  ،ايعكةةِ ٚاشبكةةٛب ،١ايػةةسز املٓتحةة ١يًرًٝةةب ،اْتةةاد اسبًٝةةب ٚازضاض ،ٙازاض٠
َعاضع أبكاض اسبًٝب ،ايػةح٬ت املعضعٝة ،١ايترػةني ايةٛضا ٫ ٞبكةاض اسبًٝةب ،ايؿةط ٚايكةر١ٝ
ٚاَ٫طاض ،املٓؿآت ٚاملباْٚ ٞا٫زٚاتٚ ،ايتطبٝكات ايعًُ.١ٝ

 2449إْت ز اذ ٍٛايًشِ 3 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2216باز ٨اٱْتاد اسبٛٝاَْ 2320 ،ٞباز ٨ايتػص١ٜ
ايتأٖٚ ٌٝاْ٫تداب ٚتطم ايذلب ١ٝسبٛٝاْات ايًرةِ ذبةت تةطم اٱْتةاد املدتًؿةَ ١ةع ايذلنٝةع
عً ٢تطم ايتػُني ٚإْتاد ايعح ٍٛاي٬مح َٔ ١أبكاض اسبًٝب.
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 2451إْت ز االمس ى 3 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
َتطًب غابل َ 2216باز ٨اٱْتاد اسبٛٝاَْ 2320 ،ٞباز ٨ايتػص١ٜ
َكسَةة ١عةةٔ أُٖٝةة ١سبةة ّٛا٭زلةةاىٚ ،إْتةةاد ا٭زلةةاى يف املٝةةا ٙايعصبةةٚ ،١أْةةٛاع ا٭زلةةاى،
ٚإْؿا ٤ايدلىٚ ،تػُٝس بطى ا٭زلاىٚ ،تػص ١ٜا٭زلةاىٚ ،ايذلبةٚ ١اْ٫تدةاب ٚايتٓاغةٌ ايطبٝعةٞ
ٚايكٓاع ٞيٮزلاىٚ ،ا٭َطاضٚ ،ايتػٜٛل ٚاقتكازٜات إْتاد ا٭زلاى.

 2452تسب ١ٝايٓشٌ 3 :ض اَ ١دتُدْ 2 ٠عس 1 ,ٟاًُ)ٞ
تٓا ٍٚاملكطض مثاْٝة ١ابةٛاب سلًةت عًة ٢تطةٛض عبةٌ ايعػةٌ ْٚؿة ٤ٛغة٫٬ت٘ ايكٝاغة ،١ٝذٝةا٠
ايٓرةةٌ ٚتباعةة٘ ،اْؿةةا ٤املٓاذةةٌ ٚازاضتٗةةا ،عًُٝةةات ايٓرايةةَٓ ،١تحةةات املٓرةةٌ ،اَةةطاض ايٓرةةٌ
ٚاؾات٘ ،ايكٛاْني ٚاي كطاضات املٓظُ ١يعًُٝة ١ايٓراية ١يف ازبُٗٛضٜة ١ايعطبٝة ١املترةسٚ .٠شيةو يف عةس٠
ؾك ٍٛيهٌ باب.

َ 2499ػسٚع ايتدسز  4 :ض ا ت َدتُدْ 1 ٠عس 3 ,ٟاًُ) ٞ
َتطًب غابل َٓ 5303اٖخ ايبر ايعًَُ 0103 ، ٞباز ٨ا٫ذكا ،٤إْٗا 90 ٤غاع.١
ٜٗةةسف ٖةةصا املؿةةطٚع إىل اختٝةةاض ايطايةةب َؿةةطٚعا َةةٔ عٓةةس ٙذ ٝة ٜكةة ّٛبتٛظٝةةـ املعطؾةة١
ٚاملؿاٖٚ ِٝاملٗاضات ا٭نازمي ١ٝايةيت تعًُٗةا يف َعازبةَ ١ؿةهً ١ا ٚقهة ١ٝا ٚأنثةطٚ ،غايبة ًا َةا
تهَٝ ٕٛساْٚ ،١ٝشيو بترًٝةٌ ازبٛاْةب ايؿٓٝةٚ ١املايٝةٚ ١ا٫قتكةاز ١ٜيًُؿةطٚعٚ ،زضاغة ١جةسٚا،ٙ
ٚإعساز خط٘ يتٓؿٝصٚ ،ٙػبٛظ يف ٖص ٙاملطذً ١إؾطاى أنثط َٔ تايب يف َؿةطٚع ٚاذةسٚ ،إعةساز
َؿطٚع َؿذلى ٜتِ تٓؿٝص ٙبكٛض ٠عاعٜٚ .١ٝؿهٌ إٔ ٜهة ٕٛاملؿةطٚع َطتبطة ًا مبحةاٍ ايذلنٝةع
ٱنػاب ايطايب َعطؾ ١ربكك ١ٝيف صباٍ ضبسز.

ٖ َٓ 5303ر ايبشح ايدًُ3 :ٞض ا ت َدتُدْ 3 ٠عس)ٟ
أغةةًٛب ايبر ة ايعًُةةٖ ٞةة ٛأنثةةط أغةةايٝب ذةةٌ املؿةةه٬ت جةةسٚ ٣ٚؾاعً ٝة ،١ؾٗةةٜ ٛتػةةِ
بايتٓظٚ ِٝايٛنةٛح ٚاملٛنةٛعٚٚ ١ٝنةع ايبةسا ٌ٥أَةاّ َعةاٜرل يتكة ِٜٛؾاعًٝتٗةا ٚجةسٚاٖا يف قةٛض٠
َٛنٛع ١ٝبعٝس ٠عةٔ املة ٪طات ايؿدكةٚ ١ٝايصاتٝة ،١يةصا ؼبتةاد إيٝة٘ نةٌ ؾةطز ملٛاجٗةَ ١ؿةانً٘
ٚذبسٜاتٗا.
ٜٗٚةةسف املكةةطض إىل تعطٜةةـ ايطايةةب مبٓةةاٖخ ايبر ة  ٚتطا٥كةة٘ ٚإنػةةاب٘ املٗةةاضات اي٬ظَةة١
يًكٝاّ بايبر ٚ ،شيو َةٔ خة ٍ٬زضاغةت٘ يًُٛنةٛعات ا٭غاغة ١ٝاٯتٝةَٓ ١ةاٖخ ايبرة

َاٖٝتة٘

ٚأْٛاعَ٘ ،ؿهً ١ايبر ٚقٝاغ ١ايؿطنٝات ٚتكُ ِٝايبر ٚ ،اجملتُع ٚايعٓٝةٚ ،١أزٚات عةع
ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ٚنتاب ١تكطٜط ايبر .
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