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 َٛقع رٚي١ أٚ َٓطك١ بايٓغب١ يًكاصات ٚ ايبشاص ٚ احملٝطات .

 بايٓغب١ يزٚا٥ض ايعضض ٚ خطٛط ايطٍٛ َٛقع رٚي١ 

ٜع٢ٓ بايًػ١ ايْٝٛا١ْٝ عًِ األصض ، ٚ ٖٛ  ايعًِ  ايش٣ ٜٗتِ بزصاع١ ْؾأ٠ 

ايتطٛص اؾٝٛيٛدٞ ايش٣ َضت ب٘ ، ٚ خصا٥ص ايهض٠ األصض١ٝ ٚ 

ايصدٛص ٚ أْٛاعٗا ٚ تاصخيٗا ، ٚ ٜٓكغِ اىل فضٚع عزٜز٠  ،َجٌ عًِ 

 اؿفضٜات ٚ عًِ ايطبكات ايصدض١ٜ ٚغريٖا . 

 عًُٝات ايٓكٌ ٚ ايٓشت ٚ اإلصعاب .

 ٢ األْٗاصعًُٝات ايٓكٌ ٚ ايٓشت ٚ اإلصعاب ايت٢ تكّٛ بٗا املٝاٙ اؾاص١ٜ ف

عًُٝات ايٓكٌ ٚ ايٓشت ٚ اإلصعاب بفعٌ األَٛاز ٚ ايتٝاصات ايبشض١ٜ ٚاملز 

 ٚاؾظص 

 فُٛع١ َٔ ايصدٛص ايٓاص١ٜ ايصًب١ تعرتض فض٣ ايٓٗض .

 

ايفرت٠ ايت٢ ٜٓدفض فٝٗا َٓغٛب َٝا٠ ْٗض ايٌٓٝ ، ٚ متتز َٔ ْٗا١ٜ  

ايتاىل ، ٚ سيو قبٌ ايتدظٜٔ ايزا٥ِ فٝطا ١ْ  ست٢ بزا١ٜ ايفٝطإ 

 ببشري٠ ايغز ايعاىل .

األصاضٞ ايفٝط١ٝ اـصب١ ايت٢ متتز ع٢ً داْيب ْٗض ايٌٓٝ ، ٚ حيزٖا 

 سافات عاي١ٝ َٔ ايؾضم ٚ ايػضب ٚ ميتز َٔ دٓٛب َصض اىل ايكاٖض٠

 صٚاعب فٝط١ٝ تهْٛت عٓز َصب ايٓٗض مبا ٜأت٢ ب٘ َٔ محٛي١ ،

ترتعب ف٢ َٝا٠ ؽاط١ٝ٦ ضش١ً ، تتطٛص اىل إٔ تتشٍٛ اىل عٌٗ ريتا٣ٚ 

 ؽرتق٘ فضٚع يًٓٗض مل ٜتبل َٓٗا ع٣ٛ فضع صؽٝز ٚ فضع رَٝاط

فتش١ تصٌ ايبشض بايبشري٠ ٚ تعٌُ ع٢ً تبارٍ املٝا٠ بُٝٓٗا ْتذت عٔ 

مت األَٛاز أٚ أْٗا ناْت َصبات يفضٚع ١ًْٝٝ قزمي١ أٚ َٔ صٓع 

 يًشفاظ ع٢ً اعتُضاص املٝا٠ بايبشريات . اإلْغإ 

أصض َٓدفط١ تتُٝظ باألَالح ْتٝذ١ يكضبٗا َٔ املٝاٙ اؾٛف١ٝ أٚ َٔ 

 0ايبشض ٚ تبزٚ صطب١ ؽتا٤ا ٚ ػف صٝفا ٚ تتشٍٛ اىل  َغطشات ًَش١ٝ 

نجبإ طٛي١ٝ ضٝك١ سات ق١ُ سار٠ ٚ دٛاْب َٓشزص٠ ، ٚ عار٠ َا 

ايغا٥ز٠ ، ٚ ايت٢ تغببت ف٢ ٚدٛرٖا ٚ أنرب غضر متتز َع اػاٙ ايضٜاح 

 نِ . 050أبٛ احملاصٜل ايش٣ ٜبًؼ طٛي٘ مٛ 

بغبب : االستالٍ ايصْٗٝٛٞ يفًغطني ٚ ايش٣ ي٘ أثض ف٢ إضفا٤ سغاع١ٝ إعرتاتٝذ١ٝ ٚ خطٛص٠   -

 يًشزٚر ايؾُاي١ٝ ايؾضق١ٝ ايرب١ٜ .أ١َٝٓ 

 بغبب : اعتكباهلا يًٗذضات ايغها١ْٝ َٔ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ٚ بالر ايؾاّ ٚ ايضافزٜٔ َٓش ايكزّ .    -
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اٍ ايكاص٠ ٚ ايهجري َٔ اْطالم املؤثضات اؿطاص١ٜ ٚ ايز١ٜٝٓ َٓٗا اىل بك١ٝ رٍٚ أفضٜكٝا خاص١ مش -

 رٍٚ دٓٛب ايصشضا٤ ايهرب٣ .

  بغبب : طٜار٠ سضن١ ايتذاص٠ ايعامل١ٝ .

انتؾاف ٚ اعتدضاز ايبرتٍٚ ٚ ْكً٘ َٔ َٓاطل تضنٝظٙ ف٢ اـًٝر ايعضب٢ ٚ دٓٛب ؽضم أعٝا اىل   -

 ايغٜٛػ .أٚصٚبا ٚ أ َضٜها ايؾُاي١ٝ عرب قٓا٠ 

 بضٚط َٛقع َصض عرب ايعصٛص . -

بغبب :ٚقٛع َصض ع٢ً عضٜٔ َُٗني ُٖا ايبشض املتٛعط ٚ ايبشض األمحض ٚ خًٝذ٢ ايعكب١ ٚ   -

 ايغٜٛػ مما دعًٗا َعربا يًطضم ايتذاص١ٜ َٓش ايكزّ .

ذضات ايغها١ْٝ َٔ ؽب٘ اؾظٜض٠ ٚ دٛر ؽب٘ دظٜض٠ عٝٓا٤ نبٛاب١ ؽضق١ٝ ايت٢ اعتكبًت اهل  -

 ايعضب١ٝ ٚ بالر ايؾاّ ٚ ايضافزٜٔ ٚ اْطًكت َٓٗا املؤثضات اؿطاص١ٜ ٚ ايز١ٜٝٓ اىل بك١ٝ رٍٚ أفضٜكٝا .

ٚ قٛع َصض ف٢ مشاٍ سٛض ايٌٓٝ مما أثض ف٢ انتؾاف َٓابع ايٌٓٝ ٚ اْتكاٍ املؤثضات اؿطاص١ٜ َٔ   -

 عضب١ٝ اىل ٚعط أفضٜكٝا عرب أصاض٢ ايغٛرإ .رٍٚ سٛض ايبشض املتٛعط ٚ ؽب٘ اؾظٜض٠ اي

ّ بفطٌ َٛقعٗا ف٢ مشاٍ أفضٜكٝا نُا  646َغا١ُٖ َصض ف٢ ْؾض االعالّ َٓش ايفتح ايعضب٢ عاّ  -

 ناْت َعربا يًطضم ايتذاص١ٜ بني رٍٚ اعٝا ف٢ ايؾضم ٚ رٍٚ أٚصٚبا ف٢ ايػضب .

 أصبشت أِٖ طضٜل ًَش٢ ف٢ ايعامل .ّ ٚ ايت٢  6869ؽل قٓا٠ ايغٜٛػ ٚ افتتاسٗا يًُالس١ عاّ   -

بغبب تٓٛع ٚ تعزر ايتهٜٛٓات اؾٝٛيٛد١ٝ يألصاض٢ املصض١ٜ عرب ايألطَٓ٘ ٚ ايعصٛص اؾٝٛيٛد١ٝ   -

 ايت٢ َضت بٗا . 

ٛد٢ ايجايح َٔ صدٛص اؿذض اؾري٣ ٚ ايت٢ تٓتؾض ف٢ ايصشضا٤ َععِ تهٜٛٓات ايظَٔ اؾٝٛي -

 ايؾضق١ٝ ٚ عٝٓا٤ ٚف٢ َٓاطل َتفضق١ ع٢ً طٍٛ عٛاسٌ ايبشض األمحض ٚ خًٝذ٢ ايعكب١ ٚ ايغٜٛػ .

 تهٜٛٓات ايظَٔ اؾٝٛيٛد٢ ايضابع ظٗضت بٗا تالٍ َٔ اؿذض اؾري٣ بايغاسٌ ايؾُاىل .  -

بغبب :  ٚدٛر َصاٜز ايبرتٍٚ بٗا ، ٚ سيو ف٢ َٓطك١ خًٝر ايغٜٛػ ٚ َٓطك١ مشاٍ ايصشضا٤ ايػضب١ٝ   -

 نُا تغتدزّ صدٛصٙ ، َجٌ صدٛص اؿذض اؾري٣ ف٢ أغضاض ايبٓا٤ ٚ صٓاع١ األمسزْت ٚ اؾبػ 

 ٚ غريٖا .

 : ايضٚاعب ايط١ٝٓٝ ٚ ايط١ُٝٝ ايت٢ تضنٗا ايظَٔ ايضابع . بغبب   -

 ايتعض١ٜ ايٓٗض١ٜ ايت٢ قاَت بٗا املٝا٠ اؾاص١ٜ يٓٗض ايٌٓٝ ٚ ايت٢ قاَت بٓشت فضاٖا ثِ ْكًت ايضٚاعب   -

 ٚ قاَت برتعٝبٗا عًٞ داْيب فض٣ ْٗض ايٌٓٝ .

 ١ُٝٝ0 ايت٢ تضنٗا ايظَٔ ايضابع  بغبب :  ايضٚاعب ايط١ٝٓٝ ٚ ايط  -

 ايتعض١ٜ ايٓٗض١ٜ ايت٢ قاَت بٗا َٝاٙ ْٗض ايٌٓٝ ٚ ايت٢ قاَت بايٓشت ٚ ايٓكٌ ثِ تضعٝب املفتتات عٓز  -

 َصب ايٓٗض .

 0 بغبب تغضب املٝاٙ بني ايصدٛص يف أعكاب عكٛط األَطاص ايػظٜض٠ -
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بغبب عز٠ عٛاٌَ ٖٞ ايصزٚع ٚايؾكٛم ٚعًُٝات اإلساب١ املا١ٝ٥ إيٞ داْب ايضٜاح  اييت قاَت عفض ٖشٙ  -

 املٓدفطات خالٍ ايظَٔ ايضابع .

 0ض١ٜ اهلٛا١ٝ٥  اييت متت ٚصعبت يف ايصشضا٤ ايػضب١ٝ بغبب ايتع -

بغبب سزٚخ سضنات أصض١ٝ َٗزت يًضٚافز اؿبؾ١ٝ ٚاالعتٛا١ٝ٥ االػاٙ مشاال ٚالتصاٍ بٛارٟ  -

 ايٌٓٝ .

 0%  84متز ْٗض ايٌٓٝ يف َصض عٛايٞ  -

 0مت سفضٙ بٛاعط٘ عٛاٌَ باطٓٝ٘ ٚعًُٝات ايٓشت املا٢٥ ٚايضٜاح ف٢ صدٛص اهلطب٘ اؾريٜ٘ 

 

 ايٌٓٝ.انتؾاف َٓابع  -

 0اْتكاٍ املؤثضات اؿطاص١ٜ َٔ رٍٚ سٛض ايبشض املتٛعط ٚؽب٘ اؾظٜضٙ ايعضب١ٝ اىل ٚعط افضٜكٝا  -

 اصبشت اِٖ طضٜل َالس٢ ف٢ ايعامل . -

  0اختصضت املغاف٘ بني ايؾضم ٚايػضب َكاص١ْ بطضٜل صاؼ ايضدا٤ ايصاحل  -

 هٌ نبري.طارت ا١ُٖٝ َٛقع َصض بؾ -

 تهٜٛٔ اخزٚر ايبشض االمحض ٚدباٍ ايبشض االمحض .  -

 اْفصاٍ َصض عٔ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ . -
 

 ايطاق٘ .تضتب ع٢ً سيو تٓٛع ايصدٛص ع٢ً اصض َصض ٚتعزر ٚتٓٛع ايجضٚات املعز١ْٝ  َٚصارص  -

  0 ايصزٚع املٓتؾض٠ ظباٍ ايبشض االمحض -

تضتب ع٢ً سيو تؾهٌٝ ايغٛاسٌ املصض١ٜ ٚتهٜٛٔ ايضؤٚؼ االصض١ٝ ٚاـًذإ ٚايؾضّٚ ٚاؾضٚف  -

 .ايغاس١ًٝ ٚايؾٛاط٤٢ ايض١ًَٝ

  

 0َصب٘  عٓز ريتا ؽهٌ يف أٚ اجملاصٟ داْيب ع٢ً فٝط٢ عٌٗ ؽهٌ -

  

 .ايصدٛص بعض ٚايؾكٛم ٚإساب١ ايفٛاصٌ تٛعٝع ع٢ً املتغضب١ املٝاٙ تعٌُ -
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 ا١ٜٚ  بايصشضا٤ ايػضب١ٝ َجٌ ايكطاص٠ اـاصد١ٝ .تضتب ع٢ً سيو سفض املٓدفطات ايصشض -

تهٜٛٔ ايػطا٤ ٚايهجبإ ايض١ًَٝ ايت٢ تٓتؾض فٛم َغاسات ٚاعع١ َٔ عطح ايصشضا٤ ايػضب١ٝ نُا  -

 تٛدز ف٢ مشاٍ  عٝٓا٤ َٚٓاطل َٔ ايصشضا٤ ايؾضق١ٝ.

ض١ٜ  ف٢ املٓاطل ايصشضا١ٜٚ  مما اثض ع٢ً تهٜٛٔ تضتب ع٢ً سيو ْؾاط سضن١ ايضٜاح  نعاٌَ تع -

 سضن١ ايهجبإ ايض١ًَٝ .

 عاُٖت يف ْؾض االعالّ يف مشاٍ ٚغضب افضٜكٝا . -

ا طار َٔ َٛاصر َصض َٔ خالٍ ايضعّٛ ايت٢ فضضت ناْت َعربا يًطضم ايتذاص١ٜ بني ايؾضم ٚايػضب مم  -

 ع٢ً ايبطا٥ع ايت٢ تعرب ٖشٙ ايطضم .

 -% َٔ مج١ً َغاس١ َصض ٚتعٗض ف٢ ايعزٜز َٔ املٓاطل َٓٗا:44سٝح متجٌ  -

 ايصشضا٤ ايؾضق١ٝ ف٢ : ٖطب١ ايعبابز ف٢ اؾٓٛب. -

 ٚف٢ : َٓدفض ايٛاسات ايبشض١ٜ .  شضا٤ ايػضب١ٝ ف٢ : ٖطب١ اؾًف ايهبري ف٢ اؾٓٛب.ايص -

 ادظا٤ َٔ َٓدفض ايفضافض٠ . -

 ؽب١ دظٜض٠ عٝٓا٤ ف٢ : َغاسات نبري٠ َٔ ٖطبت٢ ايعذ١ُ ٚايتٝ٘ ٚعط عٝٓا٤ . -

 دبٌ املػاص٠ ف٢ مشاٍ عٝٓا٤  -

 % َٔ َغاس١ َصض ٚاُٖٗا : 64سٝح تهٜٛٓات٘ ع٢ً َغاس٘ تظٜز عٔ  -

 ايضٚاعب ايض١ًَٝ بصشضا٤ َصض  ايػضب١ٝ ٚمشاٍ عٝٓا٤ َٚٓاطل َٔ ايصشضا٤ ايؾضق١ٝ.  --

 صٚاعب ط١ٝٓٝ ع٢ً ؽهٌ  عبدات راخ١ًٝ اٚ َزصدات ط٢ُ  بٛار٣ ايٌٓٝ اٚ َٓدفض ايفّٝٛ ٚايزيتا   --

 ايؾٛاط٧ املضدا١ْٝ  بغاسٌ ايبشض االمحض . -                بايغاسٌ ايؾُاىل .  تالٍ اؿذض اؾري٣

 0ؼت٣ٛ صدٛص٠ ع٢ً ايعزٜز َٔ املعارٕ ايفًظ١ٜ ٚاُٖٗا اؿزٜز ٚايشٖب ٚاملٓذٓٝظ  سٝح  -

 ٓا٤ .ٜغتدزّ بعض صدٛص٠ َجٌ اؾضاْٝت ٚايضخاّ يف اغضاض ايب -

  (06,45 - 05,47 -  07 ،45 - 06,44 ) 

 ايؾُاي١ٝ (  –اؾٓٛب١ٝ   – ايؾُاي١ٝ ايؾضق١ٝ  –) ايػضب١ٝ                                                                   

 ( ايجايح  –ايجا٢ْ    -  االٍٚ  – االصن٢  )                                                                                                            

 ( ايهاَرب٣   – ايهضب٢ْٛ  –ايرب٢َ   –ايزٜف٢ْٛ   )                                                                                    

 (  ايضابع  –ايجايح  -ايجا٢ْ    –االٍٚ   )                                                                                                                           



5 
  

 

 

 ( َٝاٙ االْٗاص  –االَٛاز   – ايضٜاح  –املٝاٙ اؾٛف١ٝ   )                                                                                  

 ايػظاٍ (   - ايغٛباط  –عطرب٠   – نادريا)                                                                                                      

 ( ارٚاصر  -ايربت   – تاْا  –تٛصٜا فٝه )                                                                                                                 

 عض اؾبٌ (  - ايٌٓٝ االبٝض  - ايغٛباط ْٗض  –) ْٗض ناَريا                                                                        

 ( عفادا  –مجص١   –اؿه١ُ   - ايربيػ  )                                                                                                           

 ( عري٠ قاصٕٚ  – فتش١ ايالٖٕٛ  –ايتذٜٛف اؾٓٛب٢   –ايتذٜٛف ايؾُاىل  )                                      

 ( ايٓذٜٛف اؾٓٛب٢   –ايتذٜٛف ايؾُاىل   – ريتا عض ٜٛعف  –عري٠ قاصٕٚ  )                                  

 ( ايزيتا   –ؽب١ دظٜض٠ عٝٓا٤   – ايصشضا٤ ايػضب١ٝ  –ايصشضا٤ ايؾضق١ٝ   )                                               

 ٖطب١ املعاط٠ اؾري١ٜ (  –ٖطب١ َاصَضٜها   – ٢ ايزاخ١ً ٚاـاصد١َٓدفط  –) غضر ابٛ احملاصٜل 

 ( عاْت ناتضٜٔ   –اّ ؽَٛض   – اؿالٍ  –ايؾاٜب  )       

 ( ايعضٜؿ  _ طابا _  ايطٛص  _ ؽضّ ايؾٝذ  )                                                                                               

              % َٔ مج١ً َغاس١ افضٜكٝا .0تبًؼ َغاس١ َصض مٛ   -6

                   متتز سزٚر َصض ايؾُاي١ٝ َٔ صفح ؽضقا اىل اؿزٚر املصض١ٜ ايًٝب١ٝ    -4

               َٝال عضٜا راخٌ ايبشض املتٛعط  64متتز سزٚر َصض اؾٓٛب١ٝ ايبشض١ٜ ست٢  -0

         رب اؿزٚر ايػضب١ٝ سز فاصٌ بني َصض يف ايؾضم ٚيٝبٝا ف٢ ايػضبتعت  -4

 نِ 460اقصض                    0تعترب اؿزٚر ايؾضق١ٝ ايرب١ٜ اطٍٛ سزٚر َصض  -5

اْهغاصات         0تعضض عطح َصض يعٛاٌَ  تؾه١ًٝٝ َٓٗا عٛاٌَ باط١ٝٓ ٚعٛاٌَ خاصد١ٝ -6

 0 ١ٝٚايتٛا٥ات ٚتعض١ٜ َا١ٝ٥ ٖٚٛا٥

      َٔ ايصدٛص االصن١ٝ االنجض اْتؾاصا ف٢ َصض ايباطيت ٚايٓاٜػ . -7

 ايجايح           0 تعز صدٛص اؿذض اؾري٣ َٔ ايصدٛص االصن١ٝ ايكزمي١ -8

 ٜعز املجًح اؾب٢ً االصن٢ دٓٛب ؽب١ دظٜض٠ عٝٓا٤  انجض انفاضا ٚعٗٛي١ ٚتكطع بفعٌ  - 9

 ٚعٛص٠ ٚاصتفاع                          0 ايصزٚع ٚاالٚر١ٜ

 األٍٚ              تعز صدٛص ايعصض ايهضب٢ْٛ اِٖ صدٛص ايظَٔ ايجايح .  -60
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 تعٗض تهٜٛٓات ايظَٔ ايجا٢ْ ف٢ َغاسات نبري٠ َٔ ٖطبت٢ ايعذ١ُ ٚايت١ٝ ف٢ ٚعط عٝٓا٤   -66

 ايجاْٞ              تعز صدٛص ايعصض ايهضٜتاع٢ انجض اْتؾاصا َٔ تهٜٛٓات ايظَٔ ايضابع .  -64

اإلٜٛعني           % َٔ تهٜٛٓات ايظَٔ ايجايح .00متجٌ صدٛص عصض٣ االٜٛعني ٚايبالٜغتٛعني   -60

 0ٚاملٝٛعني 

             0 َٔ اؽهاٍ ايغطح ايت٢ ْتذت بفعٌ ايتعض١ٜ ايبشض١ٜ اـًذإ ٚايؾضّٚ  -64

ايضٜاح           0 ٛاٌَ تعض١ٜ خاصد١ٝتؾهًت املٓدفطات ايصشضا١ٜٚ بفعٌ عٛاٌَ باط١ٝٓ ٚع -65

 0ايصزٚع ٚايؾكٛم 

        تعز ايضٜاح ايؾُاي١ٝ ايػضب١ٝ ايغبب ايض٥ٝغ٢ ف٢ تهٜٛٔ االؽهاٍ ايض١ًَٝ .  -66

 املٛمس١ٝ                 % َٔ املٝاٙ َٔ املٓابع االعتٛا١ٝ٥ .84ٜغتُز ْٗض ايٌٓٝ  -67

 املٓظي١  َٚضٜٛط           0 يػ بغبب عًُٝات ايتذفٝفاْهُؾت َغاس١ عريت٢ ارنٛ ٚايرب  - 68

           0 ٜتُٝظ َٓدفض ايفّٝٛ ف٢ إ صٚاعب قاع٘ صٚاعب ْٗض١ٜ  -69

           0 تعز ريتا عض ٜٛعف َٔ اخصب اصاض٢ املٓدفض ٜٚؾػٌ مٛ ثًح َغاس١ املٓدفض  -40

 مشاٍ ؽضم ريتا عض ٜٛعف              0 ٜكع ايتذٜٛف ايؾُاىل  ملٓدفض ايفّٝٛ غضب ايزيتا  -46

 ايصشضا٤ ايػضب١ٝ        0 متتز ايصشضا٤ ايؾضق١ٝ َٔ ٚار٣ ايٌٓٝ ؽضقا ست٢ اؿزٚر َع يٝبٝا غضبا  -44

                                   0 َٔ ايعٛاٖض ايتطاصٜغ١ٝ هلطب١ َاصَضٜها ف٢ ايصشضا٤ ايػضب١ٝ َٓدفض ايفضافض٠  -40

 يٛعطٞ اهلطب١ ا 

            0 ٜٛدز ٚار٣ فريإ ف٢ املجًح اؾب٢ً ف٢ دٓٛب عٝٓا٤  -44

 0مل تظٜز أ١ُٖٝ َصض ايزٚي١ٝ ٚمل تصبح َصض َٔ أِٖ املعابض ايزٚي١ٝ يًتذاص٠ ايزٚي١ٝ  -

 0ايصزٚع املٓتؾض٠ ظباٍ األسض ٚاملجًح اؾبًٞ دٓٛب عٝٓا٤  مل تعٗض -

 0مل تعٗض ايكباب املعضٚف١ بايكباب ايغٛص١ٜ َجٌ قباب اؿالٍ ٚاملػاص٠  -

 0ا٤ ايػضب١ٝ ٚمل تتهٕٛ ايهجبإ ايض١ًَٝ مل تعٗض املدفطات ايصشضٚا١ٜ بايصشض -

      : 

 .َصض ؼز اييت ايعضض ٚرٚا٥ض ايطٍٛ خطٛط - أ

  اـضٜط١، ع٢ً ٚقغٗا ايرب١ٜ، اؿزٚر -ب

 .ايطبٝع١ يف طٛهلا ٚانتؾف

  ،اـضٜط١ ع٢ً ٚقغٗا ايبشض١ٜ، اؿزٚر - ز

 .ايطبٝع١ يف طٛهلا ٚانتؾف
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     .

        : 

 .ايععِٝ ايضَاٍ عض -0                 .اـاصد١ َٓدفض -4         .ايكطاص٠ َٓدفض -6

 .اؿه١ُ صأؼ -6                          .ايعٜٛٓات دبٌ -5          .احملاصٜل أبٛ غضر -4

 ايهبري اؾًف ٖطب١ -9         .َاصَاصٜها ٖطب١ -8        .ايبشض١ٜ ايٛاسات َٓدفض -7

       : 

 .بٓاؼ صأؼ -6

 .ايعبابز٠ ٖطب١ -4

 .املكطِ ٖطب١ -0

 .ايػضرق١ َز١ٜٓ -4

 .عًب١ دبٌ -5

 .ايعالقٞ ٚارٟ -6
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 .ط١ًٜٛ ط١َٝٓ فرت٠ يف أَطاص ٚ احصٜ ٚ دٟٛ ضػط ٚ سضاص٠ َٔ اؾٛ ساي١

 .ايٛاسز ايّٝٛ خالٍ سضاص٠ رصد١ أر٢ْ ٚ سضاص٠ رصد١ أع٢ً بني ايفضم  

 اؿضاص٠ رصد١ َتٛعط ٚ ايغ١ٓ ؽٗٛص ألسض اؿضاص٠ رصد١ َتٛعط بني ايفضم  

 0َا ايغ١ٓ ملٓطك١  ؽٗٛص ألبضر

 بني اؿضاص٠ رصدات يف ايهبري بايتفاٚت ٜتصف ٚ ايزاخ١ًٝ املٓاطل َٓاخ 

 عٔ ايبعٝز٠ ايزاخ١ًٝ املٓاطل يف سيو ٚ ايغ١ٓ خالٍ فصٍٛ أٚ ايٓٗاص ٚ ايًٌٝ

 .املا١ٝ٥ املغطشات

 اؾٓٛب١ٝ ايصشضا١ٜٚ اؾٗات َٔ تٗب األتضب١ ٚ بايضَاٍ ق١ًُ ق١ًٝ صٜاح 

 .ايضبٝع خالٍ فصٌ َصض مشاٍ ع٢ً

  إٔ ميهٔ اييت املا٤ غاص ن١ُٝ إىل اهلٛا٤ يف املٛدٛر٠ املا٤ غاص ْغب١ 

 .اؿضاص٠ رصد١ عٓز ْفػ تاَا تؾبعا اهلٛا٤ بٗا ٜتؾبع

 .املدتًف١ املٓاخ١ٝ عٓاصضٖا يف تتؾاب٘ األصض عطح َٔ َغاس١ 

 متٝظ اييت األَطاص ٚ احايضٜ ٚ ناؿضاص٠ املعتار٠ املٓاخ١ٝ األسٛاٍ يف اختالٍ 

 ٖا١ً٥ تأثريات إىل ايطٌٜٛ املز٣ ع٢ً تؤر٣ ٚ عطح األصض ع٢ً َا َهإ

 . ايطبٝع١ٝ اؿ١ٜٛٝ األْع١ُ ع٢ً

 املدتًف١ املٓاخ عٓاصض يتفاعٌ ْتٝذ١ اإلْغإ تزخٌ رٕٚ ُٜٓٛ ايشٟ ايٓبات 

 .ايرتب١ َع 

 َٔ تطُ٘ مبا تتُٝظ ايزاخ١ًٝ أٚ ١ًٝايغاس املٝاٙ أٚ األصض َٔ َغاس١ 

 ق١ُٝ سات طبٝع١ٝ ظٛاٖض أٚ أمساى سٝٛاْات أٚ أٚ ْباتات س١ٝ، نا٥ٓات

 0 مجاي١ٝ أٚ عٝاس١ٝ أٚ ع١ًُٝ أٚ ثكاف١ٝ

 بغبب بعزٖا عٔ املؤثضات ايبشض١ٜ . -

 بغبب اَتزار دباٍ ايبشض االمحض مبشاسا٠ ايغاسٌ َٔ ايؾُاٍ اىل اؾٓٛب . -

َععِ االصاض٢ املصض١ٜ ع١ًٝٗ ق١ًًٝ االصتفاع فال ٜٛدز تأثري يًتطاصٜػ ع٢ً رصد١ اؿضاص٠ ٕ ال  -

 ب١ًٝ.باعتجٓا٤ املٓاطل اؾ

عزّ ٚدٛر َضتفعات ع٢ً طٍٛ ايغٛاسٌ ايؾُاي١ٝ ملصض ٜغاعز ع٢ً تٛغٌ ايضٜاح  ايؾُاي١ٝ   -

 ٚايؾُاي١ٝ ايػضب١ٝ اىل ايزاخٌ ٚعكٛط األَطاص .



9 
  

 

 

ط املٓدفض فٛم بغبب ؼضى ايضٜاح  َٔ ْطام ايطػط املضتفع فٛم ايبشض املتٛعط اىل ْطام ايطػ  -

 ايٝابػ .

 بغبب اعتزاٍ رصدات اؿضاص٠ .  -

 عزّ ٚدٛر تطضف َٓاخ٢ نُا حيزخ ف٢ فصٌ ايضبٝع َع اضطضابات د١ٜٛ . -

 ٗات ايصشضا١ٜٚ اؾٓٛب١ٝ .بغبب َضٚص املٓدفطات اؾ١ٜٛ املتذ١ٗ َٔ ايػضب يًؾضم قار١َ َٔ اؾ -

 بغبب ٖبٛب ايضٜاح ايعهغ١ٝ ايػضب١ٝ . -

 اختالف رصد١ اؿضاص٠ َٔ َٓطك١ ألخض٣ سغب االصتفاع . -

 صدات صٝفا ٚؽتا٤ َكاص١ْ باملٓاطل ايغاس١ًٝ اجملاٚص٠ .ر 60انفاض اؿضاص٠ فُٝا الٜكٌ عٔ  -

 عكٛط األَطاص ؽتا٤ ٚقًتٗا ف٢ ايصٝف . -

 عكٛط بعض ايجًٛز ع٢ً ايكُِ اؾب١ًٝ . -

 عكٛط أَطاص صعز١ٜ فذا١ٝ٥ ٜٓتر عٓٗا عٍٝٛ ف٢ فص٢ً ايضبٝع ٚاـضٜف . -

 عكٛط أَطاص غظٜض٠ ع٢ً دبٌ عًب١ ف٢ اقص٢ دٓٛب ؽضم َصض . -

بغبب إ األطضاف ايؾُاي١ٝ فُٝٗا ؽتًف عٔ األطضاف اؾٓٛب١ٝ نُا إ ٚار٣ ايٌٓٝ ف٢ َصض ال ميجٌ  -

 فاصال ٚال اقُٝا َٓاخٝا بني ايؾضم ٚايػضب .

بغبب طٜار٠ ن١ُٝ االْبعجات اؿضاص١ٜ ٚاملًٛثات املتٛيز٠ عٔ عًُٝات االسرتام ف٢ ايػالف اؾ٣ٛ  -

 0 بغبب األْؾط١ ايبؾض١ٜ 

شض املتٛعط بعز اْصٗاص بغبب استُاٍ تعضضٗا ـطض ايػضم اسا سزخ اصتفاع ف٢ َغت٣ٛ َٝا٠ ايب -

 اؾًٝز ف٢ ايكطبني ايؾُايٞ ٚاؾٓٛبٞ .

 اْتؾاص ايرتب١ ايض١ًَٝ . -                                   بغبب ق١ً املٝا٠ . -

 ٚصفا٥ٗا . رف٤ املٝاٙ –بغبب  -

 اْتؾاص ايؾعاب املضدا١ْٝ ايت٢ ؽهًت ًَذأ آ َٓا مل٦ات األْٛاع َٔ األمساى ٚاألسٝا٤ املا١ٝ٥ ايٓارص٠ . -

 0ؿُا١ٜ اؿٝا٠ ايرب١ٜ ايٓبات١ٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ املٗزر٠ باالْكضاض ٚايعٛاٖض اؾػضاف١ٝ ايٓارص٠  -

 ؾٝٛيٛد١ٝ ٚاؿفض١ٜ ايكزمي١ .محا١ٜ ايتهٜٛٓات ا -

 تؾذٝع بضاَر ايبشح ايع٢ًُ ٚايضصز ايب٢٦ٝ هلش٠ املٓاطل املتُٝظ٠ . -

 ْؾض ايٛع٢ ايب٢٦ٝ يًشفاظ ع٢ً اإلصخ ايطبٝع٢ ٚايبؾض٣ . -
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 تضتب ع٢ً سيو : -

 00،  68ععِ َغاس١ َصض يف ايٓطام املزاص٣ اؾاف ) ايصشضا٣ٚ ( ايش٣ ميتز بني را٥ضت٢ عضض ٚقٛع َ -

 مشاال .

 رخٍٛ االطضاف ايؾُاي١ٝ َٔ َصض ضُٔ َٓاخ ايبشض املتٛعط . -

 تضتب ع٢ً سيو عٝار٠ املٓاخ ايكاص٣ سٝح : -

 بري ف٢ املٓاطل ايزاخ١ًٝ ف٢ فص٢ً ايصٝف ٚايضبٝع .تضتفع رصدات اؿضاص٠ اصتفاع ن -

 تٓدفض رصدات اؿضاص٠ ف٢ املٓاطل ايزاخ١ًٝ ف٢ فصٌ ايؾتا٤ . -

 تضتب ع٢ً سيو اصتفاع رصدات اؿضاص٠ ع٢ً َععِ دٗات َصض صٝفا خاص١ دٓٛب َصض . -

 اثاص ايضَاٍ ٚاالتضب١ . -                                     0اصتفاع رصدات اؿضاص٠  -

 اْتؾاص بعض األَضاض اـطري٠ ناملالصٜا ٚعضطإ اؾًز باإلضاف١ اىل ضضبات ايؾُػ . -

 ألَضاض .طٜار٠ َعزالت تهاثض اؿؾضات اىل  تٓكٌ  ايعزٜز َٔ ا -

 تضتب ع٢ً سيو اختفا٤ ادظا٤ َٔ ايؾٛاط٧ ايض١ًَٝ خاص١ ع٢ً طٍٛ ايغاسٌ ايؾُاىل .  -

انفاض إْتاد١ٝ بعض احملاصٌٝ ايؾت١ٜٛ ايت٢ ؼتاز اىل رصد١ سضاص٠ َٓدفط١  -تضتب ع٢ً سيو :  -

 فاع ف٢ إْتاد١ٝ بعض احملاصٌٝ ايصٝف١ٝ .ٜكابً٘ اصت

 اؿاد١ اىل املظٜز َٔ َٝا٠ ايض٣  ملٛادٗ٘ رصدات اؿضاص٠ املضتفع١ . -

 ألت٢ :سٝح ٜؤثض َٛقع َصض بايٓغب١ يًُغطشات املا١ٝ٥ ع٢ً املٓاخ ف٢ املٓاطل ايغاس١ًٝ نا -

 ضٝل املز٣ اؿضاصٟ اي٢َٛٝ ٚايفص٢ً . -6

 طٜار٠ َعزالت ايضطٛب١ ايٓغب١ٝ . -4

 اعتزاٍ رصدات اؿضاص٠ ٚعكٛط االَطاص ايؾت١ٜٛ ف٢ املٓاطل ايغاس١ًٝ ايؾُاي١ٝ . -0

ٜؤثض َٛقع َصض بايٓغب١ يًٝابػ ٚاعتباصٖا دظ٤ َٔ ايصشضا٤ ايهرب٣ اإلفضٜك١ٝ ع٢ً املٓاخ ف٢  -

 ١ًٝ ناألت٢ :املٓاطل ايزاخ

 ايضبٝع. ايصٝف ٚ اصتفاع رصدات اؿضاص٠ ف٢ فص٢ً -6

 انفاض رصدات اؿضاص٠ ف٢ فصٌ ايؾتا٤ . -4

 اتغاع املز٣ اؿضاص٣ اي٢َٛٝ ٚايفص٢ً ٚتعضض بعض املٓاطل ناملٓٝا يًتطضف اؿضاصٟ . -0

 سٝح ؽتا٤ تغبب ٖبٛب ايضٜاح ايؾُاي١ٝ ايػضب١ٝ ايت٢ تغكط األَطاص ايؾت١ٜٛ . -

 صبٝعا تغبب ٖبٛب صٜاح اـُاعني . -
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 سٝح ٜغاعز ع٢ً تًطٝف رصد١ سضاص٠ ايصٝف ٚدعٌ ايؾتا٤ انجض رف٦ا ف٢ املٓاطل ايغاس١ًٝ . -

 ايؾت١ٜٛ فتغبب عكٛط األَطاص ٚايت٢ تكٌ باالػاٙ مٛ ايزاخٌ . تهجض ب٘ املٓدفطات اؾ١ٜٛ -

سٝح ٜتُٝظ باعتزاٍ رصدات اؿضاص٠ ٚعزّ ٚدٛر تطضف َٓاخ٢ نُا حيزخ ف٢ فصٌ ايضبٝع َٔ  -

 اضطضابات د١ٜٛ .

 ض ايٓباتات اؿٛي١ٝ خاص١ بعز عكٛط األَطاص ؽتا٤ .سٝح ف٢ مشاٍ َصض تٓتؾ -

ف٢  بطٕٛ االٚر١ٜ بايصشضا٤ ايؾضق١ٝ ٚعٝٓا٤ تٓتؾض ايٓباتات ٚايؾذريات ايت٢ هلا ايكزص٠ ع٢ً ايٛصٍٛ  -

 ظشٚصٖا اىل املٝاٙ ايت٢ تتغضب ؼت عطح األصض .

 ف٢ أعكاب عكٛط األَطاص ٚاؾضٜإ ايغ٢ًٝ ف٢ فاص٣ األٚر١ٜ . -

سٝح تٛدز أْٛاع كتًف١ َٔ اؿٝٛاْات ايرب١ٜ ايت٢ اعتطاعت ايتهٝف َع ايعضٚف املٓاخ١ٝ  -

 ايغا٥ز٠ َجٌ اؾُاٍ ٚايظٚاسف ٚايكٛاصض ٚايػظاٍ ٚايٛعٌ ٚايش٥اب ٚايجعايب .

 ملٓاخٞ .....  تكع َععِ َصض يف ايٓطام ا -6

 إقًِٝ املضتفعات (   – ايصشضاٟٚ  –ؽب٘ ايصشضاٟٚ  –) ؽب٘ ايبشض املتٛعط                                                    

 تعز َز١ٜٓ أنجض َزٕ َصض تعضضا يًتطضف املٓاخٞ ...                     -4

 األقصض (   –أعٝٛط   – املٓٝا  –) عٖٛاز                                                                                                                                

 تعز املٓطك١ ايٛاقع١ ................أنجض املٓاطل سضاص٠ صٝفا يف َصض ... -0

 مشاٍ ايصشضا٤ ايؾضق١ٝ (   – دٓٛب أعٛإ  –اٍ عٝٓا٤ مش  –) دٓٛب عٝٓا٤                                                

 0ٜطًل عًٞ ايضٜاح ......يف فصٌ ايصٝف صٜاح اهلٛا٤ ايبشضٟ  -4

 (  اؾٓٛب١ٝ  –ايؾضق١ٝ  –ايػضب١ٝ – ايؾُاي١ٝ ايتذاص١ٜ)                                                                          

 ......فصٌ عكٛط االَطاص ايض٥ٝغٞ يف َصض.             ٜعز فصٌ.......... -5

 ( اـضٜف –ايضبٝع   –ايصٝف   – ايؾتا٤  )                                                                                                     

 تٗب صٜاح..................عًٞ مشاٍ َصض خالٍ فصٌ ايضبٝع.   -6

 ( ػاص١ٜ   –مشاي١ٝ غضب١ٝ   –مشاي١ٝ   – اـُاعني )                                                                             

 ٜعز االقًِٝ...............انجض اقايِٝ َصضاعتزاال يف رصد١ اؿضاص٠. -7

 اقًِٝ املضتفعات(   – اقًِٝ ؽب٘ ايبشض املتٛعط  –اقًِٝ ؽب٘ ايصشضا٣ٚ   –)االقًِٝ ايصشضاٟٚ                      

 تغكط ثًٛز ؽتا٤ا عًٞ ايكُِ اؾب١ًٝ يف اقًِٝ املضتفعات خاص١ ق١ُ دبٌ......................... -8

 محاط١(  -ٜٛٓات ايع  – عاْت ناتضٜٔ  –)عًب١                                                                                         

 َٔ املزٕ ايت٢ تٓت٢ُ يالقًِٝ ايصشضاٟٚ يف َصض َز١ٜٓ..............   -9

 ( بين عٜٛف  –ايفّٝٛ   –ايغٜٛػ   – ايكصري )                                                                                       

 اصال ٚال اقًُٝا َٓاخٝا بني ايؾضم ٚايػضب.الميجٌ.......................يف َصض ف -60

 (  ايصشضا٤ ايػضب١ٝ  –دبٌ ايعٜٛٓات   –دباٍ ايبشض االمحض   – ٚارٟ ايٌٓٝ )                                                 

 اصتفاع َٓغٛب املٝاٙ يف ايبشاص ٚاحملٝطات ٜؤرٟ ايٞ غضم.......................... -66

 عري٠ قاصٕٚ(  –عري٠ ايغز ايعايٞ   – ادظا٤ َٔ ايزيتا  –ايصشضا٤ ايؾضق١ٝ ملصض  )                                      
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 تٓتؾض ع٢ً طٍٛ عاسٌ ايبشض االمحض ايغبدات املًش١ٝ اييت ُٜٓٛ بٗا ْبات .........................  -64

 ( ايػضقز  –املًٛح   –ايغهضإ   –ايؾٝح  )                                                                                               

 تُٓٛ اؽذاص ايغٓط يف َٓطك١.................يف اقص٢ اؾٓٛب ايؾضقٞ يًصشضا٤ ايؾضق١ٝ. -60

 ( ٚارٟ ايػضْزٍ  –عٕٝٛ َٛع٢   –ٚارٟ ايعضٜؿ   – دبٌ عًب١ )                                                                         

 َٔ ايٓباتات ايت٢ تتشٌُ اؾفاف يف ايٓطام  اهلطيب بايصشضا٤ ايؾضق١ٝ ................ -64

 ( ايغهضإ  -املغهٜٛت   –ايطًح   – ايػضقز )                                                                                               

 تعز ق١ُٝ....................اٍٚ ق١ُٝ طبٝع١ٝ يف َصض. -66

 ( ايصشضا٤ ايبٝطا   – صأؼ قُز  –ْبل   –ايظصاْٝل ٚعبد١ ايربرٌٜٚ  )                                                        

 َٔ اٚصبا ٚاعٝا اىل افضٜكٝا. متجٌ ق١ُٝ ..............احملط١ االٚىل يضاس١ ايطٝٛص املٗادض٠ -67

 ( ايصشضا٤ ايبٝطا   –ايػاب١ املتشذض٠   –ْبل   – ايظصاْٝل ٚعبد١ ايربرٌٜٚ )                                                 

 ( خط االعتٛا٤  )               0تتعاَز ايؾُػ يف فصٌ اـضٜف عًٞ َزاص ايغضطإ يف َصض - 6

 (  خيتفٞ تأثري املضتفعات عًٞ ايضٜاح ٚعكٛط االَطاص يف َصض العتٛا٤ ايغطح.        )  -4

 ( املٓدفض   ٜتهٕٛ ْطام َٔ ايطػط املضتفع فٛم ايٝابػ املصضٟ يف فصٌ ايصٝف.      ) -0

 (  )               ٜعز فصٌ اـضٜف افطٌ  فصٍٛ ايعاّ َٓاخٝا يف َصض.            -4

تٓدفض رصد١ اؿضاص٠ ايصػض٣ يف بعض املٓاطل بايصشضا٤ ايػضب١ٝ يف فصٌ ايؾتا٤ يٝال إيٞ ايصفض  -5

 ( امل٦ٟٛ.) 

 ( ايؾتا٤   تٗب ايضٜاح ايؾُاي١ٝ ايػضب١ٝ عًٞ َصض يف فصٌ اـضٜف.         ) -6

 (  ايؾتا٤  م ايبشض املتٛعط.   )تتشضى ايٓدفطات اؾ١ٜٛ يف فصٌ ايضبٝع َٔ ايؾضم يًػضب فٛ -7

 (  تعز َز١ٜٓ طٓطا َٔ َزٕ إقًِٝ ؽب٘ ايبشض املتٛعط يف َصض.         )  -8

 ( املضتفعات   َٔ َزٕ االقًِٝ ايصشضاٟٚ يف َصض عاْت ناتضٜٔ.     ) -9

 (  تؤر٣ ايتػريات املٓاخ١ٝ ايٞ طٜار٠ ايطػط عًٞ َصارص ايطاق١.       )  -60

 ايٓباتات ايطبٝعٝ٘ يف أٚر١ٜ ايصشضا٤ يف َصض ْتٝذ١ ٚدٛر اآلباص ٚايعٕٝٛ.  تُٓٛ  -66

                                                                                      (  قزصتٗا يف ايٛصٍٛ إيٞ املٝاٙ ايباط١ٝٓ ) 

 ( ايغٌٗ ايغاسًٞ ـًٝر ايغٜٛػ  )  تٓتؾض اؽذاص املالضٚف عًٞ طٍٛ ايغاسٌ ايؾُايٞ ملصض.   -64

 ( َٔ احملُٝات اؾٝٛيٛدٝ٘ قُٝ٘ ايػاب٘ املتشذض٠ باملعارٟ.      )  -60

 (   تكع ق١ُٝ ْبل عًٞ عاسٌ خًٝر ايعكب١ بغٝٓا٤.                     )  -64

 تتُجٌ غاب١ صأؼ قُز منٛسدا فضٜزا يًهجبإ ايض١ًَٝ ٚايتهٜٛٓات اؾٝٛيٛد١ٝ.  -65

                                                                                                    ( ق١ُٝ ايصشضا٤ ايبٝطا٤ ) 

 تٛدز أؽذاص ايٓدٌٝ يف ؽهٌ ػُعات َتفضق١ راخٌ ؽب٘ دظٜض٠ عٝٓا٤ يف ٚارٟ ايعضٜؿ.  -66

                                                                                                    (  ٞعني َٛع  ) 
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 عزرِٖ سٝح َٔ بايغهإ املضتبط١ يًُعًَٛات ؽاٌَ ٚسصض مجع عًُٝات 

 ٚيف َع١ٓٝ َٓطك١ يف هلِ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاألٚضاع االقتصار١ٜ  ٚتٛطٜعِٗ

 . قزر٠ ١ٝٓطَ فرت٠

 املٛايٝز تغذٝالت يف أعاعا ٚتتُجٌ َصض يف ايغها١ْٝ يًبٝاْات َصزص 

 .ٚغريٖا ايظٚاز ٚايطالم  ٚساالت ٚايٛفٝات

 َعزالت ٚانفاض املٛايٝز َعزالت اصتفاع ْتٝذ١ ايغهإ عزر طٜار٠ 

 .ايٛفٝات

 ايعاّ َٓتصف يف ايغهإ عزر ع٢ً َكغَٛا اّايع يف األسٝا٤ املٛايٝز عزر 

 × 6000 

 ايعاّ َٓتصف يف ايغهإ عزر ع٢ً َكغَٛا ع١ٓ َٔ أقٌ ايٛفٝات عزر 

 × 6000 

 . اهلذض٠ ْتٝذ١ ايغهإ أعزار يف ايظٜار٠ بٗا ٜٚكصز  

 أٚ ايعٌُ بٗزف ايزٚي١ سزٚر راخٌ ألخض٣ َٓطك١ َٔ ايغهإ اْتكاٍ 

  راخٌ أخض٣ إىل قافع١ َٔ ايغهإ َجٌ اْتكاٍ .... ايتعًِٝ أٚ اإلقا١َ

 .املزٕ إىل ايضٜف َٔ ايغهإ ٖذض٠ أٚ َصض

 .. ايتعًِٝ  أٚ اإلقا١َ أٚ ايعٌُ بٗزف أخض٣ إىل رٚي١ َٔ ايغهإ اْتكاٍ 

 .ايعضب١ٝ إىل ايزٍٚ املصضٜني ٖذض٠ َجٌ

 األْؾط١ سغب أٚ ايعُض١ٜ ايف١٦ ٚ ايٓٛع سغب ايغهإ تكغِٝ 

 .ايتعًُٝٞ أٚاملغت٣ٛ االقتصار١ٜ 

 ٚايرتنٝب أعزارِٖ سٝح َٔ ايغهإ يتُجٌٝ ايبٝا١ْٝ األؽهاٍ أسز 

 .ايٓٛعٞ

 ٝز ٚانفاض ايٛفٝات.ايظٜار٠ ايطبٝع١ٝ َٔ خالٍ اصتفاع َعزٍ املٛاي -بغبب: 

 ايظٜار٠ غري ايطبٝع١ٝ املتُج١ً يف اهلذض٠. -        

 

 ايبطاي١ خاص١ بني ايٓغا٤ . -عاّ .                     68طٚاز االطفاٍ رٕٚ  -

 اصتفاع ْغب١ ايفكض . -اصتفاع ْغب١ اال١َٝ .                              -
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 إيٞ ايكاٖض٠ ايهرب٣. ١ٖذض٠ ايغهإ يف َصض قافعات دٓٛب ايصعٝز ٚ املٓٛفٝ -

 اصتفاع األدٛص.  –تٛافض فضص ايعٌُ.            -بغبب: 

 تٛافض اـزَات ايصش١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ.  –        اصتفاع َغت٣ٛ املعٝؾ١.        -

 اص٠ ٚاؿهِ ٚاملٓؾآت ايرتف١ٝٗٝ ٚايجكاف١ٝ.تضنظ اإلر -

 

 بغبب عٍٗٛ ايظصاع١ ٚعٗٛي١ َز ايطضم ٚإْؾا٤ املزٕ. -

 

 ايبؾض١ٜ املدتًف١. صعٛب١ قٝاّ األْؾط١ -ْزص٠ األَطاص .                -        0بغب: اصتفاع رصد١ اؿضاص٠ 

 

 بغبب  ايرتب١ اـصب١ ايصاؿ١ يًظصاع١. -

 

 بغبب ايتظاٜز ايغهاْٞ ايهبري ايشٟ ٜفٛم نٌ َعزالت ايت١ُٝٓ االقتصار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ. -

 ع١ ٚغريٖا َٔ اؿضف اييت ال ؼتاز تعًِٝ.بغبب: عٝار٠ سضف١ ايظصا

 ايفكض ٚانفاض َغت٣ٛ املعٝؾ١. -ق١ً اـزَات ايتع١ًُٝٝ.                       -

 اعتدزاّ األطفاٍ نأٜز عا١ًَ. -اصتفاع تهًف١ ايتعًِٝ.                          -

 

 0اهلذض٠ َٔ ايضٜف إيٞ املزٕ يف َصض   -

تضتب عًٞ سيو : اصتفاع َعزٍ ايُٓٛ ايغهاْٞ ٚاصتفاع ْغب١ ايشنٛص إيٞ اإلْاخ باحملافعات 

 املغتكب١ً يًٗذض٠.

 ظٗٛص ايعزٜز َٔ املؾهالت يف املزٕ َجٌ االطرساّ ٚايعؾٛا٥ٝات. -

يعُاي١ ) خاص١ ايظصاع١ ( يف احملافعات ايطاصر٠ ٚفض٠ األٜزٟ ايعا١ًَ باحملافعات  اؾاسب١ ْٚكص ا -

 يًغهإ.

 ٜرتتب عًٞ سيو طٜار٠ ْغب١ اإلعاي١ َٚا تتطًب٘ َٔ َتطًبات سٝات١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚتع١ًُٝٝ. -

زٕ ٚظٗٛص َؾهالت دزٜز٠ تؾٌُ تضتب عًٞ سيو تظاٜز ايعب٤ ٚايطػط عًٞ اـزَات يف امل -

 تزٖٛص املضافل ٚتًٛخ ايب١٦ٝ ٚطسف املباْٞ عًٞ األصاضٞ ايظصاع١ٝ احملزٚر٠ ٚاْتؾاص ايعؾٛا٥ٝات.

 


