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 الديباجة:

التررثاه يةيررة فة اوررة  فلعررة الجررهة ل ف الررديا لعررة الأنررةرل وررف يا رر  لر ؛اررثا ة اوتنررا الرر  الأرر    ر الاة فةررا  فالفالرر         

   , وررنب  القوالررةر ثبررا نا  فونررا؛ا   جرر اقاالأرر  ةررثفي ةثي ررة  تةا ررز ةبررث ا مالنررة الرر  الاا ررم لقبا ررث ف ترر  الالررت بز 

اأررثاا  و يتارراب بتنااررة الن اوررة فالتررثاه الجررهبم فالن ررةا بهررااا  ف  الاررد الااتارر بنجررث الررةةم الأنررم فالتررالف  الرر   ررف  اا

 و ز فا د يهبث ب اأاة التم  قاق ب ز ونار فبا ث باا يباثم البصث فاله ز فالثفح . ل ال ةية ثناثي فالتهداي

الجررهباة فةررااا  ف  الاررد والبارري يهررد الأنررد  الجررهبم الصررعاث  ل ة  فالباررة فا ال نرر فالجررةا   ا مقررة وررم  التانقررةوناررديا 

 ل فم ثوررة االمررفالاة  ل فالافالرر  البدفيررة فالثيأاررةل فقررد ؛اررديا الانقررة وررم الأررثاا  ثال اررز لف الن اررز لف ال رر  الهثبررمالاوائثيررة

ا فجررر  البجرررثل واهرررا؛م ال ةيررة التهرررداي  ل لف ورررم الفالرر فالهرررائف   الاجرراةث البااارررة برررا  ا وررثاا فالثالررو ا الررراميعم  تررر 

 فة اوتم يم يةيتم .

ةقرر  الررثن  الرر  الا ررةا الابالفلررة وررم يررالا الااررا  الرر  قبررز البررا نا  الاوائررثيا  فالهررث ل دا لر يررال  الا ررةا ا  رروا  البرردفاي 

فالبصررة ي بررا  د ارراا التررثاه ف أهاقرر  وررم الااتارر  فالاررا ي ت رر   دةررااي الببررث  وررم  جررهبا  التررثاه ف رراانت  بررثفح الهصررث 

الرراا التررثاه ف  أهاقرر  وررم الةاقرر  الرر   ررف   اللرراا ة التثاةاررة ف الالرراياة وررم فمررهانا ا ف   الرر   ررف  يررالا الاجررثف  دلرر  دا

 الد ز الةطنم .

 دش الاة الاةب الد امم:

در البررديث ةرر  التررثاه يلررتدةم ج ررةا الت االقررة بررا  البررا نا  وررم الاررا  الأرر  فالتررثاه فالأنررا؛ا  فالبررثواا  وررم الاارردار 

الةقأررا ة اواررا فو ثيررا فاجتااةاررا فاقتصرراايا يررن م بررالتثاه الابقررم  فالرر  فالاؤملررا  الن اواررة التررم  بررث ف ررايت ا يلررتدةم 

  فل ا  ظ ث ةدي التلاؤا  الن ا:

 يز يا   لقبا ث ف  لقثماب  فالنبا  فالبثوم فالهاا ي الالاياة الأهقاة لقتهثيف بالتثاه؟ .1

 الا ية فاق   التثاه ال   ف  الأنةر التج اقاة؟ .2

 التج اقاة وم د ااا التثاه؟ الايم ديااباا  فمقباا  الالاياة .3

 ثاأاة اامتناا  وم التظايثا  الن اواة الدا قاة فال ا جاة وم جقب الاتالف  ف هثيف بالتثاه؟ .4

 الباف  الاةب الد امم: 

 التثاه الايات  ف  ة   وم الهاقاة االبداةاة التج اقاة -1

 . ف أهاق  التثاه البثام ثاد ز الأنةر التج اقاة  -2

   التثاه وم ا ةاا  الأناة با  االمتق اب فاالقصاا فالتعااب التةا ز ال -3

 التثاه فالأ  التج اقم با  الهطاا  الاا م ف بديا  البا ث -4

 التظايثا  الأناة فالن اواة فاف يا وم  أهاز التثاه -5
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 bouzar2010@ymail.com: البثيد االل تثف؛م ةق  اةب الد امم الدثتة ي بةما   بابةلثئالة ال ثمز الادا ف  

 

 

  ةا يخ ال اة:

 2020الا س  20متفب الاق صا  آ ث لجز ا

 2020الا س  25الثا ةق  الاق صا  

 2020لوثيز  01آ ث لجز امتفب الادا ف  ثاالقة  

 2020لوثيز  07 ا يخ دجثاا الاةب الد امم 

 


