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 ػمل اًخسًزة اًصاييض يف وزصة معي

 ذزوص: وسؼى ًيلي اكفة اًؼَوم اًيظًصة ٕاىل مِسان اًخعحَق اًؼمًل

ة هوهَ  ة راث الٔمهَة اًؼاًَ ؼخرب من املواذ ألساسَ  ػمل اًخسًزة اًصاييض ُو بٔحس املواذ اًيظًصة امللصت يف فصغ اًؼَوم اًيظًصة ًو

 خيط معََة اًخسًزة جاكفة حماوزُا.ٍصفس اصلازسني ابملؼَوماث اًؼَمَة مبا 

ة اًيظًصة مما بٔغعاُا صالك من اًصاتتة صلى ذازس هيا من ظَحة  شٍ املاذت اًؼَمَة اكهت والساًت حدُسة اًلاػة اصلزاسَ  ُو

 اًلكَة.

هتا وزصة معي وسؼَا من فصغ اًؼَوم اًيظًصة ًصفس املؼَوماث اًؼَمَة اًيظًصة ابًخجصتة اًؼمََة، فلس مت ثيظمي حمارضت هوغَة ثَ

ةل الادذحاز املؼمتس ػىل اًيظام   يف ماذت ػمل اًخسًزة تؼيوان )هَفِة حتسًس اًضست اًخسًزخِة ًالغة اًواحس واًفًصق توسَ 

س ًوم اًثالاثء املوافق  اًالبٔوهسجَين اًفوسفاحِين تسون النخَم( حارض فهيا الٔس خار املساػس اصلنخوز غٌلز ذزوص زصَ 

احملارضت مت الاهخلال ٕاىل مَؼة اًساحة واملَسان ارلازيج ًخيفِش احملارضت ػىل صلك وزصة معي، فدؼس ٕاًلاء   ،1/2/1025

ة21 - 22مرت جزمن ًرتاوخ ما تني ) 200ٕار بٔحًصت ممازساث زوغ مسافة  مرت، وهَفِة  200ممتثال جصوغ   ( اثَه

اًضست املس خزسمة، وحبسة اًيحغ  اس خرصاح اًيحغ اًلعوي ًلك ظاًة ػىل حست، وزلَع اًعالة من اخي حتسًس هوغ

 دفِف(. -مذوسط  -ػايل  -)كعوى 

ة، فدؼس لك ممازسة معََة جنصهيا ًؼَوم املواذ  وبٔفاذ ذزوص: ٕان اًؼَوم اًيظًصة ال ميىن ٔبن ثضي حدُسة اًلاػاث اصلزاسَ 

مس حتس يا هحريا يف مس خوى ثفاػي اًعَحة مع املاذت طلعل سًس متص هبشٍ املٌلزسة مع   لك اًؼَوم اًيظًصة.اًيظًصة َه
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ة ثحارش اذاء الامذحان اًفعًل ًعَحة اصلزاساث اًؼََا ة اًحسَه  اًرتَت

ة وػَوم اًصايضة يف خامؼة تـساذ ًوم اًثالاثء  ة اًحسَه اذى ظَحة اصلزاساث اًؼََا ) املاحس خري واصلنخوزاٍ ( يف لكَة اًرتَت

اػاذٍ  1025اصلزايس الاول واًيت حزامٌت مع تساًة اًس ية املَالذًة اوىل اايم الامذحاانث ٌَفعي  1/2/1025املوافق 

 هللا ػَهيم وػىل اًؼصاكِني امجع ابرلري واٍمين واًربنة.

ة ٌضلزاساث  وهبشٍ املياس حة كام الاس خار اصلنخوز ػسي ظازق اًصتَؼي ) معَس اًلكَة ( جبوةل ػىل مجَع اًلاػاث الامذحاَه

س زئُس صؼحة اصلزاساث اًؼََا، ممتيا هلم ػاما ذزاس َا ممتمزيا ملكال ابًيجاخ اًؼََا جصفلة اًساذت مؼاوين ا ًؼمَس، واًسَ 

اث اًؼَمَة اخملخَفة من مؤمتصاث، هسواث، وزص معي، وحمارضاث  والاجناساث اًؼَمَة واًححثَة فضال غن املضازنة يف اًفؼاًَ

 هوغَة، اخل نٌلحرضٍن ومضازنني.

 ومواهحة اًخعوزاث اًيت ثعي اٍهيا اًلكَاث املياظصت يف اًوظن اًؼصيب واًؼامل.ًـصط الازثلاء اًؼَمي واًححيث 
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 ظَحدٌا اماهة يف اغياكٌا

ة وػَوم اًصايضة اًخواظي واًخفاػي مع ظَحة اًلكَة، وًخجسس ُشا اًخواظي تؼلس الاحامتػاث  ة اًحسَه حتصض غٌلذت لكَة اًرتَت

مصاحي  اكفة، اومن ذالل الاحامتػاث اًيت ثيظمِا اًفصوغ اًؼَمية مع ظَحهتا، فضال غن اصلوزًة سواء مع ممثًل اًضؼة ٌَ

ة ٌَلاء هبم غن كصة ومؼصفة مذعَحاهتم واحذَاخاهتم  ادلوالث اًخفلسًة اصلوزًة ٌَلاػاث اخملععة ًعَحة اصلزاساث الاوًَ

مواذ اًيظًصة.  وزاهيم مبفصذاث املهنج ٌَ

جبوةل ػىل  1/2/1025ازق اًصتَؼي جصفلة اًساذت املؼاوهني ًوم اًثالاثء املوافق والخي ُشا كام الاس خار اصلنخوز ػسي ظ

ة اكفة هميئني اايمه حبَول اًس ية املَالذًة ادلسًست وممتنن هلم اًيجاخ اًحاُص واًخفوق اًؼَمي، وحهثم ترضوزت  اًلاػاث اصلزاسَ 

ة ػىل مس خوى اًؼصاق واًوظن اًؼصيب واًؼ ة مضازنهتم ابًحعوالث اًس يًو امل ٌَحعول ػىل امذَاساث ػَمَة وصِاذاث ذوًَ

  واًيت ثؼس اجناساث ٌَؼصاق واًصايضة اًؼصاكِة.
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 اجناس ذويل حتىميي يف املحازست ًخسٌزيس من لكَدٌا

ة وػَوم اًصايضة  ة اًحسَه ة،  –نثريت يه مضازاكث ووضاظاث اساثشت لكَة اًرتَت ة، اصلوًَ خامؼة تـساذ يف احملافي اًؼصَت

ا، ومتثَي ادلامؼة واًؼصاق ذري متثَي والا خِة واًحعوالث وؿرُي ة واصلوزاث اًخسًز كَميَة من ذالل املؤمتصاث واًيسواث اصلوًَ

 تؼَمِم وزلافهتم واجناساهتم وحبوهثم .

ة وػَوم اًصايضة يف خامؼة ة اًحسَه تـساذ  ار حعي الاس خار املساػس اصلنخوز ػالء غحس هللا فالخ اًخسٌزيس يف لكَة اًرتَت

مومس  ة ػىل خائزت الاحتاذ اصلويل ًصايضة املحازست مضن افضي زالج حاكم يف اًؼامل ٌَ مصت اًثاَه وما  1024وٌَ ، وػىل ذَت

ة مضن ٍلوػة حاكم اًيرحة يف اًؼامل ٌَمومس   1025ذوًَ

ني  ة ًخحسًس افضي زالج حاكم ذوًَ وما ذوًَ ة وذَت مومس ار خيعط الاحتاذ اصلويل ٌَمحازست خائزت س يًو يف اًؼامل ٌَ

مومس ادلسًس   امليهتيي، ة ٍلوػة حاكم اًيرحة ٌَ ص اًخحىمي اصلويل يف اًؼامل ، 1025واتََُِم اىل غضًو ، ًدضجَع وثعٍو

ة اًيت ًمت فهيا ادذَاز ذ.ػالء غحسهللا فالخ ذالل زالج موامس مضن ُشٍ ادلائزت. شٍ املصت اًثاَه   ُو

ة واًؼاملَة، مدازك دلامؼة تـساذ ُشا الاجناس املمت زي ومدازك ًلكَدٌا الام حاظست ادلوائز واًضِاذاث اًخلسًٍصة احملََة واًؼصَت

 ابرن هللا ثؼاىل 1025واىل املًزس من الاجناساث يف ػام 
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ة ٌضازهون يف حتىمي تعوةل جبامؼة اٍهنٍصن ة اًحسَه  اساثشت اًرتَت

ة ة اًحسَه خامؼة تـساذ سواء اكهت مساٌُلث ػَمَة،  –وػَوم اًصايضة  نثريت يه مضازاكث ووضاظاث اساثشت لكَة اًرتَت

 ثسًزخِة (، اخل. –حبثَة، زايضَة ) حتىميَة 

ة وػَوم اًصايضة  ة اًحسَه ة دلامؼة اٍهنٍصن  –ار صازك ٍلوػة من اساثشت لكَة اًرتَت فصغ الاًؼاة اًفصكِة يف اًحعوةل اًس يًو

ظَحة لكَاث ادلامؼة، ومتثَت املضازنة ابًخحىمي ، ومسجًل ظاوةل من كدي ومبضازنة  26/21/1024ابًىصت اًعائصت تخازخي 

 -الك من:

 حنك اول –الاس خار املساػس اصلنخوز ماُص غحس الاهل 

 حنك اثين –الاس خار املساػس اصلنخوز هساء ايرس 

 مسجي ظاوةل –الاس خار املساػس اصلنخوز وسن خامس 

 مسجي ظاوةل –اصلنخوز َلس ظاحل 

اطلواث املشهوزت اسٌلهئم ػىل نخاة صىص وثلسٍص من الاس خار املساػس اصلنخوز مجؼة سٌَلن حِاذ مساػس زئُس نٌل وحعي 

ِا ظَةل فرتت اًحعوةل. يت تشًو ضؤون الاذاًزة، ورعل ثلسٍصا وحمثَيا ٌَجِوذ اٌَ  خامؼة اٍهنٍصن ٌَ
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 جمَس اًفصكِة ًياكش حماوز ُامة يف احامتػَ اصلوزي

ص ادلاهة ة وػَوم اًصايضة  ًخعٍو ة اًحسَه خامؼة تـساذ ػىل غلس  –اًؼَمي والاذازي حتصض اًفصوغ اًؼَمَة ًلكَة اًرتَت

 الاحامتػاث اصلوزًة الغضاء جماًسِا امليخرحني.

غلس جمَس فصغ الاًؼاة اًفصكِة احامتػَ اصلوزي ورعل ًوم   ادلسًس، 1025الخي رعل ومع اوىل اايم اًؼام املَالذي 

 جصئاسة الاس خار اصلنخوز َلس غحس اذلسني غعَة وحبضوز اكفة اغضائَ. 1/2/1025وافق اًثالاثء امل

ة يف اًلكَة واختار الاحصاءاث املياس حة ًِا وحسة  ة واًرتتًو ومت مٌاكضة اًؼسًس من املواضَع راث اًعةل ابًؼمََة اًخسٌزسَ 

ِا تني اغضاء اجملَس س ػىل مٌع اًخسذني مٌؼا ابات ابًلكَة وٌَجمَع  ظالحِاث اًفصغ ، وثَرعت احملاوز اًيت مت ثساًو تــ اًخبَٔه

ة وػسم ثوحَِ اًعَحة ػىل رشاءُا، اما خبعوض اًؼمي اًخعوغي: مفن اًرضوزي  ع املالسم اصلزاسَ  ذون اس خثٌاء، مٌع ظحع وَت

ًؼمي تيظام امللصزاث حر اًعَحة ػىل اًلِام ابلٔغٌلل اًخعوغَة وإبرشاف الٔساثشت وتسون حتسًس اًيوغ، اًخوحَِ تسزاسة ا

ني  وزفع امللرتحاث خبعوظَ حتضريا ػىل اًؼمي تَ، )ارلعوظ اًؼامَ(   ثفؼَي اًؼمي ػىل ورش حمارضاث اًساذت اًخسٌزسَ 

س وامللسم من كدي اصلنخوز َلس َلوذ، اصلنخوز  يف املوكع اإلًىرتوين ٌَلكَة، املوافلة ػىل زفع نخاة مساػس ملرتخ جىصت اًَ

 بٔمحس مخُس.

ة:و  ٕاكامة همصخاانث ذاظة ابًلكَة ًخًض َط وثفؼَي ادلاهة الاحامتغي ابًلكَة،   -يف دذام الاحامتغ مت زفع امللرتحاث االَث

ني (، ٕاكامة ذغوت واحذفال ذاض ابًفصغ ًخوذًع الٔساثشت   اكرتاخ ٕاكامة ًوم ذاض تفصغ الاًؼاة اًفصكِة سَ  )اٌَلاء تني اًخسٌز

 اة اًخلاػس.املخلاػسٍن واٌظلٍن مه ػىل بٔتو 

ساث اغضاء جمَس اًفصغ  اًساذت واًسَ 
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الاس خار  ) ملصزا (،   الاس خار املساػس اصلنخوز َلس َلوذ اكظم  )زئُساً( ،  الاس خار اصلنخوز َلس غحس اذلسني املاًيك  

اة ؿاسي )غضواً( ،الاس خار اصلنخوزفازش سايم ًوسف صااب ) غضواً ( ، الاس خار اصلنخوز  ابُصت ػَوان ) اصلنخوز غحساًُو

 غضوا (، الاس خار املساػس اصلنخوز زػس حسني محزت ) غضوا (.
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 ثلسٍصا وحمثَيا ًؼٌلذت لكَدٌا ومٌدسخهيا...اًلكَة حتعي ػىل ذزغ مصنز اًخرعَط اذلرضي والٔكَميي

ة وػَوم اًصايضة يف خامؼة تـساذ كدي اايم من هناًة اًؼام  ة اًحسَه ، وػىل كاغهتا اًىربى مؤمتصا  1024اس خضافت لكَة اًرتَت

ا تؼيوان )اًخرعَط اذلرضي واإلكَميي يف اًؼصاق ملا تؼس اذلسازة( واطلي هظمَ مصنز اًخرعَط اذلرضي والٔكَميي  ذوًَ

ة خملععي املسن والٔكاًمي  ٌضلزاساث اًؼََا يف خامؼة تـساذ ابًخؼاون واإلس ياذ اًؼَمي اًفاػي مع مؤسسة ازلؼَة اصلوًَ

(ISOCRP )( ذوةل حول 50واًيت ثخزش من مسًية الُاي اًِوًيسًة ملصاً ًِا ػرب ص حىة ارلرباء والاغضاء امليدرشٍن يف )

ا مسًية ذيب، نٌل وثضمن املؤمتص بًٔضاً ٕاكامة مؼصط بٔكمي Knowledge Eاًؼامل، ومبضازنة ذاز ) ( ًٌَرش الاًىرتوين وملُص

ة وػَوم اًصايض ة اًحسَه ة، واملؼٌلًزة، واخملععاث ٌَمضاًزع ػىل بٔزط مىذحة لكَة اًرتَت ع اًِيسسَ  ة مض اًؼسًس من منارح املضاًز

 اًححثَة ًعَحة املاحس خري واصلنخوزاٍ يف املصنز.

ة وػَوم اًصايضة ومٌدسخهيا اثصا مَموسا ػىل جناخ املؤمتص من حِر حسن اًخيظمي وحفاوت  ة اًحسَه واكن ًؼٌلذت لكَة اًرتَت

ة املس خزسمة ظَةل فرتت اهؼلاذ املؤمتص. الاس خلدال، فضال غن اًخلٌَاث  والاهجزت الاًىرتوَه

اصلنخوز غحس اذلسني غحس ػًل اًؼسىصي معَس   3/2/1025وثلسٍصا وحمثَيا ًِشا اًيجاخ، ساز اًلكَة ًوم الازتؼاء املوافق 

مؼربا غن امذياهَ وفصحذَ  مصنز اًخرعَط اذلرضي والاكَميي ٌضلزاساث اًؼََا، واًخلى ابالس خار اصلنخوز ػسي ظازق اًصتَؼي

س َس معَس اًلكَة، وٍلوػة من اًضِاذاث اًخلسًٍصة  شٍ الاس خضافة املمتزيت، وكام تخلسمي ذزغ املصنز ٌَ ًِشا اًيجاخ ُو

 ٌَمضازنني يف ُشا املؤمتص.
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 فوس مٌخرة لكَدٌا ابًىصت اًعائصت يف مدازاثَ اًوذًة مع اًفًصق اًضَف

ًرش زساةل مضموهنا بٔن هبسف اًخؼازف واًخواظي  تني اساثشت وظَحة لكَخا مع اًلكَاث واًفصق والاهسًة اخملخَفة يف اًؼصاق، ًو

 اًًضاظ اًصاييض مذاخ ٌَجمَع ومبرخَف الٔغٌلز واًخرععاث.

ة وػَوم اًصايضة ومضن وضاظاثَ ٌَفعي اصلزايس الاول ًوم الازتؼاء  ة اًحسَه املوافق  هظم فصغ الًٔؼاة اًفصكِة يف لكَة اًرتَت

، مدازات وذًة يف هصت اًعائصت تني مٌخرة اًلكَة ابًىصت اًعائصت وانذي اًعياػة اًصاييض ٌَض حاة وػىل اًلاػة 3/2/1025

 اصلاذََة يف اًلكَة.

ة خساً، فضال غن املس خوى املِازي املمتزي  ة ػاًَ متزيث املحازات ابمليافسة دعوظاً مع امذالك اًفًصق اًضَف مبس خوى ًَاكة تسَه

لني من ألساثشت واًعَحة، واىهتت املحازات تفوس مس خحق مليخرة لكَة  مليخرة لكَدٌا مما هخج غيَ حضوز ممزي ملضجؼي اًفًص

ة وػَوم اًصايضة تيدِجة  ة اًحسَه  ، واًيت كام تخحىميِا الاس خار املساػس اصلنخوز ماُص غحس الاهل.2-1اًرتَت

يك زئُس فصغ الاًؼاة اًفصكِة غن امهَة اكامة مثي ُشا اًيوغ من املحازاايث واوحض الٔس خار اصلنخوز َلس غحس اذلسني املاً

واًيت ثلع حتت مسمى وذًة هبسف اًخلازة واًخواظي تني الاظصاف املؼيَة، ورهص ان اًلكَة اكامت كدي انرث صِص وحتسًسا 

 مدازت وذًة مع لكَة ظة الاس يان جىصت اًلسم ٌَعاالث. 4/22/1024يف 

 لكَدٌا ُشا اًفوس واطلي ًضاف ًسجي لكَدٌا اذلافي ابالجناساث اًصايضَة واًًضاظاث املخيوػة.مدازك مليخرة 
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 ظَحة لكَدٌا ًيظمون سايزت ملسدضفى الاظفال ٌَرسظان

ة وػَوم اًصايضة يف خامؼة تـساذ  كام ٍلوػة من  ة اًحسَه ن حتت فًصق  -ظَحة لكَة اًرتَت زايضَو املصحةل الاوىل وامليعٍو

 الامي واطلٍن اذشوا ػىل ػاثلِم ثـَري واكؼيا املٍصص جززغ الامي يف كَوة لك رشاحئ اًضؼة.

مع ٍلوػة من اساثشت اًلكَة،  1/2/1025تدٌظمي سايزت ملسدضفى الاظفال ٌَرسظان ورعل ظحاخ ًوم اًثالاثء املوافق 

 وحومهم دعوظا ومه ػىل اتواة س ية خسًست واًيت ٌَمسامهة يف زفع املؼيوايث واهلمم، وزمس الاتدسامَ واًفصحة ػىل

س خىون هلم س ية امي وصفاء هنايئ تبٔرن هللا ثؼاىل، ار كام اًفًصق تزتوًس املسدضفى مبس خَزماث ظحَة ػست واًيت حسذهتا 

م اؾصكومه املسدضفى مس حلا مع فًصق اًعَحة، ومل ٍىذفوا تشعل تي اؾصكوا الاظفال ابًِسااي واذلَوى والامه من ُشا لكَ اهن

 ابذلة واًثلة وسزغوا فهيم الامي.

س ىصفع اًلدؼاث ًلك من ٌسِي معي ُؤالء  ؼعي ُشا الامي، واَه اش ًَ ىصفع اًلدؼاث احرتاما ًض حاة ػاص يف ظي اًَ

اًض حاة تسبٔ من معَس لكَدٌا الاس خار اصلنخوز ػسي ظازق اًصتَؼي واملضِوذ هل تسمعَ املخواظي ًِىشا ص حاة انصعني يف 

 ذسمة اجملمتع املسين.جمال 

ني املضازنني يف ُشٍ اًزايزت  اة، الاس خار املساػس اوسام ًؼصة، الاس خار املساػس  –اسٌلء اًخسٌزسَ  اصلنخوز ظالخ ُو

ري.  مِاذت ُس

فًصق الامي حىون من حسن غلِي/ ػًل اصلز/ حسن حِسز/ زاؾة فاحل/ والء خامس / ػامص حسن / ؾزوان زساق 

صاء حتسني / جصاء َلس/ ًسًة  وحسن اكظم  وسوزان ظحاخ/ ًوسف مسمل /حٌلن حامس/ ىصمني غحاش/ ثحازك ظاحل/ ُس

ست ػامص وتلِاذت ػًل مض خاق.  حاسم/ظاجٍصن ُاذي/سَت
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 اًؼمي اًخعوغي يف حمارضت هوغَة

ة وػَوم اًصايضة  ة اًحسَه اًخاتع  جصملان اًض حاة اًؼصايقخامؼة تـساذ وابًخؼاون مع  -اكام فصغ الًٔؼاة اًفصكِة يف لكَة اًرتَت

ف  3/2/1025ًوسازت اًض حاة واًصايضة اًؼصاكِة، ًوم الازتؼاء املوافق  وػىل كاػة َلس زضا يف اًلكَة، حمارضت هوغَة " َه

 حىون مذعوػا" .

ارسي غ اسة ارلازحِة، َلس حامس اًَ ة و اًسَ  س َلس ػُىس اًساػسي اًحاحر يف اًؼالكاث اصلوًَ ضو جصملان حارض فهيا اًسَ 

 اًض حاة اًؼصايق.

شا ادلِس اما ان ًحشهل فصذٌ بٔو ٍلوػٌة من الٔفصاذ من   وانكضا فهيا مفِوم اًؼمي اًخعوغي وامهَخة يف امناء اجملمتؼاث وزكهيا، ُو

ّاً  ٔبم ماذاّيً ٔبم احامتغًَا،  ثَلاء بٔهفسِم ال خرباً بٔو ٕاهصاُاً، وذون اهخظاِز مصذوٍذ ماذّي مٌَ، سواء بأكن ادلُِس املحشول فىصاّيً بٔم تسَه

ََْف اكٌاغ الٓدٍصن ابًخعوغ، واًخربغ، والاهواغ  نٌل ومت مٌاكضة حماوز هممة مهنا هَفِة ٕاذماح اًض حاة يف اًؼمي اًخعوغي، ونَ

ا.  اخملخَفة من الاغٌلل اًخعوغَة وؿرُي

ز َلس غحس اذلسني غعَة زئُس فصغ صِسث احملارضت حضوز مجع ؾفري من ظَحة اًلكَة واساثشهتا، ًخلسهمم الاس خار اصلنخو 

 الاًؼاة اًفصكِة، والاس خار اصلنخوز َلس حواذ مسؤول وحست اًخؼَمي املس متص يف اًلكَة.
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ة ًعَحة اصلزاساث اًؼََا  غٌلذت اًلكَة ثخفلس جمصايث سري اًؼمََة الامذحاَه

ة وػَوم اًصايضة يف خامؼة تـساذ ابذاء  ٌس متص ظَحة اصلزاساث اًؼََا ) املاحس خري واصلنخوزاٍ ( يف لكَة اًرتتَة اًحسَه

وابرشاف مدارش من كدي الاس خار اصلنخوز امحس انيج  1/2/1025امذحاانهتم ٌَفعي اصلزايس الاول واًيت اتخسبٔث تخازخي 

ة ُارئة ومصحية وفصهتا هلم غٌلذت اًلكَة.  زئُس صؼحة اصلزاساث اًؼََا، وسط احواء امذحاَه

مصت اًثاَه ة ٌضلزاساث اًؼََا جصفلة وٌَ ة ًلوم الاس خار اصلنخوز ػسي ظازق اًصتَؼي جزايزت ثفلسًة ػىل اًلاػاث الامذحاَه

ة  ضؤون اًؼَمَة، ًالظالغ غن نثة غن جمصايث سري اًؼمََة الامذحاَه الاس خار اصلنخوز ظحاخ كامس مؼاون اًؼمَس ٌَ

ا   ممتمزيا ملكال ابًيجاخ والاجناساث اًؼَمَة واًححثَة.وظحَؼة الاس ئةل ومسى مشوًَهتا، وممتيني هلم ػاما ذزاسَ 

س اًؼمَس ػىل ادلِوذ امليجزت من كدي صؼحة اصلزاساث يف ثوفري اكفة املس خَزماث اًرضوًزة وهتَبٔت الٔحواء  نٌل وازىن اًسَ 

ث ارلاظة ابالًزتام املياس حة ٌَعَحة ازياء ثبٔذٍهتم الامذحاانث، واظمنئ ػىل وضع اًعَحة املمخحيني مدسايً تؼغ اًخوحهيا

ة.  ابًخؼَاميث واًضواتط الٔمذحاَه
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ة ة تـساذ اًىصد اًثاَه  غٌلذت اًلكَة ثوكع مشهصت ثفامه مع اذازت اًرتَت

ة وػَوم اًصايضة ػىل غلس االثفاكاث املضرتنة سواء اكهت مع مٌظٌلث، مؤسساث، خامؼاث،  ة اًحسَه حتصض غٌلذت لكَة اًرتَت

ا.َُئاث، اخل، ًـصط  ص مٌدس يب الاظصاف املخؼاكست اذازاي، ػَمَا، حبثَا، وؿرُي خعٍو  فائست ومٌفؼة مجَع الاظصاف، ًو

والخي ُشا، كام الاس خار اصلنخوز ػسي ظازق اًصتَؼي معَس لكَة اًرتتَة اًصايضَة يف خامؼة تـساذ جزايزت اصلنخوز كُس 

ة مب  ة تـساذ اًىصد اًثاَه ، 4/2/1025ىذحَ يف ملص املسًٍصة ورعل ًوم الاحس املوافق ٕاسٌلغَي اًالكيب املسٍص اًؼام ًرتَت

ص مالاكث املسًٍصة من مؼَمي و مسزيس اًرتتَة اًصايضَة، من ذالل اكامة اصلوزاث اًخسًزخِة  َ ًخعٍو ٌَخحاحر يف اًَ

 واًخعوًٍصة يف بٔزوكة اًلكَة.

ة  ة اًحسَه ة.ومترغ اٌَلاء املضرتك غن ثوكِع مشهصت ثفامه تني لكَة اًرتَت ة تـساذ اًىصد اًثاَه  وػَوم اًصايضَة، وحصَت

ة ػىل ادذالفِا ، ًخمنَة  ة تـساذ اًىصد اًثاَه ومن ادلسٍص ابطلهص ان اصلمع املخواظي من املسٍص اًؼام ملالاكث املسًٍصة اًؼامة ًرتَت

 اًعاكاث وتياء اًلسزاث دعوت خاذت ٌَهنوط ابًواكع اًرتتوي واًخؼَميي حنو الٔفضي.
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 الاسدضفاء اًرسًع تؼس ذزش ازلياساثمظصق 

ة اًصايضَة ًالًؼاة اًفصذًة ملا ًِا من بٔمهَة وفوائس نثريت  ة يف مهناح اًرتَت ثؼس زايضة ازلياس خم من بٔحس اًصايضاث الٔساسَ 

ة ص اًيوايح اًحسَه ص اًيوايح اًؼلََة مثي اًرتنزي واملالحظة واًخفىري، وحمنَة وظائف املخ، وثعٍو وحتسني معي  حوكن يف ثعٍو

ة واًلَة والهٔجزت اصلاذََة واندساة اإلحساش ازلايل واًؼاذاث اًعحَة.  اصلوزت اصلمًو

ة ٌَؼام اصلزايس  ة وػَوم اًصايضة يف خامؼة تـساذ ومضن دعخَ اًس يًو ة اًحسَه طلعل حيصض فصغ الاًؼاة اًفصذًة يف لكَة اًرتَت

اث خمخَفة هبشٍ املاذت،  1024-1025 ابًلاءحمارضت هوغَة حتت  5/2/1025ار مت ًوم االزيني املوافق ػىل ثيظمي فؼاًَ

س مسزسة ماذت ازلياس خم  غيوان "ظصق الاسدضفاء اًرسًع تؼس ذزش ازلياس خم" من كدي الاس خار اصلنخوز ؿاذت مًؤ

 ٌَعاًحاث يف اًلكَة.

ة يف اًخؼًصف ابًخؼة اًؼضًل، اس حاتَ، وامه اغصاضَ، وظصق اً وظول اىل مصحةل الاسدضفاء تؼس حصنزث احملاوز اًصئُسَ 

 الاذاء اذلصيك ومايه امه ظصكَ.

ة واًثاًثة من اذاء هممة الاسدضفاء يف اذلاالث  سفت اىل متىني ظاًحاث اًلكَة املس هتسفاث من احملارضت ٌَمصحَخني اًثاَه ُو

 اًخس َعة ابهفسِم ويف دعواث ثس َعة.

 اؾينت احملارضت مبؼَوماهتم اًلمية يف موضوغ احملارضت. وحرضهتا ٍلوػة من ثسٌزس َاث ماذت ازلياس خم، واًاليت
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ة ًؼمََة ثسٌزس ماذت ازلياس خم  الاسس واملحاذئ اًخؼَميَة واًرتتًو

ساث فلط، ثلوم فَِ اًالغحة تبٔذاء حصاكث ٕاًلاغَة      ازلحاس الاًلاغي، ُو هوغ ذاض من مٌافساث ازلحاس خمعط ٌَسَ 

ق ػىل بٔهـام امل وس َلى ويه حتمي بٔذات يف ًسُا، وكس حىون ُشٍ الاذات هصت بٔوظودلان بٔو ظوق بٔو رًشط ثضلك حٌليل زصَ 

مت ثلِمي اًالغحاث  بٔو حدي. ثمت اذلصاكث حتت بٔهظاز اذلاكم اطلٍن ًلميون بٔذاء اًالغحة، وًلصزون اًيلاظ اًيت حتعي ػَهيا، ًو

 واًخلاظ الٔذات، وثيامغ حسسُا مع املوس َلى اخملخازت. تياء ػىل زصاكة وظؼوتة اذلصاكث اًيت ثلوم هبا، مذضمية همازت ٕاظالق

ة وػَوم اًصايضة يف خامؼة تـساذ  ة اًحسَه  والمهَة ُشٍ اٌَؼحة وكواهُهنا املخؼسذت ًواظي فصغ الاًؼاة اًفصذًة يف لكَة اًرتَت

اث اخملخَفة هبشٍ املاذت.  ابكامة اًفؼاًَ

تدٌظمب حمارضت هوغَة تؼيوان )اسس  5/2/1024االزيني املوافق ارا كامت مسزساث ماذت ازلياس خم الاًلاغي ًوم 

ة ًؼمََة اًخسٌزس، كواػس   ثسٌزس همازاث ازلياس خم الاًلاغي( وانسن فهيا ػىل امهَة الاسس واملحاذئ اًخؼَميَة واًرتتًو

ة يف ازلي ة، ظصق اًخلسمي ابملِازت اذلصَه ة، مصاحي ثؼمل املِازاث اذلصَه  اس خم الاًلاغي.غصط املِازت اذلصَه

وزتعن ادلاهة اًؼمًل ابًيظصي ورعل من ذالل غصضِن ًحؼغ املِازاث ابذات اًعوق وهَفِة ثعحَق همازاثَ مما حفز 

احملارضت حمتزي ابحملاوزت واًيلاص.   اًعاًحاث انرث والاخاتة ػىل تؼغ الاس ئةل اًيت ظصحت من كدي مسزساث املاذت مما حؼي

  حاث اًلكَة.وحرضهتا ػسذ من مسزساث وظاً 

املسزساث املضازاكث يف احملارضت الاس خار اصلنخوز امريت غحس اًواحس، الاس خار املساػس اصلنخوز ذَوذ الًش، الاس خار 

 املساػس اصلنخوز متارض غحس اًؼٍزز، اصلنخوز هنيى حمسن ضايح
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 مٌاكضة حماوز ُامة يف احامتغ اًؼٌلذت مع ظاًحاث اًلكَة

ة وػَوم اًصايضة يف خامؼة تـساذ ًوم اًثالاثء املوافق هظمت دلية مذاتؼة  ة اًحسَه  6/2/1025صؤون اًعاًحاث يف لكَة اًرتَت

احامتغِا الاول مع ظاًحاث املصحةل الاوىل وحبضوز الاس خار اصلنخوز ػسي ظازق اًصتَؼي، والاس خار اصلنخوز اسامة امحس 

حس اذلسني غعَة زئُس فصغ الاًؼاة اًفصكِة املسؤول غن املصحةل مؼاون اًؼمَس ًضؤون اًعَحة، والاس خار اصلنخوز َلس غ 

 الاوىل.

ا ملكال ابملوفلِة واًيجاخ، ذاغَا  س اًؼمَس ابذلضوز من ظاًحاث اًلكَة ٌَمصحةل الاوىل ممتيَا هلم ػاما ذزاسَ  تساًة زحة اًسَ 

واحئ واًلواهني ادلامؼَة، واذلفاع ػىل ممخَاكث اًلكَة  وهظافهتا، ومدَيا ان ُشا الاحامتغ غلس ًالس امتغ اىل اايمه ابالًزتام ابٌَ

 ازاهئم واظصوحاهتم.

ِا احملوز املخؼَق تخعحَق اًخََىصام واطلي ظحلذَ  فامي ثعصق الاس خار اصلنخوز اسامة امحس اىل ٍلوػة من احملاوز اًِامة، اًو

تَ ًخَلي اًخحََـاث واًخؼَاميث اًِامة، واهَ ذالل اايم اًلكَة مع تساًة ُشا اًؼام زلَع اًعَحة، وتني امهَة اصرتاك مجَع اًعَحة 

و  َ ومَئ املؼَوماث املعَوتة، نٌل وثعصق اىل موضوغ ُام الا ُو سوف ًًرش زاتط همم ػَََ وػىل لك ظاًة اصلدول اًَ

ان ٌَحعول ػىل  ؾَاابث اًعَحة وهَفِة احدساهبا ار ان اًؼسًس من اًعَحة جيَِوهنا وذاظة فامي ًخؼَق تؼسذ اًساػاث، واوحض

 اخاست مصضَة جية ان ٍىون اًخلٍصص من مسدضفى حىويم، نٌل وانس ػىل الاًزتام ابوكاث احملارضت.

فامي انس الاس خار اصلنخوز َلس غحس اذلسني ػىل امهَة وذوز املصصس اًرتتوي ػىل اًضؼة ورضوزت اًخواظي مؼَ وظصخ 

 ي، وتني امهَة الاغٌلل اًخعوغَة يف ذسمة اجملمتع.الافاكز واملؼوكاث ان وخسث ًصفؼِا اىل اًفصغ اًؼَم

زئُسة دلية مذاتؼة صؤون اًعاًحاث اىل مجةل من الاموز من امهِا موضوػة اًزي املوحس  اصلنخوزت ابن ػسانن  فامي ثعصكت

مصاػات اًلواػس اًؼامة ووحوة الاًزتام تَ ووفق ماحسذثَ اًخؼَاميث ادلامؼَة، الاًزتام ابصلوام وػسم اًخـَة ذون ػشز زمسي، 

وهصاث. ا من اًخؼَاميث ارلاظة ابملياسغ واٌَ ني، وؿرُي  يف اًخؼامي مع اًخسٌزسَ 

وكدي دذام الاحامتغ فذح ابة املياكضة واذلواز مع ظاًحاث اًلكَة ٌَخؼصف ػىل ازاهئم اخملخَفة واملؼوكاث اًيت ثواهجِم حملاوةل 

 وضع اذلَول ًِا.
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ة ًؼَس اًرشظة اًؼصايقمداذزاث غٌلذت اًلك   َة وظَحهتا يف اطلهصى اًس يًو

مبياس حة اطلهصى اًساذسة واًدسؼون ًخبٔسُس اًرشظة اًؼصاكِة واطلي حيخفي تَ يف اًخاسع من صِص اكهون اًثاين من لك ػام، 

ة وػَوم اًصايضة، ظَحة اًلكَة  ة اًحسَه ابالحذفال هبشٍ املياس حة وخَ الاس خار اصلنخوز ػسي ظازق اًصتَؼي معَس لكَة اًرتَت

س فًصق غحس هللا ُزاغ، وجتسس ُشا الاحذفال ابًخجول يف صوزاغ اًؼامصة اًؼصاكِة تـساذ واٌَلاء ابفصاذ  وابرشاف اًسَ 

وز وغحازاث الامذيان هلم، احذفاال وثلسٍصا هلم تؼَسمه الاؾص وثضحَاهتم ادلس مية.  اًرشظة اًؼصاكِة ًخلسمي ابكاث اًُز

فصاذ من مٌدس يب اًرشظة فصحة الثوظف وػربوا غن امذياىهنم ًِشٍ املحاذزت ادلََةل، واًعوز اًفوثـصافِة واكهت فصحة الا

ي ػىل حة اًضؼة واًوظن وان ًُس ُياك اي فصوكاث تني مىوانث اًضؼة اًؼصايق.  املصفلة ذري ذًَ

 ل واًخعوغَة.ابزك هللا ظَحدٌا ووفلِم يف ظي غٌلذت اًلكَة ظاحدة املحاذزاث ارلرًية والاغٌل
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 حعول مٌدس يب وحست الاػالم واًؼالكاث اًؼامة ػىل صِاذاث ثلسًٍصة من خامؼة تـساذ

ة وػَوم اًصايضة، يف اصلوزت اًخسًزخِة  ة اًحسَه تؼس املضازنة اًفؼاةل مليدس يب وحست الاػالم واًؼالكاث اًؼامة يف لكَة اًرتَت

 12-24اًخلاٍزص" واًيت اكاهما كسم الاػالم واًؼالكاث اًؼامة يف خامؼة تـساذ ٌَفرتت من املوسومة تـ "فن حتٍصص ارلرب ونخاتة 

 .1024اكهون الاول 

يف لكَة الاػالم، احامتػا زلَع  6/2/1025اكام كسم الاػالم واًؼالكاث اًؼامة يف خامؼة تـساذ ًوم اًثالاثء املوافق 

املضازنني يف اصلوزت املشهوزت ًـصط ثوسًع اًضِاذاث ػىل اًساذت مسؤويل وحساث الاػالم يف جضىِالث خامؼة تـساذ و 

 املضازنني، مك ومت ػىل ُامش الاحامتغ مٌاكضة الاموز الاػالمِة املخؼَلة تعَاؿة ارلرب وحمخوى اًعوزت اًفوثـصافِة.

س ػًل  مثي لكَدٌا يف ُشٍ اصلوزت الك من الٔس خار املساػس اصلنخوز ماُص غحس اإلهل، واملسزش زصا غحس اذلسني، واًسَ 

معَس لكَة الاػالم، و الاس خار اصلنخوز ػاذل  غحسهللا ُزاغ، وكام تخوسًع صِاذاث املضازنة هلم اصلنخوز ُامش حسن اٍمتميي

 غحس اًصساق مععاف مسٍص كسم االٕػالم يف خامؼة تـساذ.

شهص ان اصلوزت ص واًخؼَمي املس متص جبامؼة تـساذ  ًو واكن اًِسف مهنا اػساذ اػالمِني جيَسون اًؼمي ارشف ػَهيا مصنز اًخعٍو

ة ٌضلدول يف امليافسة اإلػالمِة تني اكفة  اًخحٍصصى جاكفة بٔهواػَ وبٔكسامَ، ولك ظموحٌا ُو ثؼٍزز كسزت الاػالمِني اًىذاَت

ا ٌَخلِمي.  مفاظي ادلامؼة ومبا ًامتىش مع مؼاًرُي
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اليم مسٍص اًوحست الاػالمِة يف اًلكَة اغضاء اًوحست اذلاظَني تسوزت ُئن الاس خار املساػس اصلنخوز اسؼس غحس هللا اًس

ٓ ػىل رضوزت الاًزتام ابملؼاًري الادداًزة اًعحَحة ًصفع مسوى اًوحست واملوكع الاًىرتوين  ػىل صِاذاث ثلسًٍصة، مؤنسب

 ٌَلكَة.
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ص حوذت اًخؼَ اث ثعٍو ة جضازك يف املَخلى الأكذميي ملياكضة بًَٓ ة اًحسَه  مي اًؼايل يف اًؼصاقاًرتَت

وػىل كاػة اذلىمي يف خامؼة تـساذ "املَخلى  20/2/1025غلسث وسازت اًخؼَمي اًؼايل واًححر اًؼَمي ًوم الازتؼاء املوافق 

ص حوذت اًخؼَمي اًؼايل يف اًؼصاق" وجصػاًة مؼايل وسٍص اًخؼَمي اًؼايل واًححر اًؼَمي. اث ثعٍو  الأكذميي ملياكضة بًَٓ

ي اًوسازت ًضؤون اًححر وكال وسٍص  اًخؼَمي اًؼايل اصلنخوز غحس اًصساق اًؼُىس يف لكمخَ ذالل املَخلى اطلي حرضٍ وَه

اًؼَمي اصلنخوز فؤاذ كامس، ومسٍص ػام اصلزاساث واًخرعَط واملخاتؼة اصلنخوز سَِي جنم، ومبضازنة معساء وزؤساء الاكسام 

اًؼمََة اًخؼَميَة، وهتَئة اًحُئة   ؤساء الٔكسام اًؼَمَة ذوزا انرب يفاًؼَمَة يف ادلامؼاث، ٕان اًوسازت ثؼمي ػىل مٌح ز 

 املياس حة ًخؼٍزز كسزاهتم الأكذميَة، مضريا اىل بٔن الاُامتم جية بٔن ًرتنز ػىل حمنَة ادلواهة االٕتساغَة يف املفاظي اكفة.

ج اًخعحَلِة الٔنرث فائست يف ثَحَة حاخاث ٌَخوخَ حنو اًححو   وبٔنس وسٍص اًخؼَمي اًؼايل ذمع ادلامؼاث واملصانز اًححثَة

خ اًخؼاٌش اًسَمي وٕاصاػة زوخ املواظية .  اجملمتع،  الفذا اىل بٔمهَة ٕاتؼاذ ادلامؼاث غن املٌلحاكث واًخسذالث وحصسَ 

اث اًلدول  واس متع وسٍص اًخؼَمي اًؼايل وكِاذاث اًوسازت اىل مالحظاث زؤساء الاكسام اًؼَمَة يف ادلامؼاث، ثضبٔن بًَٓ

املصنزي، وثؼَاميث اًخلسمي اىل اصلزاساث اًؼََا، وثؼَاميث اًرتكِاث اًؼَمَة ًٔلساثشت وورش اًححوج اًؼَمَة يف اجملالث 

 اًؼاملَة اًصظَية.

نٌل وانس املخحسج ابمس اًوسازت ومسٍص اػالهما، ػىل امهَة اذلواز اًؼَمي والااكذميي اًحؼَس غن اجملامةل ، وتني ان اًؼصاق 

ئاسة وسزاء اًخؼَمي اًؼايل اًؼصة ار كال ان ُشا الاجناس خاء تؼمي حلِلي من اًىفاءاث اًؼَمَة املوحوذت يف حعي ػىل ز 

 اًؼصاق وخامؼخيا اًؼًصلة.

وزؤساء اًفصوغ مضازنة فؼاةل يف ُشا املَخلى الااكذميي،   واكهت ًؼٌلذت لكَدٌا ممتثةل ابالس خار اصلنخوز ػسي ظازق اًصتَؼي،

ساث واًساذت واكن هلم ذوز ه  حري يف اٍهتَئة والاػساذ ًِشا اذلسج الااكذميي املمتزي، ورشف اس خلدال مؼايل اًوسٍص واًسَ 

 اذلضوز.
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ة ثعسز نخااب غن الاذازت اًصايضَة ة اًحسَه  لكَة اًرتَت

ة و ػَوم اًصايضة جبامؼة تـساذ الاس خار اصلنخوز غحسهللا  ة اًحسَه ُزاغ اًضافؼي نخااب غن ظسز ٌَخسٌزيس يف لكَة اًرتَت

ة و ػَوم اًصايضة". ة اًحسَه  الاذازت اًصايضَة حتت غيوان "الاذازت اًصايضَة ًعَحة لكَاث و اكسام اًرتَت

 -( ظفحة و)مخسة اتواة( من الايت:121ثبًٔف اًىذاة اطلي ًلع يف ) 

ثيظمي الاًؼاة اًصايضَة  اًحاة الاول: ثعوز مفِوم الاذازت و ٌضمي ػىل مخسة فعول مهنا فعي ذاض غن اتزخي 

وغيارص الاذازت الس امي اًخرعَط يف مؤسساثيا اًصايضَة و اًخيظمي يف اجملال اًصاييض و اختار اًلصاز يف الاذازت اًصايضَة 

ق يف اجملال اًصاييض .  وظياػة اًلصاز ابًؼمي اًصاييض و اًصكاتة يف اجملال اًصاييض و اًخًسَ 

ػىل زالج فعول مهنا ما ًخؼَق ابًلِاذت اًصايضَة وهَفِة اس خزسام امناظ اًلِاذت و هظصايهتا  اًحاة اًثاين :)اًلِاذت( و اص متي

 يف اجملال اًصايضَة.

لع   ة اًصايضَة و اذازت اًًضاظاث اًالظفِة الس امي اًًضاظ اًىضفي ًو اًحاة اًثاًر: و ثياول فِة اًحاحر اذازت ذزش اًرتَت

 يف زالج فعول.

ة اًصايضَة ذاظة وامهَة اًحاة اًصاتع: اطلي دع  مِازاث الاذاًزة ػامة و املِازاث الاذاًزة ملسزش اًرتَت ط ٌَمِازاث ٌَ

 املِازاث الاذاًزة يف اًؼمي اًصاييض و ًلع يف زالج فعول .

 اًحاة ارلامس: دعط الذازت اًحعوالث اًصايضَة و احصاء اًسححاث.

ذازت اًصايضَة ذاظة و امهَهتا ًؼمي و اذاء اتياءان اًعَحة يف لكَاث والا وهيسف اًىذاة اىل مواهحة ثعوز ػمل الاذازت ػامة 

ة و ػَوم اًصايضة يف غصاكٌا اذلحُة و مساػسهتم يف اذاء مسؤوًَاهتم الاذاًزة يف اجملال اًصاييض اطلي  ة اًحسَه و اكسام اًرتَت

ة اًصايضَة.  ًًذظصمه مضن ختععِم الس امي هوهنم مسزسني و مسزساث ٌَرتَت
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وًوحِة يف ثسًزة املصوهة واًلوت ة ثيظم هسوت غن حتلِلاث فسَ  ة اًحسَه  اًرتَت

ة وػَوم اًصايضة ة اًحسَه هسوت حتت  6/2/1025خامؼة تـساذ ًوم اًثالاثء املوافق  -هظم فصغ اًؼَوم اًيظًصة يف لكَة اًرتَت

وًوحِة يف ثسًزة املصوهة واًلوت"، مبضازنة اساثشت اًفسَ جة يف اًفصغ، جصئاسة الاس خار اصلنخوز زافع غيوان " حتلِلاث فسَ 

ة الك من الاس خار اصلنخوز حامس ظاحل، والاس خار اصلنخوز َلس حواذ.  ظاحل، وغضًو

ة واًؼََا يف املوضوغ  ُسفت اًيسوت اىل ثواظي ٍلوػة اًفسَجة يف اًلكَة وهلي ذرباهتم اىل ظَحهتم يف اصلزاساث الاوًَ

  املعصوخ. 

ا اكًلوت واًرسػة  وثضميت ػست حماوز من ة اًيت جسامه مع ؿرُي امهِا، اًخؼًصف ابملصوهة واًيت يه ٕاحسى غيارص اٌََاكة اًحسَه

خِة ًخؼٍزز  ص الٔذاء اذلصيك غيس اًالغة، وهَفِة حتلِق املصوهة وكوت اًؼضالث مؼا، وارلعط اًخسًز واًخحمي يف تياء وثعٍو

حاث اًيت ميىن اًلِام هباذالل فرتت مؼَية.املصوهة واًلوت اًؼضََة مؼا، وثضميت ارلعة ٍلوػة   من اًخسًز

اث اخملخَفة من  س زئُس اًيسوت ان ٍلوػة اًفسَجة جسؼى اىل الازثلاء ابملاذت اًؼَمَة من ذالل غلس اًفؼاًَ من خاهحَ كال اًسَ 

ص املس متص. ا ذسمة ٌَعَحة واًحاحثني، وسؼَا ٌَخعٍو  هسواث وحمارضاث هوغَة وؿرُي

ة يف اًلكَة.حرض اًيسوت ٍلو   ػة اًفسَجة، مجع من الاساثشت، ومسزيب امليخرحاث اًوظيَة وظَحة اصلزاساث اًؼََا والاوًَ
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 مسزسوا اًىصت اًعائصت ًؼلسون احامتغِم اًؼَمي

ة وػَوم اًصايضة  ة اًحسَه تؼلس احامتػاهتا  خامؼة تـساذ –جس متص اجملامِع اًؼَمَة ٌَمواذ يف اًفصوغ اًؼَمَة اخملخَفة ًلكَة اًرتَت

 اصلوزًة ٌَخياكش واًخحاحر يف لك ماخيط املاذت.

، احامتػا موسؼا مض 20/2/1025والخي رعل هظم اساثشت اًىصت اًعائصت يف فصغ الاًؼاة اًفصكِة ًوم اًثالاثء املوافق 

 ٍلوػة من مسزيس املاذت.

صلزاس َني، فضال غن حماوةل حتسٍهثا ملواهحة اًخعوزاث هتسف ُشٍ الاحامتػاث اىل مٌاكضة مفصذاث املواذ وحتسًسُا ٌَفعَني ا

اًؼاملَة، وٕاجياذ اذلَول ٌَمضالك املسجةل ذالل معََة اًخسٌزس يف الٔغوام اًساتلة، تـَة اًوظول ٕاىل املس خوى املًضوذ من 

اكفة املواذ.  نفاءت ٕاًعال املفصذاث اًؼَمَة ًعَحة اًلكَة ًو

 Google اموز ُامة من جصسُا، اًخاهَس ػىل الاصرتاك يف اًحاحر اًؼَميثعصق اجملمتؼون يف ُشا الاحامتغ اىل 

Scholar  ومذاتؼة حتسًثَ، مذاتؼة احذَاخاث كاػة اًىصت اًعائصت وثوحَِ اًعالة ابحملافظة ػىل هظافهتا، فضال غن احملافظة

ة ًىصت اًعائصت ) ػىل اًىصاث ومذاتؼة اكفط اًىصاث تؼس الاىهتاء من احملارضت، ومت اًخاهَس ػىل موػس  اكامة اًحعوةل اًس يًو

 ظالة وظاًحاث ( ورعل يف اًفعي اًثاين من اًؼام اصلزايس اذلايل.

ان اجملموػة جسؼى اىل الازثلاء ابملاذت اًؼَمَة من  من خاىهبا انسث الاس خار اصلنخوز ابُصت ػَوان غن ٍلوػة هصت اًعائصت، 

ص املس متص.ذالل غلس اًفؼاًَاث اخملخَفة من هسواث  ا ذسمة ٌَعَحة واًحاحثني، وسؼَا ٌَخعٍو  وحمارضاث هوغَة وؿرُي
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 مسزسوا اًىصت اًعائصت ًؼلسون احامتغِم اًؼَمي

ة وػَوم اًصايضة  ة اًحسَه خامؼة تـساذ تؼلس احامتػاهتا  –جس متص اجملامِع اًؼَمَة ٌَمواذ يف اًفصوغ اًؼَمَة اخملخَفة ًلكَة اًرتَت

 حاحر يف لك ماخيط املاذت.اصلوزًة ٌَخياكش واًخ 

، احامتػا موسؼا مض 20/2/1025والخي رعل هظم اساثشت اًىصت اًعائصت يف فصغ الاًؼاة اًفصكِة ًوم اًثالاثء املوافق 

 ٍلوػة من مسزيس املاذت.

هحة اًخعوزاث هتسف ُشٍ الاحامتػاث اىل مٌاكضة مفصذاث املواذ وحتسًسُا ٌَفعَني اصلزاس َني، فضال غن حماوةل حتسٍهثا ملوا

اًؼاملَة، وٕاجياذ اذلَول ٌَمضالك املسجةل ذالل معََة اًخسٌزس يف الٔغوام اًساتلة، تـَة اًوظول ٕاىل املس خوى املًضوذ من 

اكفة املواذ.  نفاءت ٕاًعال املفصذاث اًؼَمَة ًعَحة اًلكَة ًو

 Google اك يف اًحاحر اًؼَميثعصق اجملمتؼون يف ُشا الاحامتغ اىل اموز ُامة من جصسُا، اًخاهَس ػىل الاصرت 

Scholar  ومذاتؼة حتسًثَ، مذاتؼة احذَاخاث كاػة اًىصت اًعائصت وثوحَِ اًعالة ابحملافظة ػىل هظافهتا، فضال غن احملافظة

ة ًىصت اًعائصت )  ػىل اًىصاث ومذاتؼة اكفط اًىصاث تؼس الاىهتاء من احملارضت، ومت اًخاهَس ػىل موػس اكامة اًحعوةل اًس يًو

 ظالة وظاًحاث ( ورعل يف اًفعي اًثاين من اًؼام اصلزايس اذلايل.

ان اجملموػة جسؼى اىل الازثلاء ابملاذت اًؼَمَة من  من خاىهبا انسث الاس خار اصلنخوز ابُصت ػَوان غن ٍلوػة هصت اًعائصت، 

ا ذسمة ٌَعَحة واًحاحثني ص املس متص.ذالل غلس اًفؼاًَاث اخملخَفة من هسواث وحمارضاث هوغَة وؿرُي  ، وسؼَا ٌَخعٍو
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ة ة اًحسَه  مٌاكضة حماوز ُامة يف الاحامتغ اصلوزي جملَس لكَة اًرتَت

ة وػَوم اًصايضة يف خامؼة تـساذ ًوم الاحس املوافق  ة اًحسَه خَس خَ الاغخَاذًة جصئاسة  21/2/1025غلس جمَس لكَة اًرتَت

 اًساذت الاغضاء.الاس خار اصلنخوز ػسي ظازق اًصتَؼي وحبضوز مجَع 

ع واًًضاظاث اكفة اًيت ثلوم هبا اًلكَة واختار اًلصازاث املياس حة مبا  مت يف بٔزياء الاحامتػاث ذزاسة املس خجساث واملضاًز ًو

ًضمن ابصلزخة الٔساش ملذضَاث معَحة اًلكَة، فضالً غن مٌاكضة اًخلاٍزص وامللرتحاث امللسمة من كدي اًفصوغ اًؼَمَة 

ق حمارض واٌَجان اًؼَمَة  مت ثوَز ًـصط ذزاس هتا واملعاذكة ػَهيا وثيفِش ما وزذ فهيا وفق اًخؼَاميث واًضواتط واًعالحِاث ًو

 الاحامتػاث اكفة.

س ػىل ظَحة اصلزاساث اًؼََا حضوز مجَع املياكضاث  ومت يف ُشٍ ادلَسة مٌاكضة اًخوحهياث واًخؼَاميث ادلامؼَة، مهنا اًخاَه

ن ذَفِاث حبثَة ٌس خفاذ مهنا  اًؼَمَة امليؼلست يف اًلكَة الظالغ ػىل اًححوج واملوضوػاث اخملخَفة ًخىٍو ًالس خفاذت ًو

س ػىل رضوزت  اانث اًًرش اًؼاملَة  مس خلدال غيس اػساذ اًححوج، نٌل ومت اًخاَه ورش اًححوج اًؼَمَة ارلاظة مضن كواػس َت

ا، وانكش اجملَس موضوػة الاس خضافة واًيل Thomson , Scopusمن اًلاف  ي ًعَحة ادلامؼاث والاػالن غن وؿرُي

ة وػَوم اًصايضة كس اس خلدَت  ة اًحسَه شهص ان لكَة اًرتَت اًؼمي تدٌلالث اًعَحة تني ادلامؼاث اًؼصاكِة وظَة الاس خضافة، ًو

 واس خضافت ػسذا هحريا من اًعَحة يف الاغوام اًساتلة.

س اًؼمَس تؼمي خساًزة ذاظة ابًخسٌزس َني  اذلاظَني ػىل ًلة الاس خارًة حىصميا وحمثَيا دلِوذمه اًؼَمَة ُشا ووخَ اًسَ 

 واًححثَة.

ة وػَوم اًصايضة  ة اًحسَه ووخَ اجملَس ابس خضافة ظَحة اصلزاساث )املياكضني ارلازحِني( يف ذاز اًضَافة اًواكع يف لكَة اًرتَت

  ظًصق اًؼمل.ادلاذًزة وابسؼاز جضجَؼَة ٌَخرفِف ػىل اكُي اًعَحة وجضجَؼِم ػىل امليض يف –
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 اًؼَوم اًيظًصة ًيظم حمارضت يف ظصائق اًخؼمل اذلصيك يف املَسان اًؼمًل

ص همازاهتم ة وػَوم اًصايضة املس متصت ًالزثلاء ابملس خوى اًؼَمي ٌَعَحة وثعٍو ة اًحسَه  مضن وضاظاث لكَة اًرتَت

ة وػَوم اًصايضة  ة اًحسَه وػىل كاػة  24/2/1025جبامؼة تـساذ ًوم الازتؼاء املوافق هظم فصغ اًؼَوم اًيظًصة يف لكَة اًرتَت

ازلياس خم ٌَعاًحاث يف اًلكَة، حمارضت هوغَة تؼيوان )ظصائق اًخؼمل اذلصيك يف املَسان اًؼمًل (، من كدي الاس خار اصلنخوز 

 سوسان سَمي، ًعاًحاث املصحةل اًصاتؼة.

  وضوحا وجضوًلا وااثزا ٌَمخؼمل من ذالل زتعِا ابدلاهة اًؼمًل.ُسفت اًيسوت اىل حصس َخ املؼَوماث اًيظًصة وحؼَِا انرث

وثضميت ػست حماوز من امهِا، هَفِة اسدامثز ظصائق اًخؼمل وخسوةل اٍمتٍصن نٌلذت هظًصة ثسزش يف ماذت اًخؼمل اذلصيك يف 

 اصلزوش اًؼمََة ومهنا ماذت ازلياس خم اًفين.

ظاًحاث املصاحي الادصى ًالظالغ والاس خفاذت وجتصجهتا ػىل خمخَف  وحرضُا ٍلوػة من مسزساث املاذت وٍلوػة من

 اصلزوش اًؼمََة.
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ة ثيظم هسوت ثثلِفِة غن ة اًحسَه  غلوذ ارلسمة وادلحاًة واًرشانة مع اًلعاغ ارلاض اًرتَت

فِة اث اًخثلِفِة واًخؼًص املخيوػة خبعوض ذسمة اًىِصابء  ثيفِشا ًخوحهياث وسازت اًخؼَمي اًؼايل واًححر اًؼَمي ابكامة اًفؼاًَ

 واًرشانة مع اًلعاغ ارلاض.

ة وػَوم اًصايضة يف خامؼة تـساذ وابًخؼاون مع وسازت اًىِصابء ًوم الازتؼاء املوافق  ة اًحسَه  24/2/1025هظمت لكَة اًرتَت

انة مع اًلعاغ ارلاض(، مبضازنة وػىل كاػة الاحامتػاث اًىربى يف اًلكَة هسوت ثثلِفِة تؼيوان )غلوذ ارلسمة و ادلحاًة واًرش 

س امحس فازش املخحسج ابمس اًوسازت، والاس خار اصلنخوز فصاش معرش املؼاون  وفسا من وسازت اًىِصابء  ممتثةل ابًسَ 

ة وػَوم اًصايضة. ة اًحسَه  الاذازي ًلكَة اًرتَت

وغ اًرشانة مع اًلعاغ ارلاض غلوذ ُسفت اًيسوت ثوغَة وزلِف اجملمتع الااكذميي من اساثشت وظَحة ومٌدس حني مفِوم مرش 

 )ارلسمة وادلحاًة(.

ثفاظَي املرشوغ واًـاًة واًِسف مٌَ ومسى فائسثَ ٌَمواظن، وما حتلق تؼس اس خالم  وثضميت ػست حماوز من امهِا، رشخ 

ف بٔذى ٕاىل اخنفاط الٔحٌلل وثلََي اًضائؼاث واًوفصت يف جتِزي  اًرشاكث ٌَمياظق املضموةل تؼلوذ ارلسمة وادلحاًة وَه

اًعاكة، فضالً غن حتلِق اًؼساةل يف اًخوسًع وثلٌني الاس هتالك، يك ًيؼم مواظيٌُا ثساػاث جتِزي بٔفضي واس خلصاز اًخَاز 

 اًىِصابيئ.
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س امحس فازش، ان اًوسازت ابرشث هبشا املرشوغ يف تؼغ املياظق وحللت جناحاً هحرياً، وان اًِسف من مٌَ  نٌل وافاذ اًسَ 

اًخجاوساث وثلََي وس حة اًضائؼاث، واهناء اًفجوت اًىدريت اذلاظةل تني اإلهخاح واًخوسًع ثسخة اإلرساف يف ُو اًلضاء ػىل 

ة يف كعاغ اًخوسًع. ة واًخجاوساث امليدرشت ػىل اًض حىة اًىِصابَئ  اس هتالك اًعاكة اًىِصابَئ

ضؤون اًؼَمَة، واًساذ ت زؤوساء اًفصوغ ومجع ؾفري من اساثشت حرض اًيسوت الاس خار اصلنخوز ظحاخ كامس مؼاون اًؼمَس ٌَ

 اًلكَة وظَحهتا.
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ة جس خضَف وفسا من مجؼَة اًِالل الامحص اًؼصايق الكامة وزصة معي ة اًحسَه  اًرتَت

ة وػَوم اًصايضة يف خامؼة تـساذ ًوم الازتؼاء املوافق  ة اًحسَه اغضاءا من مجؼَة اًِالل  24/2/1025اس خضافت لكَة اًرتَت

 كسم اًض حاة ًخيظمي وزصة معي ذاذي ازوكة اًلكَة حول موضوغ )الاتزتاس الاًىرتوين(. -اًؼصايقالامحص 

اس هتسفت ٍلوػة من ظاًحاث اًلكَة، هبسف اًخؼًصف خبعوزت ظاُصت حصامئ الاتزتاس ػرب مواكع الاهرتهت واًيت من اجصسُا 

ادلصامئ ومن ذالل اًخجازة ثعال اًًساء واًفذَاث  مواكع اًخواظي الاحامتغي، واًيت تسبٔث ثبٔذش مٌحى دعريا، ار اؿَة

 ابصلزخة الٔساش.

ة اذلسًثة يف اذش اذلَعَ واذلشز يف اًخؼامي  وثضميت اًوزصة ػست حماوز من اجصسُا، امه اًيلاظ اًواحة اثحاغِا والاساًَ

َ، وهَفِة حٌلًة حساابهتم اًضرعَة.  مع املؼَوماث الاًىرتوَه

َة ٌَضحَة، ورعل تًرش ظوز بٔو مواذ معوزت بٔو جرسًة وتني احملارضون ان الاتزتا س اإلًىرتوين ُو معََة هتسًس وحُص

ة بٔو اس خـالل اًضحَة ٌَلِام تبٔغٌلل ؿري مرشوػة ًعاحل )املحزٍتن(  مؼَوماث رًسة ختط اًضحَة، ملاتي ذفع مداًؽ ماًَ

ا من الٔغٌلل ؿري اًلا ة.اكإلفعاخ غن مؼَوماث رًسة ذاظة جبِة اًؼمي بٔو ؿرُي  هوَه

ن الغضاء ازلؼََ ػىل ُشٍ املحاذزت وػىل املؼَوماث اًلمية اًيت اًلِت. نٌل و  بٔتسث املضازاكث صىُص

ة وػَوم اًصايضة ، ان اًلكَة  ة اًحسَه ر فازش زئُس فصغ اًؼَوم اًيظًصة يف لكَة اًرتَت من خاهحَ كال الاس خار اصلنخوز ًَ

اث  اثفلت   بٔدصى يف ػست مواضَع مس خلدال.مع اغضاء ازلؼََ ػىل ٕاكامة فؼاًَ

 

 

 

ي حساة اًرًبس الاًىرتوين اًصمسي ة ثيظم وزصة معي حول هَفِة حتًو ة اًحسَه اىل   Smarter mailاًرتَت

 Google من Gmail حساة

ة وػَوم اًصايضة  صؼحة املوكع الاًىرتوين، –تياءا ػىل ثوحهياث خامؼة تـساذ  ة اًحسَه  وحست الاػالم -ٔبكامت لكَة اًرتَت

س الاًىرتوين اًصمسي ي حساة اًرًب اىل   Smarter mail واملوكع الاًىرتوين وزصة معي حول )هَفِة حتًو

وػىل كاػة خمخرب اذلاسوة يف اًلكَة،  25/2/1025(، ورعل ًوم اشلُس املوافق Google من Gmail حساة

ان ، م. زصا غحس اذلسني ، م.م ابن اومِس ومبضازنة الك من: احملارضون / بٔ.م.ذ ماُص غحس الاهل، بٔ.م.ذ فاحل ُامش فٌج

س.  زصَ 

ني من اًرًبس الاًىرتوين اًساتق  ي حساابث او اميَالث اًخسٌزسَ  ة ًؼمََة حتًو ُسفت اًوزصة اىل رشخ ارلعواث اًصئُسَ 

(، واس هتسفت مٌدس يب اًلكَة من اساثشت وموظفني Googleمن Gmail اىل اذلساة ادلسًس ػىل   Smarter mail اًـ

 ن صلهيم حساابث زمسَة ػىل جًصس ادلامؼة اًصمسي.واطلٍ

 وثضميت اًوزصة مٌاكضة ٍلوػة حماوز يه

ي زسائي اًرًبس اًلسمي اًسٌلزث ٕاىل اًـ       -2  .Gmail حتًو

ي هجاث االثعال من اًرًبساًلسمي        -1  .Gmail اًسٌلزث ٕاىل اًـ حتًو

 خاحة فَِ.رشخ مفعي غن حساة ادلميَي وارلَازاث امل        -3

 او الاػساذاث ارلاظة ترًبس ادلميَي. Settings        - بٔ 
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 Sending Email  &Labels      - ة

 .Calendar      - ث

 .Drive      - ج

ًـ       - ح  .Mobile ٕاىل اًـ Gmail هَفِة ٕاضافة او ثفؼَي حساة ا

 ٕازسال اًعوز غن ظًصق املوابًي.       - خ

اًوزصة اًخسٌزس َون اىل اغعاء امهَة اىل اًرًبس اًصمسي واس خزسامَ وثفؼَََ الهَ حيمي امس خامؼة تـساذ وذػا احملارضون يف 

ا، ار ان  واس خزسامَ يف اخملاظحاث اًصمسَة ومصاسةل اٌَجان اًخحضرًية ٌَمؤمتصاث واًيسواث ًـصط ازسال اًححوج وؿرُي

 ي حيمي امس مؤوسسة ػَمَة انرث من الاميَالث اًضرعَة.ادلِاث املصسي اٍهيا ثويل اُامتما انرث غيس وظوًِا اميَ

cope.uobaghdad.edu.iq@ 

و  ونٌل ُو واحض من مىوانث غيوان الاميَي اػالٍ، الاحصف اًثالزة الاوىل ادذعاز المس جضىِي اتتع دلامؼة تـساذ ُو

ة وػَوم اًصايضة ة اًحسَه  University of ؼة تـساذ، مث امس خامCollege of Physical Education لكَة اًرتَت

Baghdad مث ، edu ٌضلالةل ػىل مؤسسة ثؼَميَة، مث ادذعاز iq .َا  ذالةل ػىل اًلعص اًؼصايق واملخؼازف ػَََ ذًو

ي ٍصىج اًضـط اصلدول ػىل اًصاتط اذانٍ  وًالظالغ ػىل املَفاث واًفوصلزاث ارلاظة تؼمََة اًخحًو

 

 اضـط ُيا

امه واول دعوت ُو اس خالم الاميَي اطلي ازسَخَ خامؼة تـساذ ًلك مضرتك ػىل اًرًبس اًصمسي ارلاض تَ وػىل  -مالحظة:

اًيعاق اًساتق ػىل جًصس اًسٌلزث مِي والاميَي املصسي حتت غيوان ثحََؽ واطلي ًؼعى تَ امس املصوز واًحاسووزذ ارلاض 

 تَ ػىل اًرًبس ادلسًس ػىل ازلَي.

 

http://cope.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3245
http://cope.uobaghdad.edu.iq/ArticleShow.aspx?ID=3245
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ة حتعي ػىل صىص وثلسٍص من مسدضفى اًعفي املصنزي ة اًحسَه  لكَة اًرتَت

ة وػَوم اًصايضة  ة اًحسَه خامؼة تـساذ ػىل نخاة صىص وثلسٍص من اذازت مسدضفى اًعفي املصنزي  –حعَت لكَة اًرتَت

ا اصلنخوز فصاش ُامش امحس، ورعل  ثلسٍصا واػزتاسا ملا كسمذَ لكَدٌا من معي اوساين مثهل ٍلوػة ذريت من ظَحة ممتثةل مبسٍُص

ن حتت فًصق زايضَو الامي واطلٍن اذشوا ػىل ػاثلِم ثـَري واكؼيا املٍصص جززغ الامي يف  اًلكَة )املصحةل الاوىل( وامليعٍو

 كَوة لك رشاحئ اًضؼة.

ظفال ٌَرسظان مع ٍلوػة من اساثشت اًلكَة، ٌَمسامهة يف زفع تدٌظمي سايزت ملسدضفى الا 1/2/1025ار كاموا تخازخي 

 املؼيوايث واهلمم، وزمس الاتدسامَ واًفصحة ػىل وحومهم.

فًصق الامي حىون من حسن غلِي/ ػًل اصلز/ حسن حِسز/ زاؾة فاحل/ والء خامس / ػامص حسن / ؾزوان زساق 

صاء حتسني / جصاء َلس/ ًسًة /حٌلن حامس/ ىصمني   وسوزان ظحاخ/ ًوسف مسمل وحسن اكظم غحاش/ ثحازك ظاحل/ ُس

ست ػامص وتلِاذت ػًل مض خاق.  حاسم/ظاجٍصن ُاذي/سَت

ني املضازنني يف ُشٍ اًزايزت  اة، الاس خار املساػس اوسام ًؼصة، الاس خار املساػس  –اسٌلء اًخسٌزسَ  اصلنخوز ظالخ ُو

ري.  مِاذت ُس
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ة  ة اًحسَه ةحعول ثسٌزيس من لكَة اًرتَت  ػىل صِاذت مضازنة ذوًَ

ة وػَوم اًصايضة الاس خار املساػس اصلنخوز امحس ػسانن اكظم ػىل  ة اًحسَه حعي اًخسٌزيس يف خامؼة تـساذ / لكَة اًرتَت

ة، ورعل ثلسٍصاوحمثَيا ملضازنخَ اًفؼاةل يف املؤمتص اًؼَمي  صِاذت مضازنة من ادلامؼة املسدٌرصًة/ لكَة اًؼَوم اًس َاسَ 

ة واطلي اكمي يف زحاة ادلامؼة املسدٌرصًة ًوم اشلُس املوافق اًس يوي اًؼارش ،غن 25/2/1025 ًلكَة اًؼَوم اًس َاسَ 

ايس املؤسيس وجتاوس اًخحسايث اًصاُية يف اًؼصاق مصحةل ما تؼس اًيرص " اث ارلعاة اًسَ   حبثَ املوسوم " حتََي اصاكًَ

ة ػىل املس خو  انكش اًحاحر يف حبثَ اتزخي ةل س امي مٌش وضبٔت اصلوةل ارلعاابث اًس َاسَ  ى اًصمسي وؿري اًصمسي ًؼلوذ ظًو

ايس اذلامك وظحَؼة زلافة  ايس حبسة صلك اًيظام اًسَ  اًؼصاكِة اذلسًثة ، وكس ادذَف صلك وحمخوى ُشا ارلعاة اًسَ 

ة ػىل ادذالف مصاحَِا اًخازخيَة. ت املس ئوًَ ة اذلاهكة اًيت ثًو اسَ   اًعحلة اًسَ 

ة اًيت اهخاتت تًِة اًيظام اًس َايس يف اذلنك اطلي ومتثَت حمية اصلوةل  اسَ  اًؼصاكِة اذلسًثة ًؼِوذ ظوال يف اًخحوالث اًسَ 

ممتصنزت ػىل بٔساش اًضرعَة اًيت حصوم احذاكز اًسَعة والاوضـال مبيافؼِا ًُس  2635حتول حنو فصذًة مفصظة تؼس ػام 

ة ىن  ٕاال ، وجزوال املؼَاز اًضريص ٌَسَعة ساًت اًسَعة اًس َاسَ  اذلاهكة اًيت ثـَـَت يف ٕاظاز مؤسيس مضن اصلوةل ًو

شا ما حسج ابًفؼي ػام  ) الاهنَاز  1003تخوحَِ حزة س َايس واحس ًخحنك جبمَع موازذ اصلوةل ملست ًُست ابًلعريت ُو

ضع س َايس اًفويق اًرسًع ٌَسَعة ( ، ًخحسبٔ مصحةل مـاٍصت بٔجصس مالحمِا يه اصلميلصاظَة هوهنا جتصتة ثؼمي ػىل ثبٔسُس و 

 وكاهوين مؤسيس خسًس.

ة من ظِوز احملاظعة اًعائفِة تحؼسُا اًلويم  اث ػست مذبَٔث وانكش مؼاانت اًيظام اصلميوكصاظي ادلسًس يف اًؼصاق من ٕاصاكًَ

ا ) اًصؤًة  1003واملشُيب واالزين ) مٌش جضىِي جمَس اذلنك الاهخلايل يف اًثاين غرش من متوس  اسَ  ( مما فصط واكؼا سَ 

ايس تحؼسٍ اًعائفي ألمصٍ  ىِة الاسرتاثَجَة ارلاظئة ( بٔثّص يف تًُِة اصلوةل واجملمتع ػىل حس سواء ، وجصس ارلعاة اًسَ 

ايس ًَىون هل وكؼا وثبٔزريا هحرٍين يف مصحةل ما تؼس اًخـَري س امي يف بٔغلاة احذالل اًؼصاق من خاهة اًوالايث املخحست  اًسَ 

 .1003ػام  ألمٍصىِة وحَفاءُا يف اًخاسع من هُسان

ٕان حتََي ارلعاة اًس َايس املؤسيس ذالل املصحةل اًصاُية ًخعَة اس خحضاز مجَع الٔظصاف بٔمام احملية من بٔخي اًؼمي 

اث وبٔذواث خسًست يف اًخؼامي واًفؼي اًس َايس مع الٓدص، ة واحضة كاذزت ػىل اس خىضاف بًَٓ وماسَ  واسدامثز فصض ما  تسَت

 وكواث َُبٔت اذلضس اًضؼيب امللسش ابًخؼاون مع مجَع مؤسساث اصلوةل اًؼصاكِة.تؼس اًيرص اًيت حللِا صؼحيا وخُض يا 
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 فصغ الًٔؼاة اًفصذًة ًعَق محةل ثوغَة تبمٔهَة اًىذاة واًلصاءت

ة بٔظححت املؤًفاث  مع لك ما ٌضِسٍ اًلصن اذلاذي واًؼرشٍن من اًخعوز اًخىٌوًويج ودعوظا يف جمال اًخواظي واملؼَوماَث

ةجاكفة  ة ختزن ػىل ص حىة املؼَوماث اصلوًَ )الاهرتهُت( بٔو ما جسمى اًىذاة اإلًىرتوين   اهواغِا غحازت غن ظَؽ اًىرتوَه

ة ثعفحَ ػىل صاصة اًِاثف بٔو حىت اًخَفاس، ومع لك ُشٍ اًدسَِالث يف اذلعول ػىل اًىذاة اإلًىرتوين  اطلي ميخاس إبماكَه

 بٔن اًىثري كس غزف غن جماًسة اًىذة واٍهني من ػَوهما.ثعفحا وكصاءت بٔو حىت الامذالك هل ًىن جنس 

ة ًعَحة اًلكَة حول بٔمهَة  ة وػَوم اًصايضة اهعَلت محةل ثوغًو ة اًحسَه ومبحاذزت من زئاسة فصغ الًٔؼاة اًفصذًة يف لكَة اًرتَت

 .25/2/1025تؼاء املوافق اًىذاة واًلصاءت يف ظياػة اًضرعَة اًؼَمَة املمتزيت بٔظَق ػَهيا جسمَة )ذري خَُس(، ًوم الٔز 

وكس صازك يف ُشٍ اسلةل اًؼسًس من بٔساثشت اًفصغ ًخلسهمم الٔس خار املساػس اصلنخوز ػًل بٔمحس ازلًَل زئُس اًفصغ، وثؼسذث 

اث ُشٍ اسلةل تني ًعق املًضوزاث املضجؼة ٌَلصاءت يف بٔزخاء اًلكَة وتني ٕاًلاء احملارضاث يف بٔمهَة اًىذاة واظالغ  فؼاًَ

ة ػىل اتزخي اًضؼوة املخحرضت وذوز اًىذاة يف ُشا اًخحرض، ومن املؤمي بٔن جس متص ُشٍ اسلةل ًؼست بأيم وتًضاظاث اًعَح

ة اًيت ميص هبا غصاكٌا اًؼٍزز من هجة، وظِوز مواكع اًخواظي الاحامتغي املخؼسذت  مذؼسذت. وبٔفاذ ازلًَل بٔن اًظصوف الاس خثٌاَئ

ة ػىل ص حىة االٕهرتهت حؼَت اًىثري من اًض حاة اًؼصايق ًـفي بٔو ٕاضافة ٕاىل مئاث الآلف من مواكع الا ًؼاة الاًىرتوَه

ٌس خـفي غن بٔمهَة ثثلِف بٔهفسِم من ذالل كصاءت اًىذة طلا وحة ػََيا ثشنريمه ووضؼِم يف اًعوزت من بٔمهَة ُشا 

 ادلاهة املِم يف تياء اجملمتؼاث املثلفة.
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ة وػَوم اًصايضة ثيظ ة اًحسَه  م حمارضت غن اذلصنة اًىضفِةاًرتَت

اهعالكا من امهَة اذلصنة اًىضفِة يف حمنَة اًلسزاث اطلُيَة واًعاكاث ادلسمَة ًَعحح اًفصذ مَزتماً وفاػالً وتيّاًء يف جممتؼَ، 

ة وػَوم اًصايضة يف خامؼة تـساذ يف ًوم االزيني املوافق  ة اًحسَه ، وتبرٔشاف وزػاًة فصغ 11/2/1025هظمت لكَة اًرتَت

ة اًىضفِة( يف املؼسىص اًىضفي، مبضازنة ػسذ من ثسٌزيس  اًؼَوم اًيظًصة حمارضت هوغَة غن )اًخعحَلاث اًؼمََة يف اًرتَت

صت صِاة، الاس خار مساػس ذنخوز وسن خامس،  املاذت من لكَدٌا ومه الاس خار اصلنخوز ُسى اجصاُمي، الاس خار اصلنخوز ُس

 ر مساػس ذنخوز ػًل ظححي واملسزش غحس اًيارص مصست.الاس خار مساػس ذنخوز ارساء مجَي والاس خا

ة واًؼلََة والاحامتغَة واًصوحِة دلؼَِم  وهتسف احملارضت اًيوغَة اىل الاسِام يف حمنَة اًض حاة ًالس خفاذت من كسزاهتم اًحسَه

 مواظيني ظاذلني ومسؤوًني يف جممتؼاهتم احملََة واًوظيَة واًؼاملَة.

ة اًوظيَة. وز املِمة يف املاذت اًىضفِة. وانسوا ػىل ذوز اذلصنة ومضت احملارضت ػسذ من احملا  اًىضفِة يف ثؼٍزز اًًِو
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مخحف اًوظين اًؼصايق ة ثيظم سايزت ٌَ ة اًحسَه  اًرتَت

ايح واًخازخيي صلى ظَحدٌا الاغزاء وثؼًصف حِي املس خلدي تخازخي اًؼصاق، وثفؼَال  من اخي ورش اًوغي اًثلايف واًسَ 

زايزاث ة وػَوم اًصايضة  ٌَ ة اًحسَه ة ٌَمواكع الاثًصة واًؼَمَة، ابذزث غٌلذت لكَة اًرتَت وحست اًؼالكاث اًؼامة  –املَساَه

ورعل ًالظالغ ػىل حضازاث اتزخي  12/2/1025والاػالم تدٌظمي حوةل حصفهيَة اىل املخحف اًوظين اًؼصايق تخازخي 

س ػًل ػسانن  اًؼصاق اًلسمي ، صازك فهيا ٍلوػة من ظَحة اًلكَة ساء هَالن، واًسَ  وابرشاف اصلنخوز َلس خامس، اصلنخوز َت

 غن وحست اًؼالكاث اًؼامة والاػالم.

س معَس اًلكَة ذ. ػسي ظازق اًصتَؼي، س مسٍص ػام املخحف   وتبمٔس اًسَ  كسم اصلنخوز َلس خامس غامثن ذزغ اًلكَة اىل اًسَ 

شٍ اًزايزت اًيت افذلس اٍهيا املخحف واىل مثي ُشا اًيوغ من اًزايزاث اًؼصايق اصلنخوز امحس اكمي َلس، وتسوزٍ زحة هب

ة وػَوم اًصايضة . ة اًحسَه ا وان حتشوا اًلكَاث الادصى دلامؼة تـساذ حشو لكَة اًرتَت  الااكذميَة مٌش اغوام وذغى اىل حىصاُز

 مؼَوماث غن املخحف اًؼصايق

لع يف مٌعلة ػالوي اذلةل يف اًؼامصة  2613اًؼصاق وبٔكسهما ثبٔسس اًؼام املخحف اًؼصايق يف تـساذ ُو بٔنرب املخاحف يف  ًو

 اًؼصاكِة تـساذ. وحيخوي املخحف ػىل ٍلوػاث بٔثًصة ثؤزد اتزخي تالذ ما تني اٍهنٍصن.

ًضم ٍلوػاث مذيوػة من حلداث ػسًست مثي اذللداث اًسومًصة والٓصوزًة واًحاتََة وًضم ٍلوػاث مذيوػة من اًفٌون 

 سالمِة.االٕ 

 اتزخي

اكن ٌضـي املخحف حزيا ظـريا يف مدىن اًلضةل بٔو اًرساي اًلسمي. وتؼس مصوز ػست س يواث مت مجع بٔػساذ هحريت من الآثز 

ع املخحف اًؼصايق.  نيدِجة حمتَة ًؼمََاث اًخيلِة اًيت اكهت جتصي يف مجَع بٔحناء اًؼصاق بٓهشاك فاكن التس من ثوسَ 

 يف صازغ املبٔمون.مت هلي املخحف ٕاىل مدىن ذاض 
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ضاق ماكن املخحف مع مصوز اًزمن فاكهت اًفىصت بٔن ختعط تياًة خسًست ثخعف مبواظفاث املخحف يف اًحضلان الٔحٌحَة 

 ثضم بآثز اًؼصاق.

وضع ثعممي ذاض ملحىن املخحف اًؼصايق يف مٌعلة اًعاذلَة يف ػالوي اذلةل من خاهة اًىصد ويه مٌعلة واسؼة زوغي فهيا 

ة تيا  ء املخاحف الٔظََة.ٔبساًَ

 م.2633الافذخاخ اًفؼًل مت يف اًخاسع من جرشٍن اًثاين س ية 

 م، تؼس ٕاضافة مدىن اًحياًة ادلسًست.2651بٔغَس افذخاحَ مصت بٔدصى ػام 
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ة  مسزسوا الاًؼاة اًفصكِة ًيظمون حفال حىصميَا ًخسٌزسَ 

ة  ة اًحسَه  12/2/1025وػَوم اًصايضة يف خامؼة تـساذ ًوم اشلُس املوافق اكام فصغ الاًؼاة اًفصكِة يف لكَة اًرتَت

ًالس خار اصلنخوز ابُصت   وابًخؼاون مع ٍلوػة من اساثشت هصت اًعائصت يف اًفصغ وابمس مجَع ثسٌزيس اًلكَة ، خَسة حىصمي

ةل من اًؼعاء اًؼَمي واًححيث واًصاييض ، وحصبٔسِا اًؼسًس من اٌَجان ػَوان مبياس حة كصة احاٍهتا ػىل اًخلاػس تؼس س يواث ظًو

اًؼَمَة واًفصغَة واملصنًزة يف اًلكَة وادلامؼة، وارشافِا ػىل اًؼسًس من ظَحة املاحس خري واصلنخوزاٍ يف خمخَف ادلامؼاث 

 اًؼصاكِة .

ا اًححثَة نٌل وازىن الاس خار اصلنخوز َلس غحس اذلسني غعَة زئُس فصغ الاًؼاة اًفصكِة، واصاذ ثسريهتا اًؼَمَة واجناساهت

 وغعاهئا املخفاين ًعَحهتا الًعال املؼَومة اًيظًصة واًؼمََة ابالس خؼاهة ابدص ماثوظي هل اًؼمل يف املاذت املخرععة هبا.

س اًؼمَس صلمعَ املخواظي،  سَ  ا ٌَ ا وامذياهنا ًلك من سامه وصازك يف ُشا اًخىصمي، وثلسمت ثضىُص وتسوزُا كسمت صىُص

 وزلَع مٌدس يب اًلكَة.
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ة ًىصت اًسةل ًالساثشت ة ختخمت اًحعوةل اًس يًو ة اًحسَه  اًرتَت

ة وػَوم اًصايضة  ة اًحسَه خامؼة تـساذ، وثدساتق اًفصوغ اًؼَمَة هبشا اجملال، وًربس  –ثدٌوغ اًفؼاًَاث والاوضعة يف لكَة اًرتَت

 غن متزي اًلكَة تيوغ ادص من اًًضاظاث واًخثلِفِة، فضال  ُشا اًخيوغ يف اكامة اًيسواث، وزص اًؼمي، احملارضاث اًيوغَة

ة ومبرخَف الاًؼاة واًيت ٌضازك هبا اساثشت،ظَحة، وموظفي اًلكَة. و اًحعوالث اًس يًو  الا ُو

ة ًىصت اًسةل  ة وػَوم اًصايضة تدٌظمي ) اًحعوةل اًس يًو ة اًحسَه  3*3ار مت مؤدصا وابرشاف فصغ الاًؼاة اًفصكِة يف لكَة اًرتَت

 ( فصق واًيت اس متصث ًثالزة اايم.3 حىوهت من )ًالساثشت ( واًيت

اث ) اًحعوالث ( اىل اجصاس املِازاث اًحسهَة واًصايضَة ٌَمضازنني، فضال غن ثؼٍزز اوارص  هيسف ُشا اًيوغ من اًفؼاًَ

اث وادلوائز اًيت ًمت ثوسًؼِا يف هناًة اًحعوالث ًِا  اًرتاتط واًخيافس اًرشًف تني اًرشاحئ اخملخَفة املضازنة، نٌل وان املَساًَ

 اثص هفيس وثؼٍزز اًثلة ابًيفس.

اسفصث اًحعوةل غن فوس فًصق الاساثشت املىون من ) اصلنخوز هميس غحس اًس خاز، اصلنخوز ذاصل جنم، اصلنخوز صريساذ َلس، 

 اصلنخوز فازش سايم (.

س غحس اذلسني غعَة زئُس فصغ الاًؼاة ومت يف دذام اًحعوةل ثوسًع املساًَاث ػىل اًفائٍزن من كدي الاس خار اصلنخوز َل

 اًفصكِة، وسط جضجَع اًعَحة وحضوز مجع من ثسٌزيس اًلكَة.
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ة ثيظم وزصة معي غن ة اًحسَه ة اًرتَت  اذلاالث اًخعحَلِة الس امتزت الاس خىضاف الاًىرتوَه

فِة  اث اًؼَمَة، اًخثلِفِة واًخؼًص املخيوػة، جسؼى اًفصوغ اًؼَمَة خاُست تدٌفِش ُشٍ ثيفِشا ًخوحهياث خامؼة تـساذ ابكامة اًفؼاًَ

اكذ الخيَو ًوما مهنا ذسمة ًرشحية اًحاحثني واًعَحة يف اًلكَة.  اًخوحهياث ػىل ازط اًواكع ٍو

ة وػَوم اًصايضة – فصغ الاًؼاة اًفصكِة يف خامؼة تـساذ ًوم اشلُس املوافق  ة اًحسَه والخي ُشا هظمت لكَة اًرتَت

ة(،  1025/2/12 وػىل كاػة اًدرشحي يف اًلكَة وزصة معي تؼيوان )اذلاالث اًخعحَلِة الس امتزت الاس خىضاف الاًىرتوَه

  . مبضازنة اصلنخوز وسن حٌون، اصلنخوز فازش سايم، اصلنخوز هميس غحس اًس خاز، اصلنخوز ارشاق ػًل

 

ة جس خلدي اٌَجية اًوساًزة امللكفة تخسكِق مَف ثلِمي الاذاء ٌَ ة اًحسَه  1024-1023ؼام اصلزايس اًرتَت

ة وػَوم اًصايضة يف خامؼة تـساذ ًوم االزيني املوافق  ة اًحسَه ، وزصة معي ، هظمهتا 16/2/1025غلس يف زحاة لكَة اًرتَت

املسزش املساػس َلس  ، ممتثةل حبضوز1024-1023اٌَجية اًوساًزة امللكفة تخسكِق مَف ثلِمي الاذاء ادلامؼي ٌَؼام اصلزايس 

زئاسة  –اصلنخوز ٌرسى َلس غحس هللا )مسٍص كسم ضٌلن ادلوذت والاذاء ادلامؼي  ممثال غن اٌَجية اًوساًزة، حواذ اكظم

خامؼة تـساذ(، واملسزش املساػس معص فائز مسٍص صؼحة ضٌلن ادلوذت يف زئاسة خامؼة تـساذ، و مسزاء ومٌدس يب صؼة 

ضؤون ضٌلن ادلوذت ًدضىِالث ادلامؼة، يف حني مثي لكَدٌا الك م ن الاس خار اصلنخوز ظحاخ كامس ) مؼاون اًؼمَس ٌَ

اًؼَمَة، الاس خار املساػس اصلنخوز ًؤي سايم زفؼت مسؤول صؼحة ضٌلن ادلوذت، واملسزش املساػس ػًل سؼس غحس اسلَس 

 غضو صؼحة ضٌلن ادلوذت يف لكَدٌا.
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ت وثلمي الٔذاء يف جضىِالث ادلامؼة الام اس هتَت اٌَجية بٔغٌلًِا توزصة معي ُغلِسث مع مجَع مسؤويل صؼة ضٌلن ادلوذ

ة ميء اس امتزت اًخلِمي واملَحوظاث املؤرشت ػَهيا،نٌل  وػىل كاػة الاحامتػاث اًىربى يف اًلكَة، وهوِكش ذالل اًوزصة بًَٓ

ة ومؼوكاث اًؼمي ثضلك ة معَِا مس خلدال واجياذ مؼادلاث اذلاالث الاس خثٌاَئ ص الاس امتزت وبًَٓ  ثضميت مٌاكضة س حي ثعٍو

 ػام.

وثضمن الاحامتغ مٌاكضة حماوز ػست من امهِا، مٌاكضة اهواغ الاس امتزاث ًخلِمي الاذاء حِر مت ثلس مي الاس امتزاث اىل 

اس امتزاث اًلِاذاث اًؼََا، اس امتزاث اًخسٌزيس الاذازي واًيت جضمي مؼاوين اًؼمساء وزؤساء الاكسام اًؼَمَة والاذاًزة 

ة املخفصؿني حزيئ، اس امتزت ومسؤويل اًضؼة واًوحساث، اس امتز  ة، اس امتزت اغضاء اًَِئة اًخسٌزسَ  ت اغضاء اًَِئة اًخسٌزسَ 

ة املخفصؿني ػَمي، اس امتزت اًخسٌزيس يف مصنز حبر، اس امتزت اًخسٌزيس يف مصنز ذسيم، اس امتزت  اغضاء اًَِئة اًخسٌزسَ 

 املوظفني الاذاًزني واًفٌَني واملِيَني واذلصفِني.

ة ًدضىِالث ادلامؼة ملخاتؼة سري اًؼمي جصفلة مسٍص كسم ضٌلن ادلوذت والاذاء ادلامؼي يف ُشا وكامت اٌَجية،  جزايزت مِساَه

 ادلامؼة، وػسٍذ من موظفي ادلامؼة.
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ة وػَوم اًصايضة يف اًؼصاق ة اًحسَه ة حصبٔش بٔحامتػاً ًؼمساء لكَاث اًرتَت ة اًحسَه  لكَة اًرتَت

ة  ساذت اغضاء دلية معساء لكَاث غلس يف زحاة يف لكَة اًرتَت ة وػَوم اًصايضة ) اًلكَة الام ( الاحامتغ اصلوزي ٌَ اًحسَه

ة وػَوم اًصايضة يف اًؼصاق ورعل ًوم الازتؼاء املوافق  ة اًحسَه ، جصئاسة الاس خار اصلنخوز ػسي ظازق 32/2/1025اًرتَت

ة اًصايضَة يف اًؼصاق. ؼي تعفذَ زئُس دلية معساء لكَاث اًرتَت  اًصَت

اس هتي الاحامتغ تلصاءت سوزت اًفاحتة ػىل ازواخ صِساء اًؼصاق، واًرتحِة ابًساذت اًؼمساء اطلٍن حرضوا من خمخَف 

 خامؼة تـساذ. -حمافظاث اًؼصاق اىل اًؼامصة اذلحُدة تـساذ، ويف ازوكة ادلامؼة اًؼًصلة 

ص املياجه  ة والاس خؼاهة خبرباث   وحصى يف ازياء الاحامتغ مٌاكضة مجةل من الاموز مهنا، ثعٍو ة ٌَمصاحي الاوًَ اصلزاسَ 

ا حتخوي ػىل  ف اًىذة واًؼمي هبا يف اًلًصة اًؼاخي ابغخحاُز س ػىل ثبًَٔ ادلامؼاث اًؼاملَة اًصظَية يف ُشا اجملال، واًخاَه

مؼَوماث وكواهني وذزاساث زايضَة مس خحسزة الخي ثعوز اًواكع اًصاييض، ومت مٌاكضة ثلاٍزص اٌَجية، و حبر 

س خؼاذاث ٌَحعوالث ادلامؼَة ذالل املومس امللدي مبا فهيا تعوةل دٌليس هصت اًلسم واًىصت اًعائصت واًسةل وتعوالث الا

اًضعصجن واًؼاة اًساحة واملَسان، ومٌاكضة اًخوظَاث واًخوحهياث اًوساًزة اًعاذزت من وسازت اًخؼَمي اًؼايل واًححر 

 اًؼمي هبا.اًؼَمي واًؼمي ورضوزت ثفؼَي ُشٍ اًخوظَاث و 

ة اًصايضَة وثؼامَِا مع  ة اًؼمي املضرتك تني خامؼة جصصَوهة وخامؼاث فصوسا الدذعاظاث اًرتَت نٌل هوكش يف الاحامتغ اًَ

ادلاهة اًؼصايق من حِر ازسال تؼثاث ثؼاٌش وثحاذل ذرباث وحبوج فضال غن الاس خفاذت من الاهجزت اذلسًثة املخعوزت 

 صاكِة واًسؼي يف الازثلاء هبا.صلهيم من اخي ذسمة اًصايضة اًؼ

ة وػَوم اًصايضة يف خامؼة تـساذ ابُساء ٍلوػة من اًىذة ومعاذز  ة اًحسَه س اًؼمَس مداذزت لكَة اًرتَت نٌل وغصط اًسَ 

ة ورعوت اوىل ٌَخؼاون ومساػسهتم يف اٍهنوط وزفع اهلمم ذاظة تؼس  املؼَوماث الادصى اىل خامؼيت املوظي، واسلساَه

 ذريت اًيت ػاصوُا.الاوضاغ الا

وكس بٔسفصث املياكضاث ػىل ٍلوػة من اًلصازاث واًخوظَاث اًيت من صاهنا ان جسامه يف معََة اًخعوز املؼصيف ػىل مس خوى 

ا، واًيت سُمت زفؼِا  ادلامؼاث اًؼصاكِة ولكَاهتا، مبا حيلق اًصظاهة اًؼَمَة، واًؼمي ػىل اسس ادلوذت يف حتسًر املياجه وثعوٍُص

 ت اًخؼَمي اًؼايل واًححر اًؼَمي ًـصط املعاذكة ػَهيا.اىل وساز 
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