قىاغذ مىح الاحاصاث الخاصه والاغاساث
في اظاس جىظُم الػمل بكعاع الذساظاث الػلُاا والةواىر ولحعاً ظا ا الػملُات الخػلُمُات ولخوكُال سظاالت الاامػات الػلمُات والةو ُات و
في ضىء جىصُت املجلغ الاغلي للاامػاث لذي العادة سؤظاء الاامػاث بضشوسة وضؼ مجمىغت مً الضماهاث جوفظ حل الاامػت.
اقش مجلغ الاامػه بجلعخه سقم (  ) 071بخاسٍخ  8109/5 / 88ضىابغ وقىاغذ مىح الاحاصاث الخاصه " اغاسة – مشافل للضوج " .
ضىابغ الػمل ملىح وججذًذ هزة الاحاصاث -:
ضشوسة جكذًم هل هلُه خالً شهش ًىلُى مً هل غام خعتها والتي حشمل هافت ظلةاث املىح واملذ الخاصه باالغاساث والاحاصاث الخاصه
ً
الغضاء هُئت الخذسَغ بها مجمػه بػذ الةذ فيها ظةكا للكىاغذ والكىاه ن املىظمه ورلي قةل بذاًت الػام الاامعي لػذم الاخالً
بالػملُه الخػلُمُه .
ً
ً
ً .0خم قةىً ظلةاث املىح شخصُا وظلةاث الخجذًذ شخصُا او بخىنُل سظمي مً احذ الاقاسب للػضى وٍكىم املىهل باظدُفاء
ً
ً
املعدىذاث وظذاد هافت معخوكاجه شخصُا مىػا الي شبهه.
 .8حػااش

ظلةاااث الحصااىً غلااي الاحاااصاث بوهىاغهااا لو الخجذًااذ غلااي مجلااغ الكعاام و لاىاات الػالقاااث ال كافُااه بالىلُااه ومجلااغ

الىلُه قةل مىغذ الةذاًه بىقذ هاف الدساحها بخعات الىلُاه غلاي ان ًاخم اسفااف هافات املعادىذاث املعلىااه بػاذ اغخمادهاا ماً
الىلُه .
 .3جشفؼ مىافكت مجلغ الكعم ومجلغ الىلُه  +اصل العلب املكذم مً الػضى الي العُذ ا.د /هائب سئِغ الاامػه للذساظاث
ً
الػلُا والةوىر مشفكا به اصىً املعدىذاث املعلىاه والاقشاسث مػخمذة بىقذ هاف للمشاحػه .
 .4في حالت اراهان ظالب الاحاصة ظةل اغاسجه ملذة غشش ظىىاث واحاصة املشافكه بصفه مخصله لالغاسة ًخم احضااس اخاالء ظاشف
مً الاهه العابل حػاقذة مػها وافادة باهه اههي حػاقذة بػذ 01ظىىاث قةل مىح احاصة مشافل .
 .5الًصشح بمىح احاصة خاصه بذون مشجاب ملشافكات الاضوج لو الضوحاه بػاذ احااصة دساظاُه او بػ اه خاسحُاه الابػاذ الػاىدة واظاخالم
الػمل بالىلُه وحعىٍت دسحخه الىظُفُه .
 .6في حالت اظخالم الػمل بػذ احاصة اغاسة او مشافل زم الػىدة الي ظلب احاصة مشافل /اغاسة مشة اخشي بػاذ الاظاخفادة ماً مشجاب
اشهش الاحاصة الصُفُه فاهه الًخم املىافكه غلي الابػذ ظذاد ماجم صشفه مً معخوكاث مالُه
ً .7وظش العفش قةل اخالء العشف مً حمُؼ الاقعام والاداساث بالىلُه والاامػه والا الغي قشاس الاغاسة واغخبا نوهه لم ًوً.
 .8للاامػه الحل في مخاظةت الاهاث الخاسحُه والذاخلُه للخونذ مً صحت املعدىذاث املكذماه وفاي حالات اندشااف مخالفااث
ًول للاامػه الؿاء قشاس الاحاصة والخىتُه بالػىدة في خالً ً 31ىم مً جاسٍخ الاخعاس مؼ اجخار الاحشاءاث الكاهىهُه بشوهه .
ً
 .9مشاغاة ان املهماث الػلمُه جذخل في احدعاب مذة الػشش ظىىاث اغاسة ظةكا للمادة ( 90مً قاهىن جىظُم الاامػاث )

جكؼ املعئىلُه الكاهىهُه غلي الىلُه في اغخماد صىس ظةل الاصل مً املعدىذاث ولً ًخم قةىً اًت مىافكاث مً الىلُه بذونها

ً
اوال  -:الاغاسة ( الخاسحُه  -الذاخلُه ) -:
 ضىابغ وششوط الاغاسة -:
ً
 .0ان جوىن الىظُفت بالاهت املػاس اليها في معخىي الىظُفت التي ٌشؿلها بالاامػت ظةكا لىص املادة ( )85قاهىن جىظُم الاامػاث
 .8مشوس زالر ظىىاث غلي الاقل في خذمت فػلُه بالاامػه مىاز حػُِىاه غضاى بهُئات الخاذسَغ والجوعاب فاي هازة املاذة املاذد التاي قضااها فاي مهمااث
ً
غلمُه والىذب هل الىقذ والخفشؽ الػلمي واحاصة مشافكت الضوج لو الضوحه وما الي رلي  .ظةكا لىص املادة (.)91
 .3احدعاب احاصة سغاًت العفل ضمً مذة ال الر ظىىاث الفػلُه في وظُفت مذسط
ً
 .4قضاء مذة ممازله للمذة التي ظةل وان قضاها الػضى في اغاسة او مهمه غلمُه لو احاصة جفشؽ غلمي ظةكا لىص املادة (1 )91
 .5ان جوااىن وعااةت املػاااسًٍ مااً فااي حومهاام غلااي معااخىي الكعاام  %41مااً غااذد اغضاااء هُئاات الخااذسَغ شااامله الاحاااصاث الىحىاُاات وفااي حااذود وعااةت
 %/85ماً حملاات اغضااء هُئاات الخااذسَغ بالىلُات غلااي تًكاال غاذد املخىاحااذًً بالكعام غىااذ ظلااب الاغااسة غااً( )%61مااً احماالي غذداغضاااء هُئاات
الخذسَغ بالكعم
ً .6وعب الاظاجزة املخفشؾ ن ومً في حومهم ضمً اغذاد اغضاء هُئتالخذسَغ بالكعم غىذ الاغاسة.
 .7مذة إلاغاسة نمةذل غام اسبؼ ظىىاث ًجىص ججذًذها لػام خامغ لو ظادط ارا هاهذ اليعةت املزنىسة حعمح والجحاب الاغاسة غً غضى حذًاذ
ً
بالكعم ظةكا لىص املادة ()85
ً .8لتااعم غضااى هُئ اات الخااذسَغ (املشش ا ل غ اااسة )املشااشف لو املش ااتام فااي الاشااشاف غل ااي سظااائل غلمُ ااه لذسحاات املاحعااخ ا لو ال ااذنخىسا بوغااذاد جكشٍ ااش
مفصل غً الشظائل التي ٌششف غليها للػش

غلى مجلغ الىلُت لخػُ ن مً ًول مولت لو مً ًىضم إلي لاىت الاششاف .

 .9في حالت ظلب غضى هُئت الخذسَغ الحصىً غلي احاصة خاصه بذون مشجب ملذة زالزت اشهش لػذم اظخوماً مذة ال الر ظىىاث في وظُفات ماذسط
جذخل هز املذة ضمً مذة الػشش ظىىاث.
 .01الًجىص جوىٍل املهمه الػلمُه الي اغاسة قةل اهكضاء مذة ممازله للمذة التي ظةل وان قضاها في مهمه غلمُه .
 .00الًجىص جوىٍل املهمه الػلمُه الي اغاسة قةل اهكضاء مذة ممازله للمذة التي ظةل وان قضاها في مهمه غلمُه .
 .08ال ًجىص ان ًضٍذ مجمىع مذد الاغاساث واملهماث الػلمُت واحاصاث الخفشؽ الػلمي غلي غشش ظىىاث ظىاً مذة خذمت الػضى املادة (.)90
 .03جخم الاغاسة ملذة غام قابل للخجذًذ في بذاًت الػام الذساط ( الاوً مً ظتخمبا ) وحتي نهاًت اؾععغ الػام الخالي .

 .04قاشاس املجلااغ الاغلااي للاامػاااث فااي  8108/8/85بػااذم الخجذًااذ الي غضااى هُئاات جااذسَغ بالاامػاااث الابػااذ حصااىله غلااي اًصاااً مااً اماهاات
املجلغ الاغلي للاامػاث بعذاد املعخوكاث التي اقشها املجلغ .
 .05غااذم العااماح بىااذب اواغاااسة غضااى هُئاات الخااذسَغ الاازي ٌشااؿل مىصااب قُااادي ( غمُااذ  -ونُاال – سئااِغ قعاام ) قةاال الخىاااصً غااً املىصااب الاازي
ٌشؿله
 .06حعشي هزة الضىابغ غلي الاظاجزة املخفشؾُ ن ومً في حومهم .

 املعدىذاث املعلىات ملىح الاغاسة
ً
 .0ظلب إلاغاسة املكذم مً غضى هُئت الخذسَغ مشفكا به هافت املعدىذاث .
 .8مىافكاات مجلااغ الكعاام غلااي الاغاااسة فااي ضااىء اليعااب املكااشسة لالغاااسة مااؼ الاظااالع غلااي اصااىً املعاادىذاث واغخماااد صااىسة ظةاال
الاصل منها
 .3مىافك اات مجل ااغ الىلُ اات غل ااى إلاغ اااسة غل ااي ان الً ااخم مىافك اات مجل ااغ الىلُ ااه غل ااي ظل ااب الاح اااصة الابػ ااذ اظ ااخوماً هاف اات املع اادىذاث
ومشاحػتها واغخمادها .
 .4لصال الخػاقاذ غلاى لن ًواىن مىزال ومػخماذ ماً حهات الخػاقاذ ووصاسة الخاسحُات املصاشٍت وفاي حالات جكذماه بػكاذ مةاذيي وٍواشس اقاشاس
باحضاس صىسة ظةل الاصل مً الػكذ النهايي مً حهت الػمل بالخاسج غىذ الحصىً غلُه لو غىذ الخجذًذ .
ً
 .5بُااان حالاات لػضااى هُئاات الخااذسَغ مىضااحا بااه املهماااث الػلمُاات العااابكت وإحاصاجااه الخاصاات ملشافكاات الااضوج او الضوحاات او اي هااىع مااً
اهىاع الاحاصاث وجاسٍخ الخػُ ن في وظُفت مذسط والحاله الكاهىهُه لعُادجه .
 .6بُااان مػخمااذ بػااذد اغضاااء هُئاات الخااذسَغ بالكعاام وغااذد املػاااسًٍ واملمىااىحبن احاااصاث خاصااه لومهماااث غلمُااه واليعااةت لىاال مااً
الكعم والىلُت
 .7افادة مً معئىً الةىابت إلالوتاوهُت باوشاء صفوه شخصُه غلي مىقؼ  Google scholarمؼ جىضُح الػىىان
ً
 .8ظةاغت صفوت  Google scholarباظم حامػت نفش الشُخ مىضحا بها الابوار امليشىسة .
اظدُفاء العىابؼ والاقشاساث املعلىات وهي -:
إقشاس بعذاد معخوكاث الاامػت املالُت غىذ الخجذًذ او الػىدة ألس

الىظً.

إقشاس بػذم اسجةاط املػاس بوغماً جذسَعُت وامخواهاث مػخمذ ومخخىم مً العُذ ل.د/غمُذ الىلُت .
افادة مً اظخوكاقاث الىلُه اهه ظُادجه لِغ غلُه التعاماث مالُه قةل الاامػه .
جكاسٍش مفصلت غً الذاسظ ن املششف غليهم لو املشاسم فى إلاششاف غلاى سظائلهم(ماحعاخ ا /دنخاىسا ) إرا هاان إلاشاشاف لن اا ماً ظاىت ٌػاش
ً
ً
غلى مجلغ الىلُت لخوذًذ بذًال غىه ملخابػت الاششاف وإرا هان إلاششاف لقل مً ظىت ًكذم اغخزاس غً إلاششاف نخابخا لػمُذ الىلُت.

الاماش

اقشاس بوخابت اظم حامػت نفش الشُخ غلي ابوازه امليشىسة .
اقشاس بمىافاة الاامػه صىسة ظةل الاصل مً الػكذ النهايي مً حهت الػمل بالخاسج غىذ الحصىً غلُه لو غىذ الخجذًذ . .

ظفش الػضى لخىفُز الاغاسة
بػذ صذوس قشاس العُذ ا.د /سئِغ الاامػاه باملىافكاه ًاخم جوشٍاش غاذد( )8اخاالء ظاشف مػخماذ ومخخاىم باالضاافه الاي جوشا اة العافش
"الحاض"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

املعدىذاث املعلىات لخجذًذ الاغاسة  -:باالضافه الي ماظةل -:
.0

وسخت مً الػكذ لو خعاب مً الاامػت املػاس إليها مخضمىا ججذًذ الػكذ للمذة التى ظخجذد إغاستها مىزكه مً الخاسحُه لو مً

.8

الؿشفه الخجاسٍه في حالت الػمل بجهاث ؾ ا حوىمُه .
ً
ً
صىس مً حىاص العفش مىضحا به جوش اة الذخىً والخشوج وصىسة الاقامه مىضحا بها الوفاله مػخمذة مً الكعم والىلُاه
.

.3
.4

الاقشاساث العابكه في املىح وماًفُذ ظذاد معخوكاث الهُئت الػامت للخوم ن واملػاشاث غً العىت العابكت للخجذًذ .
ظذاد معخوكاث الاامػه

الػىدة ً -:دعلم غضى هُئت الخذسَغ املػاس غملت بالىلُت فىس اهتهاء لغاسجه املصشح له بها .

ُ
 .0في حالت ظلب املػاس قعؼ الاغاسة قةل اهتهاء الاحاصة لو في شهىس الصُف ًخكذم بعلب للعُذ ا.د /غمُذ الىلُت مشفكا به-
شهادة مً الاهت املػاس اليها جفُذ انهاء حػاقذ بذولت الخػاقذ
اخش صشفُه له حتي ًدعنى الػش واظخصذاس قشاس حعلمه الػمل مً جاسٍخ جكذمه بعلب اظخالم الػمل .
فااي حالاات غااذم جكااذًم هااز املعاادىذاث ًااخم حعاالُمه الػماال فااىس غىدجااه ولوااً بااذون صااشف مشجااب الا مااً الُااىم الخااالي الهتهاااء
حػاقذ الزي ظافش غلُه
 .8في حالت اظخالم الػمل بػذ احاصة اغاسة زم الػىدة الي ظلب احاصة مشافل /اغاسة مشة اخشي بػذ الاظخفادة مً مشجب اشهش الاحاصة
الصُفُه فاهه الًخم املىافكه غلي الاحاصة الابػذ ظذاد ماجم صشفه مً معخوكاث مالُه
------------------------------------------------------

ً
زاهُا  -:احاصة مشفل الضوج -:
هي احاصة وحىاُه بذون مشجب جمىح للضوج او الضوحه ارا ظافش احذاهما للخاسج ( للػمل او الذساظه ) ملذة ظخت اشهش غلي
الاقل والًجىص ان جخجاوص هزة املذة مذة بكاء الضوج بالخاسج والجذخل ضمً مذة الػشش ظىىاث املىصىص غليها في ملادة
( ) 90مً قاهىن جىظُم الاامػاث وَعشي هزا الحوم ظىاء اهان الضوج املعافش مً الػامل ن او مً ؾ اهم
في حالت اراهان ظالب احاصة ظةل اغاسجه ملذة غشش ظىىاث واحاصة املشافكه بصفه مخصله لالغاسة ًخم احضاس اخالء ظشف مً
الاهه العابل حػاقذة مػها وافادة باهه اههي حػاقذة بػذ 01ظىىاث قةل مىح احاصة مشافل .
املعدىذاث ااملعلىاه ملىح احاصة املشافل
ً
 .0ظلب املكذم ل حاصة مشفكا به هافت املعدىذاث .
.8

مىافكت مجلغ الكعم والىلُت غلي مىح الاحاصة مؼ الاظالع غلي اصىً املعدىذاث واغخماد صىسة ظةل الاصل منها .

.3

صااىسة ظة اال الاص اال م ااً غك ااذ غم اال ال اضوج ( املػ اااس لو املخػاق ااذ بالخ اااسج ) مو ااذد امل ااذة " الةذاً ااه والنهاً ااه "مػخم ااذة م ااً حه اات غمل ااه
بالىظً او بالخاسج في حالت غذم غمله بالىظً ومىزل مً الاهاث املخخصه .

.4

بُان حالت وظُفُه مػخمذ مً اداسة امللفاث بالاامػه .

.5

قااشاس مػخمااذ باملىافكااه غلااي اغاااسة الااضوج ( املػاااس لو املخػاقااذ بالخاااسج ) مااً حهاات غملااه فااي مصااش وفااي حالاات غااذم غملااه بالحوىماات لو

.6

الكعاع الػام ًكذم إقشاس مػخمذ مً الىلُه ًفُذ رلي.
ً
فااي حالاات غماال الاضوج ( املػاااس لو املخػاقااذ ) بذولااه احىتُااه ًجااب ان ًوااىن الػكااذ مىزكااا مااً موخااب الػماال بذولاات الػماال  +جوشا اة
الذخىً  VISAوصىس الاقاماث املىزكه مً الخاسحُت و شهادة ظذاد الضشائب.

.7

صىسة ظةل تصل مً إقامت الػمل الضوج ( املػاس لو املخػاقذ بالخاسج ) وامل تخه غلي حىاص العفش بػذ الاظالع غلى تصل .

.8

صىسة ظةل تصل مً مً جصشٍح غمل الضوج ( املػاس لو املخػاقذ بالخاسج ) بػذ الاظالع غلى تصل.

 .9اصل حىاص العفش للمشافل  +صىسة مػخمذة ظةل الاصل مً جوش اة املشافل ( ؾ ا مصشح له بالػمل )
ً
ً
 .01إقامت غمل م تخت سظمُا في حىاص العفش في حالت الخصشٍح بالػمل للمشافل ولن ًوىن الػمل الزي ًكىم باه مىاظاةا مللعلات غضاى هُئات
الخذسَغ "جىصُت املجلغ الاغلي للاامػاث " .
 .00اصل وزُكت الضواج  +صىسة مػخمذة بخاجم الىلُه .
 .08اظدُفاء العىابؼ والاقشاساث املعلىات -:
إقشاس مً غضى هُئت الخذسَغ باظخمشاس الحُاة الضوحُت غلي معئىلُخه الصخصُت .
إقشاس بعذاد معخوكاث الاامػت املالُت ظذاد معخوكاث الاامػه و الهُئه الػامه للخوم ن املػاشاث .
اقشاس مػخمذ مً الضوج املشافل بان هافت املعدىذاث املكذمه صحُوه وغلي معئىلُخه الصخصُه
اقشاس اهه في حالت ظلب احاصة ( مشافل /سغاًه) بػذ اظخالم الػمل في الاحاصة الصُفُه اهه ظِخم سد ما جم صشفه .

 .03افادة مً اظخوكاقاث الىلُه اهه ظُادجه لِغ غلُه التعاماث مالُه قةل الاامػه .
 .04افادة مً معئىً الةىابت إلالوتاوهُت باوشاء صفوه شخصُه غلي مىقؼ  Google scolarمؼ جىضُح الػىىان
ً
 .05ظةاغت صفوت  Google scholarباظم حامػت نفش الشُخ مىضحا بها الابوار امليشىسة

فى حالت الذساظت بالخاسج


ًكذم صىسة ظةل الاصل مً مىافكت الاامػه غلي ظفش الضوج او الضوحه في ( بػ ه – احاصة دساظُه )



صىسة مً اغخماد اللاىه الخىفُزًه للةػ اث بعفش املةػىر في حاً هان حاصل غلي مىوه مً الذوله.



في حالت املىح الصخصُه ًكذم خعاب لصلى مً الاامػت التي ًذسط بها الضوج  /الضوحت +صىسة مػخمذ مً سخصت الاقامه .

املعدىذاث املعلىات لخجذًذ لحاصة املشافل-:

باالضافه الي ماظةل -:

 .0قشاس ججذًذ إالغاسة مً حهت غمل الضوج لو الضوحت مً حهت غمله بجمهشٍت مصش الػشاُه او قشاس مذ الةػ ه او املىوه او خعاب مً
املوخب ال كافي بالخاسج .
 .8اصل غكذ غمل الضوج املػاس به للػمل بالخاسج او افادة ججذًذ الخػاقذ مىزكه مً الخاسحُه .
ً
 .3صىسة حىاص العفش ( للمػاس لو املخػاقذ ) وصىسة ظةل الاصل مً الاقامه مىضحا بها الوفاله غلي حهت غمل املػاس بالخاسج.
ً
ً
 .4صىسمً حىاص العفش للمشافل مىضحا به جوش اة الذخىً والخشوج واقامخه مىضحا بهاا الوفالاه غلاي الاضوج املػااس مىزكاه ماً
الخاسحُه .
 .5شهادة جوشهاث مً مجمؼ الخوشٍش بالكاهشة او مً دولت الػمل لو سال العفش مً دولت غمل املشافل.
 .6الاقشاساث العابكه في املىح وماًفُذ ظذاد الػام العابل .
 .7صىسة ظةل تصل مً مً جصشٍح غمل الضوج املػاس بالخاسج بػذ الاظالع غلى تصل.
ً
مشاغاة ان املهماث الػلمُه جذخل في احدعاب مذة الػشش ظىىاث اغاسة ظةكا للمادة ( 90مً قاهىن جىظُم الاامػاث )

جكؼ املعئىلُه الكاهىهُه غلي الىلُه في اغخماد صىس ظةل الاصل مً املعدىذاث ولً ًخم قةىً اًت مىافكاث مً الىلُه
بذونها
----------------------------------------------------------------------------اقش مجلغ الاامػه بجلعخه سقم (  ) 064بخاسٍخ  8108/00/87بػض الػذًال غلي املعدىذاث املعلىاه ملىح احاصاث
( سغاًت العفل – سغاًت الاظشة  -مشافكت الضوج ) الخاصه بالهُئه املػاوهه( مػُذًً – مذسظ ن معاغذً ن )
 .0اًكاف قُذ الػضى مً الدساُل لذسحت املاحعخ ا او الذنخىسا بالذساظاث الػلُا .
 .8جوذًث الصفوت الصخصُت للػضى غلي مىقؼ . Google scholar
ً
 .3بُان حالت مػخمذ مً الاامػت مىضحا به هافت الاحاصاث العابكت والحالت الكاهىهُت .

اقش مجلغ الاامػه بجلعخه سقم (  ) 065بخاسٍخ 8108/08/85

بػض الششوط لصشف معاهمت الاامػه

لحضىس (املؤجمشاث الخاسحُه واملؤجمشاث الذاخلُه )
ششوط الحصىً غلي معاهمت الاامػت-:
مشة واحذة هل زالر اغىام 1
لن ًوىن لعُادجه بوث ميشىس في مجلت دولُت راث مػامل جوز ا  Empact Factorغً الػام ن العابك ن لحضىس املؤجمش.
خعاب قةىً مً الاهت املىظمت للمؤجمش مخضمً غىىان الةوث وهىغُت قةىله ( الكاء – مػلل )
ً
الا ًوىن الةوث املخكذم به الػضى قذ جكذم ظةل الاشاتاام باه هاامال او حاضء مىاه فاي ماؤجمش اخاش ( الكااء او مػلال ) نماا
ً
ًجب الاًوىن معخخلصا مً سظالتي املاحعخ ا لو الذنخىسا للمخكذم .
حصت الىلُت ( )8غضى في الػام وفي حاً وحىد فائض باملىاصهت ًىظش في صشف املعاهمت لػضى زالث 1
غذم جم ُل الاامػت ألن ا مً غضى في املؤجمش الىاحذ .
فى حاً جكذم لن ا مً غضى للمؤجمش الىاحذ حػعى تفضلُت هالخالي-:
ً فضل مً لم ًوصل غلي املعاهمت مً قةل.
ً فضل تقذم في الحصىً غلي املعاهمت غلي حمُؼ املخكذم ن.
 جةكي تولىٍت للمخخصص ن في املؤجمش "الخخصص الذقُل " فى املؤجمش بششط إظدُفاء باقي الششوط.

جكذًم ما ًفُذ وشش الػضى ألبوازه غلى صفوت  Google scolarوإهضمامه إلى مجمىغت بو ُت واليشش الذولى الحذًث.
ال ًجىص لػضى هُئت الخذسَغ املعالةت بىفكاث مالُت لحضىس لي وشاط مالم ًوصل غلي مىافكت معةكت مً قةل الاامػت.
لي معاامُاث لخااشي م اال ( هااذواث غلمُاات – حلكاااث دساظااُت – ظااُمُىاس  ) ...وٍوااىن املعلااىب فيهااا إلكاااء لبوااار وجكةاال هااز
تبوار
حػامل مػاملت املؤجمشاث الخاسحُت.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

للحصىً غلي الاقشاساث ًشجي الشحىع الي دلُل املعةىغاث غلي صفوت الاداسة الػامه للػالقاث ال كافُه بمىقؼ
الاامػه

