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 ثكعِم العلّو
  

وقػوط واؿجبّةن ممّؼاثٌة  ،ةن معرؿة الملم فٌع الّلّة للجػزمَ ثكعِم لٍرة مػهؼة ٌِِعف ًغا العلّو إل
ًعاف الجنٍِن الجُ ثػمُ إلٌّة المؾ ،االلجصةق بٌة

 
ربّة الظةلة بةلجػزمة الجصػِػِة وبة

 
َ إل إهةفة ةلم اال

والجٍالو  ةومؾلم المةؿجػ المجظمك فُ الجػزم هرلّؼِةاإل الفٍرِةالجػزمة مةؿجػ المجظمك فُ المؾلم 
المجّلق بجوَّم الجّلّم الّةلُ والومٍص الكةهٍهّة  01.00كةهٍن رلم يبكة لمكجوّةت ال، والمصةفة 
يبكة و الجػبّة والجنٍِن ومّدةق 2004ٍِهٍّ  7المةدر فُ  89.04.2ٍم رلم المػؿ طمٍلة  الموَمة لي

 المجّلق بموٍَمة الجػبّة والجنٍِن والبصح الّلمُ. 51.17اإليةر رلم -لمكجوّةت الكةهٍن

ؿؽ الجُ ثكٍم ِلٌّة المعرؿة، وًلبة زملة من المػثنؼات والل ًغا العلّو وِػؿم
 
بّن مة ِصنمٌة من ِال

مٍلة فوةء لالهعمةج والجفةرك والجٍالو  مفةًّم وهٍابى
 
بّعاغٍزّة، بٌعف زّو المعرؿة فُ لّغجٌة المة

ؿةؿ المنٍنبّن مظجلف الفةِلّن وفُ مكعمجٌم الًةلب بةِجبةرى 
 
 .ُاال

ِلَ ثكعِم البػهةمذ العراؿُ وقػح موةمّن دفجػ الوٍابى البّعاغٍزّة الظةلة بمؾةلم الجنٍِن  همة ِّمو 
 .لجكّّم، وقػوط االؿجّفةء واالؿجعراك وإِةدة الجؾرّو، وهَةم الجعارِب المّعاهّةبةلمعرؿة، وهَةم ا

مصةوال اإلزةبة ِلَ هو  المعرؿة من مػافق وثرٌّؼات وًّةهو ِلمّة وثػبٍِة يلمصة ِمة ثجٍفػ ِلِّكعم  و
ن ًِػشٌة الًةلب طالل مؾةرى العراؿُ فُ المعرؿة.

 
 الجؾةؤالت الجُ ِمنن ا

 اإلدارة
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 هلمة المعِػ
ِؼااُ الًلبة:

 
 ِؼِؼاثُ الًةلبةت، ا

رشب بنم فُ رشةب معرؿة الملم فٌع الّلّة للجػزمة بًورة بموةؿبة الؾوة الرةمّّة 
 
ن ا

 
ًِّب لُ ا

ن هؾجكبلنم داطو ًغى المؤؿؾة، الجُ لةرت 2019/2020
 
. إهي لمن دواُِ ؿػورهة هصن الًةلم اإلداري والجػبٍي ا

 
 
 م الػوشّة لّعد هبّػ من طػِرٌّة موغ إهفةاٌة شجَ ٍِموة ًغا.بصق، بمدةبة اال

من هةفلة الكٍل الجغهّػ بةلمنةهة المػمٍلة الجُ لةرت معرؿة الملم فٌع الّلّة للجػزمة ثجبٍؤًة ِلَ المّّع 

يػ ذات ه فةءة ِةلّة، وبةلجةلُ إؿٌةمٌة فُ الجومّة المؾجع
 
امة لٍيووة من الٍيوُ والعولُ، الؿّمة مؾةًمجٌة فُ ثنٍِن ا

ؿمةل البفػي، وهغا إؿٌةمٌة فُ الجفةًم العولُ وثعبّػ االطجالف، ومن غّػ الجػازمة لةدر ِلَ بوةء 
 
طالل ثدمّن الػا

 زؾٍر الجفةًم بعءا من هكو المّةهُ والصمٍالت الدكةفّة؟ 

يػاف من 
 
إدارة ويةلم ولّو مة بلغجي مؤؿؾجنم لّؽ ولّع المعفة بو هجةج ثوةفػ الرٌٍد والجؼام هو اال

بوةءًة ِلَ مؾجٍى البصح والجصمّو واإلبعاع. الّلّة ثػبٍي، ِالوة ِلَ زٌٍد بوةت معرؿة الملم فٌع
 
 للجػزمة وا

ٍهم  دِ
 
هجٌؼ ًغى الفػلة، ال

 
مرةد ننٍهٍا طّػ طلف لؼمالاثلمؼِع من الرع والجصمّو شجَ ا

 
م الغِن لوٍّا ا

ُ ثوٌّة لمجٍفػة بةلمعرؿة، الؿّمة المن جبة ومظجلف الوٍادي الج، وذلم ِبػ االؿجفةدة من هو الظعمةت اؤؿؾةًغى الم

ن إقةرثنم ؿةؿُ فُ نمؾةًمة موٌة فُ ثفجق مٍاًب المعرؿة ًر
 
دبّة والفنػِة والفوّة، إلَ زةهب الجنٍِن اال

 
م اال

 الجػزمة.

لق.
 
ثموَ لنم ؿوة زةمّّة ملّبة بةلرع والجصمّو ودوام الجة

 
 ا

 

 

 

 د. هٍر العِن الفماللُ 

 معرؿة الملم فٌع الّلّة للجػزمة معِػ
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 ةلمؾةلم المجٍفػة بٌةبو الجّػِف بةلمعرؿة
  الجّػِف بةلمعرؿة -1

شعخت
 
ٍج لٌة فُ قجوبػ  1983معرؿة الملم فٌع الّلّة للجػزمة ؿوة  ا ول ف

 
. ولع اطجّػ لٌة همكػ معِوة 1986واؿجكبلت ا

وروبة وإفػِكّة وا
 
لّةلم الّػبُ ممة ِؤًلٌة للّب دور شٍّي فُ مرةل الجٍالو يورة الجُ ثمجةز بمٍلٌّة ِوع ملجكَ ا

 الدكةفُ والصوةري وًٍ دور لمّق بةلجػزمة وبوفةط المجػزم.

ًعاف الجنٍِن -2
 
 ا

 إلَ: المجٍفػة بةلمعرؿة ثٌعف مؾةلم الممٌووة

 ِمةلٌم فُ مظجلف الك وإِالمّّن مصجػفّن ثنٍِن مجػزمّن ثصػِػِّن وفٍرِّن
 
ًةِةت الّةمة لةدرِن ِلَ مؼاولة ا

 والظةلة والموَمةت العولّة؛

 ىةبّة العراؿة ِلَ مؾجٍى العه جٍراإِعاد الًةلب لمج. 

  المجٍفػة بةلمعرؿةلم ةمؾال -3

  مؾةلم:طمؾة  ِلَ شةلّة المعرؿةثجٍفػ 

  مؾلم الجػزمة ِػبّة )
 
 )ج(إهرلّؼِة  –)ب( فػهؾّة  –)ا

  مؾلم الجػزمة ِػبّة )
 
 ج()فػهؾّة  –)ب( إهرلّؼِة  –)ا

  مؾلم الجػزمة ِػبّة )
 
 )ج(فػهؾّة  –)ب( إؿبةهّة  –)ا

  مؾلم الجػزمة ِػبّة)
 
لمةهّة  – )ا

 
 )ج(فػهؾّة  – )ب(ا

 ِػبّة   الفٍرِةالجػزمة مةؿجػ المجظمك فُ مؾلم ال )
 
 )ج(فػهؾّة  –)ب( إهرلّؼِة  –)ا

 والجٍالو والمصةفةجػزمة ال فُ  مؾلم المةؿجػ المجظمك 
 

ربّة فمٍل ِلَ  والجٍالو والفٍرِة جصػِػِةلم الجػزمة الةمؾ موجفث
 
 من 6بّع اإلزةزة، يبكة لمكجوّةت المةدة  ا

طػ  18المةدر فُ  2-04-89 مػؿٍم
آ
ؿالك  ( بجصعِع اطجمةص المؤؿؾةت الرةمّّة2004ٍِهٍّ  7) 1425من ربُّ اال

 
وا

  .العراؿةت الّلّة وهغا الفٌةدات الٍيوّة المًةبكة

ولَ للمؾةلم ِمال بةلجموّف المجّةرف ِلّ
 
، وِػمؼ لٌة الظمؾةي ِةلمّة فُ مّعان الجػزمة، ثّع الّػبّة اللغة الوفًة اال

لمةهّة، وِػمؼ إلٌّة بةللغة )ب(، فّمة 
 
و اال

 
و اإلؿبةهّة ا

 
و اإلهرلّؼِة ا

 
 مة اللغة الوفًة الدةهّة فٌُ إمة الفػهؾّة ا

 
(. ا

 
بةللغة )ا

و اإلهرلّؼِ
 
( شؾب المؾلم  ةاللغة )ج( الؾةهوة ًُ إمة الفػهؾّة ا

 
ن ِنٍن مجمنوة من اللغة )ا

 
. وِفجػط فُ الًةلب ا

ن ِجكن اللغة )ب(، مُ 
 
 للغة )ج(.ا من وإلَ الجػزمةالجمنن من وا
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 مكٍمةت الجنٍِن  -4

 ؛الجصػِػِة والففٍِة ثلكّن الًةلب ثكوّةت الجػزمة 

 الجػهّؼ ِلَ الممةرؿة الفّلّة للّملّة الجػزمّة؛ 

 (؛ وقفٍِة  ٍِة ) مٌةرات همّة وثصػِػِةدِم مٌةرات الًةلب اللغ 

 ثكٍِة لعرات الًةلب ِلَ امجالك وإخػاء رلّعى المّػفُ؛ 

  ؛والجٍالو فُ مرةل الجػزمة الصعِدة الجكوّةتثعرِب الًةلب ِلَ اؿجّمةل 

 ِة؛دِم خكةفجي الّةمة فُ مّةدِن مظجلفة هةلكةهٍن وااللجمةد والّاللةت العولّة والعراؿةت الدكةفّة والصوةر 

 ثومّن البػهةمذ العراؿُ مّةرف هَػِة؛ 

 .ُهةدِمُ والمٌو
 
 المؼاوزة بّن الجنٍِن اال

  ومؾلنُ المةؿجػ المجظمك قػوط االلجصةق بمؾةلم الجػزمة الجصػِػِة - 5

و مة ِّةدلٌة شؾب الجظممةت الجةلّة: الظةلة بةلمؾةلم المجٍفػة فُ المعرؿة جنٍِوةت الثفجس 
 
 فُ وزي شةملُ اإلزةزة ا

 إهرلّؼِة –فػهؾّة  –: ِػبّة  الجػزمة الجصػِػِةمؾلم  5-1

 اإلزةزة فُ العراؿةت الفػهؾّة 

و الكةهٍن الظةص بةللغة الفػهؾّة
 
و اإلزةزة فُ الكةهٍن الّةم ا

 
 ا

و اإلزةزة فُ الّلٍم االلجمةدِة
 
 ا

و اإلزةزة فُ الّلٍم البصجة
 
 ا

و اإلزةزة فُ العراؿةت الّػبّة مُ إثكةن اللغجّن ال
 
 فػهؾّة واإلهرلّؼِةا

ي دبلٍم مّجػف بمّةدلجي للفٌةدات الؾةلفة الغهػ ِجم لبٍلي من يػف لروة االهجكةء.
 
و ا
 
 ا

 فػهؾّة  –إهرلّؼِة  –: ِػبّة   الجػزمة الجصػِػِةمؾلم  5-2 

 اإلزةزة فُ العراؿةت اإلهرلّؼِة

 فػهؾّة –إؿبةهّة  –: ِػبّة  الجػزمة الجصػِػِةمؾلم  5-3

 لعراؿةت اإلؿبةهّةاإلزةزة فُ ا

لمةهّة –: ِػبّة  الجػزمة الجصػِػِةمؾلم  5-4
 
 فػهؾّة –ا

لمةهّة 
 
 اإلزةزة فُ العراؿةت اال

  فػهؾّة –إهرلّؼِة –ِػبّة الفٍرِةالجػزمة المجظمك فُ  مؾلم المةؿجػ 5-5

 اإلزةزة فُ العراؿةت اإلهرلّؼِة

 والجٍالو والمصةفةالجػزمة مؾلم المةؿجػ المجظمك فُ  5-6

  الّلٍم االهؾةهّة واالزجمةِّة. اإلزةزة فُ
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 يػق االهجكةء -6

 دراؿة الملف : 6-1

ؿةؿّة، ِعد الفمٍل العراؿّة المنػرة، إلض....(
 
 مّةِّػ االهجكةء : المّؼات المصمو ِلٌّة، هكى المٍاد اال

ِمةدق ِلٌّة مرلؽ ُ ثعرس الملفةت من يػف لروة مظجمة موبدكة ِن هو قّبة، وثكٍم هو لروة بٍهُ المّةِّػ الج
 .المؤؿؾة

 مبةراةال 6-2

لمؾةلم الجػزمة الجصػِػِة اطجبةرات  ٍنوِرجةز المجػقص ثصعدًة الرةمّة،  شؾب الجٍارِض الجُثرػى مبةراة االلجصةق 
  )ه جةبّة للجػزمة الجصػِػِة من اللغة

 
  )إلَ  اللغة (ب)ومن اللغة  (ب)اللغة إلَ  (ا

 
 )اللغة  إلَ (ج) ومن اللغة (ا

 
وِوع  ،( ا

  .االلجوةء  ثرػى مكةبلة مُ المجػقصّن

مة بظمٍص المجػقصّن 
 
، ثرػى اطجبةرات فػهؾّة -إهرلّؼِة -ِػبّة  الفٍرِةالجػزمة  فُ لمةؿجػ المجظمكمؾلم الا

 ، الّػبّةلجػزمة الجصػِػِة من الّػبّة إلَ اإلهرلّؼِة و من اإلهرلّؼِة إلَ الّػبّة و من الفػهؾّة إلَ ثفمو اه جةبّة 
  .وِوع االلجوةء  ثرػى مكةبلة مُ المجػقصّن

اطجبةرات ه جةبّة للجػزمة الجصػِػِة  والجٍالو والمصةفةالجػزمة لمؾلم المةؿجػ المجظمك فُ وِرجةز المجػقصٍن  
مة بظمٍص االطجبةر الدةلح فّكٍم المجػقس  .الّػبّة ومن اللغة الّػبّة إلَ الفػهؾّةإلَ اللغة  الفػهؾّة من اللغة

 
ا

 .وِوع االلجوةء  ثرػى مكةبلة مُ المجػقصّنبجلظّك بةللغة الّػبّة لوك بةللغة االهرلّؼِة.  
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 مؾةلم الجػزمة الجصػِػِة
 ثػهّبة مؾةلم الجػزمة الجصػِػِة  -1

ربّة فمٍل دراؿّة. وثجنٍن الؾوة الرةمّّة من  16ثفجمو مؾةلم الجػزمة الجصػِػِة ِلَ 
 
ة ِلَ ا وشعة مٍِز

ؿبٍِة ثفمو العراؿة والجكّّم 16 ملّن، ِمجع هو واشع موٌةف
 
 .ا

 ثوَّم مؾةلم الجػزمة الجصػِػِة  -2

ربّة المفنلة لمؾةلم الجػزمة الجصػِػِة ِلَ الوصٍ الجةلُ:
 
 ثوجَم الفمٍل اال

  2و  1الفمالن  
 
ؿةؿّةت الّملّة : ِجم فٌّمة الجػهّؼ ِلَ الجمنن من المٌةرات اللغٍِة والجؼود بةلمّةرف الوَػِة وا

 الجػزمّة والجكٍِة، وهغا الكّةم بجعارِب بةلٍؿى المٌوُ.

: وِظممةن لجّمّق اه جؾةب المٌةرات الجػزمّة وإهرةز بصح والكّةم بجعارِب بةلٍؿى المٌوُ، وهغا  4و 3الفمالن 
  اه جؾةب مّةرف ثنمّلّة.

 الٍشعة -3

ؿةؿُ لوَةم الجنٍِن، وثجنٍن من ِ
 
و ثّع الٍشعة المنٍن اال

 
ن ثلكن بلغة واشعة ا

 
ربّة ِوةلػ ِمنن ا

 
ومػ واشع إلَ ا

ه دػ
 
ِمةل ثًبّكّة، وإمة هفةط  .ا

 
و ا
 
ِمةل ثٍزٌّّة و/ا

 
و ا
 
وِومػ الٍشعة ًٍ إمة مةدة ثلكن فُ قنو دروس هَػِة و/ا
و ثعرِب

 
و مفػوع بصح ا

 
ن ِجظغ قنو ِمو مّعاهُ ا

 
 .ثًبّكُ ِمنن ا

ن ِفنو زؼءا من الٍشع
 
و ِعة وشعاتوِمنن للوفةط الجًبّكُ ا

 
هملٌة ا

 
و وشعة بة

 
 .ة ا

 :ِجنٍن مؾلم الجػزمة الجصػِػِة من خالث مرمٍِةت من الٍشعات

و طةلة فُ مّعان ثنٍِن مجػزم : ثفمو الػاّؾّة الٍشعات مرمٍِة (1
 
% ثمدو و  ثصػِػي والجعرِبدراؿةت ِةمة ا

 من الغالف الؼموُ للمؾلم؛ 70

ثنٍِن ِةم فُ  و وموٌرّة البصح  دراؿةت ثػزمّةو وةِة لؾةهّةل ة: ثفمو ٌرّوالمو وشعات الجكٍِة مرمٍِة (2
 من الغالف الؼموُ للمؾلم؛   20 %و ثمدو مرةالت الكةهٍن وااللجمةد

و: الٍشعات الجنمّلّة مرمٍِة (3
 
و الجُ ثجنٍن إمة من وشعات اطجّةرِة ا

 
ذات  وشعات للجفجس وشعات للجظمك ا

 .من الغالف الؼموُ للمؾلم 10ات % الملة بمّعان الجظمك. وثمدو ًغى الٍشع

 اؿجّفةء الٍشعة  -4

بةؿجدوةء وشعثُ الجعرِب ومفػوع بصح هٌةِة العراؿة اللجةن ثظوّةن لوَةم طةص، ثظوُ بةلُ الٍشعات لمّةِّػ 
 الجكّّم الجةلّة:

 مؾلم.بةلِجم اطجّةر يػِكة الجكّّم و ثصعِعًة شؾب المّةِّػ المصعدة فُ دفجػ االِجمةد الظةص 

و ثفٍق 
 
ي مةدة من مٍادًة ثكو ِن  10/20ثّجبػ الٍشعة مؾجٍفةة إذا هةهت هكًجٌة ثؾةوي ا

 
  7/20ولم ثنن هكًة ا

و ثفٍق 
 
ه دػ( ثؾةوي ا

 
و ا
 
فإن للًةلب الصق فُ االؿجعراك مُ االشجفةظ بوكى  10/20وثكو ِن  7/20إذا هةهت هكًة مةدة ) ا
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و ثفٍق 
 
 .10/20المٍاد الجُ ثؾةوي ا

لو من إذا هةهت الوك
 
فلّؽ للًةلب الصق فُ االؿجعراك وال فُ االؿجفةدة من الجٍِّن  7/20ًة المصمو ِلٌّة فُ المةدة ا

 بّن وشعات هفؽ الفمو. 

 الجعرِب 4-1

زو الجٌّّئ للبصح إلؼامّة بةلوؾبة
 
 .لمؾلم الجػزمة الجصػِػِة ِّجبػ الجعرِب بةلٍؿى المٌوُ والجعرِب من ا

مةم لروة ثّّن من يػف الفّبة بجوؾّق مُ موؾق المؾلم ثكػِػ ِنٍن الجعرِب ممصٍبة بموةلفة
 
 .ا

و ثفٍق 
 
 12/20ثّجبػ الٍشعة مؾجٍفةة إذا هةهت هكًجٌة ثؾةوي ا

 مفػوع بصح هٌةِة العراؿة 4-2

و المٍاهُّ ذات الملة .
 
و الممًلصةت ا

 
 فُ الفمو الػابُ ِكٍم الًةلب بمفػوع هٌةِة بصح الؾوة فُ مّعان الجػزمة ا

مةم لروة ثّّن من يػف الفّبة بجوؾّق مُ موؾق المؾلم. ِوةلـ ا
 
 لبصح ا

و ثفٍق 
 
 .12/20ثّجبػ الٍشعة مؾجٍفةة إذا هةهت هكًة وشعة مفػوع بصح هٌةِة العراؿة ثؾةوي ا

 اؿجّفةء الفمو  -5

ٍع وشعات الفمو  الجصػِػِةِجم اؿجّفةء الفمو بمؾلم الجػزمة  ِّةدل إذا هةن مّعل الوكى المصمو ِلٌّة فُ مرم
و ِفٍق 

 
)مة ِعا وشعثُ مفػوع البصح والجعارِب فّفجػط الصمٍل ِلَ هكًة دهّة فُ هو وشعة موٌمة  20ِلَ  10ا

و ثفٍق 
 
 (.20ِلَ 12ثّةدل ا

 االؿجعراك  -6

، ازجّةز مػالبة )مة ِعا وشعثُ البصح والجعرِب( وشعة من الٍشعات  ءِؾمس للًلبة الغِن لم ِجمنوٍا من اؿجّفة 

الٍشعة  وفق النّفّةت المصعدة ِلَ مؾجٍى المؤؿؾة. وِفجػط ِلَ الًةلب الصمٍل ِلَ هكًة دهّة فُ  اؿجعراهّة

و
 
زو ازجّةز المػالبة االؿجعراهّة   20  ِلَ  7 ثفٍق ثّةدل ا

 
 . من ا

 فُ الٍشعة غّػ المؾجٍفةةإِةدة الجؾرّو  الجؾرّو و -7

ول والدةهُ. و
 
ِوجكو الًةلب إلَ الفمو الدةهُ مبةقػة مٌمة هةن ِعد ِؾرو الًةلب فُ زمُّ وشعات الفملّن اال

ول.
 
 الٍشعات المؾجٍفةة فُ الفمو اال

ول والدةهُ همة ِمنن ثؾرّلي 
 
ِؾرو الًةلب فُ وشعات الفمو الدةلح والػابُ إذا اؿجٍفَ زمُّ وشعات الفملّن اال

ول والدةهُ. 
 
لو ؿت وشعات من الفملّن اال

 
 إذا اؿجٍفَ ِلَ اال

ن ِؾرو اؿمي إال فُ ال ِؾمس للًةل
 
هي ِؾجًُّ إِةدة الجؾرّو اؿجدوةاّة فُ  4ب ا

 
وشعات من الفمو الٍاشع، غّػ ا

 .ِلَ يلب االؿجًّةفمعِػ المؤؿؾة  بّع مٍافكةوشعة طةمؾة 

ن ثجػك لي شػِة االطجّةر بّن 
 
و الٍشعثّن غّػ المؾجٍفةة )مجَ ثٍفػثة( ِلَ ا

 
ِؾرو الًةلب اؿمي إزبةرِة فُ الٍشعة ا

ول مػة.الٍشعا
 
 ت الجُ ِؾرو بٌة ال
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ن ِؾرو المؤؿؾةفُ شعود الفملّن االشجّةيّّن، ومُ مػاِةة االؿجدوةء المظٍل من لعن راّؽ 
 
، ال ِؾمس للًةلب ا

ه دػ من مػثّن.
 
 اؿمي فُ وشعة ا

ول والدةهُ إِةدة الجؾرّو فُ الؾوة المٍالّة.
 
ي يةلب ثغّب ِن زمُّ وشعات الفملّن اال

 
 ال ِؾمس ال

ن ِّّع الجؾرّو بةلمؤؿؾة مبةقػة بّع اإلِالن ِن الوجةاذ الوٌة ِلَ الًةلب
 
 ّة.اا

 اؿجّفةء المؾلم   -8

 ِّجبػ المؾلم مؾجٍفَ إذا اؿجٍفّت زمُّ الٍشعات المنٍهة لي.

ٍع وشعات  مؾلمِجم اؿجّفةء   و ِفٍق  المؾلمالجػزمة الجصػِػِة إذا هةن مّعل الوكى المصمو ِلٌّة فُ مرم
 
ِّةدل ا

  .20ِلَ  10

 ِظٍل اؿجّفةء المؾلم الصمٍل ِلَ دبلٍم مجػزم ثصػِػي.

 لروة معاوالت دبلٍم مجػزم ثصػِػي  8-1

 من( 2009 ) شؾب دفجػ الوٍابى البّعاغٍزّة الٍيوّة لؾلم مجػزم ثصػِػي ثجنٍن لروة المعاوالت لموس العبلٍم 
و  المؤؿؾة راّؽ 

 
ؿةثغة مفةرهّن  ؾكُ وشعات المؾلم ، ومن الموؾق البّعاغٍزُ للمؾلم وموالمؾةِع  المعِػا

 
وا

يّػ المؾلم.  
 
بجصعِع لةامة الًلبة الوةزصّن فُ دبلٍم مجػزم ثصػِػي وثصعِع  بّع المعاوالت  وثكٍم اللروةفُ ثة

 المّؼات.

 المّؼات 8-2

ثّة:
آ
 ثؾلم العبلٍمةت بإشعى المّؼات اال

  و ِفٍق
 
 20/16شؾن زعا  : إذا هةن المّعل الّةم لوكى الٍشعات ِّةدل ا

  و ِفٍق
 
  20/14شؾن       : إذا هةن المّعل الّةم لوكى الٍشعات ِّةدل ا

  و ِفٍق
 
  20/12مؾجصؾن  : إذا هةن المّعل الّةم لوكى الٍشعات ِّةدل ا

  و ِفٍق
 
 20/10مكبٍل      : إذا هةن المّعل الّةم لوكى الٍشعات ِّةدل ا
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 هرلّؼِةاإلة ِفٍر الجػزمة ال فُ  المةؿجػ المجظمكمؾلم 
 

 :الفٍرِةثػهّبة مؾلم الجػزمة  -1

ة ِلَ  24ِلَ  الفٍرِةالمةؿجػ المجظمك فُ الجػزمة مؾلم ِفجمو   وشعة مٍِز
 
ربّة فمٍل دراؿّة. وثجنٍن ا

ؿبٍِة ثفمو العراؿة والجكّّم 16 الؾوة الرةمّّة من فملّن، ِمجع هو واشع موٌة
 
 .ا

 :المةؿجػ المجظمك مؾلم  ثوَّم  -2

ربّة المفنلة لمؾلم الجػزمة  ثوجَم الفمٍل
 
 اإلهرلّؼِة ِلَ الوصٍ الجةلُ: الفٍرِةاال

  ِجم فٌّمة الجػهّؼ ِلَ لكو المٌةرات اللغٍِة الففٍِة مُ الجػهّؼ ِلَ ِملّجُ الجلكُ و 2و 1الفمالن :
( و اإللكةء الففٍِّن، وثًٍِػ المّةرف الوَػِة  شٍل الجػزمة الففٍِة )الفٍرِة و الججبّّة والمرجمّّة

 موةًرٌة و إخػاء الػلّع المّػفُ فُ مرةالت زع مجظممة.

  ِظممةن لجًٍِػ مٌةرات الجػزمة الففٍِة وطةلة الججبّّة والفٍرِة والمرجمّّة موٌة 4 و 3الفمالن :
ولَ  

 
دوات البصح و موةًري هظًٍة ا

 
مُ الؾُّ إلَ ثػؿّض ولكو المٌةرات اللغٍِة الففٍِة و الجؼوِع بة

ة الؾوة، و هغا الكّةم بجعرِب فُ الٍؿى المٌوُ ِن جؾب طاللي الًةلب طبػات مّعاهّة إلهرةز بصح هٌةِ
ثؾةِعى ِلَ مّػفة مجًلبةت ؿٍق الّمو، و فُ هفؽ الٍلت ثّمق مّػفجي بةلمفةهو الجػزمّة، فٍرِة 
ن ِجوموٌة  بصح هٌةِة الؾوة. وثؾةًم الٍشعات الجنمّلّة 

 
م ثجبّّة، و الجُ من الفػوض ا

 
هةهت ا

طجّةرِة فُ ثؼوِع الًةلب بمّةرف و مٌةرات زعِعة ذات الملة بمّعان الجػزمة الففٍِة. و من ًغا اال
الموًلق ِػاَِ الجعرج و طمٍلة فُ وشعات الجػزمة الججبّّة و الجػزمة الفٍرِة و الجػزمة المرجمّّة، 

هي ِػاَِ وزٍد الجوةؿق بّن الفمٍل. و فّمة ِظك الجعرِب الغي ثم إدراز
 
ي فُ الفمو الػابُ، و همة ا

ّوة بّػوض ؿٍق الجػزمة الففٍِة ِلَ المّّعِن الٍيوُ والعولُ.  فإن فجػاثي ال ثصعد لنٍهٌة ثبكُ ًر

 الٍشعة  -3

ثّع الٍشعة المنٍن االؿةؿُ لوَةم الجنٍِن، وثجنٍن من ِومػ واشع واؿجدوةء من ِومػِن مجرةهؾّن وِمنن 
ن ثعرس بلغة واشعة 

 
ه دػ. ا

 
  و ا

 من خالث مرمٍِةت من الٍشعات:  الفٍرِةجػزمة ِجنٍن مؾلم ال

و معطو  الجُ ثفمو ثّؼِؼ المٌةرات الّةمة اللغٍِة الجصػِػِة والففٍِة مرمٍِة الٍشعات الػاّؾّة -1
والموٍَرة و ثػزمة المؤثمػات ومفػوع بصح هٌةِة  ةوالجػزمة الججةبّّ  لجكوّةت الجػزمة الفٍرِة و 

من الغالف   %  85إلَ  %80رمٍِة، بمة فٌّة الجعرِب، هؾبة ًغى الم وثمدوالعراؿة والجعارِب 
 وشعة،  20إلَ  19الؼموُ االزمةلُ للمؾلم وثوم 

دواثّة -2
 
عوِن ثالجُ ثفمو االلمةم  بكوةِة الؾةِة ودراؿةت ثػزمّة وموٌرّة  مرمٍِة الٍشعات اال

 لم،من الغالف الؼموُ االزمةلُ للمؾ   % 10إلَ    % 5والجُ ثمدو المالشَةت  
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و وشعات للجفجس بةرثبةط  -3
 
و للجظمك ا

 
مرمٍِة الٍشعات الجنمّلّة، المنٍهة من وشعات اطجّةرِة ا

وثفمو  ِلَ دراؿةت فُ مرةل الكةهٍن وااللجمةد والجػزمة الؾمّّة مُ مرةل ثظمك الجنٍِن 
 من الغالف الؼموُ االزمةلُ للمؾلم.   % 10إلَ    % 5والجُ ثمدو والبمػِة والممًلصّة 

 ؿجّفةء الٍشعةا  -4

 بةلُ الٍشعات لمّةِّػ الجكّّم الجةلّة: ُ، ثظولجعرِب ومفػوع بصح هٌةِة العراؿةا اتبةؿجدوةء وشع

 ِجم اطجّةر يػِكة الجكّّم و ثصعِعًة شؾب المّةِّػ المصعدة فُ دفجػ االِجمةد الظةص بنو مؾلم.

و ثفٍق 
 
ي مةدة من مٍادًة ثكو ِن ولم  10/20ثّجبػ الٍشعة مؾجٍفةة إذا هةهت هكًجٌة ثؾةوي ا

 
  7/20ثنن هكًة ا

و ثفٍق 
 
ه دػ( ثؾةوي ا

 
و ا
 
فإن للًةلب الصق فُ االؿجعراك مُ االشجفةظ بوكى  10/20وثكو ِن  7/20إذا هةهت هكًة مةدة ) ا

و ثفٍق 
 
 .10/20المٍاد الجُ ثؾةوي ا

لو من 
 
ؿجعراك وال فُ االؿجفةدة من الجٍِّن فلّؽ للًةلب الصق فُ اال 7/20إذا هةهت الوكًة المصمو ِلٌّة فُ المةدة ا

 بّن وشعات هفؽ الفمو.

 الجعرِب 4-1 

زو الجٌّّئ للبصح إلؼامّة بةلوؾبة
 
 ِفنوو المةؿجػ المجظمك.  لمؾلم ِّجبػ الجعرِب بةلٍؿى المٌوُ والجعرِب من ا

 .من الغالف الؼموُ اإلزمةلُ للمؾلم 25الغالف الؼم وُ المظم ك لغلم %
 .ا ه جةبّة ِن هو فجػة ثعرِبّة ِكٍم بٌةِورؼ الًةلب ثكػِػ 

 مفػوع بصح هٌةِة العراؿة 4-2

 ِجوةول فّي لوةِة من لوةِة الجػزمة الففٍِة. العراؿةِكٍم الًةلب بمفػوع هٌةِة بصح 

مةم لروة ثّّن من يػف الفّبة بجوؾّق مُ موؾق المؾلم. 
 
 ِوةلـ البصح ا

و ثفٍق  مؾجٍفةة إذا هةهت هكًة وشعة مفػوع ةثّجبػ الٍشع
 
 12/20بصح هٌةِة العراؿة ثؾةوي ا

 اؿجّفةء الفمو   -5

ٍع وشعات  الفٍرِةلجػزمة بةلمةؿجػ المجظمك لِجم اؿجّفةء الفمو  إذا هةن مّعل الوكى المصمو ِلٌّة فُ مرم
و ِفٍق 

 
 . 20ِلَ  10الفمو ِّةدل ا

 االؿجعراك   -6

البةت اؿجعراهّة فُ هو وشعة من الٍشعات المّوّة وفق ِمنن للًةلب الغي لم ِجمنن من اؿجّفةء وشعات، ازجّةز مػ 
 اإلزػاءات المصعدة ِلَ مؾجٍى المؤؿؾة. وِجم إزػاء المػالبة االؿجعراهّة وفق هفؽ إزػاءات اطجبةر هٌةِة الفمو. 

ؾبة إن الًةلب الغي اؿجٍفَ الٍشعة، ِن جؾبٌة بمفة هٌةاّة ولغلم ال ِؾمس لي بةزجّةز المػالبة االؿجعراهّة بةلو
 للٍشعة.

ِلَ بّن الوكى المصمو ِلٌّة لبو المػالبة االؿجعراهّة.
 
 ِصجفٌ الًةلب بةلوكًة اال

خػ المػالبة االؿجعراهّة فةهي ِصجفٌ بةلوكًة المصمو ِلٌّة مُ االقةرة إلَ ِبةرة ِوع اؿجّفةء الًةلب لٍشعة ِلَ إ
  . ى بّع االؿجعراك "فُ هفف الوك "مؾجٍفةة
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 ُ الٍشعة غّػ المؾجٍفةة فإِةدة الجؾرّو   -7

ِجم إِةدة ثؾرّو الًةلب مػة واشعة فُ وشعة غّػ مؾجٍفةة، وِمنن للًةلب االؿجفةدة من الجػطّك من لعن راّؽ 
طّػة. 

 
 المؤؿؾة لمع إِةدة الجؾرّو مػة خةهّة وا

ن ِّّع الجؾرّو بةلمؤؿؾة مبةقػة بّع اإلِالن ِن الوجةاذ الوٌة
 
 ّة.اِلَ الًةلب ا

 المؾلم  اؿجّفةء  -8

 ِّجبػ المؾلم مؾجٍفَ إذا اؿجٍفّت زمُّ الٍشعات المنٍهة لي.

ٍع وشعا الفٍرِةالجػزمة المةؿجػ المجظمك فُ   مؾلم  ِجم اؿجّفةء  ت إذا هةن مّعل الوكى المصمو ِلٌّة فُ مرم
و ِفٍق  المؾلم

 
 . 20ِلَ  10ِّةدل ا

 . الفٍرِةُ الجػزمة ف المةؿجػ المجظمك دبلٍم ِظٍل اؿجّفةء المؾلم الصمٍل ِلَ 

 لروة معاوالت دبلٍم المةؿجػ المجظمك 8-1

 الموؾق البّعاغٍزُ للمؾلم، بمفجي راّؾة، ومن موؾكُ وشعات المؾلم. ثجنٍن لروة المعاوالت لموس العبلٍم من

ِوةء اللروة وِجم بمٍزبي شمػ  وثكٍم اللروة
 
 لةامة الًلبةبّع المعاوالت بإهرةز مصوػ مؤقػ ِلّة من يػف ا

 وثصعِع المّؼات. المةؿجػ المجظمكالوةزصّن فُ دبلٍم 

 المّؼات 8-2

ثّة:
آ
 ثؾلم العبلٍمةت بإشعى المّؼات اال

  و ِفٍق
 
 20/16شؾن زعا  : إذا هةن المّعل الّةم لوكى الٍشعات ِّةدل ا

  و ِفٍق
 
  20/14شؾن       : إذا هةن المّعل الّةم لوكى الٍشعات ِّةدل ا

 و ِفٍق  مؾجصؾن  : إذا هةن المّعل
 
  20/12الّةم لوكى الٍشعات ِّةدل ا

  و ِفٍق
 
 20/10مكبٍل      : إذا هةن المّعل الّةم لوكى الٍشعات ِّةدل ا
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والجٍالو الجػزمة  مؾلم المةؿجػ المجظمك فُ 
 والمصةفة

 

 والجٍالو والمصةفة:ثػهّبة مؾلم الجػزمة  -1

ة ِلَ  24ِلَ  والمصةفةمؾلم المةؿجػ المجظمك فُ الجػزمة والجٍالو ِفجمو   وشعة مٍِز
 
ربّة فمٍل ا

ؿبٍِة ثفمو العراؿة والجكّّم 16 دراؿّة. وثجنٍن الؾوة الرةمّّة من فملّن، ِمجع هو واشع موٌة
 
 .ا

 :المةؿجػ المجظمك مؾلم  ثوَّم  -2

ربّة المفنلة لمؾلم الجػزمة 
 
 ِلَ الوصٍ الجةلُ: والجٍالو والمصةفةثوجَم الفمٍل اال

المّةرف شٍل  والففٍِة وثًٍِػالجصػِػِة  ِجم فٌّمة الجػهّؼ ِلَ لكو المٌةرات اللغٍِة: 2و 1الفمالن  -
 و موةًرٌة و إخػاء الػلّع المّػفُ فُ مرةالت زع مجظممة. ثكوّةت الجٍالو

دوات البصح والجٍالو والن جةبة المصفّة و: ِظممةن لجًٍِػ مٌةرات الجػزمة 4 و 3الفمالن  -
 
الجؼوِع بة

ولَ  إلهرةز بصح هٌةِة الؾوة، و هغا الكّةم بجعرِب فُ الٍؿى المٌوُ ِن جؾب و موةًري هظًٍ
 
ة ا

طاللي الًةلب طبػات مّعاهّة ثؾةِعى ِلَ مّػفة مجًلبةت ؿٍق الّمو، و فُ هفؽ الٍلت ثّمق 
  المًػوشة فُ ًغا المّعان.مّػفجي بةلمفةهو 

 الٍشعة  -3

ن ِومػ واشع واؿجدوةء من ِومػِن مجرةهؾّن وِمنن ثّع الٍشعة المنٍن االؿةؿُ لوَةم الجنٍِن، وثجنٍن م
ه دػ.  

 
ن ثعرس بلغة واشعة و ا

 
 ا

 خالث مرمٍِةت من الٍشعات: والجٍالو والمصةفة منِجنٍن مؾلم الجػزمة 

الجُ ثفمو ثّؼِؼ المٌةرات الّةمة اللغٍِة الجصػِػِة والففٍِة و لجكوّةت  مرمٍِة الٍشعات الػاّؾّة -
وثمدو ًغى المرمٍِة، بمة فٌّة الجعرِب، بصح هٌةِة العراؿة والجعارِب  الجػزمة والجٍالو ومفػوع

 وشعة،  20إلَ  19من الغالف الؼموُ االزمةلُ للمؾلم وثوم   %  85إلَ  %80هؾبة 

دواثّة -
 
من    % 10إلَ    % 5والجُ ثمدو جكوّة المّلٍمّةت بالجُ ثفمو االلمةم   مرمٍِة الٍشعات اال
 ُ للمؾلم،الغالف الؼموُ االزمةل

و وشعات للجفجس بةرثبةط مُ مرةل  -
 
مرمٍِة الٍشعات الجنمّلّة، المنٍهة من وشعات للجظمك ا

   % 10إلَ    % 5ثمدو  و واالثمةلمدو اإلِالم وشمةِة البّبة وؿّؾٍّلٍزّة االِالم ثظمك الجنٍِن 
 من الغالف الؼموُ االزمةلُ للمؾلم.

 اؿجّفةء الٍشعة  -4

 بةلُ الٍشعات لمّةِّػ الجكّّم الجةلّة: ُ، ثظوومفػوع بصح هٌةِة العراؿة الجعرِب اتبةؿجدوةء وشع

 ِجم اطجّةر يػِكة الجكّّم و ثصعِعًة شؾب المّةِّػ المصعدة فُ دفجػ االِجمةد الظةص بنو مؾلم.
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و ثفٍق 
 
ي مةدة من مٍادًة ثكو ِن  10/20ثّجبػ الٍشعة مؾجٍفةة إذا هةهت هكًجٌة ثؾةوي ا

 
  7/20ولم ثنن هكًة ا

و ثفٍق 
 
ه دػ( ثؾةوي ا

 
و ا
 
فإن للًةلب الصق فُ االؿجعراك مُ االشجفةظ بوكى  10/20وثكو ِن  7/20إذا هةهت هكًة مةدة ) ا

و ثفٍق 
 
 .10/20المٍاد الجُ ثؾةوي ا

لو من 
 
فلّؽ للًةلب الصق فُ االؿجعراك وال فُ االؿجفةدة من الجٍِّن  7/20إذا هةهت الوكًة المصمو ِلٌّة فُ المةدة ا

 ّن وشعات هفؽ الفمو.ب

 الجعرِب 4-1 

زو الجٌّّئ للبصح إلؼامّة بةلوؾبة
 
 ِفنوو المةؿجػ المجظمك.  لمؾلم ِّجبػ الجعرِب بةلٍؿى المٌوُ والجعرِب من ا

 .من الغالف الؼموُ اإلزمةلُ للمؾلم 25الغالف الؼم وُ المظم ك لغلم %
 .ِورؼ الًةلب ثكػِػا ه جةبّة ِن هو فجػة ثعرِبّة ِكٍم بٌة

 مفػوع بصح هٌةِة العراؿة 4-2

 ِجوةول فّي لوةِة من لوةِة الجػزمة والجٍالو والمصةفة. العراؿةِكٍم الًةلب بمفػوع هٌةِة بصح 

مةم لروة ثّّن من يػف الفّبة بجوؾّق مُ موؾق المؾلم. 
 
 ِوةلـ البصح ا

  ةثّجبػ الٍشع
 
 12/20و ثفٍق مؾجٍفةة إذا هةهت هكًة وشعة مفػوع بصح هٌةِة العراؿة ثؾةوي ا

 اؿجّفةء الفمو   -5

ٍع  والجٍالو والمصةفة لجػزمةبةلمةؿجػ المجظمك لِجم اؿجّفةء الفمو  إذا هةن مّعل الوكى المصمو ِلٌّة فُ مرم
و ِفٍق 

 
 . 20ِلَ  10وشعات الفمو ِّةدل ا

 االؿجعراك   -6

فُ هو وشعة من الٍشعات المّوّة وفق ِمنن للًةلب الغي لم ِجمنن من اؿجّفةء وشعات، ازجّةز مػالبةت اؿجعراهّة 
 اإلزػاءات المصعدة ِلَ مؾجٍى المؤؿؾة. وِجم إزػاء المػالبة االؿجعراهّة وفق هفؽ إزػاءات اطجبةر هٌةِة الفمو. 

إن الًةلب الغي اؿجٍفَ الٍشعة، ِن جؾبٌة بمفة هٌةاّة ولغلم ال ِؾمس لي بةزجّةز المػالبة االؿجعراهّة بةلوؾبة 
 للٍشعة.

ِلَ بّن الوكى المصمو ِلٌّة لبو المػالبة االؿجعراهّة.ِصجف
 
 ٌ الًةلب بةلوكًة اال

ِوع اؿجّفةء الًةلب لٍشعة ِلَ إخػ المػالبة االؿجعراهّة فةهي ِصجفٌ بةلوكًة المصمو ِلٌّة مُ االقةرة إلَ ِبةرة 
  . "مؾجٍفةة بّع االؿجعراك "فُ هفف الوكى 

 ؾجٍفةة فُ الٍشعة غّػ المإِةدة الجؾرّو   -7

ِجم إِةدة ثؾرّو الًةلب مػة واشعة فُ وشعة غّػ مؾجٍفةة، وِمنن للًةلب االؿجفةدة من الجػطّك من لعن راّؽ 
طّػة. 

 
 المؤؿؾة لمع إِةدة الجؾرّو مػة خةهّة وا

ن ِّّع الجؾرّو بةلمؤؿؾة مبةقػة بّع اإلِالن ِن الوجةاذ الوٌة
 
 ّة.اِلَ الًةلب ا

 اؿجّفةء المؾلم   -8

 لمؾلم مؾجٍفَ إذا اؿجٍفّت زمُّ الٍشعات المنٍهة لي.ِّجبػ ا
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ٍع وشعات  الفٍرِةالجػزمة المةؿجػ المجظمك فُ   مؾلم  ِجم اؿجّفةء  إذا هةن مّعل الوكى المصمو ِلٌّة فُ مرم
و ِفٍق  المؾلم

 
 . 20ِلَ  10ِّةدل ا

 .لو والمصةفةفُ الجػزمة والجٍا المةؿجػ المجظمك دبلٍم ِظٍل اؿجّفةء المؾلم الصمٍل ِلَ 

 لروة معاوالت دبلٍم المةؿجػ المجظمك 8-1

 الموؾق البّعاغٍزُ للمؾلم، بمفجي راّؾة، ومن موؾكُ وشعات المؾلم. ثجنٍن لروة المعاوالت لموس العبلٍم من

ِوةء اللروة وِجم بمٍزبي شمػ  وثكٍم اللروة
 
لةامة الًلبة بّع المعاوالت بإهرةز مصوػ مؤقػ ِلّة من يػف ا

 وثصعِع المّؼات. المةؿجػ المجظمكّن فُ دبلٍم الوةزص

 المّؼات 8-2

ثّة:
آ
 ثؾلم العبلٍمةت بإشعى المّؼات اال

  و ِفٍق
 
 20/16شؾن زعا  : إذا هةن المّعل الّةم لوكى الٍشعات ِّةدل ا

  و ِفٍق
 
  20/14شؾن       : إذا هةن المّعل الّةم لوكى الٍشعات ِّةدل ا

  و ِفٍق مؾجصؾن  : إذا هةن المّعل الّةم
 
  20/12لوكى الٍشعات ِّةدل ا

  و ِفٍق
 
 20/10مكبٍل      : إذا هةن المّعل الّةم لوكى الٍشعات ِّةدل ا
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 الجغّب ِن العراؿة
الغي ِصعد هَةم العراؿةت واالمجصةهةت بةلمؤؿؾة ِلَ مة ِلُ: "ِّجبػ  2.85.852من المػؿٍم رلم  11ثوك المةدة 

ربُ مػات بعون مبػر طالل هفؽ الفمو شوٍر الًلبة إلؼامّ
 
ه دػ من ا

 
ة فُ زمُّ العروس، وال ِمنن لمن ثظلف ِوٌة ا

ن ِجكعم لالمجصةهةت."
 
 ا

 بوةء ِلّي ِجم اِجمةد الجعرج الجةلُ فُ ززػ المجغّبّن:

 ؿجةذ ِوع خةهُ غّةب غّػ مبػر فُ مةدة مّّوة، مُ الجفعِع ِلَ مة لع
 
 ثٍزّي ثوبّي قفٍي للًةلب من يػف اال

 ِجػثب ِن ذلم الغّةب من إزػاءات ززػِة؛

  ُإشةلة الًةلب ِلَ إدارة المعرؿة ِوع خةلح غّةب غّػ مبػر فُ مةدة مّّوة، وثٍزّي إهغار ه جةبُ للًةلب المّو

و موصي هكًة المفػ 
 
مُ الجغهّػ بةإلزػاءات الؼزػِة، وال ؿّمة الجّػض لإللمةء من االمجصةن فُ ثلم المةدة ا

 االطجبةر(؛)فُ شةل إزػااي 

  ،إلمةء الًةلب ِوع رابُ غّةب غّػ مبػر بفنو ثلكةاُ من ازجّةز االمجصةن فُ المةدة المّوّة بكػار من الفّبة

و فُ وشعات مظجلفة، ؿّّػهي لإللمةء الجةم 
 
طػى، ؿٍاء فُ هفؽ الٍشعة ا

 
ي إلمةء فُ مةدة ا

 
ن ا

 
وثوبٌّي إلَ ا

 ؛من االمجصةن فُ زمٌّّة

  مػ، ِّػض
 
ملف الًةلب الغي ثمةدى فُ الجغّب ِلَ مرلؽ المؤؿؾة لموةلفجي وإلعار لػار إذا الجوَ اال

 بفملي هٌةاّة من المعرؿة.

  

طػ ِن العرس
 
 الجة

ولةت العروس وال ِؾمس لي دطٍل الكؾم بّع مػور 
 
دلةاق ِلَ بعاِة الصمة شجَ ال ِجؾبب فُ  10ِلَ الًةلب اشجػام ا

طػِن.
آ
ةج اال  إِز

 ززػ الغـ
قنةل 0ًة المفػ )ثموس  للًةلب هك

 
و فُ بصح هٌةِة العراؿة فُ زمُّ ا

 
و فُ ثكػِػ الجعرِب ا

 
( فُ المػالبة المؾجمػة ا

دِبّة  ،الغـ الجُ هبًت
 
ؿجةذ المفػف ِلٌّة. وِّجبػ مرلؽ المؤؿؾة الٌّبة الجة

 
وثم ثكعِم ثكػِػ من جٍب من اال

دِبّة )مػؿٍم رلم  
 
ه جٍبػ  28ةدر فُ الم 2.06.619المظٍلة الثظةذ زمُّ اإلزػاءات الجة

 
طو 2008ا

 
( فُ شق هو يةلب ا

 بةلوَةم العاطلُ للمؤؿؾة.
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 فٍرِةدلّو الجعارِب بمؾةلم الجػزمة الجصػِػِة وال
 ثكعِ  م  -1

ن ِكوُ الًلبة فجػة ثعرِب طةرج المعرؿة فُ المؤؿؾةت 
 
ِؾجٍزب الجنٍِن فُ معرؿة الملم فٌع الّلّة للجػزمة ا

و الجُ ثّجمع ِ
 
هفًجٌة. وثفنو الجعارِب المّعاهّة ثرػبة مٌوّة مٌمة فُ دِم ه فةءات المظجمة بةلجػزمة ا

 
لٌّة فُ ا

ثُ 
 
فةق االهعمةج بّع الجظػج. ثة

 
الًةلب بظبػات ثًبّكّة وِملّة، إلَ زةهب هٍهٌة فػلة الؿجًالع المصّى االلجمةدي وا

ن ِنٍن الًةلب لع 
 
لجًبّكّة فُ اللغةت والجػزمة. الموةًذ والمّةرف الوَػِة وا من هّمة شّمووشعة الجعرِب بّع ا

 وثجومن وشعة الجعرِب زملة من الّوةلػ المنملة للجنٍِن:

 الجًبّق الّملُ للمّةرف المن جؾبة فُ الكؾم 

 زٍاء مٌوّة شكّكّة
 
 الجٍّد ِلَ الّمو فُ ا

 ثٍزّي اطجّةر الًةلب لمفػوع بصح هٌةِة العراؿة 

  الجصوّػ لالهعمةج فُ ؿٍق الفغو بّع الجظػج 

صح ِن الجعرِب زؼءا م ن ال جعرِب، إذ ثكُ ِلَ الًةل ب مؾؤول ّة البص ح واطجّةر وزٌجي شؾب مػاشو وِّع الب
 الجنٍِن والفػوط الجُ ثصعدًة هٍابى المؾلم.

  الجٍلّة  -2

ن إقةرة هةفة  اؿجرةبة موٌة لجؾٌّو ِملّة البصح ِن وزٌة الجعرِب ثوُ إدارة المعرؿة وثصعِعا بمملصة الٍازٌة ًر
ثٍلّةت مفجٍشة بةللغة الّػبّة ومٍلّة من لبو هةاب المعِػ المنلف بةلفؤون البّعاغٍزّة، وِوع االلجوةء الًلبة، 

للّة 
 
ِمنوٌم ثّؼِؼ يلبٌم بجٍلّة بلغة الجظمك من يػف المؤيػ البّعاغٍزُ، همة ِومس بةالشجفةظ بةلوؾظة اال

 للجٍلّة.

 هو فمو. ُثَؾلم الجٍلّةت بعءا من قٌػ دزوبػ شؾب بػهةمذ ثعرِب 

 ملف الجعارِب    -3

ن إقةرة الًلبة المكبلّن ِلَ الجعرِب ملفة ِجومن زمُّ المّلٍمةت المجّلكة بةلجعرِب وِلَ  ثوُ المعرؿة ًر
الًةلب)ة( االيالع الرّ ع ِ لَ ً غا الم لف والجكّ ع بموةمّو ي وااللجؼام بجّببجي بةلبّةهةت الفظمّة وبّةهةت المؤيػ 

 البّعاغٍزُ وثٍلّّي.

ِجم اإلدالء بةلملف لعى  ِصجفٌ الًةلب بةلملف إلَ شّن اهجٌةء فجػة الجعرِب وإِةدثي إلَ إدارة المعرؿة مػفكة بةلجكػِػ.
زو الجكّّم والجٍلُّ من لبو راّؽ ًغى المؤؿؾة.

 
 الرٌة المؾجكبلة لبو هٌةِة الجعرِب من ا

 زٌةت الجعرِب    -4

ّ ة، مؤؿؾ ةت شن ٍمّة وط ةلة، منةثب وإدارات وقػهةت لوةِّة وؿةاو اإلِالم، ًّائت وموَمةت إللّمّة ودول
يػاف المجّةلعة مُ المعرؿة شؾب يبّّة ثظممٌة. 

 
و لعى زمُّ اال

 
هَػ داطو المغػب وطةرزي، ا

 
ِوةوِن  )ا
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 (. فُ الملصق  المؤؿؾةت

 الجّةلع  -5

هٌة ِبػ ِوع االلجوةء ثبػم المعرؿ ة مُ الم ؤؿؾة ال مؾجكب لة للمجعربّ ن ِك ٍد ث عارِ
 
و زمةِّة ِجم االثفةق بفة

 
ب فػدِ ة ا

 ثبةدل المػاؿالت بّن الًػفّن.

 معة الجعرِب     -6

ة إشعى الٍشعات الػاّؾّة، فإهٌة ثمدو  هفًة الجًبّكّة فُ الجنٍِن. وبةِجبةًر
 
من °/° 25ثوعرج وشعة الجعرِب همن اال

ي مة  25ال ثكو ِن  الجصػِػِة معةزمة الغالف الؼموُ اإلزمةلُ للمؾلم. وِؾجغػق الجعرِب فُ مؾلم الجػ 
 
ٍِم ِمو )ا

ة ِلَ  150 الفٍرِةِّةدل قٌػا ثكػِبة( فُ شّن ِؾجغػق الجعرِب فُ مؾلم الجػزمة  قٌػ. 3ؿةِة مٍِز
 
 ا

 ثةرِض الجعارِب   -7

  ِجم ثصعِع ثٍارِض الجعارِب من لبو الفّب الجُ ثوُ زعوال زموّة طةلة مالامة لفػوط الجنٍِن بنو
 البػهةمذ العراؿُ لنو مؾلم ( مؾلم )اهَػ 

 .ربّة هؾض شؾب الجٍارِض المصعدة لغلم
 
 ِؾلم ثكػِػ الجعرِب لمملصة الٍازٌة فُ ا

 ث -8
 
 يّػ الجعرِب ة

 ِظوُ الًةلب طالل فجػة الجعرِب إلقػاف مؤيػِن:

 مؤيػ بّعاغٍزُ من الفّبة الجُ ِوجمُ إلٌّة الًةلب 

 .مؤيػ مٌوُ من المؤؿؾة المؾجكبلة للمجعرب 
 م الجعرِب ثكّّ  -9

مةم لروة.
 
 ِعلُ الًةلب فُ هٌةِة الجعرِب بجكػِػ ِوةلفي ا

 ثّجمع اللروة فُ ثكّّم وشعة الجعرِب ِلَ الّوةلػ الجةلّة:

 ُثكّّم المفػف المٌو 

 ثكػِػ المجعرب 

 موةلفة الجعرِب 
مّن طالل الجعرِب   -10

 
 الجة

َمنن المعرؿ ُِ مّن 
 
مّن زمةُِ لفةاعة زمُّ الًلبة ِؤدي الًةلب فُ بعاِة الؾوة الرةمّّة وازبة للجة

 
ة من إبػام ِكع ثة

المكبلّن ِلَ الجعرِب. وفُ شةل الجّةلع مُ المؤؿؾة المؾجكبلة، إن ًُ اقجػيت ذلم، ِجّّن ِلَ الًةلب االهظػاط 
مّن هع الصٍادث طالل فجػة الجعرِب بجلم المؤؿؾة.

 
 فُ هَةم فػدي للجة
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 البصح الّلمُ والجّةون
 الجّةون 

ن ثكّم ِاللةت ثّةون وخّكة مُ الّعِع من الكًةِةت الرةمّّة والّلمّة اؿجًةِت 
 
معرؿة الملم فٌع الّلّة للجػزمة ا

 عولّة. فبظمٍص الجّةون المجّعد اواإلدارِة الٍيوّة موٌة وال
 
فُ الّعِع من الٌّائت  ، ثفةرك المؤؿؾة فيػاال

 الّة العولوالموَمةت المّوّة بكوةِة الجػزمة، فٌُ ِوٍ مفةرك فُ الفّعر 
 
مم ّة للمجػزمّن، وِوٍ مجّةون مُ اال

يةر ولّت المعرؿة  مغهػة ثفةًم مُ إدارة قؤون الرمّّة الّةمة ثنٍِن المجػزمّن، وفُ ًغا اإلالمجصعة فُ مرةل 

مم المجصعة فُ ٍِهٍّ 
 
ُ . وثػثبى المعرؿة ِلَ المّّع الدوةاُ بةلّعِع من االثفةلةت والجّةلعات م2016والمؤثمػات بةال

يػاف ويوّة ومؤؿؾةت طةرزّة ذات االًجمةم المفجػك
 
 .ا

 (لملصقا )اهَػ 2018إلَ  2013المٍلّة من  االثفةلّةت 

 ُالبصح الّلم 

هفةيةت   بةإلهةفة إلَ بصٍث هٌةِة الؾوة  الجُ ثفنو الظًٍة االولَ للجعرِب ِلَ البصح الّلمُ، ثّػف المؤؿؾة

هفًة الجنٍِ
 
مظجبػ  :ثجفػع موٌمة طمؽ فػق للبصح  ةلمعرؿة شةلّة مظجبػان للبصح، وٍِزع بنللبصح  بمٍازاة مُ ا

الجػزمّة وفػلة البصح  وِوم فػلة البصح فُ الجػزمة والعراؿةت  ِالم والجٍالو بّن الدكةفةتالبصح فُ الجػزمة واإل

لبصح فُ الجػزمة  ا ومظجبػ وفػلة البصح فُ الجةرِض والجػاث والمرجمُ، الدكةفةتِالم والجٍالو بّن فُ ِلٍم اإل

ؽ وِوم فػلة البصح المّرمُ والممًلصُ والجػزمة وفػلة البصح المّرمُ ولوةِة والممًلصةت ولوةِة الكٍامّ

  الكٍامّؽ. 

 ؿلم العه جٍراى 

 لكػار وزِػ الجػبّة اليبكة 
 
 1430مصػم  25المةدر فُ  140.09يػ والبصح الّلمُ رلم ٍيوّة والجّلّم الّةلُ وثنٍِن اال

ٍج ثنٍِوةت ؿلم العه جٍراى والمةد2009ِػ ِوة 22) ر فُ ( بظمٍص ثصعِع لةامة الفٌةدات الٍيوّة الجُ ثظٍل ول

 الفٍرِةودبلٍم المةؿجػ المجظمك فُ الجػزمة لصةمو دبلٍم مجػزم ثصػِػي  ِؾمس ، 5732الرػِعة الػؿمّة ِعد 

 .ثػزمة ثنٍِن لؾةهّةت، ثٍالو و الجؾرّو فُ الؾلم العه جٍراى فُ

 ًػات الّلمّة والدكةفّةالجَة 

ؿةثغة بةشدٍن وطبػاء مجظممٍن من 
 
ثفٌع رشةب المؤؿؾة بنّفّة موجَمة لكةءات وهعوات ِلمّة وفنػِة ِفةرك فٌّة ا

ِةم  داطو المغػب وطةرزي وثؾٌػ المؤؿؾة
 
بجّةون مُ زٌةت طةرزّة وبإقػاك الًلبة والًلبة البةشدّن ِلَ ثوَّم ا

ن ثنٍن مٍاهُّ ًغى اللكةءات مػثبًة بكوةِة الجػزمةِلدراؿّة منملة للجنٍِن وثصػص 
 
و مػثبًة  َ ا

 
فُ مرمٌٍِة ا

 . بمٍاهُّ ثٌم المصّى االلجمةدي واالزجمةُِ للموًكة
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 لعاراتاإل 

دبّة وخكةفّة  ثمعر ِن المؤؿؾة
 
زوةس ا

 
 مظجلفة:مؤلفةت فُ ا

 وًُ لجصػِػِة والفٍرِةمرلة ثػزمةن وًُ مرلة مجظممة همف ؿوٍِة وثّوَ بةلبصح وبكوةِة الجػزمة ا ،
ؿةثغة من داطو 

 
ِبةرة ِن مكةالت ثّةلذ لوةِة لغٍِة وثػزمّة، وثؾٌػ ِلَ اهجكةاٌة لروة لػاءة منٍهة من ا

ت المرلة بةلمعور ؿوة 
 
بػِو 1992المعرؿة وطةرزٌة. بعا

 
ه جٍبػ بمّعل ِعدِن فُ الؾوة )ا

 
 (.  وا

 بجٍخّق هفةيةت  رةمُّ. وًُ هفػة ثٍاللّة ثّوَمػة هو ؿوة لّػض شمّلة المٍؿم ال: ثمعر هفػة إطبةرِة
ًم االهفًة الّلمّة والدكةفّة والػِةهّة ،  و  للجػزمة المؤؿؾة فُ مظجلف المرةالت

 
بجكعِم ملظك ِن ا

طػ مؾجرعات البصح الّلمُ والجّةون الرةمُّ وهجةاذ المبةرِةت. 
آ
ثوفػ ِلَ لفصة االهجػهّت  بةإلهةفة إلَ ا

 المعرؿة. وثٍزع ورلّة ِلَ مؾجٍى
  ِمةل الوعوات والملجكّةت الجُ ثوَم فُ رشةب المعرؿة وذلم لجّمّم الفةاعة وثفرُّ البصح فُ مرةل

 
ا

 الجػزمة.  
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 الٌّائت المؾّػة للمؤؿؾة 
شعخت المعرؿة هبة

 
 31المٍافق ل  1403ربُّ الدةهُ  16المةدر بجةرِض  2.82.355رلم  لُ المؤؿؾةت الرةمّّة بمػؿٍما

ربُ ؿوٍات ػ قؤوهٌةوِعِ ،1983ػ ِوةِ
 
ة معِػ لمعة ا ِظجةر بّع إِالن  ،لةبلة للجرعِع مػة واشعة مرلؽ المؤؿؾة وِؾًّػ

ؿةثغة الجّلّم الّةلُ الغِن لعمٍا بمفة طةلة مفػوِة لجًٍِػ معرؿة الملم فٌع الّلّة 
 
ٍح للجػقّصةت من بّن ا مفج

 للجػزمة.

 المعِػ : 

المعِػ المؾةِع دةهّة وِؾةِعى ال لي للمػةالعِن الفماللُ بّع ثرعِع الدكة  ِؾّػ المعرؿة شةلّة العه جٍر هٍر 

ٍِان. وِكٍم المعِػ بةلمٌةم الجةلّة
 
 :والنةثب الّةم ومٍٍفٍن وإدارٍِن وثكوٍّن وا

هفًجٌة -
 
 ثؾّّػ المؤؿؾة الرةمّّة وثوؾّق زمُّ ا

ِمةلي وفق الفػوط المصعدة فُ الوَة -
 
 م العاطلُ للمرلؽثػؤس مرلؽ المؤؿؾة وثصعِع زعول ا

ٍع  ثجبُ ِمو -  بةلمؤؿؾة الممةلس اإلدارِةمرم

 الؾٌػ ِلَ شؾن ؿّػ العراؿة واثظةذ زمُّ الجعابّػ المالامة لٌغى الغةِة  -

ن االثفةلةت واالثفةلّةت -
 
 الجفةوض بفة

  :مرلؽ المؤؿؾة 

ؿةثغة والمٍٍفّن والًلبة وه
 
ِوةء بصنم الكةهٍن ومن ممدلّن موجظبّن ِن اال

 
لف من ا

 
من  مّّوة غا من قظمّةتِجة

 طةرج المؤؿؾة، وِكٍم بةلمٌةم الجةلّة:

ة -  الوَػ فُ زمُّ المؾةاو المجّلكة بمٌةم المؤؿؾة وشؾن ؿًّػ

 إِعاد الجػاشةت ثجّلق بمّؼاهّة المعرؿة -

 إِعاد هَةم العراؿة واالمجصةهةت وهَةم مػالبة المّلٍمةت الظةلة بةلجنٍِوةت المعرؿة  -

دِبّة بةلوؾبة للًلبة -
 
 ممةرؿة الؾلًة الجة

  الجػاح الجعابّػ الن فّلة بإدمةج الظػِرّن وإلالح ثنٍِوةت المعرؿة داطو المعرؿة ِلَ مرلؽ الرةمّة. -

 الجةلّة: اللرن العاامةوِوبدق ِن مرلؽ المؤؿؾة 

 الّلمُ والجّةونلروة البصح  -

 اللروة البّعاغٍزّة -

 لروة ثجبُ المّؼاهّة -

 .ن الدكةفّة واالزجمةِّةلروة الفؤو  -

 ًّبة الجعرِؽ : 

ؿةثغة  مؤًلّن    
 
ؿةثغة الجّلّم الّةلُ وا

 
ؿةثغة بةشدّن داامّن  من ا

 
ثجفنو ًّبة الجعرِؽ بةلمؤؿؾة من ا

ؿةثغة للجّلّم الّةلُ المؾةِعِن
 
طػِن ولجّّن ِفعو، ( الملصق)اهَػ  وا

آ
  ِلَ نوا

 
طػى، المعرؿة من مؤؿؾةت زةمّّة ا



 23 

يّػِكٍمٍن بمٌةم الج
 
ثكٍم المعرؿة بةؿجكعام ِعد من . وبصنم يبّّة المؤؿؾة وطمٍلّة الجنٍِن الممٌون ّلّم والجة

 
 
يّػ الًلبة وثوفّى الصلكةت العراؿّة. اال

 
 ؿةثغة المٌوّّن المجظممّن فُ الجػزمة الجصػِػِة والففٍِة للمؾةًمة فُ ثة

ؿةثغة زااػِن لفجػات مجفةوثة و
 
ذلم فُ إيةر اثفةلّةت الجّةون المبػمة بّن المعرؿة همة ثؾَّ المعرؿة إلَ اؿجكعام ا

 وبةلُ المؤؿؾةت.

  :اإلدارٍِن 

 

 اإلثجٍفػ المعرؿة ِلَ مرمٍِة من المٍٍفّن 
 
ٍِان ِظوٍّن للمكجوّةت الكةهٍهّة دارِّن والجكوّّن واال

ي ػ بمٌةم إدارِة  المومٍص ِلٌّة فُ الوَةم االؿةؿُ  للٍٍّفة الّمٍمّة.
 
 إدارة ًةثصعدثكٍم زمُّ ًغى اال

يبكة للمكجوّةت الكةهٍهّة وشةزّةت المؤؿؾة وذلم همن طًة إزمةلّة ثوَم مظجلف الممةلس المؤؿؾة 

 .اإلدارِة والجكوّة

 

  إلدارِة ومٌةمٌةاالممةلس:  

 

  الن جةبة الّةمة : 
 اإلقػاف ِلَ ثعبّػ المٍارد البفػِة واإلدارِة والمةلّة -
 وؾّق بّن مظجلف الممةلس بةلمؤؿؾةالج  -
هفًة   -

 
و اال

 
ثمدّو راّؽ المؤؿؾة فُ بّن االزجمةِةت ا

اإلدارِة والّةمة بجنلّف موي ِوعمة ثؾجٍزب الصةلة 
 ذلم

خوةء همةن اؿجمػارِة   -
 
 غّةب المعِػ.هفةط المؤؿؾة ا

 المعِػ المؾةِع : 
هفًة المؤؿؾة -

 
 مؾةِعة المعِػ فُ الجوؾّق بّن ا

 االقػاف ِلَ الفؤون البّعاغٍزّة والبصح الّلمُ -
لمفةرهة فُ ازجمةِةت مرلؽ المؤؿؾة والكّةم بمٌمة ا -

 مكػر 
هفًة  -

 
ثمدّو راّؽ المؤؿؾة فُ بّن االزجمةِةت واال

 االدارِة  

خوةء  -
 
 غّةب المعِػ.همةن اؿجمػارِة هفةط المؤؿؾة ا

 المٍارد البفػِة: مملصة ثعبّػ 
 ثٌّئ زمُّ الملفةت المجّلكة بةلمٍٍفّن وثجبٌّة  -
ٍّف واالهجكةء واالمجصةهةت ثجبُ ؿّػ مبةرِةت الجٍ  -

 المٌوّة بةلمؤؿؾة
ؿةث  -

 
غة البةشدّن والمٍٍفّن اإلدارِّن ثصوّػ الػطك لال

 والجكوّّن
ؿةث  -

 
غة البةشدّن ثصوّػ االهجظةبةت الرةمّّة لال
 والمٍٍفّن اإلدارِّن والجكوّّن

دِبّة المجّلكة بٍهّّة  ثجبُ -
 
الرٍاهب الكةهٍهّة والجة

ؿةث
 
 .المؤؿؾة ومٍٍفٌّة غةا

 

 

  :مملصة ثعبّػ الفؤون المةلّة 
 .غ المّؼاهّةالؾٌػ ِلَ ثصوّػ وثوفّ - -
- -  

 
طػى المة

 
ذون فّي ثعبّػ المعاطّو وزمُّ المصةلّو اال

بمٍزب الومٍص الجفػِّّة والجوَّمّة الرةري بٌة 
 الّمو.

دِة الممةرِف ِن يػِق العمةهة. -
 
 الكّةم بجة

مٍرِةت بةلعاطو والظة -
 
داء الممةرِف المجّلكة بةلمة

 
 رج.ا

مػالبة وثجبُ الّملّةت المصةؿبّة ويػق وِملّةت  - -
 غ المّؼاهّةثوفّ

ثمٍِن وثؼوِع مظجلف ممةلس المؤؿؾة بمة ثصجةزي من  - -
دوات ِمو.

 
 وؿةاو وا
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 :مملصة الفؤون الًالبّة 
بةؿجّمةل  لًلبةاإلداري  ل جؾرّوال جؾرّو وإِةدةال -

 Apogeeبػهةمذ 
 ؤوهي االزجمةِّةوثعبّػ ق ثجبُ الصّةة الرةمّّة للًةلب -
وفق الجظممةت والمؾةلم  ثؾّّػ ِملّة الجؾرّالت -

 المجٍفػة
 الملفةت الظةلة بةلموسثؾّّػ  -
 ةت الًالبّةثجبُ وثصوّػ االهجظةب -
 إرقةدات وثٍزٌّةت لفةاعة الًلبة ثكعِم -
 ثصوّػ لٍااس الغّةب الفٌػِة الظةلة بنو مؾلم -
 .اإلدارِةثصوّػ الفٍاًع  -

 

 ّةالبّعاغٍزالفؤون  مملصة: 
مُ مًةبكة الرعولة الؼموّة مُ  ثصوّػ اؿجّمةالت الؼمن  -

 اِجمةد هو قّبة 
 الجؾرّو وإِةدة الجؾرّو البّعاغٍزُ  للًلبة -

 Apogeeبةؿجّمةل بػهةمذ 
ثصوّػ لٍااس الوكى الظةلة بنو مةدة وإرؿةلٌة ِبػ  -

ؿجةذ
 
 البػِع اإللن جػوهُ لنو ا

عات الجصوّػ لوجةاذ الفمو)اشجؾةب هكى المٍاد والٍش -
 واالؿجعراهةت وإلعار المصةهػ الظةلة بنو وشعة(

 Apogeeبةؿجّمةل بػهةمذ 
 الؾٌػ ِلَ ثٍزُِ هفٍف الوكى الظةلة بنو فمو  -
 العبلٍمةت للظػزّن. ح وثصوّػ قٍاًع الورة  -

 ُوالجّةون مملصة البصح الّلم: 
هفًة البصح الّلمُ بةلمؤؿؾة والؾٌػ ِلَ ثوَّم  -

 
ثجبُ ا

 الّلمّة.الملجكّةت والجَةًػات 
و فُ  -

 
ثجبُ المفةرُِ المكعمة فُ إيةر البػامذ الٍيوّة ا

 إيةر بػامذ الجّةون العولُ.
ثوَّم مصةهػات وزِةرات مّعاهّة ولكةءات لفةاعة الًلبة  -

ؿةث
 
 مكةوالت الرٌٍِة والٍيوّةهة مُ الاغة بفػ واال

 ثجبُ ثؾرّو يلبة العه جٍراى والًلبة االزةهب -
مظجلف الٌّائت الٍيوّة  ت مُاالثفةلّةالؾٌػ ِلَ إبػام    -

 .والعولّة المٌجمة

 والجٍخّق مملصة الٍازٌة: 
طػِرُ المؤؿؾة والمؾةًمة فُ ثّؾّػ اهعمةزٌم  ثجبُ -

 فُ ؿٍق الفغو.
طلق وثًٍِػ طلّة الٍازٌة بّن المؤؿؾة والمكةوالت،  -

غا الرمةِةت المصلّة فُ مرةالت الجنٍِن والجنٍِن وه
 المؾجمػ

 اعة الًلبة داطو المكةوالتالبصح ِن الجعارِب لفة -
 ثًٍِػ الن جّبةت الجػوِرّة والموفٍرات،  -
 .ًٍِػ زمُّ المصجٍِةت الجصػِػِةث -

 

 المن جبة:   
 اإلقػاف ِلَ ثؾّّػ طؼاهة المؤؿؾة. -
الّم    و ِل    َ إهم    ةء طؼاه    ة المؤؿؾ    ة بةلن ج    ب والمػاز    ُ  -

ق   ػية، والّم   و ِل   َ شمةِجٌ   ة 
 
وال   عورِةت والمّ   ةزم واال

 والمصةفَة ِلٌّة.
 .لؾٌػ ِلَ إلعار مرلة ثػزمةنا - -

 :المملصة الجكوّة المّلٍمةثّة 
 ثعبّػ الفبنة المصلّة  -
 قبنة االهجػهّت  ثعبّػ -
 ثجبُ االزٌؼة المّلٍمةثّة -
 ثعبّػ المرةل الؾمُّ البمػي للمؤؿؾة  -
 .ثكعِم المؾةِعة الجكوّة -
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 الفؤون الًالبّة
   :الموس العراؿّة 

الّةلُ والبصح الّلمُ  فٌع الّلّة للجػزمة من الموس الجُ ثظٍلٌة لٌم وزارة الجّلّم ِؾجفّع يلبة معرؿة الملم

 
 
 يػ شؾب المكةِّؽ المّجمعة.وثنٍِن اال

  :هعِة الدكةفّة
 
 اال

بت معرؿة 
 
إِمةهة موٌة بوػورة إقػاك الفّةلّةت الّلمّة والدكةفّة والػِةهّة همن بػامذ مٍؿمٌة الرةمُّ، دا

ن الدكةفُ والفوُ والػِةهُ من طالل ثوَّم إبعاِةت الًلبة الملم فٌع الّلّة للجػ 
 
زمة ِلَ االًجمةم بةلفة

هفًجٌم المٍازِة للجنٍِن االهةدِمُ، وفُ ًغا االيةر ِجم إشعاث  هٍاد مجّعدة بةلمعرؿة، هوةدي المؾػح 
 
وا

 والػؿم والمٌةرا
 
هػة الكعم والًةولة دبّة وهةدي العبلرة والؾجػزة وهةدي ت الّعوِة وهةدي فوٍن الن جةبة اال

ة من الوٍادي المكجػشة من الًلبة، وِكٍم الًلبة بةهجظةب موؾق لنو هةد موٌم.  توهةدي اللغة  وغًّػ

  :الػِةهة 

ةِّة والفػدِة، وثفةرك الفػق الموجؾبة للمعرؿة مثٍزع بةلمؤؿؾة مػافق وثرٌّؼات لممةرؿة الػِةهةت الر 

 فُ دوري المعرؿة والرةمّة. 

 الؾنن : 

وجٍفػ المعرؿة ِلَ ؿنن للًلبة طةص بٌة، ولنن ِمنن للًلبة يلب االٍِاء بةلصُ الرةمُّ بًورة ال ث
 
 ا

شّةء المرةورة للمعرؿة.   
 
و غػف مؾجكلة  بةال

 
 اؿجبرةر قكق مفجػهة  ا

 اإلزبةرِة الجًبّب والجغًّة المصّة: 

الّالزةت المرةهّة الجُ للًلبة الموجؾبّن للمؤؿؾة شق االؿجفةدة من الظعمةت والفصٍلةت الًبّة و

طغ إفةدة من مملصة الفؤون الًالبّة 
 
ة المػهؼ المصُ الفػف الكػِب من مكػ المعرؿة، وذلم بّع ا ٍِفًػ

هع اهجؾةبي للمعرؿة وثٍلُ لي بجكعِم الّالج. همة ِصق للًلبة المؾرلّن بةلمعرؿة ا
 
الؿجفةدة بةلمعرؿة ثة

 
 
مّن االزبةري اال

 
و بمفة من "ذوي الصكٍق" ؿةؿُ ِن المػض، بفػط من الجة

 
ِعم االؿجفةدة بمفة قظمّة ا

طػى )
 
ي ثغًّة لصّة ا

 
، ثّةهعِة الكٍات المؾلصة الملنّة، مؤؿؾةت RAMED , CNSS ,CNOPSمن ا

ن ال ِجرةوز ؿن الًةلب 
 
و ثّةهعِةت(، وا

 
ؿوة. لمّػفة المؼِع ِن   30ثجٍفػ شةلّة ِلَ لوةدِق داطلّة ا

مّن االزبةري مػاشو ِملّة الجؾرّو وؿلة الّال
 
زةت وهؾب الجغًّة المػزٍ االيالع ِلَ "دلّو الجة

و زِةرة المٍلُ االلن جػوهُ:
 
 االؿةؿُ ِن المػض الظةص بةلًلبة" ا

http://cme.enssup.gov.ma/   و
 
 . www.cnops.org.ma/amoeا

 

 

 

http://cme.enssup.gov.ma/
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 المػافق والجرٌّؼات
 لةِةت العرس  : 

للجعرِؽ مرٌؼة بنو مة ًٍ الزم ػ المعرؿة ِلَ ِفػ لةِةت للجعرِؽ )بمّعل لةِجّن لنو مؾلم( ثجٍف
زٌؼة ِػ  المّةلػ

 
ض وقبنة االهجػهّت، بمة فٌّة لةِة للعرس ثفمو ِلَ من شٍاؿّب و قةقةت و ا

ه دػ من  Tradosشٍاؿّب مؼودة ببػهةمذ  
 
 رطمةDéjà Vu   (100  .)بػهةمذ  ورطمة(  20)ا

 بًٍية لةِة ابن: 
 ثكةم فٌّة المصةهػات والوعوات وِػوض الفّعٍِ وًُ مرٌؼة بمكمٍرثّن للجػزمة الفٍرِة. 

 ُلةِة غةزي النّاله: 
ِوة الزجمةِةت موؾٍبُ المعرؿة. 

 
ِوة المصةهػات والوعوات ومظممة ا

 
 ثكةم فٌّة ا

 مظجبػ الجػزمة الفٍرِة: 
ؿةؿّةثٌة وًٍ  م 

 
شعث بػامذرٌؼ  للجعرب ِلَ مبةدئ الجػزمة الفٍرِة وا

 
الفٍرِة الجُ ِفجغو بٌة  الجػزمة بة

 المصجػفٍن فُ ؿٍق الفغو.

 :اؿجٍدٍِ للجػزمة الؾمّّة البمػِة  
مة بظمٍص العبلرة ثجٍفػ المعرؿة ِلَ مكمٍرة   Eztitlesثجٍفػ المعرؿة ِلَ بػهةمذ طةص للؾجػزة 

 
، ا

والمّنؾةج لرٍدة وبػهةمرُ المٍهجةج  مّؼولة لجؾرّو االلٍات ومّنػوفٍهةت وهةمّػات للجؾرّو ِةلّة ا
Magix  وVegas. 

 مظجبػ اللغة: 
 .Multilabِؾجّمو لجعرِؽ اللغةت وِجٍفػ ِلَ ؿبٍرة ثفةِلّة وشٍاؿّب مؼودة ببػهةمذ  

 ن جبةمال: 

ؿةثغة المعرؿة، شّح  المن جبة ثٌعف
 
زمُّ الٍؿةاو الجكوّة  لٌم ثٍفػإلَ ثكعِم الظعمةت الٍخةا كّة لًلبة وا

كّة، همة إهٌة ِلَ غػار زمُّ المن جبةت الرةمّّة ثؾجكبو البةشدّن الرةمّّّن من بّن المٌجمّن والٍخةا 
 وخّكة موٌة : 22000ثٍفػ لمؾجّملٌّة شٍالُ و بمّعان الجػزمة والمٍاهُّ ذات الملة.

 20000 من الن جب  والمّةزم والكٍامّؽ 
 60 من العورِةت ةِوٍاه 
 1180 اتمن بصٍث الًلبة مرمّة فُ مرلع 
  ُقػية الؾمّّة البمػِة 240شٍال

 
لػاص الموغٍية واال

 
 . من اال

 



 27 

ِؾجرّب فُ غةلبّجي لمجًلبةت الجنٍِن بةلمعرؿة شّح ثفنو مةدة الجػزمة واللؾةهّةت واللغةت  ًغا الػلّع الٍخةا كُ
هبػ من ًعا الػلّع المجنٍن من دورِةت وبصٍث ووخةاق الن جػوهّة.

 
ٍح، ثّمو المن جبة بوَةم ه الومّب اال مف مفج

مرٌؼة بةلمّةزم والكٍامّؽ والمٍؿٍِةت،  بةإلهةفة الَ فوةء العورِةت.  ا،مكّع 80ِبةرة ِن لةِة للمًةلّة بصٍالُ 
لجؾّّػ وثوَّم رلّعًة  PMBوثؾجّمو من جبة معرؿة الملم فٌع الّلّة للجػزمة البػهةمذ المٍشع لمن جبةت الرةمّة 

 الٍخةا كُ.
وروبُال مػهؼ 2007 غثؾجوّف المن جبة موهمة 

 
وروبُ   EUi مّلٍمةت شٍل االثصةد اال

 
بةلفػاهة  مُ ممدلّة االثصةد اال

ن  وروبُ وؿّةؿةثي ووهٌّة ًر
 
بةلمغػب، وٌِعف إلَ ثؼوِع المن جبة بةلٍخةاق والمّلٍمةت الجُ ثظك هفةط االثصةد اال

 .إقةرة البةشدّن داطو و طةرج الرةمّة

 

  لمالةللةِة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

ؾةلم ذ العراؿّة لمالبػام

 الجػزمة الجصػِػِة والفٍرِة

والجٍالو والجػزمة 

 والمصةفة
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Filière : Traduction  Arabe-Français-Anglais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre Module Eléments Coefficients VH 

 

 

 

 

 

S1 

 

Maîtrise des Techniques Linguistiques I 

Langue A (Arabe) 40% 23 

Langue B (Français) 40% 23 

Langue C (Anglais) 20% 23 

 

Traduction Générale I 

Traduction B-A 40% 23 

Traduction A-B 40% 23 

Traduction C-A 20% 23 

 

Initiation au Droit et à L’économie 

Initiation au droit 33% 23 

Initiation à l‘économie 33% 23 

Initiation aux Relations 

Internationales 
33% 23 

 

Questions Linguistiques et Traductologie I 

Questions Linguistiques 05% 84 

Traductologie I 05% 84 

 

 

 

 

S2 

 

Maîtrise des Techniques Linguistiques II 

Langue A(Arabe) 40% 23 

Langue B (Français) 40% 23 

Langue C (Anglais) 20% 23 

  

Traduction Générale II 

Traduction B-A 40% 23 

Traduction A-B 40% 23 

Traduction C-A 20% 23 

 

Traduction Spécialisée I 

Traduction B-A 40% 23 

Traduction A-B 40% 23 

Traduction C-A 20% 23 

Stage I (Juin) Stage I  100% 25 jours  

 

 

 

 

 

S3 

  

Maîtrise des Techniques Linguistiques III 

Langue A (Arabe) 40% 23 

Langue B (Français) 40% 23 

Langue C (Anglais) 20% 23 

  

Traduction Générale III 

Traduction B-A 40% 23 

Traduction A-B 40% 23 

Traduction C-B 20% 23 

  

Traduction Spécialisée II 

Traduction B-A 40% 23 

Traduction A-B 40% 23 

Traduction C-A 20% 23 

 

Méthodologie de la Recherche- 

Traductologie II-Technologies de la 

Traduction I 

Méthodologie de la Recherche 33% 23 

Traductologie II 33% 23 

Technologies de la Traduction I 33% 23 

 

 

 

 

S4 

Projet de Fin d’Etudes  Projet de Fin d’Etudes 100% 120 

 

Traduction Spécialisée III 

Traduction B-A 40% 23 

Traduction A-B 40% 23 

Traduction C-A 20% 23 

Stage II (Mai) Stage II 100% 25 jours 

 

Technologies de la Traduction II et 

L’Interprétariat  

Traduction audiovisuelle  33% 32 

Technologies de la Traduction II 33% 32 

L’Interprétation 33% 32 
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Arabic – English – French Translation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semester Units Elements Coefficient VH 

 

 

 

 

 

 

S1 

 

Language Skills I 

  

Language A- Arabic 40% 23 

Language B- English 40% 23 

Language C- French 20% 23 

 

General Translation I 

English – Arabic Translation 40% 23 

Arabic – English Translation 40% 23 

French – Arabic Translation 20% 23 

 

 

Translation Studies I 

Translation Studies I 25% 24 

Linguistic  Issues 25% 24 

Termonology 25% 24 

Translation Technology 25% 24 

 

Introduction to Law and  Economics 

Introduction to the Study of Law 33% 23 

Principles of Economics 33% 23 

Introduction  to the Study of International Relations 33% 23 

 

 

 

 

 

S2 

 

Language Skills II 

  

Language A- Arabic 40% 23 

Language B- English 40% 23 

Language C- French 20% 23 

 

 

General Translation II 

English – Arabic Translation 40% 23 

Arabic – English Translation 40% 23 

French – English Translation 20% 23 

 

Specialized  Translation I 

English – Arabic Translation 40% 23 

Arabic – English Translation 40% 23 

French – Arabic Translation 20% 23 

Internship I June) Internship I 100% 30  Days 

 

 

 

 

 

S3 

 

Language Skills III  

Language A- Arabic 40% 23 

Language B- English 40% 23 

Language C- French 20% 23 

Translation Projects(Portfolio du 

Traducteur) 

English – Arabic Translation 50% 84 

Arabic – English Translation 50% 84 

 

Specialized  Translation II 

English – Arabic Translation 40% 23 

Arabic – English Translation 40% 23 

French – Arabic Translation 20% 23 

 

Research Methodology & Translation  

Studies II 

Research Methodology 33% 23 

Guided Reading 33% 23 

Translation Studies II 33% 23 

 

 

 

 

S4 

 

Specialized  Translation III 

English – Arabic Translation 40% 23 

Arabic – English Translation 40% 23 

French – Arabic Translation 20% 23 

Research Project Research Project 100% 69  

Internship II (May)  Internship II 100% 30  Days 

 

Option : Dubbing & Subtitling. Interpreting. 

Lexicography/ Translation Technology 

Dubbing & Subtitling 33% 23 

Introduction of Interpreting 33% 23 

Lexicology & lexicography/ Translation Technology 33% 23 
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Traducción árabe-español-francés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre módulos elementos coeficiente VH 

 

 

 

 

 

S1 

 

Competencias lingüísticas I  

Lengua A (árabe) 40% 30 

Lengua B (español) 40% 30 

Lengua C (francés) 20% 30 

 

Traducción  general I 

Traducción general B-A 40% 30 

Traducción general A-B 40% 30 

Traducción general C-B 20% 30 

 

Traducción especializada I 

Traducción especializada B-A 40% 30 

Traducción especializada A-B 40% 30 

Traducción especializada C-A 20% 30 

 

Formación general   en Derecho y Economía  

Derecho 33% 30 

Economía 33% 30 

Relaciones internacionales 33% 30 

 

 

 

 

S2 

 

Competencias lingüísticas II 

Lengua A (árabe) 40% 30 

Lengua B (español) 40% 30 

Lengua C (francés) 20% 30 

  

Traducción  general II 

Traducción general B-A 40% 30 

Traducción general A-B 40% 30 

Traducción general C-B 20% 30 

 

Traducción especializada II 

Traducción especializada B-A 40% 30 

Traducción especializada A-B 40% 30 

Traducción especializada C-A 20% 30 

Prácticas I (Junio)  Prácticas I 100% 25 días 

 

 

 

 

 

S3 

 

Competencias lingüísticas III 

Lengua A (árabe) 40% 30 

Lengua B (español) 40% 30 

Lengua C (francés) 20% 30 

  

Traducción  general III 

Traducción general B-A 40% 30 

Traducción general A-B 40% 30 

Traducción general C-B 20% 30 

  

Traducción especializada III 

Traducción especializada B-A 40% 30 

Traducción especializada A-B 40% 30 

Traducción especializada C-A 20% 30 

 

Traductologia I + Metodología de investigación 

+Histoire de la traduccion 

Metodología de investigación 33% 30 

Traductologia I 33% 30 

Histoire de la traduccion 33% 30 

 

 

 

 

S4  

 

Traductologia II +  España Contemporánea +  

Civilización Latinoamericana 

Traductologia II 33% 30  

España Contemporánea  33% 30 

Civilización Latinoamericana 33% 30 

Trabajo Fin de Estudios Trabajo Fin de Estudios 100% 90 

Prácticas II (Mayo) Prácticas II 100% 25 días 

 

Traducción audiovisual + Interpretación 

Introducción a la Interpretación  33% 30 

Técnicas de Interpretación Consecutiva  33% 30 

Técnicas de subtitulación 33% 30 
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Studiengang : Übersetzen Arabisch-Deutsch-Französisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semester Modulbezeichnung Lehrveranstaltungen Koeffizient Stundenzahl  

 

 

 

 

 

 

S1 

  

  

Sprachkompetenz I 

Sprache A : Arabisch 40% 32 

Sprache B : Deutsch 40% 32 

Sprache C : Französisch 20% 32 

  

Gemeinsprachliche Übersetzung I 

Übersetzen A-B 40% 32 

Übersetzen B-A  40% 32 

Übersetzen C-A 20% 32 

  

Recht  und  Wirtschaft 

Recht 33% 32 

Wirtschaft 33% 32 

Internationale Beziehungen 33% 32 

 

Sprach- und                 
Übersetzungswissenschaft und 
Translationstechnologien 

Kontrastive Sprachwissenschaft A/B 25% 24 

Übersetzungswissenschaft I 25% 24 

Text- und Übersetzungsanalyse 25% 24 

Translationstechnologien  25% 24 

  

  

  

 

 

S2 

  

Gemeinsprachliche Übersetzung II 

Übersetzen B-A 40% 32 

Übersetzen A-B 40% 32 

Übersetzen  C-B 20% 32 

  

Fachsprachliche Übersetzung I 

Übersetzen B-A 40% 32 

Übersetzen A-B 40% 32 

Übersetzen C-A 20%   32 

Praktikum I (Juni) Praktikum I 100% 25  Tage 

 

Sprachkompetenz II 

Sprache A : Arabisch 40% 32 

Sprache B : Deutsch 40% 32 

Sprache C : Französisch 20% 32 

  

  

  

  

 

S3 

  

Sprachkompetenz III 

Sprache A : Arabisch 40% 32 

Sprache B : Deutsch 40% 32 

Sprache C : Französisch 20% 32 

  

Gemeinsprachliche Übersetzung III 

Übersetzen B-A 40% 32 

Übersetzen A-B 40% 32 

Übersetzen C-A 20% 32 

  

Fachsprachliche Übersetzung II 

Übersetzen B-A 40% 32 

Übersetzen A-B 40% 32 

Übersetzen C-B 20% 32 

 

Methoden des             
wissenschaftlichen        Arbeitens+                    
Übersetzungswissenschaft II 

Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens 40% 32 

Übersetzungswissenschaft II 20% 32 

Übersetzungskritik 40% 32 

  

  

  

 

 

S4 

Praktikum II (May) Praktikum II 100% 25  Tage 

Diplomarbeit Diplomarbeit 100% 96 

  

Fachsprachliche Übersetzung III 

Übersetzen B-A 40% 32 

Übersetzen A-B 40% 32 

Übersetzen C-A 20% 32 

 

 

Audio-visuelles Übersetzen und 
Dolmetschen  

Audio-visuelles Übersetzen  33% 32 

Konsekutivdolmetschen A/B 33% 32 

Terminologiewissenschaft 33% 32 
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Professional Master in English Interpreting 

Semester Moduls Elements Coefficient VH 

 

 

 

 

S1  

Oral Communication Skills I :Language A (Arabic) Language A (Arabic) 100% 50 

Oral Communication Skills I :Language B (English) Language B (English) 100% 50 

Oral Communication Skills I : Language C (French) Language C (French) 100% 50 

 

General Translation I 

English – Arabic Translation 50% 25 

Arabic – English Translation 50% 25 

Translation Studies Translation Studies 100% 50 

 

Law + International Organisation 

Law 50% 25 

International Organisation 50% 25 

 

 

 

 

S2  

 

Oral Communication Skills II: Language A (Arabic)/ Language 

C (French) 

Language A (Arabic) 50% 25 

Language C (French) 50% 25 

Oral Communication Skills II :Language B (English) Language B (English) 100% 05 

 

General Translation II 

English – Arabic Translation 50% 25 

Arabic – English Translation 50% 25 

Specialized  Translation English – Arabic Translation 50% 25 

Arabic – English Translation 50% 25 

Interpreting Skills Interpretation Skills 100% 50 

  

Interpreting Studies 

Interpreting Studies (Theory) 50% 25 

Interpreting Studies (practice)  50% 25 

 

 

 

 

S3  

Consecutive Interpreting Skills Arabic- English Consecutive Interpreting  Skills English – Arabic 50% 25 

Consecutive Interpreting Skills  Arabic – English 50% 25 

 

Consecutive Interpreting Skills French- English 

Consecutive Interpreting Skills  English – French 50% 25 

Consecutive Interpreting Skills French – English 50% 25 

 

Simultaneous interpreting Skills Arabic- English  

 

Simultaneous Interpreting Skills  English – Arabic 50% 25 

Simultaneous Interpreting Skills Arabic – English 50% 25 

 

Simultaneous interpreting Skills French- English  

 

Simultaneous Interpreting Skills English – French 50% 25 

Simultaneous Interpreting Skills French – English 50% 25 

 

Community Interpreting Skills Arabic- English 

Community Interpreting Skills English – Arabic 50% 25 

Community Interpreting Skills Arabic – English 50% 25 

 

Current Affairs 

Current Affairs  (English) 50% 25 

Current Affairs (French)  50% 25 

 

 

S4  

 

 

 

Research Project+ Internship 

 

Research Project 

 

100% 100 

Internship 

 

100% 50 Days 
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Master Spécialisé Traduction-Communication et Journalisme 

 

Semestre Module Elément Coefficient VH 

 

 

 

 

 

 

 

S1 

Renforcement des compétences multilingues – 

Niveau 1 : Arabe  

Techniques d’expression orale et écrite I 50% 25 

Grammaire, Lexique, Lecture méthodique I 50% 25 

Renforcement des compétences multilingues – 

Niveau 1. : Français 

Techniques d’expression orale et écrite I 50% 25 

Grammaire, Lexique, Lecture méthodique I 50% 25 

Renforcement des compétences multilingues – 

Niveau 1 : Anglais 

Techniques d’expression orale et écrite I 50% 25 

Grammaire, Lexique, Lecture méthodique I 50% 25 

Renforcement des compétences multilingues – 

Niveau 1 : Amazigh 

Techniques d’expression orale et écrite I 50% 25 

Grammaire, Lexique, Lecture méthodique I 50% 25 

Introduction aux sciences de l’information et de la 

communication/Les Ecoles de la pensée 

communicationnelle 

Les Ecoles de pensée communicationnelle 50% 25 

Etude des Textes fondamentaux 50% 25 

Logiciels pour le traitement de l’information  Introduction générale à l’informatique 50% 25 

Logiciels du traitement de l’information 50% 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 

Renforcement des compétences multilingues – 

Niveau 2 : Arabe  

Les approches rédactionnelles 50% 25 

Les applications discursives 50% 25 

Renforcement des compétences multilingues – 

Niveau 2 : Français 

Les approches rédactionnelles 50% 25 

Les applications discursives 50% 25 

Renforcement des compétences multilingues – 

Niveau 2 : Anglais 

Les approches rédactionnelles 50% 25 

Les applications discursives 50% 25 

Renforcement des compétences multilingues – 

Niveau 2 : Amazigh 

Les approches rédactionnelles 50% 25 

Les applications discursives 50% 25 

Epistémologie de la communication et Histoire des 

médias 

Evolution des études épistémologiques depuis la rhétorique 

aristotélicienne à nos jours 

50% 25 

Etudes historiques des médias 50% 25 

Médias et protection de l’environnement Règles de base de l’écriture journalistique 50% 25 

Les techniques de l’interview et du reportage centrées sur le 

dérèglement climatique et problèmes de l’environnement 

50% 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3 

 

 

 

 

Traduction générale et spécialisée Arabe - 

Français 

Introduction à la Traductologie 50% 25 

Traduction générale Arabe- Français 50% 25 

Traduction générale et spécialisée Français-Arabe Introduction à la Traductologie 50% 25 

Traduction générale Français-Arabe 50% 25 

Traduction générale  Anglais-Arabe Introduction à la Traductologie 50% 25 

Traduction générale Anglais-Arabe 50% 25 

Traduction générale Amazighe-Arabe Introduction à la Traductologie 50% 25 

Traduction générale Amazighe-Arabe 50% 25 

Entreprenariat et gestion des projets Les principales étapes de la réalisation d’un projet 

entrepreneurial 

50% 25 

Le plan business : montage économique et financier du 

projet. 

50% 25 

Sociologie des médias, journalisme d’investigation 

et méthodologie de recherche 

Sociologie des médias et journalisme d’investigation 50% 25 

Introduction générale à la méthodologie de la recherche 

scientifique 

50% 25 

S4 Stage et   projets professionnels Stage  

100% 

 

300 
Projets professionnels 
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 ًّبة الجعرِؽ
 إهرلّؼِة -فػهؾّة–مؾلم الجػزمة ِػبّة 

  tayebboutbouqalt@yahoo.fr بٍثبكةلتالًّب راّؽ الفّبة:  ذ. 

ٍنذ.   إِمةن مٍاهُذة.   رقّع بًػ

ؿمةء الظلُّذة.  قنّب اللبّعيذ. 
 
  ا

 هٍفو البكةلُذ.  مصمع الكمةرذ. 

 ةطزِبع الرلّو وذ.  هػِمة الّصّةويذة. 

 ذ. شةمع بػهةش ؿمّػة قنػي ذة. 

ٍهُ يمصمع الممعذ.   ذ. إؿمةِّو المل

ه
 
 علؾُذ. ِبع الؾالم ا

 الفٍرِةفػهؾّة / مؾلم الجػزمة  -اهرلّؼِة -مؾلم  الجػزمة ِػبّة

 mafif.fatiha@gmail.co  فجّصة ِفّفذة.  الفّبة ةراّؾ 

 ًفةم بٍغةبةذ.  إدوِوة دِفؽذة. 

 ذة.  إِمةن الػِؾٍهُ مصمع المعٍِهُ. ذ

موة الّػالُذة. 
آ
لبلُ ا

 
 ذ. زمةل ا

 ذ. مصمع المرعلُ رزةء الظلٍفُ ذة.

 فػهؾّة-إؿبةهّة  -مؾلم الجػزمة ِػبّة

 abouzalmate@yahoo.fr الصؾّن بٍزلمةطراّؽ الفّبة: ذ. 

مةديذ.  ِبع الًٍةب الّمػاهُذ. 
 
 ممًفَ ا

 ذة: ًوع بومصرٍب  اإلدرِؾُ مؼوارذ.   

 ذ. إؿمةِّو المؾٍّدي

لمةهّة  -مؾلم الجػزمة ِػبّة
 
 فػهؾّة-ا

 chaara@gmx.net فعوى الفّػةراّؾة الفّبة: ذة. 

 ِمػ الن جةويذ.  شؾن زةءذ. 

 طةلع بوّرّبةذ. 
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  ةاإلدارِ ةالٌّنل
 

 ذ. هٍر العِن الفماللُ  المعِػ

  مصمع المعٍِهُذ.  هةاب المعِػ

ِفةق النةثب الّةم
 
 شمّع ا

 ؿمّة الٍردِغُ الن جةبة

ٍهالم من جب الوبى ة ب  هًؼ

  دإِمةن الّػو  مملصة ثعبّػ المٍارد البفػِة

مةل بومصرٍب  مملصة ثعبّػ الفؤون المةلّة
 
 ا

 ِبع المرّع الٌٍمُ/  مملصة الفؤون الًالبّة

 عي ِبع الؾالم الؼِ 

 هٌةد الغٍش   مملصة الفؤون البّعاغٍزّة

 شوةن لمؾةًو مملصة البصح الّلمُ والجّةون

 ؿوةء غّالن   والجٍخّق مملصة الٍازٌة

 ِبع الربةر اؿجّجٍ   المن جبة

 ِلُ شعوقُ  لمملصة الجكوّة المّلٍمةثّةا
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 المؤؿؾةت المؾجكبلة للًلبة المجعربّن
 الٌةثف الّوٍان المؤؿؾة

 Tour des Habous Bd. des FAR B.P. 13545 المػهؼ اإلؿالمُ لجومّة الجرةرة
Casablanca  20000 

0522314974 

ل ؿٍّد للعراؿةت اإلؿالم
آ
ّة مؤؿؾة الملم ِبع الّؼِؼ ا

 والّلٍم اإلهؾةهّة
 0522391030 20050زهكة المػزةن ِّن العائب العرا البّوةء 

0522391027 
 ISESCO. Avenue des FAR Hay Ryad B.P. 2275 PC اإلِؾّؾنٍ -الموَمة اإلؿالمّة للجػبّة والّلٍم والدكةفة 

Code 10104 Rabat 
0537656052/53 

 من جب ثوؾّق الجّػِب
لنؾٍ -لجػبّة والدكةفة والّلٍم الموَمة الّػبّة ل

 
 اال

82 Rue Oued Ziz Agdal BP 290 CP 1000 Rabat 0537772422/ 23 
0537680874 

 Place Achouhada B.P. 1341 - 10001 Rabat 0537709955 المرلؽ الٍيوُ لصكٍق اإلهؾةن
 Av. Roosvelt Rabat 0537761583 وزارة الفؤون الظةرزّة والجّةون

بصةث للجّػِبمٌّع العرا
 
هعال الػبةط 6216قةرع ِالل الفةؿُ معِوة الّػفةن ص.ب.  ؿةت واال

 
 0537774387 ا

 Av. Allal Fassi Madinat al Irfane Souissi Rabat 0537678195 وزارة االثمةل
  Av. Tadla Mabella Rabat 1 وزارة الجرةرة الظةرزّة

 Centre des affaires Av.Ennakhil Hay Riad,  0537716776 االزجمةُِوزارة الؾّةشة والموةِة الجكلّعِة وااللجمةد 
 0537770060 اهعال الػبةط 1زهكة ورغة الةمة غلٍبلّؽ قكة  OMDH 8الموَمة المغػبّة لصكٍق اإلهؾةن  
 AMDH AV. Hassan II Rue Aguensous Imm.6 Appt 1  0537730961الرمّّة المغػبّة لصكٍق اإلهؾةن   

 Av Mohamed V B.P.445 0537818181 277 لمغػببوم ا
  The Parliament. Avenue Mohamed V Rabat 0537218386 مرلؽ المؾجفةرِن-البػلمةن -مرلؽ الوٍاب

زو الجومّة 
 
المػهؼ اإلفػِكُ للجنٍِن والبصح اإلداري ال

 (CAFRADبًورة )
CAFRAD. Pavillon international Bd. Mohamed-V 

B.P310 Tanger 90001 
0539322705 

  2M Km.7.3 route de Rabat Ain Sebaa Casablancaالكوةة الدةهّة 

  Médi-1 TV Tanger Free zone – lot 31° بًورة 1الكوةة الجلفؼِة مّعي

 Rue Brihi Rabat 0537704301 1 الفػهة الٍيوّة لإلذاِة والجلفؼة
هبةء

 
 Maghreb Arabe Presse. 122 avenue Allal Ben وهةلة المغػب الّػبُ لال

Abdellah  B.P. 1049 Rabat 10000 
0537765005 

مةهة الّةمة للصنٍمة
 
  Quartier Administratif Chellah 10000 Rabat 0537768118-08 اال

 Angle Av. Allal Elfassi et Av. Des FAR Hay Ryad المػهؼ الٍيوُ للبصح الّلمُ والجكوُ
Rabat 

0537569800 

The British Council. 36 rue de tanger B.P. 427 Rabat  
Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain 51, rue Abou Dabi- Oasis Casablanca – 20100  
DMG Deutsch Marrokanische Gesellschaft Nord Association Germano Marocaine du Nord 

9, rue de Belgique- Tanger 
039933180 

 Bd. MohamedV Quartier Administratif, Rabat  0537 677501 وزارة االلجمةد والمةلّة

 Résidence Dos Mares Bd. MohamedV 6ème 107 وهةلة الجومّة االزجمةِّة بًورة 
étage N°61 Tanger 

0539944012 

Société d’Amenagement AL OMRANE Chrafat 19 lot Cardonado Quartier Sidi Amar Tanger 0539949483 

Institut Supérieur de Traduction 106 Av. Allal Benabdellah 10000 Rabat 0537721256 
Orientalisches Institut à Leipzig Allemagne Schillerstrasse 6 D-04109 Leipzig Allemagne +493419737200 
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 Rue Ennaceur B.P. 43 45000 Ouarzazat 0524885786 المٌّع المجظمك فُ المٌن الؾّومةاّة

مٌّع العراؿةت االفػِكّة /زةمّة مصمع الظةمؽ الؾٍِؾُ 
 الػبةط

هعال الػبةط 8968قةرع ِالل الفةؿُ معِوة الّػفةن ص.ب. 
 
 0537771274 ا

Lessius university Belgique Sint-Andriesstraat 2 – 2000 Antwerpen Belgique +3232060484/ 
 0537728233 الػبةط 23قةرع مصمع الظةمؽ رلم  281 موَمة الّفٍ العولّة بةلمغػب

Office cherifien des phosphates OCP Jorf  Lasfar Agence Maritime B.P. 118 El 
Jadida Principale 24000 El Jadida 

0523345313 

لّل
 
 Wilaya de la région Tanger-Tetouan 0667108991 ةوزارة العاطلّة والِة زٌة يورة ثًٍان ِمةلة يورة ا

 Media Telegram Tanger 0539340222 زػِعة يورة ثلغػام
 0539940384 11رلم  2قةرع مصمع الظةمؽ الةمة دهّة الًةبق  40 زػِعة لصةفة الٍّم

Radio Méditerranée Internationale 3-5 Rue Msallah Tanger 0539936363 

 0537206318 الػبةط 131زهكة غةهعي ص.ب. 1ا  عولُ للجٍفّق والجصنّمالمػهؼ ال
 0539994124 ثًٍان 691الصُ االداري ثرؼاة المًةر ص.ب. غػفة الجرةرة والموةِة والظعمةت بجًٍان

La Chronique journal hebdomadaire du Nord 29 Rue Amr Ibn Al Ass 2ème etage Tanger 0539335292 
Chambre de commerce et d’industrie de Nador B.P. 37 Rue Caid Ahmed Rifi Q.Administratif   0536603549 

Centre Régional d’Investissement à Casablanca 60 Av. Hassan II Casablanca 0522481888 
Telquel Nichane 25 Av. des FAR Casablanca 0522220951 

Challenge hebdomadaire marocain 58 Av. des FAR Tour des Habous 13ème étage  0522548150 
MESRSFC Direction de l’enseignement Supérieur 

Division des enseignements universitaires 
Av. Idriis Alakbar B.P. 4500 Hassan Rabat 0537217613/ 

05377217605-06 
Mission Conseil 31 Rue Abdah Aviation Rabat 0537754258 

هعال  59 الٍزارة المنلفة بةلرةلّة المغػبّة المكّمة بةلظةرج
 
 /  0537777194 الػبةط المغػب 10000زهكة ملٍِة ا

وؿى
 
 قكة  زػِعة الفػق اال

 
 0537262616 3قةرع مصمع الظةمؽ وزاوِة زهكة الوظّو ِمةرة ا

Groupe ECO.Medias 70 المبةح Bd. Al Massira Al Khadra Casablanca 0522953600  
مةزِغّة

 
 Av. Allal El Fassi Madinat Al Irfane Rabat 0537278400 المٌّع الملنُ للدكةفة اال

Simon Holding Maroc-  Tanger Z.I. Gzenaya Lot 152/160 route de Rabat  0539393434 
Commune Urbaine de Tétouan Bd. Sidi El Mandri Tétouan 0539961736  

Instituto de estudios hispano-lusos   Av. Allal El Fassi  Madinat Al Irfane Rabat    0537278590/ 
Instituto Cervantes de Casablanca 31 Rue d’Alger 20000 Casablanca 0522267337 

ISITT Institut Supérieur International de 
Tourisme   

Baie de Tanger B.P.1651 Tanger 0539945904 

USAID Maroc - Programme de gouvernance 
locale 

39 Rue Abou Derr Haut Agdal Rabat 0537276590 

 0539940391 قةرع ولُ الٌّع  يورة 137 زػِعة الفمةل
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 2018إلَ  2013من  المٍلّة ةتّاالثفةل
 الجةرِض  الفػاهة  يبّّة المؤؿؾة 

Instituto de Artes y Ciencias de la Diversidad 
Cultural – IDEIA 
Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(Argentena)  

هةدِمُ والدكةفُ والّلمُ
 
 2018مةرس   1 ثًٍِػ الجّةون اال

 بن مصمع االمةم زةمّة/الجّػِب و للجػزمة هللا ِبع الملم مٌّع

 الػِةض- اإلؿالمّة ؿٍّد

هةدِمُ الجّةون ثّؼِؼ
 
 2017فبػاِػ  15  الجعرِب و البصدُ و الّلمُ و اال

  الػوؿّة للغجّن الػلمّة المّةلرة مرةل فُ الّلمُ الجّةون الفعرالّة لةزان زةمّة

 والّػبّة

2017 

Agence internationale pour le traitement 

automatique des langues naturelles AITAL 

لّة للغةت الًبّّّة الجّةون الّلمُ فُ
آ
: مرةل المّةلرة اال

مةزِغّة
 
 الّػبّة واال

 2016هٍهبػ  21

مم المجصعة
 
ن ثفةًم مغهػة ثٍلُّ الرمّّة الّةمة لال

 
 مػقصّن ثعرِب مرةل فُ الجّةون بفة

مم اللغٍِة الجوةفؾّة لالمجصةهةت
 
 المجصعة لال

 2016ٍِهٍّ  2

داب هلّة
آ
 الصؾن ةزةمّ/  الفق ِّن اإلهؾةهّة والّلٍم اال

   البّوةء بةلعار الدةهُ

هةدِمُ الجّةون
 
 2016مةرس  1  الّلمُ و اال

TransCulure (Fès)  ه جٍبػ   5 ثّؼِؼ الجّةون فُ مرةل ثنٍِن المجػزمّن
 
 2015ا

La société NORD EVENT - Tanger بػِو  16 ثّؼِؼ الجّةون فُ مرةل ثنٍِن المجػزمّن
 
 2015ا

L’Université de Mons-Faculté de traduction et 

d'intérpretation/L'Umons 

ؿةثغة 
 
 2014مةرس  3 الجّةون فُ مرةل ثبةدل الًلبة واال

ِعاد هو ثصٍِو الػِةض - الموٍَمة دار مؤؿؾة
 
 2015هٍهبػ  25  إلن جػوهُ قنو إلَ ثػزمةن مرلة ا

Associacion de la Prensa de CADIZ 2014ٍلٍّز ِ 6  طلق فػص الجعرِب فُ مرةل االثمةل  

 فُ الجّةون و بٌة الوةيكّن لغّػ الّػبّة اللغة ثّلّم دِم معرِع -( االؿالم رؿةلة مؤؿؾة)  لػيبة لوةة

 (العبلرة و الؾجػزة) البمػِة الؾمّّة الجػزمة مرةل

 2014ٍِهٍّ  17 

Institut français de Tanger 

 

ؿةثغة من ثظفّناؿجفةدة الًلبة 
 
رؿٍم االقجػاك فُ  واال

 المةاة    فُ 50مو إلَ ِ

ه جٍبػ  23
 
 2013ا

   The Hochschule Magdeburg-Stendal (Unversity of 

Applies Sciences, Germany) 

ؿةثغة
 
  2013ٍِلٍّز  5 الجّةون فُ مرةل ثبةدل الًلبة واال

 الػبةط -الػابًة المصمعِة للّلمةء 

 

 مرلة و مفجػهة ه جب إلعارو دولّة و ويوّة هعوات ثوَّم

بصةث مظجلف لوفػ
 
 العراؿةت و اال

  2013ٍِهٍّ  5

Schools Media  2013مةي  2  للجعرِبإهفةء شؾةب مرةهُ للمعرؿة وثكعِم ِػوض  

هفًة و دراؿّة وشلكةت ِلمّة هعوات ثوَّم الفػزة لعراؿةت العولُ المػهؼ
 
بػِو  25  خكةفّة ا

 
  2013ا

 2013 الت ذات االًجمةم المفجػكالجّةون فُ مرة بةلػبةط والجوؾّق الجّػِب من جب

 


