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 نییفحص ةعبرأ قحب ةرداصلا مادعإلا ماكحأ ءاغلإب بلاطت ناسنإلا قوقح تامظنم نم ةمظنم 150 نم رثكأ :نمیلا

 

 ةدعاسملاب نميلا ءافلحو ةدحتملا ممألا نييفحصلاو ةفاحصلا ةيرحو ناسنإلا قوقح معدت يتلا تامظنملا بلاطت

 سسجتلا ةمهتب ءاعنص ةمصاعلا يف 2020 ناسين/ليربأ يف مادعإلاب مهيلع مكُح نييفحص ةعبرأ ةايح ذاقنإ يف

 دعب مهحارس قالطإب يضاقلا رمأ نيذلا اهسفن ةيضقلا يف نيرخآلا ةتسلا نييفحصلا نيب نمو .ةبذاك ءابنأ رشنو

 ءاعنص يف ةيلعفلا تاطلسلا ىلع بجي .نآلا ىتح مهنم دحاو نع الإ جرُفي مل ،زاجتحالا نم تاونس سمخ

 مهقحل كاهتنا اونيدأ نيذلا ةرشعلا نييفحصلا عيمج حارس قالطإو روفلا ىلع مادعإلا ماكحأ ءاغلإ )نييثوحلا(

 .ريبعتلا ةيرحب

 ةلقتسملا ةفاحصلا ًةصاخو ،ةفاحصلا نإ .2020 رايأ/ويام 3 يف ةفاحصلا ةيرحل يملاعلا مويلابً ارخؤم انلفتحا

 نييفحصلا نإ .نوناقلا ةدايسو ناسنإلا قوقح مارتحاو ديشرلا مكحلاو ةلءاسملاو ةيفافشلا زيزعتل ةيويح ،ةيدقنلاو

 .فورظلا نم فرظ يأ تحت مهفادهتسا نكمي الو نميلا يف عازنلا يف لاكشألا نم لكش يأبً افرط اوسيل

 دمحم قيفوتو ،ديمح حلاص ثراحلا ،يديلولا حلاص مركأ ،نارمع دمحأ قلاخلا دبع ،ةعبرألا نويفحصلا نيدأ دقل

 .نويثوحلا اهيلع رطيست يتلا ،ءاعنص يف ةصصختملا ةيئانجلا ةمكحملا لبق نم 2020 ناسين/ليربأ 11 يف ،يروصنملا

 22 يف فانئتسالا تاءارجإ ،مكحلاب قطنلا ةسلج روضح نم عنُم يذلا ،اربص ديجملا دبع مهيماحم أدب

 .2020 ناسين/ليربأ

 مثيه ،يفسويلا كلملا دبع ماشه ،مومرط دمحأ ماشه ،مهو نيرخآلا ةتسلا نييفحصلا ىلع يضاقلا مكحو

 ةرتفلاب ءافتكالاو نجسلاب ،يدعاقلا دمحم حالصو ،بانع هللا دبع نسح ،ثيغلاب نيمأ ماصع ،باهشلا نمحرلادبع

 ةثالث ةدمل ةطرشلا ةباقر تحت مهعضو كلذكو تاونس ةسمخلا براقيام ةغلابلاو مهلاقتعا ذنمً ايلعف اهوضق يتلا

 .مهلاقتعا دنع مهتزوح يف اهطبض مت يتلا داوملاو ةينورتكلإلا ةزهجألا ةرداصم ىلا ةفاضإلاب ،تاونس

 مقر نوناقلا نم 136 و ً،ايناث 126 ،21 ،16 داوملا بجومب مهيلع ىوصقلا تابوقعلا عيقوتب ةماعلا ةباينلا تبلاطو

 .تابوقعلاو مئارجلاب صاخلا 1994 ةنسل 12

 مُهتا امك ."ةينميلا ةيروهمجلا دض هئافلحو يدوعسلا ناودعلا مئارج معدل" ةبذاك ءابنأ رشنب نويفحصلا مُهتاو

 تنرتنإلا ىلع تاحفصلاو عقاوملا نم ديدعلا ءاشنإ لالخ نم ةماعلا ةحلصملاب ررضلا قاحلإب" نويفحصلا

 ةيدوعسلا ةدايقب فلاحتلا ضوخي ".ءاعنص ةمصاعلا يف قدانفلا نم ديدعلا يفً ارس اهترادإو ةيعامتجالا تاكبشلاو

 .2015 ماع ذنم نميلا يف نييثوحلا دضً ابرح

 يف تنرتنإلل مهمادختسا ءانثأ نييفحص ةعست ةيثوحلا تاوقلا نم ةعومجم تلقتعا ،2015 ناريزح/وينوي 09 يف

 تاوق لبق نم ءاعنص يف هلزنمب قحال ٍتقو يف يدعاقلا دمحم حالص لاقتعا متو .ءاعنصب مالحألا رصق قدنف

 هجوت ملو ،مهزاجتحا ءانثأ مهتلماعم ةءاسإو يفسعت لكشب مهلاقتعا مت دقل .2015 بآ/سطسغأ 28 يف نييثوحلا

 ةقفلم مهت مهيلإ تهجُو ،2018 لوألا نوناك/ربمسيد يف .تاونس ثالث نم رثكأ يضم دعب الإ ةيمسر تاماهتا مهيلإ

 ايندلا ةيلودلا ريياعملا ىلإ رقتفت ةيروص ةمكاحم يف ريبعتلاو يأرلا ةيرح يف مهقحل ةيملسلا مهتسراممب قلعتت

 .ةبجاولا ةينوناقلا تاءارجإلاو ةلداعلا ةمكاحملل

 يف لطامت تلازال تاطلسلا نأ الإ ةتسلا نييفحصلا حارس قالطإب ةمكحملا رارق رودص نم مغرلابو ،كلذ نوضغ يف

 23 يف يدعاقلا دمحم حالص يفحصلا حارس قالطإ ىوس ءادنلا رودص خيرات ىتح متي مل ثيح مهحارس قالطإ

 .2020 ناسين/ليربأ
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 ميمكتل اهيعاسم نع فقوتلاو ريبعتلا ةيرح يف قحلا زيزعت ىلإ عازنلا فارطأ عيمج هاندأ ةعقوملا تامظنملا وعدت

 .ةيمالعإلا تاسسؤملاو نييفحصلا هاوفأ

 قيرفو يفسعتلا زاجتحالاب ينعملا لماعلا ةدحتملا ممألا قيرفً اديدحتو ،ةدحتملا ممألا وعدن هاندأ نوعقوملا نحن

 يتلا ،ادنكو ةدحتملا ةكلمملا لثم لود كلذ يف امب ،ةدحتملا ممألا يف ءاضعألا لودلاو ،نميلاب ينعملا نيزرابلا ءاربخلا

 :يلي امب )نييثوحلا( ءاعنص يف ةيلعفلا تاطلسلا ةبلاطم ،ةلود 35 نم نوكملا مالعإلا ةيرح فلاحت ةسائر يف كراشت

 قلاخلا دبع نييفحصلا قحب ةرداصلا مادعإلا ماكحأ اميس الو ،ةرشعلا نييفحصلا قحب ةرداصلا ماكحألا ضقن .1

 ؛روفلا ىلع مهحارس قالطإو ،يروصنملا دمحم قيفوتو ،ديمح حلاص ثراحلا ،يديلولا حلاص مركأ ،نارمع دمحأ

 ،باهشلا نمحرلادبع مثيه ،يفسويلا كلملا دبع ماشه ،مومرط دمحأ ماشه ،نييفحصلا نع يروفلا جارفإلا .2

 نامضو 2020 ناسين/ليربأ 11 يف مهنع جارفإلاب ةمكحملا رمألً اعبت ،بانع هللا دبع نسحو ،ثيغلاب نيمأ ماصع

 ؛مهلمع دييقتل ةيئاضقلا ريبادتلا نم ديزمل مهضرعت مدع

 ؛مهيلإ ةهجوملا مهتلا عيمج طاقسإو نيفتخملاو نيزجتحملا نيينميلا نييفحصلا عيمج حارس قالطإ .3

 و ؛يناسنإلا يلودلا نوناقللً اقفو - ةيدسجلا مهتمالسو نييفحصلا نمأ نامضل نكمم دهج لك لذب .4

 ماقتنالا نم ىرخأ لاكشأ يأ وأ لاقتعالا نم فوخ نود مهلمعب مايقلا ىلع نورداق نييفحصلا نأ نامض .5

 .ريبعتلا ةيرح يف مهقح كهتنت يتلا دويقلاو

 :نوعقوملا 
 ناريإ يف ناسنإلا قوقحل دناموروب نمحرلا دبع ةسسؤم .1

 نيفطتخملا تاهمأ ةطبار .2

 اكيجلب - بيذعتلا ءاغلإ ىلع لمعلل يحيسملا يلودلا داحتالا .3

 جاعلا لحاس - بيذعتلا ءاغلإ ىلع لمعلل يحيسملا يلودلا داحتالا .4

 اينولاتك/اينابسإ - بيذعتلا ءاغلإ ىلع لمعلل يحيسملا يلودلا داحتالا .5

 ايناملأ - بيذعتلا ءاغلإ ىلع لمعلل يحيسملا يلودلا داحتالا .6

 ايلاطيإ - بيذعتلا ءاغلإ ىلع لمعلل يحيسملا يلودلا داحتالا .7

 ارسيوس - بيذعتلا ءاغلإ ىلع لمعلل يحيسملا يلودلا داحتالا .8

 ةدحتملا تايالولا - بيذعتلا ءاغلإ ىلع لمعلل يحيسملا يلودلا داحتالا .9

 ناسنإلا قوقحل لوصو زكرم .10
 وان سسكأ .11

 ةيطارقميدلا ةفاقثلا لجا نم يليلتلا دمحا ةسسؤم .12

 ديدجلا ملاعلا .13
 نيطسلف - قحلا .14

 لبقتسملا ةيعمج .15
 ةيمنتلل دولا ةسسؤم .16
 ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلا .17
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 ناسنإلا قوقح معدل طسقلا .18

 يمالعإلا ريوطتلل يجراما زكرم .19
 نيرحبلا يف ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا لجأ نم نويكيرمأ ةمظنم .20

 ناسنإلا قوقح تاساردل نامع زكرم .21

 "مادعإلا ةبوقعل ةضهانملا ةيبرعلا تافلاحتلا " .22

 ايروس يف ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةمظنملا .23

 ندرألا يف تايبرعلا ءاسنلا ةيعمج .24

 ناسنإلا قوقح تامولعمل ةيبرعلا ةكبشلا .25

 19 ةداملا ةمظنم .26

 برغملا ءاسنل ةيطارقميدلا ةيعمجلأ .27
 نيتفضلاب ةرجهلاو تافاقثلاو ةيمنتلاو ةنطاوملا ةيعمج .28

 ناسنإلا قوقحل ةيناتيروملا ةيعمجلا .29
 ةيمنتلا لوح ثحبلل تايسنوتلا ءاسنلا ةيعمج .30

 تايسنوتلا تابخانلا ةطبار .31

 ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم .32

 نييندملا قوقحل ريافسيس زكرم .33

 ايناركوأ يف ةيندملا تايرحلا زكرم .34

 ةيروتسدلا قوقحلا زكرم .35
 ايروس يف ةيندملا قوقحلاو ةيطارقوميدلا زكرم .36

 ساكيفيس .37

 نييفحصلا ةيامح ةنجل .38

 ملاعلا ءاحنأ عيمج يف مادعإلا ةبوقع ةضهانمل لينروك زكرم .39

 تايرحلاو قوقحلل ريمض ةسسؤم .40

 ةدحتملا تايالولا - مادعإلا ةبوقع ءاغلإ ىلع زيكرتلا ةمظنم .41

  ناسنإلا قوقحو يطارقميدلا لوحتلا معد زكرم .42
 فنعلا اياحض ليهأتل ميدنلا زكرم .43

 يناسنإلا مالعإلل ةينورتكلإلا ةمظنملا .44
 يزيلكنالا ملقلا .45
 ةيقالخألا ةيناكمإلا زيزعت ةكرح .46
 ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةيلاردفلا .47
 كلجأل ةسسؤم .48
 ةدودحملا ريغ ةرحلا ةفاحصلا .49
 ةرح ةيؤر ةيعمج .50
 تايرحلا ىدتنم .51

 برغملا -نالا ةيرحلا .52
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  تايرحلاو قوقحلل فينج سلجم .53

 مادعإلا ةبوقع ءاغلإل يناملألا فالتئالا .54

  مالعإلا لئاسو ريوطتل يملاعلا ىدتنملا .55
 ةيملاعلا تاوصألا .56

 ناسنإلا قوقحل جيلخلا زكرم .57
 فوأ زدناه .58

 ناسنإلا قوقح سارح ةمظنم .59

 )ةيميلقإلا انيمويه( ةيندملا ةكراشملاو ناسنالا قوقحل انيمويه .60
 سكفيآ .61

 شتاو يتنويبمإ .62

 ةاواسملل نيدوجوم ةردابم .63
 ارسيوس - ءانجسلا تاوصأ ةمظنم .64

 ايقيرفا لامشو طسوالا قرشلا - رييغتلل راكتبالا .65

 بعشلا يماحمل ةيلودلا ةيعمجلا .66

 يتلا تارامالا يف ةيرحلا لجأ نم ةيلودلا ةلمحلا .67

 فينج ،تايرحلاو قوقحلا معدل يقح زكرم .68

 نييفحصلل ةيلودلا ةنجللا .69

 ةيمنتلاو قوقحلل ةيلودلا ةيلاردفلا .70
 نييفحصلل يلودلا داحتإلا .71

 يلودلا مالعإلا معد .72
  ةفاحصلل يلودلا دهعملا .73
 ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ةمدخلا .74
 ةيمنتلل ةدارإ ةيعمج .75
 ةيقارعلا لمألا ةيعمج .76
 مسنأ - يعمتجملا مالعإلل ةيقارعلا ةكبشلا .77
 ناسنالا قوقحل يقارعلا دصرملا .78
 ناسنالا قوقحل يلاطيالا داحتالا .79
 مادعإلا ةبوقع ةضهانمل يندرألا فلاحتلا .80

 نميلا - ةمادتسملا ةيمنتلل دوج ةسسؤم .81
 قارعلا - ةيفحصلا تايرحلا دصرم .82

 رئازجلا ـ تايرحلاو ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةماركلا ةيميداكأ .83

 ناسنإلا قوقحل ةينيكلا ةنجللا .84
 ادنك يف نيماحملا قوقح دصر ةنجل .85

 ةينوناقلا ةيعوتلا دصرم .86
 ارسيوس - )مادعإلا ةبوقعل ةضهانم ةكرح( كرابسيفيل .87
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 ىدم - ةيمالعإلا تايرحلاو ةيمنتلل ينيطسلفلا زكرملا .88

 بيذعتلاو مادعإلا ةبوقع دض نويزيلام .89

 ناسنإلا قوقح تامظنمل ةيبراغملا ةيقيسنتلا .90

 تاراهم ةسسؤم .91

 ةرهملا بابش ةدحو ةيعمج .92

 نوريماكلا يف ناسنإلا قوقح سلجم .93

 ناسنإلا قوقحل اَنم ةيعمج .94
 نييفحصلا قوقح نع عافدلل ورتيم زكرم .95

 ناسنإلا قوقحل ةيبرغملا ةيعمجلا .96
 ةيفاقثلا تاطوطخملا ةيامحل ةيبرغملا ةيعمجلا .97

 مادعإلا ةبوقع ءاغلإ لجأ نم يبرغملا فالتئالا .98

 ناسنإلا قوقح تائيهل يبرغملا فالتئالا .99

 ناسنإلا قوقحل ةلءاسم .100
 ناسنإلا قوقحل ةنطاوم .101
 ةيمنتلاو مالسلل يموقلا زكرملا .102
  ةلودلا ةيندم نع عافدلل ينطولا دصرملا .103
 ةلادع ريغ نم مالس ال ةمظنم .104
 "ةيجيورنلا ملقلا ةمظنم" .105
 ناسنإلا قوقحل ينامعلا زكرملا .106
 ةيناتسكابلا ةفاحصلا ةسسؤم .107
 ناسنإلا قوقحل ينيطسلفلا زكرملا .108
 ءانبو مالس ةسسؤم .109
 مالسلا ءاكرش .110

 ةيكيرمألا ملقلا ةمظنم .111
 ةيدنكلا ملقلا ةمظنم .112
 يلودلا ملقلا ةمظنم .113
 ةيقارعلا ملقلا ةمظنم .114
 طسوألا قرشلا يف ةيطارقميدلا عورشم .115

 قارعلا يف ةفاحصلا ةيرح نع عافدلا ةيعمج .116

 افودلوم سكل ومورب ةيعمج .117

 قارعلا - ةيمقرلا قوقحلل ةيامح ةمظنم .118
 ةمادتسملا ةيمنتلاو مالعإلل رارق ةسسؤم .119
 دودح الب نولسارم .120
 فيربير .121

 تسارت كيب يرور .122



 

www.stj-sy.org  Page | 7  

 نییفحص ةعبرأ قحب ةرداصلا مادعإلا ماكحأ ءاغلإب بلاطت ناسنإلا قوقح تامظنم نم ةمظنم 150 نم رثكأ :نمیلا

 

 قوقحلا ليعفت زكرم .123
 ناسنإلا قوقحل ماس ةمظنم .124
 ريصق ريمس ةسسؤم .125
 ةيجيتارتسالا تاساردلل ءاعنص زكرم .126

 قوقحل يبرعلا قئاقشلا ىدتنم .127
 ناسنإلا قوقحل ةيلودلا نيال ياكس ةسسؤم .128
 رجينلا يف ميلعتلاو بيردتلل ينطولا داحتالا ءالكو .129

 ةينوناقلا ثاحبالاو تاساردلل يروسلا زكرملا .130

   ريبعتلا ةيرح و مالعإلل يروسلا زكرملا .131

 ةماعلا تايرحلاو قوقحلل ةيروسلا ةمظنملا .132

 ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس .133
 "ناسنإلا قوقح ورصانم" ةمظنم .134

 مادعإلا ةبوقع دضً اعم .135

 ةفاحصلا ةيرحل سنوت زكرم .136

 فالتخالا يف قحلا ليعفتل ةيسنوتلا ةيعمجلا .137

 تايطارقميدلا ءاسنلل ةيسنوتلا ةيعمجلا .138

  ةيباجيإلا ةياقولل ةيسنوتلا ةيعمجلا .139
 مادعإلا ةبوقع ءاغلال يسنوتلا فالتئالا .140

 ناسنالا قوقح نع عافدلل ةيسنوتلا ةطبارلا .141
 ةيندملا ةلودلاو ةيطارقميدلا لجأ نم ةظقي ةيعمج .142
 ةءاربلا ىلع دهاش ةمظنم .143

 دوجو ةسسؤم .144
 همادتسملا هيمنتلاو تايرحلاو قوقحلل تاعفادم .145

 تايروسلا تالقتعملا هطبار .146

 نيطسلف -ةيوسنلا تاساردلا زكرم .147

 رابخألا يرشانل ةيملاعلا ةطبارلا .148

 بيذعتلا ةضهانمل ةيملاعلا ةمظنملا .149

 نميلا فيشرالا .150

 تاينميلا تايفحصلا ةكبش .151

 بابشلا راكفأ ةردابم .152

 

 

 

 



 

www.stj-sy.org  Page | 8  

 نییفحص ةعبرأ قحب ةرداصلا مادعإلا ماكحأ ءاغلإب بلاطت ناسنإلا قوقح تامظنم نم ةمظنم 150 نم رثكأ :نمیلا

 

 


