
 
 

 

 2019 /09 /  23انمبْشح فٙ  

األػضاء غالة ٔ أٔنٛبء أيٕس ثبَٕٖ   

                                            رسٛخ غٛجخ ٔثؼذ  

:- َٕد انزأكٛذ ػهٙ ثؼط األيٕس انًزؼهمخ ثُظبو انًذسعخ ٔخبصخ لٕاٍَٛ شئٌٕ انطهجخ ػهٙ  زعشاركى 

 :-تشأٌ  خراج  نطالب أثُاء  نيوو  نذر سي :   اوًال 

 .ثزصشٚر يٍ غجٛجخ انًذسعخ أ انطجٛت انًؼبنح ثشٓبدح يخزٕيخ يُّ ثزنك : يشظٙ 

زعٕس ٔنٙ األيش شخصٛبً ٔكزبثخ ْزِ انظشٔف انطبسئخ ٔنهًذسعخ انسك فٙ  : (أيٕس غبسئخ خذا  )انغفش أٔ ظشٔف أخش٘ 

 .لجٕل أٔ سفط انؼزس 

ٔفٙ زبنخ سغجخ ٔنٙ األيش فٙ خشٔج اثُّ .  انطالة ثذٌٔ ٔنٙ األيش ززٗ فٙ زبنخ االرصبل انزهٛفَٕٙ و يسًح َهائيا تخراج

 .ػهّٛ كزبثخ إلشاس ثزنك (يغجمب  )ثًفشدِ ثؼذ ارفبلّ يغ إداسح انًذسعخ ػهٙ عجت انخشٔج انًجكش

 :- تشـأٌ غياب  نطالب :  ثاَياًال 

 ثشأٌ رُظٛى لجٕل اػزاس غٛبة غالة انزؼهٛى انزبَٕٖ انؼبو ٔثُبءا ػهٗ 6/9/2004 ثزبسٚخ 237رجؼبً نهمشاس انٕصاسٖ سلى 

 :ـــــر رـــــــقـــاِ يدهظ انذٔنخ سس ٔثُبءا ػهٗ يب ا53 , 227 , 190انمشاساد انٕصاسٚخ انغبثمخ 

ػٍ انًذسعخ نؼزس يشظٗ أ لٓشٖ أ الصبثخ نسمذ ثّ  (ٚغزكًم انٕٛو انذساعٌٗ أ ل )ػهٗ ٔنٗ ايش انطبنت انزٖ ٚزغٛت 

 .اٌ ٚخطش انًذسعخ فٕس ثذء انزغٛت يٍ انًذسعخ يجبششح

ارا كبٌ انؼزس انزٖ ادٖ انٗ رغٛت انطبنت أ ػذو اَزظبيخ فٗ انذساعخ ْٕ انًشض أ االصبثخ فؼهٗ ٔنٗ االيش اٌ ٚمذو نهدُخ 

  :كبنزبنٗ (2010 نغُخ 5انُششح انذٔسٚخ سلى  )اداسح انًذسعخ رمشٚشا غجٛبً يٍ اندٓخ انًخزصخ 

 :  خالل  نفصم  نذر سي  وال انًرج ا حذج فقط

 .(انزأيٍٛ انصسٗ ) يًبسط انؼٛبدح انًذسعٛخ ٔنًذح ثالثخ اٚبو يزصهخ

. (انزأيٍٛ انصسٗ )يذٚش انؼٛبدح انشبيهخ ٔنًذح اعجٕع فمػ 

 .(انزأيٍٛ انصسٗ )انؼبيخ ثسذ الصٗ اعجٕػٍٛ / انهدُخ انطجٛخ انفشػٛخ 

: خالل  نفصم  نذر سي  نثاَي انًرج ا حذج فقط 

 .ٚمزصش يُسٓى االخبصاد انًشظٛخ ػهٗ انهدبٌ انطجٛخ انؼبيخ فمػ ٔنًذح اعجٕع ٔازذ ٔنًشرٍٛ فمػ 

  ٚؼشض ايشِ ػهٗ ندُخ اداسح خًسح عشر يويا يتصهح  ا ثالثيٍ يويا يُفصهحارا ردبٔصد يذح غٛبة انطبنت 

انًذسعخ فبٌ رجٍٛ نٓب يٍ ٔالغ انًغزُذاد انًمذيخ اٌ غٛبثّ كبٌ نؼزس يشظٗ أ ظشف لٓشٖ أ اصبثخ نسمذ ثّ 

ٚغزًش لٛذ انطبنت ثبنًذسعخ ٔٚغًر نخ ثبالَزظبو فٗ انذساعخ ٔاداء االيزسبٌ كطبنت يُزظى ايب ارا نى ٚمذو ٔنٗ 

  .يتى فصم  نطانة يٍ  نًذرسحااليش ْزح انًغزُذاد أ كبَذ غٛش كبفٛخ نمجٕل انؼزس 



 
 

 

  ٍيٍ ػذد اٚبو انذساعخ انفؼهٛخ %85ال ٚغًر فٗ خًٛغ االزٕال نهطبنت انًمٛذ انزٖ نى ٚسمك َغجخ زعٕس رمم ػ 

 .ثذخٕل االيزسبٌ كطبنت يُزظى  (ثؼذ اعزُضال اٚبو انغٛبة ثؼزس يمجٕل  )

  َٖٕال ٚدٕص اػزًبد انجطٕالد اال ثؼذ اػزًبدْب يٍ يذٚشٚخ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔرغهٛى صٕس يٍ االػزًبد نهزؼهٛى انثب

 .ثأداسح انٕاٚهٗ انزؼهًٛٛخ 

 ّانخشٔج ٔانذخٕل ٔصٕسح يٍ رزكشح انغفش  خزىانشزالد خبسج يصش رغهى صٕسح يٍ خٕاص انغفش ث . 

 ٔرمذو انًغزُذاد انغبثمخ انٗ شئٌٕ غهجخ انًذسعخ. 

:- تعض  نُقاط  نهايح  وخرى:  ثانثاًال 

  ػهٗ كم غبنت ازعبس صٕسح شخصٛخ زذٚثخ يٕظر ثٓب اعًّ ٔفصهّ ٔرغهى انٗ انضائشح انطجٛخ نؼًم

 . كبسَٛٓبد انزأيٍٛ انصسٗ خالل شٓش اكزٕثش

  ــذد صٕس شخصٛخ زذٚثخ يكزٕة ػهٛٓب اعى انطبنت ٔفصهّ 4 ٚزى ازعبس ػــــ نثانث  نثاَوىغالة انصف

ثبنهغخ انؼشثٛخ ٔرغهى انٗ انًذسط سائذ انفصم ػهٗ اٌ ٚكٌٕ اخش يٕػذ َٓبٚخ شٓش اكزٕثش ٔرنك نؼًم 

ػهٗ اٌ ٚزى ػًم االعزًبسح ثؼذ رنك فٗ ٔلذ الزك ٔٚزى رغهٛى سلى اندهٕط نهطبنت . اعزًبساد انثبَٕٚخ انؼبيخ 

 ".عهًا تاٌ كُترال  نثاَويّ  نعايّ يحتفظ تشهادِ  نًيالد  نكًثيوتر نكم طانة"

 يٍ ثذاٚخ  انؼبو خالل اعجٕػٍٛاخش يٕػذ نزؼذٚم االخزٛبس ثٍٛ ػهًٗ ٔادثٗ  : طالب  نصف  نثاَي  نثاَوى 

 .انذساعٗ ٔٚزى ظى غالة ادثٗ ثفصم ٔازذ

 اخش يٕػذ نزؼذٚم االخزٛبس ثٍٛ ػهًٗ ػهٕو أ ػهًٗ سٚبظٛبد خالل اعجٕػٍٛ  : طالب  نصف  نثانث  نثاَوى

 .يٍ ثذاٚخ انؼبو انذساعٗ 

  ٙفٙ زبنخ غٛبة انطبنت ٔلذ رى رٕصٚغ أٔساق أٔ أشٛبء أخشٖ ٚمٕو انطبنت  ثبنزٕخّ أنٙ يذسط انًبدح انز

 .رى رٕصٚغ انٕسق انخبص ثٓب ٔاعزالو األٔساق انزٙ رخصّ يٍ انًذسط 

 ٔفٙ زبنخ رٕاخذ انًٕثبٚم يغ انطبنت ٚزى آخزِ ػٍ غشٚك . غٛش يغًٕذ نهطبنت ثإزعبس انًٕثبٚم َٓبئٛب

ٔفٙ زبنخ انظشٔف انطبسئخ ٚزى . إداسح انًذسعخ ٔٚغهى إنٗ ٔنٙ األيش شخصٛب ثؼذ رسذٚذ يٕػذ يغجمب 

 .انزٕخّ إنٗ عكشربسٚخ انًذسعخ نالرصبل ثٕانٙ األيش 

  ثبنُغجخ نألخٓضح اإلنكزشَٔٛخ( CD , MP3 , ……  )  ٔانًزؼهمبد انشخصٛخ انثًُٛخ ٔاالكغغٕاساد غٛش

 .يغًٕذ ثٓب 

  انض٘ انًغًٕذ ثّ ْٕ انض٘ انشعًٙ نهًذسعخ َٔشخٕ انسشص ػهٙ االنزضاو ثبنض٘ انشعًٙ نهًذسعخ

  .   صٖ يخبنفٔػذو انسعٕس ثأ٘ 

  ٍ(نالٔالد )انًسبفظخ ػهٗ انًظٓش انالئك ٔيشاػبح غٕل انشؼش ٔانزل.   

 أ٘ غٛش يغًٕذ ازعبس Junk Food  ٙنهًذسعخ  أٔ أ٘ رغبن  . 

  غٛش يغًٕذ نهطبنت ثبٌ ٚمٕو ثبالرصبل ثبٖ يطؼى الزعبس غؼبو يٍ انخبسج(delivery) .   

 شئٌٕ غهجخ ثبَٕٖ                َبئجخ انًذٚشح نالػذادٖ ٔانثبَٕٖ                            يذٚشح انكهٛخ

             اٚٓبة كًبل                               ايبَٗ عًٛش                                           ْبنخ رٕيب


