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فييضوءييرنومج ييملتوى كما ييدوهكييمو التيييو واييجوى ااعيييةولى مواييجوى يمكيييجو مكما ييدولى يي  و

خصصوفضوه هوى طبيجو ا ييةوهلوجمليجولنوى وملييم وى كارجةيجوفيضوى بايموى كييلى ضو ير و

 اوجماهييمولواجىنتهييموفييضوهميييم وى يمييراوىة اييم يجوى رميييجووى وزىئجيييجرىهيينوجييرلجوى ومليييجو

ت جيغهييموفييضوهيي هوى طبيييجصولهيي ىورصييلومممييااكم وترعييهييمولى رمصييجو تميياكمرجوى اييضوهم يي و

صيرممتهموفضوتطبيقوىالماكمرى وى خيج وى ايضوتغطيضواليام يجورصيلورىهينوى ويرلجوفيضوهيلو

هميجوىالااصيملولى ا يروولىالى و)ولوم وى بامصوولار م وى ومليجوفضوهميم وى يمراوىة ام يج

لجييج ولاييمئموى كما ييدوفييضوجمليييجوى اييم ولى يمييراوىة اييم يجوىالجاكمايييجولى يمييراوىةمييتليجصو

و رضجوممتاجوم ماجوى كامءجى وم اةوى يمراوىةمتليجصوهم ام ضو

 الجلسة اإلفتتاحية برئاسة الدكتور خزار عبد الحميد عضو المخبر

 وميام ولنوى  هجوى اايةولازفوى اشيلوى رةاضوامدولاملموى امءجينولينوماتلجوآيم

ى ممت جولى طمبجولى بم ثينوى كارجةينوفضوماموى ورلجولى رىفلينولنواشجوجمليم ولينوميينو

ى بميييلجصوتيييز ولعلوى ،ييرىةصومييطي صو)وثتثييجواشييجوجمليييجولةايييجولارجةييجوفييضوى باييمص

ىفااحوى كما دوفضويرليواميدوى ايماجو(ومايالجووى كايمجوواااطياجصوممتاجصومااججولرامجصوام كجوص

ى امميييجولى اصيي وليينوةييجفو مئيياولييليجوى ومليييجوى كاميي ومم اشييمةم وى ث مفيييجولى يتاييم و

ى رمرجيجوى لهارروصم حومرمشيشولماضررواكيلوهميجوى يمراوىة ام يجولىةجاكماييجولى يميراو

و.ىةمتليجووى مامذوى لهارروفاججوى اييلو

ل وى امكجوفضوه هوى وماجومإلجىفوى لهارروخزىروابلوى اكيلوامدوى ارى ضوهلولينورئيي ولتلى

ى مواجوى يمكيجو مكما دولى ايلواكيلوى امييجول مئياوى كيليجوى كامي ومم اشيمةم وى ث مفييجولى يمكييجو

و,لى يتام وى رمرجيجو

 : كلمة السيد ممثل اللجنة العلمية والتنظيمية للملتقى الدكتور براجل علي

   ييدومممييةوى مواييجوى يمكيييجوى ييلهارروامييضومجىجييلوهمكييجوامكيييجولطر ييجصوفبيييلوتج يبيييو

مم امءجينوى كشمرهينولاهةوامدوى رصرصوفضوى كما دصوتطجووا دو هكييجوى ويرلجوى ايميكييجو

فضوهي ىوى يصيجوى كيير ةصولهيي وترىجهايموهكشيامجولايا بميجوالمييكموفيضوى كامايم وى ومليييجو

كمولتطررىتهموهاكمذ وام كيجول بيوا يدوءيجلرجولرىهبيجوجمليمتايمو هي هولى باثيجولمينول مهيكه

ى اكمذ وى يم كيجولذهجومم وهرلوىةصت يجوى اضوتوجيهيموى وملييجوى وزىئجييجوفيضواةيمروميمميجو

ليينو يييموهييرو عييماويوييمر وليتئييةوليييمييجوى وييرلجوى يم كيييجو(ولو.ا. )ى كرىهبييجولماييمنو عييماو

ةوتطجووا دوفاير وى كما يدوللرءيرايوى ي  و هيلو  ييويي تضوث.ولياكملدولموليطيم وى ير كجو

 ايكيقول هةوى ورلجولييزعوى وهرلوى يمكيجوى رةايجوى جىليجوا يدوىالرت يمنومم وملييجوى وزىئجييجو

ا دولاار ولجلةوله ميم وى كيمييجوى يم كيجصوف لءحوهي وتيةواايلىلوهي هوى لرىميجوى كيلى ييجو

بيم ثينو اضيمنوى كربيجوفيضو يجلفوليبيولايلليجو ر ورىهنوى ورلجوللالجىتهمولنوةجفوى 

ى رممئلصول مجعولكر يجوى لرىمجو الولار م وى ومليجوهكاماجوصو يمومياايجضوى كما ير و

رىهنوجيرلجو)ى ككثمر و مومليم ومارثهةو ااولموىخاص وميوهلوجمليجوفضولومال والجوهـو

صلرىهيينوجييرلجولصييملروىةلىرجولى ااييييجصولرىهيينوجييرلجوى اعييماوى بيييلى،رجضوفييضوهييلو ميييملهو

ى كيجفجصولرىهنوجرلجوى باموى يمكضصولرىهنوجرلجولرىلوى اارينصولرىهنوى كويم  ولى مويم و



لىتامعوايااهموو اشيكلوثتثيجواشيججو(و-ى خ...ى يمكيجوصولرىهنوجرلجوى كامءجى ولى اطبي م و

جمليجولرعايجواميدولرامي وجهيم وى يرةنصوفي مجعومي   و هكييجوى كرءيرعولليل وصييرممتيو

جلرجوتامت وى وهرلوى كرمصجوة وم يصولفضوى راماوجللوتج يبيومم امءيجينولاكاييمو هيةولء

و.ووىةاملجوى طيبجوفضولليااهةوممتاجولتكادو هةوى اومحوفضولهملهةوى باثيجولى يمكيج

 كلمة السيد عميد الكلية 

جو   ييدواكيييلوهميييجوى يمييراوىة اييم يجولىالجاكمايييجولى يمييراوىةمييتليجوصوهمكييجوتج يبييي

مم امءجينولنولرام وجمليم وى رةنول مجعو هكيجولرءرعوى كما دولنو يموهرولرءرعو

لثكنوجهيرلوى بيم ثينوى كاريجةينوفيضومايمو.وى اماجولى شغلوى شم،لو الوى ومليم وى يم كيجو

ى وييرلجول ثاييدوامييدولييموي لليييولربييجوى وييرلجوليينو شييمةم وماثيييجوليلى يييجوتجصييلولءييييم و

ى ورلجصوللموي يراومييولينوتواييلواكميضو ايمميجوى بايموى يمكيضوى كامام وى وملييجولنو يمو

لذهيجومي  وى وملييجوى وزىئجييجو.و ومليجوى ام و رضجولاميدور ميهموى يلهاررولرميدوعييجووو

تييييشو علييجو ييملجوفييضوجكيييموجرى بهييمولكييموياطميياوتاثييي وى وهييرلوى باثيييجو ماهييرضومييمةلىرجو

واولى اغيجى وى يم كيجولى بيلى،رجيمولى باموى يمكضولىالرت منومهمو اااوي

 لييموهمكييجوى ايييلو مئيياولييليجوى ومليييجوى كاميي ومم اشييمةم وى ث مفيييجولى يتاييم وى رمرجيييجو

فاجهييز وهييضوى خييج وامييدوى اج ييياومم رىفييلينوليينولراميي وجمليييم وى ييرةنولثكيينوام يييمو

جهرلهةوفضومامولجلةوللار م وجرلجوى ومليجوى وزىئجيجولهضوجهرلوتيلخلوفيضو طيمووليمو

عىرجوى رصييجصومرصيرصولرءيرعوى ويرلجو ييمويويج وفيضوهي هوىال يجوتاصيياورمكايوى ر

هكموذهجوى امءجينوم  و.وختيموى ورلجوفضوهلوجمليم وى رةنولكمويل وامدو هكيجوى كرءرع

ى ومليجوى وزىئجيجوتييشو كرىولمار موفضوجكيموجرى بهيموهكيموتيييشومطبيييجوى ايم ولشيات و

بمغوميلولايار وى عليجولتاطمياوىةخيتصولى ا يم ضو يا ومم الجوى كاايصيجوانوى الول ةوت

فييضوى يكييلو كرىجهييجوى صيييرمم وى لىخميييجولى ااييليم ووى يم كيييجوصولفييضوخاييماوهمكايييو ثاييدوامييدو

جهرلوى امييجولليموتب  ييوالىرتهيمولينوجهيلوفيضوتاعييةوى كما ييم وى رةاييجولى لل ييجصول امينواينو

وجولاكايمو ومحوفيم يمتيوىفاامحو لغم وى كما دورمكيمو يممجوانولليجوى وملي

 : دكتور العربي فرحاتي المحاضرة االفتتاحية لل

ميلوى امكم وى اج يبيجولا م جورئي وى وماجوى امكجو يو   دوى لهارروى يجمضوفج متضولامءيججو

فبيلوتج يبييومم امءيجينولى ثايمنو"وورىهنوجرلجوى ومليجولرهم وى ورلجو"و همليكيجوليار جومـو

فضوى باموى كيلى ضولامجىعو هكيجوى لرىمجولليموتضيكاايولينو مييملصولمييلووامدوهلوى كااجةين

  و بيوا دو  ولامءجتيوالوتكثلواالوآرىؤهوى شرصيجصوليجعوفيضوتامييلوى رءيموى ويمليضولينو

 يموهرولءمولا عاو متتوانوى ا مي وى بيجلاجىةضوللجهزياييوفيضوتايييجوى وملييجولى ايزىاو

 ومليجولتامثج ولكمولااهمولينوىالمياييم وى اكيضوى همئيلوهمضو ك اضيم وفما جوى اكرصوفاك وى

لنوى كالف ينوى ثم ريينولى ارممولىال اشمروفيضولايم جوى يرةنولا شيمنوليل وجمليييجصوواالو  هيمو

لفضو،يم وى كشجلعوى كيجفضوم ي وتواجوليجفجوىاخجينولتمريخوامرلهةصوالميكموليمو  اواييو

ضو عيجولاعيج وى كممييلوتيمريخو ميميةصوميلوممتي وى الىثجوى يمكييجولينوميجليم وليجفييجوممتي وفي

خييمر و طييمووى يمييةومكييموت جءيييوليينوي يايييم ول اييبريم ول اكيييم وصييمر وفييضولاعييرروى يمييةو

تجىثولاوملعصول ةوتاكانوى ومليجوى وزىئجيجولنوتايرينوذىهيججوامكييجول يةوتاياطمو  وتريج و

امراو)ودوى ملو كيمكهموى لىئةولم ي وله  هموللياجوا ,ولنو م جوى اجليةوى لىئةوفضوهلواصت متهم

لى لجوميلئ وياام وفضو عجهوى شيجلعوى  يرر و(ووى  ج وى ثملنواشجولى امممواشجولى يشجين



فييضوى ا مييي وى كيجفييضولتاليييلوى كشييجلعوى يمكييضو ومليمتاييمصوفييتويي ييلو  و ب ييدولىئكييموتتلييي و

 واييم ر وى ب ييمنو اييدو ا ييمل...  جليييلولللرهييميةول يييرتنوللىرل ول  شييطينولمييكيمولتييميمجو

 ألصمحول اكيمتيوفضوىة  جىضوى يمكضصولتم وهضوى صيرمجوى اضومارىجههموـوهوكماجوامكييجو

ـييوفييضوى كاعييرروى  جييياصوتااييجاوذىتهييموى اضييمريجوا و رل ييموى ب ييمنوههريييجوامكيييجو يمييةول ييايمةو

ل اثييما ول ايي ىل والوهكرىهبييجولتبييييجصلتم وهييضوى ميي وى يمكيييجووى يي  ومييياباضواميهييمو  و

و.ولشجلعو مورلجولنو يموهضوجرلجوى ااجيجو لالو

و.لميلهموفاحوى كوم و مئمجوى امءجينوللاماشجولمولرلوفضوى كامءججوىالفاام يجو

 : الجلسات العلمية للملتقى 

 الجلسة األولى برئاسة الدكتور حروش رابح رئيس الفرقة الرابعة للمخبر

لميييطي ولى ،يييرىةو ايييمئتووى بمييييلجوص)وايييجضوفيهيييموى كامءيييجل ولكثمييير و وملييييم و

 يييمواييج ولكثييلوى بميييلجو اييمئتوميم ييم وىالميياكمرجو(وى ثم ثييجولى رملاييجولى اييمميجو)وىالميياكمرى و

ى كايم جومـوى كالجى وى اكيجولى ارايجوى رمصجومم ومليجوهكيموايج و ايمئتوىالمياكمرجوى كايم يجوميـوو

اوماايياوى كايياورمينوامييدوى يكييرل لييمروفيهكييموا ييدوتييل ضو(ورىهيينوجييرلجوىةلىرجولى ااييييجو

هيا صوى شي مفيجول  يصوولااريم وى ورلجوا وفضوى ورى ياوى اكييجولا وفيضوى ورى ياوى اراييجص

ىمييايكم وى رمييمئلوى ااار رجيييجور،ييةوترفجهييمولالوترجييلوهاييمتواصييلىرى صولالوترجييلواييرى ةو

فبينو  امو  ا جوا دوميممجولءيموى ججيلوى كاممياوفيضوى كايم وى كاممياوهكيمو جييلووىفاجىءيجوص

اييملجوتاياولتاياوايملجويما اير وى يدوى شيبم وهكيموميينو.املجوجملييينول يي والىرييينوجيملييين

لوكراجولنوى يكميم ولى  شطجوى اضوتاكحوممماغت وى كرىرلوى بشجيجوهم اجهيزواميدوتايرينو

امالجوميم م ولى اجهيزوامدوى يكيلوصولى للم وى كجؤلمينولى اااينوى لىئةولى الرياوى كااكجو

وى خو..... ررفولنوى اغييجوصوى ااكجوصوى صبجوصوالاوى

لميينوى وى ويرلجولصيطمحوصياماضولى ا يلوى يدوهكموتامل ولكثلوجمليجومطي وى امكيجوو

لايج و اييمئتوىالمياكمرجوى ل يدوى كايم يجومم كالييجى وى اكييجولى اراييجوى كايم ييجوى اجمييجولمييلهمو

يغوميم م وىالماكمرجوى كايم يجوميـومومليجومطي ولمينوىءطجى وى راماوفيهموهكمواج و امئتوت ج

ف جوى كاابم وى وى كاابجوترىجيوتاليم وى اججكجوى يرى ةوىالفاجىءيجولل لءحو(وجرلجوى كاابجو

لنو يموى كجىجيمولرلوءيي وى كاابيم وا يدواميجوى ااعييةوللهيمرى ولى كارصصيينوفيضواميةو

جولنوى طمبجولىخابج ولياطماوىال  امحصولمامنوامدولرىمجوليلى يجو ججي وامدوايا.ى كاابم و

فيهييموفجءيييم وتايمييقوممالميياكمرجوميايي وى ااييمئتوى وى كااابييم وى وملييييجوهييضولل وى كاييار و

وى كطمر ولنوى ورلجو

 ثاييدوامييدوهيي هوى لرىمييجولى  ييمئكينواميهييمولميييلهموتاييمل وى امكييجولكثييلوجمليييجوى ،ييرىةو

 اطيرروى اكيضو ايلولكيموليموعى ي ور،يةوىوصلواميهيموم  هيماطدواجىنتيوى ل يجو ألراماوى كاال 

.وم يم وى كايم جومـوجرلجوى ا يريةولىاللاالهكمواج وميم م وىالماكمرجوويواو  وتار وامييو رامص

اذومينو  وىاللاام م ولمعى  وفيضوصيررتهمو, يمو ةوير و  امليواميهمومم ال ضوهضوى خج و

صيلواميهيموى طم ياوالوى ا ميليجوتجهزوامدو مئمجوى ك م ولت ي وى  ىهججولى وى يتلم وى اضوياا

تيا ومام و  ولاار و  ي ضو مطم اولىما ام و مهججوى غشصولى  رى ينوى ا ليبييجولاايملاجو

ملولشويجصولىاللاام م وتبيجلتومغياوى اعيجواينوى اصيم وى كيجفيضولالويياةوىةايت وااهيمو

وابجوىال اج  و

 الجلسة الثانية برئاسة األستاذة حواس خضرة عضو مخبر 



اجىنتهةولاااطياجوءجل ولكثمضوجمليم وتيز ولعلولرامجولمااججواجضوفيهموى كام

و تماكمرى وى املمجولى امميجولى يملججوصو يموالاوى بم مولكثلوجمليجو

لاييلاولكثييلوفجيييقوماييموجمليييجواايياطياجواييجىنجو ااييمئتوىالميياكمرجوى كايم ييجومييـوجييرلجو

رى وى رمصيجومم كويم  وميلو  و لءيحو  وى كاياججمولينوىالمياكم(وى كوم  ولى موم وى يمكيجو

الاوفيم ييجوى كويم  وى يمكييجوفيضو عيجوواجىنتيو ماامئتلمينوفضو %و63لى موم وى يمكيجو ةويايلو

ى كااورمينوهكموالاواجىنجو تمياكمرجوى كايم يجومم كاليجى وى اكييجولى اراييجوى رمصيجوموملييجو

و.امييوكمويواو  وتار طياجصو يمو  هج واجىنتهةو ماامئتوءي وى ورلجول الولااا

تييز ولعلىواجىنتييو تمياكمرجوى كايم يجومم ورى ياولمللرهوالاولكثلوفجيقوماموجمليجو

ى اكيجولى ارايجو مورلجوفضوجمليجوتيز ولعلو يموميينوءيي وى اايمئتوهكيموايج و ايمئتوت جييغو

ىالميياكمرجوى كايم ييجومييـولييرىلوى ااييرينولى كيجفييجوى وملييييجوفبييينوءييي هموهكييموتييل وامييييوى اايياو

 م  جى وصوثةوتامل وى امكيجولكثيلوفجييقوجملييجولراميجولىفاياحومشياجوخيمصو اضيمنووى كمئريج

ى كربييجوامييدوجهييرلهةوثييةواييلاواييجىنجو مكالييجى وى اكيييجولى ارايييجوى رمصييجوموييملياهةوصولهيي ىو

  واييجىنتهةو تميياكمرجوى كايم ييجومييم ا ييةوى طتمييضو ماعييماوى بيييلى،رجضو يييمو  هييج وى ااييمئتو

جوللاييرفججومكييمويا ييضواالو  وى ايياى وى كطييجلحوياكيينوفييضوت ييييلوهيي هوىةلام ييم وى كمليييجوهمئميي

ىةلام م و،يجو  وى لجوفضوىالماكمرجوى يملججوميا و  وىةلام م وى ارايجولينوى ميمت جو،ييجو

همفو يموي لوفضوليعةوى ارصصم وترفجوى جتاوى يم ييجولينوى ميمت جوولاميييوفيم لجويايمعو

وجور،ةوى كالجى وى اكيجوى يم يجومص جواملجوا دوممبيجولنو يموى ورل

جوى  جييقو ألرايماونثةوتامل  وى امكجولكثميجوفجييقوى بايموفيضوجملييجوماياججوف يلل وايجى

ى اكيجولى كالجى وى ارايجو ومليجومااججوصولميا و  همو راماو،ملضجول،يجوليبججوهكمواج  و

ماججمعوىالماكمرى ولينوى امئتوىالماكمرجوى كايم جومـوجرلجوى باموى يمكضولى اضوميا وفيهمو  و

 اضمنوى كرممجوهم وصيبموجلىوصولميلوىالماججمعوتكانوى  جيقولينوتامييلوى بيم يم وى ك ج،يجو

ي ايج ولينوى ك بير وفيضوى ويرلجولياطمياوى كزييلولينوى اايمئتواميدولايار وفضوى ولىل ولل  و

وو.ى اااينو

 (مة باتنة ، قال)الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور أبي مولود جامعة ورقلة 

فيضوتايمل ول(ووممتايجولام كيجو)ووماجولكثمر واينوفيجووى بايمو ويملياضتلىل وى امكجوفضوه هوى 

ممتاييجوفييضولكثييلوجمليييجوممتاييجواييجىنجو تميياكمرجوراييةولى ييلوى رمصييجومكالييجى وجمليييجوى بلىيييجو

ى كوم وى اكضولى اراضصوللنوخت وى جمراوى بيم يجو مااياوى كمئرييجولى اكيروى اكيضوفيضوجكييمو

صلت ييلاوااييلىلوى يي هرروامييدوىة ييمثوفييضوى جتيياومييينوهييروىاخييجواييلاولءييرحوى رامااوى ورى يي

ءيي و اياووى يمكيجولت لاوايللوىة يمثواميدوايللوى ي هرروفيضوفئيجوى طمبيجول ليمروا يدولجيرل

ىالماييم وامدوى ج،ةولنوى اكروى كطجلوفضوى اااوى كمئريجوا وامدولايار وىمياييم وى طمبيجو

و.وضولى بيلى،رجض لوامدولاار وى ا ةيجوى يمك

ل هيراوى ويرلجو ييموميينوى ييول هيراوليجىل ولالاولكثلوفجيقوجملييجوام كيجوهيروىاخيجو

لميييلو  واييلاولوكراييجوليينوى راييماوى رمصييجومومليييجوام كييجوهيييللوى طمبييجوفييضوى اعييملينوى  ييليةو

اجىنجوخمصجو تماكمرجوى كايم جولى وليلوله ىوى ممت جومايمو اطدوصررجوهكيجو مومليجوالاو

 كالجى وى اكيجولى ارايجولمينو،كرضوى راماوهكموالاوميياوىارىنولى اطبي يم وى كايم يجومم

و,مم ورلجول مل وام مةهموامدوى رءموفضوجمليمتاموليوج ولبيول مر جو



لليموجيج و ر هيمولينولاماشيم وجيملجوا ياوهيلو ايلوى وملييم ولمه هوى  جىنى وى كارصصيجو

لييجو ل يييجو يير ولالييجى وجييرلجوى ومليييجومييكحو مامءييجينوتاييرينوصييررجواموامكيييجصجماييجو

ى وزىئجيييجوليينوخييت وميم ييم وهييلوىميياكمرجوهكييموىمييا ملوى امءييجل وليينوتييلىل وى كيمرلييم و

لى ايلرياواميدولىالةتعوامدوخصرصيم وهلوجمليجوفضوليموىخاصي ومييوفيضوهي هوى لرىميجو

و.وهي يم وى ا جيغولاجىنجوى بيم م 

 :  مدير المخبر يالورشة العلمية برئاسة الدكتور العربي فرحات

 ررلجواكلوامكيجولغم يجو ضيجهمولكثميضوى وملييم وو1111لياكبجوو1خصصويراوى ركي و

لخصص و جصلوى صييرمم وى ايضوتيييقوتطبييقوى بايموى كييلى ضولامياجىتيويجوتوملعهيموفيضو

و:ولتلىل وى امكجوفيهموهلوى ومليم وى كارجةجوفضوى باموهم ام ضو.وتطبيقومماضوىالماكمرى و

 رصي وى صييرمم وفيضوىمياججمعوليمولععولينوىالمياكمرى و ييمو:وجمليجوميلول ماوى بميلج

لارمطوىالماججمعوهم و الوماثييجولينوى كارميطوالمييكمووىالمياكمرى وى كرجهيجوا يدوى ميمت جو

لخصرصموىةلىريينولاهةوو يمو  وى ممت جو مللىوايلاوىهايجىثهةومم بايموللياهةولينوتيرج و

لكموهمي وفجييقوى بايمولينواايملجو....لاهةولنوياااةوانوىة صمئيم وخي جوللاهةوى تلبم ضول

ممةءمفجوا دوليموميولولينواويزوفيضوىالمياججمعوفيضو,وةبموهكيم واءمفيجولنوىالماكمرى وو

لفيضو.وهكموميوم وميياوى صييرمم ولايم يجومصييرمجوى  هيةولى بيلىئلو4صوو1 وصو1ىالماكمرى و

وو7هجاةوى ك مملو ةوتاولوصيرمم وفضومياوىالماكمرى و

جمليييجوتيييز ولعلوهييضوى خييج و رصيي وى صيييرمم وفييضوىميياججمعوىالميياكمرى وى كرعاييجو

ممةءمفجوا دوصييرمجوى ارعييموذىتييولى ااياوى كايومجوفيضوى ارعييمولىالمياججمعوهيم وءييي مو

للل وى كاار صولفاج وذ  ومال ضوث مفجوى باموى يمكيضولايلاوىالهايجىثوذ ي وممةءيمفجوا يدو

 يييموصيييرمجوى مغييجولتصييملفوى اطبيييقولييموىةءييجىمم ولتبماييلووصيييرمم وخمصييجومم كاط ييج

و,ى اميم و

 لموجمليجومطي وى ايضورهيز واميدوى صييرمم وى كايم يجوماضيمر وى بيم يم وىة صيمئيجوميينو

ى كصم حوى كرام جولكمويويلوى بم موفضو يججو ثامنواجىنتهمولميوم وصييرمم وخمصيجو،ييم و

ت جولترايي وى ارعيييموى يي  وهيم و،يييجولامميياوى يراضومم باييمولخمصييجواايلوى كاييئر ينولى مييم

للشامجوت بلوى بامولى بم مولالاوى كيمرلم ولالاوتايياهيمول،ييم وى ارىصيلوميينوى كصيم حو

لى هيجل وليينوىةلالنومم كشيات وهكييمو رصيي وى صييرمم وفييضوىالميياججمعو ييموممييغوى يوييزو

صوو3صجوهمالماكمرجوراةوللىهوفضوىالماكمرى وى كرجهجو ألممت جولى بم ثينولىةلىريينولاهةوخم

ى كايم جووو10 ةوتاوملعو امدو ابجوى كااججيم و ص ولمولععولى رمصجوممالماكمرجوراةووو8

و.هكموموم ومهر جوى ارعيمولىالماججمعول بر جو ل وى طمبجو.مجىهنوجرلجوى باموى يمكضوو

 لموجمليجواااطياجوفاوم وى صييرمم وفيضوايلاولطمم يجوميياوى يبيمرى و مبيلىئلوى ايضو

فييضوو10صوو17صو13لءيي و هييموصولمييياوىة ييجى وفييضوىةجممييجو يبياوى باييرلوهييـوى باييرلوراييةو

ىماكمرجوى كوم  ولى موم وى يمكيجوصوله ىوايلاوىالهايجىثومم بايمولةير وميياوىالمياكمرى صو

و.ولى را و،يجوى امفضو ماطبيقو

كمئييجو لموجمليجوى ،رىةوفهضوه   و رص وى صيرمم وفيضوىالمياججمعو ييمومياي وى ااياوى 

و.ووووووووووووووووتل يهموفضوهلوىالماكمرى و



 لموجمليجوممتاجورهز وهضوى خج واميدوصييرمم وتيم ي و هثيجومييلاوى يراضومم بايمو

ى يمكييضوللييل و هكيييجووماييموى وييرلجواييلاوىالهاييجىثوالميييكموفييضوهميييجوىالى ولى ا ييروولامييدو

ولاار وى جتاوى يميمو ألممت جوو

ص وهضوى خج وى صييرمم وفيضوىمياججمعوليموتيةو لموجمليجولاكلوخيضجومااججوفمر

ل امدووو %و55ترعيييولنوىالماكمرى وامدوى ييام وى كيايجو يمو ةوتايل وى اابجوىةجكم يجو

لمييوم و ل ييدو اييبجو.و اييبجوىالميياججمعومييوم وفييضووىالميياكمرجوى كايم ييجومييـووجييرلجوى كاابييجو

لاام ييم صولهيي ىورىهيينوجييرلجولايياججيجوفييضوىالميياكمرجوى كايم ييجومييـوورىهيينوجييرلجوى ا ييريةولىال

لى ااييجصول رجي وذ  وا دوصيرمجوى م منولموللرىنوى كرممجولرفاوىالمياوممجولينوى يبياو

و3صو4صوو8ماوجوىالاكم وىاللىريجوهكموموم وصيرمجوفضوفهةوى يياجو بياوى بايرلوهم بايلورايةو

و(و.لرىلوى اارينو)وو13لنوىالماكمرجوراةو

ذوفجي هييموفييضوىةلىرجوهم يي وى صيييرمم و،يييجو ييملجو يييمو لييموجمليييجولرامييجوفهييضولمااييةو  ييرو

وموم و امدو ابجو ص ولمولععول  وى بامومولوت لاوفضوى اااولشويجووووو

 لموجمليجوام كجووفمرص وى صيرمم وفضوى وىالماكمرى وهم  وفضوى بلىييجولرجهيجوا يدو

ر وجمليجوااممجوثةو ر  ولكمو ءمعوى را ولميولوميياوصييرمم وهيم  هةولصييرمجوى اصي

امدوى كالجى وى اكييجوى لاي يجومايباوى ث يجوفيضوى بيم ثينولى اكيمنىتهةووممةءيمفجوا يدوصييرمجو

ىالماججمعو يموهم  و ابهموءيي جوالميكمولمومولوفيضوهمييجوى ا يروولينوءيي وليليلوفيضو

و.ىالماججمعو

ليكايينوتمريييصولييمومييومايوفييجووى باييموليينوى صيييرمم وفييضوى اطبيييقولى ارعيييمو تميياكمرى و

وهم ام ضو

ف ضوى ارعيمومولولبيواجكمعوامدو  وى را و،يجولاممياو ييموىاللاام يم ولاليجىفو

ى اياجوى لرىمييجوامييدو همياهيمولهيي ىوصييرمم وتبماييلوى امييم صولاييلاوت بيلومييياو فيجىلوى يياييجو

 مبامولى شغم وى طمبجومماللاام م وله ىوى كصم حوى بيلى،رجيجوللجرلو ج وفضوىةجمميجواينو

 اييبجوىالميياججمعولمييولوفييضوذ يي واوييزوهبيييجوامييدولاييار وهييلوومييياوى باييرلولكييموىثييجوامييد

وىالماكمرى وىالماججمعو يموموم و ااولال يجوفضوىالماججمعوفضوهلوى ومليم 

ذ يي واءييمفجوا ييدولييمومييولوليينوصيييرمم وتايمييقومشييالوىالميياكمرى ولاهييمواييلاولاممييبجو

وى بييلىئلو ييبياوى   ييجى وفييضومييياوىالميياكمرى ولةيير ومييياوىالميياكمرى وللرللوميييا

ى   جى وى كجهبجولصيرمجوفهيةوميياوى بايرلوفيضوميياوىالمياكمرى صوللرللوميياوى   يجى و

ى كجهبجوله ىولرللومياوى   جى وى كاجججو مكااور وفضومياوىالماكمرى ول  صوميياو

وى خو...ى بارلوفضوى بياوىاخجو

 كبملجو لموى صيرمم وى كايم جوممالماججمعوفمرصهموى بم ثر وفضوصيرمجوى اطبيقوىى  رر ولى

 تميياكمرى وى رمصييجومم مييامذولكييمويااييباوفييضوءيييماهمولاييلاوارجماهييمو لييماواييلاوىهاييجىثو

ى مامذومم باموى يمكضولءي وث مفجوى بامولالاوىهاجىثوى ممت جولتاج وىةلىريينولى ااياةو

ل،كييرضوصيي جو.امييدوى راييماوولصيييرمجوى رصيير وا ييدوى مييامذو لوى اييجىاولراييلوىةرجييمعو

وى خو...لنوى باموى بم ثينولى هلفو

 : االقتراحات 



لميييلولاماشييم وى صيييرمم وى اييضولىجهيي وى بييم ثينوفييضوتطبيييقوىالميياكمرى وى يشييججوفييضوهييلو

ى ومليم وى كارجةيجوفيضوى بايموخميصوى امءيجينوا يدوجكميجولينوىالااجى يم ولينولي  همو  و

و:وتر  ولنوتم وى صيرمم ولت  مهمو هكهمو

بهموفضوىال جوى خيججوامدولاار وهلوى ومليم ولذ  وىالمايم جومرتيموى ورلجوى اضومل وتاصي

و.وممالتصم ومهمو ا ليةوى لاةوى كمل ولى مرجااضو مبامو

وـوىالمايم جومطمبجوى كمماجولى كمجاايجولى لهاررىهوفضوى اطبيقولت جيغوى بيم م و

لجىمييمجولييليجوى كربييجورؤمييمنوى ومليييم ولةميياوى كاييمالجولتاييهيلواكميييجوى اطبيييقول ييمو

و.وويينولنورؤممنوى كصم حوى وملييجوامدوى ايمل ولموى بم ثينوى كام ينوىةلىر

ـييوااطييمنوى اجيييجو  ييجووى باييموةلخييم ومييياوى ايييليت وى كاممييبجوامييدوى   ييجى وفييضومييياو

ىالماكمرى ولنو يموى شالوللءرحوى يبمرى صوى بايمواينوليلىخلو ماصير واميدولايمالجو

ىةلىرجوصوتييلايةوى ارعيييموى ييرراضومييم ارعيموىة ااجل ييضوالميييكموتميي وىالميياكمرى وى كرجهييجو

بييم ثينوصولىميياغت وى رايي وى كامميياو مارعيييموهمالجاكماييم و ميكييلىنوللييليج وى ومليييم ولى 

وى بيلى،رجيجولى يتام وى شرصيجولى ا رذوىةلىر و

ل اوملعوى صيرمم وى كايم جوميـوليالوىالمياكمرى وتجهي و جييجوى اصيجفو ايلوفجييقوى بايمو

لىاووى يخوليم...يج وءجلرجوى ايليلوفضوى بلىئلو لوفضو غجوى   يجى و لواءيمفجوف يججو لوتييليمهمو

ى بامويهلفوا دورصيلوى كاليجى ولالويهيلفوا يدوى اصير واميدوى رصيمئصوى اييارلاجيجو

لالوياطماوتر يلوىالماكمرى وصولى كهةوفضوهلوذ  و  وياا ظوى  جيقومم شالوى يماو تمياكمرجو

لييل ومكموي يلوى اصر وامدوى كالجى وى ا ي ييجومكيموفيضوذ ي وتارييموى للى و.وللرءراهمو

ارلاوفجيقوى بامو للى واءمفيجو وكموى كيمرليم ولى رايرفواميدوى كاليجى وفتولم مو  ويا

و.ى خو...هممارلىاوى ك ممت وى كاهويجوللبام وى كت عجولى جصلو

لميلوه ىوى اصيجو مصييرمم ولتالييلو وكهيمولليموةيجحولينوىالااجى يم و اي  يلوى صييرمم و

لهوفيضو يلوهي هوى صييرمم ولاجورئي وى كربجوى بم ثينوامدولمويب  ر يولنوجهيرلولليمو  ويز

و.ى رجيهجوصوللمو مللهولنوازاوامدولرىصمجوى وهرلوالمااكم وى بامو

لميلو  و ثادوى امءجل وامدو هكيجوى باموى كيلى ضولرصلورىهينوى ويرلجوفيضوهي هوى كج ميجو

لنوتطرروى ومليجوى وزىئجيجوللموتررءيولنواصت م و هللىوامدوءيجلرجوىالمياكجىروفيضو

لىخااةوى كما دومااجيجولوكرايجولينو.و جلوى رصر وميوا دو هلىفيوى ابيمجووى بامولى ا م ضولن

ميوم وفيضولثي يجويكاينوى ججيرعوا يهيمصولهيضواميدوليالو.وى ارصيم ولالوىت مووى امءيجينو

اجييجىنى واكميييجوتضييكنوىالميياكجىروفييضوى اطبيييقولى ييلفموممتوييمهوتيي  يلوى صيييرمم ولى رصيير و

 وماييجوى رامليييجو مررلييجوفييضو ييلللوى ثم يييجواشييججولرفييي وى.ومم باييموا ييدو هلىفيييوى كيماييجوو

و.لى اص ولنويرلهمو

وتاجيجوى مواجوى ااعيكيجولى يمكيجو مكما د

وجااهةولليجوى كرب
و

 

 


