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ممم دؤ رزت 

  ر َردما

مَ ىطَر) ء وم(   

  

 وس ط  م را ر ررا 

رَاوةن وةى دوو ما رى ردوو رَطى 

 و مَ  نمرون و زام ) ،

مام ،نرة طةَر  وطَر م

  ..وةرطوة )رَطر د و

  

م  ٢٠١٦م  
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 م دةرا دمر :  

َ ناوةَر وس ط ام١   م ىم ،دا،  ٢٠١٦

رَطى ردوو را م رةت  دؤ رزت رى 

مَ ش  ء و  .ا وووطرروو ) ط١٥  ،

َمء رَطرى ، ى ارةى رى طرن و رارررردوو ر

 وة ،ت١٤ رى طةَر  ىطَر ءمَ٣  رى طةَر

) ى زام ٢ما م رَطى َم،  ١٣، رَطى 

  . ا را يم ررن  َو ى وموةو 

 وةى وةَ ىا  رىرر را ار ، دة

واور    رى رادةك واز طرزةدوو ى م وةزو ن، 

 تدة:  

ما م رَطى َم) ،رك   راى :طرزة رى 

ى زام( ا وةىر ،و ز ان دةَى مرامراورد وة و ز و

وااى دة ،    وا   رام و ةَ و 

  .ةمار دةت ر َردموة  رزت  ةَ،د

 ،ن) كر ىار :رى دووة رزةن، طرة طةَر

ارة رن، رَطرةن) ا، روةى وة َواو  ررىر

  ءَى دةوء رؤذاما ءام  رىر ىوةمم  مرة

                                                           
١  امموس ط ناوةَر  ا )  ونَح، ط  مر ، دروان ، دةروون م ،ظ(.  

  رررى رارت: را ل
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ارا مو ر َردن ر ََ دم رز رطَىء د

  ا .   رطَمرممدادةزطو 

و را وس ط مام مى دووامَر ،اوة رو وم مرة

 دوو رزى  ممن  دؤ، وةَ مء دازراوة َم

طَردا  ام نءض  تزر  امَرط  مزراوةدا  َ

 وم  وةَدا دةوةمم  دما ى ش  ،وةد

رذةوةمى ء موء َدم ؤذةى زارى  وم رى 

 مَرط  وَر دووطوةى وةرة وةرطد .  رؤ م

ر َةت وةى  وةش     َرطَنء رَةرة طن

،   رن وة رو وم رزو  م دازراوة َن 

َو وةمم ى ىَر ، وةىء داراَرط ءى وةزرا م

  . وة  داون

  

   :را  

  دممَزىرر ردة  ىء داراَرط و دةم  ء

م امرد َر.  

  ىء داراَرط زىر دمََ َانم  مزراوةء دا

 ءمَ ىطَر ممر. 
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  وَو َمد ممم را   
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 ودةر ا:ممرد َر تزر  

دةر  َرةودةام وةك ،  ن كدةرو م ر َردما

   ن م مم  زيءر ا وةىدم

   :ش مدةرو و ،ام رط َرزي

:  ةىَ:  

 .٢٠٠٩ى  ٣ذرة   ر َردن ىى رَطم -

-  مم اردم ىطَر امرد َر نزاو م ى ء

 .٢٠٠٩ى  ٤ذرة 

ى ٣ذرة ر رؤ ى  رو رَم  ر َردن -

طَرممرد َر ا. 

 َاق. -ى ارةى رَطى  ردن ٢٠١٥ى  ١ى ذرة  -

ء مدم ء رَةرى م رى و ٢٠١٥ى  ١رى ذرة  -

َاق،  ن  ارة رم ردموة  -ر َردن

 دةروة.

:دووة  اممطَر م اردمنرد َر - اقَ.  

:َ مطَر مدراوةَ م نرد َر- اقَ.  

:ارة .وةمطَر مدراوةَ م وم ندراوةَ رةطَر  
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:َ  رىةَر ،) نَرط َ  رؤ  م

 (نرى م ََ ،وةمطَر م ن رةذ)١٥، ٧، ٥(  ى)ى )٢٠١٥

مَ ىطَر م .   

:  م  "نرة طةَر" ى  ر م ن نوةزارة

  . ى م رَطى َم)٢٠١٥(ى  )١٤، ٦(،  ََرى ذرة رَطموة
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  طَر ى تزر) ام ةىَ :( 

 ام وةى رى  ََر ن تر دةو َرط  َ ض 

نء دةرىء دة رة  وةَ ،ن ن رز رزي

 َ ر َردما . رة  ت و ارَء رةم

  ،ن موررة دةى ذ نرد َر مطَر ى٣  ٢٠٠٩ى 

   وَرط  رى  دواى دووة تءةمدة

  مم ،وةمطَر م اردماوةو ٢٠١٤   ر ،

 و ارى ََدموة. 

  مامنوس ط وم مى دووامَر اوة١٤ ام  ء 

 دووةمَ ىطَر م ٢ء ى زامى  ،وةنطَر  ،٢ 

 و وةدمََ ارى، ر  رووى وةزر دم

.  

 وممَ ىطَر م مام  م   وةى رةتى 

، دةردووة ء دارارَطم ر َردن ى رز رطَى

وة دةموة   رز  زؤري زؤري مامَ او  ر

 رووى اوة و  ، دةردووة َة  ء دارارطَى

 وةى ى  ،وةد ش:  

-  مو دة َوم َر ،تا دامطَر م ط  

  .دةردووة َطن ى ر

-  طَر م  ىءَرط ى ت رىَى ذم. 

 مام ر

 رَطى م

 مَ  رىَ

واردموةى 

 َن زؤرى 

ددةم ى 

 رَطن دةن.
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-  مرةمر ر وى م ىر  طَر م ن وم

 وةوم وةزارة نطَر راممر ر وة وةكرووى دارا ن

دام  ر طا دةَء رووى رطَوة رمرام ن 

 ر  وةزارة موى ر َردم ،  .رَطرن

-  مطَر ى دارار زى ى مطَر م ىء م

  ،مَن د ٣د ،ى رةوى راد كم َرةوة دطَر ى

 .ن وة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               

  

  م رطَى وةزارةم  ر َردن                                       
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 تزر وةىامرةم  رَمو رااموةز م :  

)نرة طةَر ء(:  

 َوةر   نطَر ى ةداتو نودا، ط  ةىَدر

وةى ر رؤ دا، ممن   رةماموةى رزت مو 

 رؤ  ،ت امَرو ر و َر  اموةز م

  ١٥طون    ش ردن  دا دةردوون.

َمء رَطى  رَةرى ط ١٧و رَطى َمء رى 

 ٢و ر ارةى رىرر ىرنء رارء طرى  ٢طَر

  دووامووة. وةت،

و  )١١٢٣١دوو رى  ذرة (رؤ م وةزان  ٢٠١٢/ ١٧/١٠رؤذى 

ت ون  دازامم دة رطَيء داران  ،  دةرد )١١٢٣٢(

ر ار  ءطَرنرة طةَر نءر ادةر  ، و

رؤذى  . رز رطَىء دارا  دوو رةدا راوة

١٧/٤/٢٠١٦رؤ ، م  اوىم َمر نرد َر اموةز

رمةت  ا  َرة، رؤ ي دةردووة،  واذؤ ١٧٠٠ذرة 

ممةردوو رة ( وةيرى ذ١١٢٣٢و  ١١٢٣١ .(  

 ان ، ٢٠١٣وةز م رؤ رةرى ذ) ،تدةردة  رى َ٤٠  ،

 ١٦/١/٢٠١٣ ط ،(وةرى دا دةر ردوو) رة٤٥و  ٤٤ذ   ،١٩/٦/٢٠١٣ 

 رطَيء داران  ت ون  دازامم دةدةرون)،  ر َن 

ر ار  ءطَر نء و نوةزارة امد ىمراةَر

ى ء 

 نرة طةَر

  وة دةدةن ذة

 مزةو رةط

رزت مو 

مَرو ر 

  نا زؤر

 راورد ى

 َر مطَر

 ردن
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 نط راةَر ت، ١٠/٥/٢٠١٦. رؤذى رؤ   َمر  اوىم

  .ةوةََوة )٤٥و  ٤٤و  ٤٠ر  َرى ذرة (ء ) دةردةت٢٠٦٢ذرة (
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رادم رةت  ةمموةى و  َرةو ررم ر 

، مام س طوث ء دةرو رطَء دارانرورةم رممن

 ط ناراو ١٩دَ  )١٥ ر ٢ ءررنر ارة ٢، ى 

  ،  ط م وةمن َ ة :ا )رَطر  وةت

 : ىنرة طةَر ء  وةوة دا را ذة

  ردةدةندوو ررة ( ىن ى)٢٠٦١) و (١٧٠٠ذرد َر ،  

 دوون،  ٢٠١٦كءدةرلَ مط نم  ؤوةرم َر مطَر ى

  . دا ٢٠٠٩ى  ٣ى ذرة  ردن

 ذة وة دةدةن  داراء رَةرة طن دووة :ى 

ن  راورد زؤرا  م رزت مو رو رَةمرةطزو 

 ١٥٤٦٩٠٣ .رَطم ر َردنى 

 :َى زؤرىاوان زؤرَ  وةموة دة ر  وةيممة  َ

رطَىء  رورةرادم ا دؤ ر مرَء زؤر رري  رة

دارار منمم مودةر  ، دا م وورَدة :  

 -  رام و وةىممة دووةوا َن دةرة طةَر ء 

 دممرارةرو ىنزؤر َر  وة ن وةزارة انوةز م

ز ش رؤ ،ارةمدووةدردام يؤ و اَدؤ،وة م 

 ،دوار  شء َزؤرى دةو و َومََ زؤر نى ماوةوةاموة

رة ى ، مونَرط   ةندة.  

 

  ةمموةى

  رام و

 َدووة دةوا

ء رَةرة 

  نط

 زؤرى رادم

رورةمن 

  وةَر

زان م وة

 ن وةزارة

 ةمار
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دة  رداردم دةنءةمموةى و رام ى  -

َر نءار  رؤم  كةَ ،نرة طرة ةرو ام

وةزء رطَمم وةك طاوة ن م رمران ر ي 

  رذةوةمي رمنء  َ َرممن  ةن.

- مة ى ،وةرام و وةىدنمر و دارا دة   رؤ

  ومى وةش دةَوة  و وةراوةم ارنء رَةرة طن

 ك دةرة ة ،نممر مرةرو دمرا  يمرةزا َدة

ري وةر ءدارا نوةزارة، شي  وةمن رةزا وةَد ن زؤر درةم

   ةمن درودووة.ورررارامم ش ط   ،مدةن

 وةك ى ةمموةى و راموة، و دة رطَم -

 نَام ءدة س "طاوةو مء َ"و ممت

، ش وادووة ارة مام َر راي ي َ ََمراوةوة

   ت.

  

  

  

o  :(توة  رىطَر)  ن   

 مرةرو دمار ر وة ا رير ورةط رام و وةيمة

ر رط ، يطَر ر وا َ اث  يطَر َ ر ر ير

رَطي  زؤر اة م رَطي  رةي درووم، دةو 

.مو دة وةيممَ دادةر ن 
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  دمََ  َرط زىر  

 ) نَرط  رؤ(:  

 مَرط  رؤ ىار  َر وة رى ىطَر مَ

دة "طاوةي  رووى ن رطَمرةت وةى  دةاوة، 

"م" ر"ومر"امَ سء" ة؟  وم  

  و رةو رررى ارةى رار   ١٠ وةَ، او ١٥ى 

مو دة ا مدة ن ىشو م  ءم دة م

َوةى دة ن  ،ن َمراوةوةو ممت سء َامطاوة

 ،َرَرط  رةذ م وم ١٢وةزارة  ى ٢٠١٦ى َم ،دووةدةر

  ن  داوة دةَ اوةطَ مم. وة ذة م  

َ  ندة  سء رانءمر دمم وةواط وان دة

  َامن وة.

 َن دة" َرى  َ درودم مء م مَان 

  ،ا ء  وةةرز شَ نءدة َ رىن داوارة

  نرداوا ن موة دة  ن وةك وةىر ،نوةزارة

  ." ََ   

مَ ما،   وةت رَطرى و   ٣ى ذرةى َاوان، 

وةى دة مدمن  ى ، دةا دة َن ورةوة

مَان دوو رم د مَان دوو رطم  مك،  رى ك رمدا

ورةوة دةَ َدا وةك رَطر  وةت ى ررَط. وازدا
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َ  ومدرو

 دارا ام

 دمر دة

 رى م

مَ ىطَر  

زار  ٥٠٠نء  ٣(

 .وة در)

دة دمم دة  وةم راممر وةىاط نرمر 

 . ار    

 )نرة طةَر( :  

ط رى  رَةرى ١٤راى  ن رن س طوموة، 

مَ ىطَر ٣ء  َر رى رى طةَر ىط  ،اوة وةى رةت

دة مَرط ن ووىر "م" ر"ومر وةياط" و دة

  وةمن َ ةي ارةوة  :مة؟"سء َامَ" ""ء 

  :رَةرى ط دةَ )١٠ - دة( *

دة واط م ةورمرن رى ممر ما ،  

م،  داد رَةرا ءن يرَةرامَان  و دةمن

  وة ى وةزدةمموةزارةا.  

زو ز وامن َ  راوة،َى ر و رَةرامى و دةمن 

  دد َن دامزار َةدة َروم  ، 

  توةدة ذة مَ دةوَى ممؤ رى طةَر"  

ةران  رمرام ر  َى وةزنَدة دراو 

"،  ، شرة ط راةَر  ةَ ن رةَر رو ى

 رىرو دة َم راممر .  
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و م  رط َورةندة َرَةرى ط دة َ  )٧ -وت( *

دة م نرَ  رةوة .  رة ى وةش رى

 ١١٢٣١، ٤٥، ٤٤، ٤٠دةطرَوة  وم رزتء ةمموةى رةم ذرة (

  ) ط وم ام دارا ر َردما. ١١٢٣٢و 
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 زاى 

:َذر  

 دا َ َري

  دمدرو

م  انَم 

 و ا، 

 ريداوا 

َ ندءة 

 َ  ش

 ةةودرز

   دمََزى دارار:  

 دة دمر نن ورة طةَر  

 ،وةى رةت اَر وة ن نرة طةَر ن  م

 دةردارا دمار   ن وةىامنء وةمر مر روو

زار اوَو منمَرط  رى م؟ من وة 

  : دةرةمى ارةوةي دةوةداوة

 داَ  ند م  س دة دارا َ ،ر رداوا 

و وةى ةوة نوة مام ، واَوة دارا اري  ةمي نو

 داَ دةوة  اوم َ روي م  زامم و ،

ن م وةَن دةدروة. 

 ر دمار  ن امد مر رووم م، ن 

  .دووةام دارا ر َدرووم و دواى 

   ر ردة ىمم ىمَ  مَ ىطَر رى مزا

وةك ن دة  َة ، "درى َا زار ١٥٠ ءن ١" ورى ا

رة   و زؤر م تء امد مر دمرا

َنر َءام دمنم تم.  

 وةموة دة ر  ن و   نو دارا َدة 

م،  ام وةى ةةروة اوَ زار رى مو م

 .  رطَمن
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 زاى 

َ:  

 دمدا 

 َم

 ماوَ

ون، من 

 دؤ ر 

 ازَو 

 . امدووة

 دةدمر  اوةىدا نَرط   

 م دا موةر ى وةَدؤزرم ََر ن َو زة  ىر ط

 م  زؤرو ،َ كر ،ََر تءر و مدا  ،َ داوك م

  . مو ى و ووة دةَوة

رك زام  رىو دامي  طون وة رى س 

طَرمَ ى  نوة داَدة ء (وط و ةك دامؤ وو

روم ورة مَر رةوم  ،( ، م   

  رََوة؟ زارىء َدم ؤذةى نموم

  : ةم طدةر  وةم موة مام س طوث

 َ َر م انوةز،   وة ٢٠١٦و ،دةر ن داطَر 

َدة َدَوةر  وةزارة رء داراَ يد و. ط مدا ةَر 

 رمو   ةمارةن رمم  َ دةدرَوة دي

  .ؤذةمن

    ىرة ة ومَر ىرا وةىدم ،  دا

وى مةو ،َمرو دةوو رةو  دا  مرةو طء

 وم  م ردن.   ر َزَي دةطرََوة 

  مَ ىوةمزاى مى دا ٢٠١٥)ن) ٢١٧ ريى  دَرَرم 

َ مط ،وةووة دة َ ك ،وةدؤم  و  و

رة ة  يَز ،وةراوةَرن طرد َر   وةىَ 

دة دمر ريك د َ. 
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 رىطَر 

  :وةت

  َ 

دا َرَطى 

 طَر  

  اوةور

 ن مَدة

دمر او

و دان 

  وةَردةط

ى طَز 

 مون: دا م ومرزتء 

م َزادا و  موتء زو مان مدرة رَطى َمء دا م

 .م وم دا َم رةت نَرط  رؤ ىةم تءدة  

وة، ى م رى رَطى طزةدةرَنء وء زاردم موتء ؤى 

مَ ط   وةموة دة ر :  

-  دةَن م  ردان ر  مَاو وزةى دةرموتزم ن  ءر 

ؤء وت دام،  و مو دة َذ تدةؤم ء  وةزارة

م امو.  وم ََ وةم ز  ر ١٣ ايم رزةوي ء

َذ ردي وةك( زةو ورر ردي ،( داَ  َم ر مَدةر 

  زاردم طي رَ  " َ دة  ،َردي

ر وةموي مش، م   دارا  َر ردن 

 وموة م وةزارة رَي دة َن و َا ،ةطرَوةد

َ."  

وة م  امةرةى مووة د َدة ،َوةى م َن  -

 دةزامم ا  وطمومء م َ وم ََةردةَ. د 

 ر  ر وةين ََوة مم َزادا ن وةى 

  .م مموة و رَي نمؤذامر َاو زاك

-   وت٢٠١٣رةى م َ م ،،  ،وتى مد ن رؤدؤ اةطَ 

 ام دارا و ة دا،  دواى موى رةَان  مون رمة

ن و اوةَرط  رؤشَ زارى ؤذة  امم  

 نونم.  
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:زاى رام  

  زر

  مو 

 م ،َوم 

 مزامدا

 مدة

   ةوةوةمم

 رطَن.

 نو ودوةرط:ز وتءم مم 

  ري   ،ور طزؤ مي م دا رَطيرى   -

 ي و م رةوا  رَا  طلَ رَو، َ ات موت

 ر مك رَي و، ت رنى  رَط  دؤر َن )٥٠(

 طَر ن  دمر َدادةم   طامَ طَر.اووى م 

 وةزارة دة طزدم موتء دةرَنء وء زاردةر  ى ؤى 

م مو  َر ردوام دورو ي مةم   رؤ

  .َدراوة رةوة و نَدة  مو رطَم رَطى وة 

- َر   دمَر رةىروازم رىَ  َو ممى  وتم 

 وةك رة و   َ ،دةردةَ زةوى ذَ ءزةوى ر ى وزة ر ن

َ  دةاوةمَ وةى ى  ، ازمرو م م و  دامم

  . و موم مو مك ردةن

ودم مون،  و مم م َن س وة دةن  مك  -

  رَوممن، ى ى مرى مووة، َوة.  

 زر ردة مَتر امرد َر   

و موم م ر مََ رى ذوم ب ر وة -

 .ت   رزى

و دةن دة رؤ م وةزانء دوا وةزةما  -

ور َرطَى ن دارا اوةوة، ش وادووة  رارامم ر ر

. وةمم   وةَر 
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 زاى 

:َذر  

  َلط 

 و رزا

طَل 

رزا 

  .وم 

مر 

 زارن

َر ر 

 ءتو  ت

 رم

َود  ر 

ر وة. 

 

موم مى  موةم  رؤ  رطَن رةراى وةى  -

  رن  دةردوون.

 وازى رنء ن رووى ردم رزوة. -

- م را ن.دراوةدةَرط  رؤ نءطَر م  

 .ء َوم  رَطنموم ى ذَرى ر   رطَن -

-  وم َ ادة.َى دة ىرذةوةم م  زر 

-  وم وةى َ زىر َمردودا ٢٥را . 

 َاموةى رزت وةك از َ داوم ر َردن. -

ت م و درة م مت  وم م َارةوةو ن  -

 وةرطوة.

- مزراوةدا  َر   اوناجء م َدة ةَر ، وم 

 ي وا ت رج  رةي   َت ي رووي داوا  َطر

 ي وا َت َةي دوو داوايى  ي در َطر  م َرج

ى  زو  ةمي رطَي  رؤ ن طر ،رةت

  مَ ،ةَد را   ةمر وا  َط رووى ا

َ ءَ رووي وةوة َ رَ َدام. 
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رررى 

ارةى رى 

:ررا  

  اوى م

دةَن مو 

 م َ رى

را و 

مم  موت 

موما 

.َدةردة 

  رَ ىماوانةَ   دمَ زير   

-  َر وةاموةز م رؤىء دَرط دة ارا رؤ 

داز ،ََش وة ت    رطَم ر َردن

 .َدة  وةمم  مر ر وة  تءن دةو 

دم رةو  ََى رَطم ر َردن ٢٠٠٩ى  ٣ى ذرة  -

   وةَار ددام وط و ن ،َ واوة

 ََدموة دةرووة رء رَن ردة مم رزا.

- َن دةَر َذ ا رؤم َر ،دةرن زؤرَر امرط 

   دروةت. رطَن  رؤو  ون ر

- م انَم م م اَدرو   توةىزر َر  

َ وةَدرن مرد َر دمى داَدة .  

 و ام طر دوا ،رط َرز طمَ   دا وةي -

زر دارا دةَ.  

- ةَ زوم رة زرت م َاوةزارة ََ َ دوا 

 زارموة وةزارةَ اق رة  مَ ، وة وي

د دةَ وةزارة مرد َر َدة . ن وةزارة روم

.َدة ،... ن رةوام 

- . وتم ء داط نجء دا وةىدم ت دمدة 
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 زاى 

:َذر  

ررى 

 ام

 اردم

 م

،  رَطن

 َ َ

 َ 

  وةَ

دةم َام 

  مو

  رطَن

ؤذةى 

  زارى

-  َدا َرط ن، ج ت ءوةكرط ء دا  ن دا

و م،   ماوَ وةَر نار وا ،

َدة دارا زر َور دةرر  ر وةى.  

وة ر َِسء َام َن  َ رورى رطَى َ  مت  -

زر رط ،ن رووي ىَرط  وا َ  نار ؤر

 .ةدرَم رةن ةَوةو 

 بدؤ ء   ر   َمو زؤر َ  يرط  َو -

 .،  َر   َؤمدم  رطَى ةَد

-  دمَ ورودة دمم وم زىر م وردا.ةدة 

-   رةت نَرط  رؤ  نَوةو رادمر  وةىدم

 ء رطَى. َارةدانء  ذَرى

-  َا درومرد َر مَرط  انَم ََ وةى دواى

زرَةدرَ نىء داراَرط  ، مو  و ش

مون دةتء  وة دازراوةى رر رن 

 اردم دةام وم  رطَن دةردةو ،َودا 

رؤ  وةَ امَ مَرط ن   .ن 
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رةف ل 

   رةداغ:

  ؤن ىم

موما 

 ٣رمةد، 

مى  ٦٠سء  

) َى ٤مء (

) ٢ط دنء (

ن  ةة

 وم رامو

 ..دادووة

  :ندةرة  

   توة دةردة وةَ زؤر َ ى َم مزر 

 َ َاة  ٢٠٠٩ى  ٣رَطم ر َردن ى ذرة 

 رطَىء دارا ، ز دةردم رزماوةو ماوة ت 

، وامش وةك دام وةك دة َرىء رة ر ز وةوة

 ...نزاو م مَ َرط  اردم 

   توة دةردة وةَ م اردم ام رىر

 نطَر ،امرد َر  ََ َ  َوة 

 امزارى ؤذةى  نَرط  مو دةم َ،   وةى

و زوةى د زدمَروةز َررةوةوةمم   رةو  وم

مَان ء  ك دادموةى تء رر َ، مطان

 .رطَما

   توة دةردة وةَ ظءَوة ى ىء داراَرط زر

دواى ،  َةادد ارو رةو اَ م ر َردما

 ام وموةدروت  دارازر وىر   ةووة د

َد  زر رةو ىَنوة وةزارةَردةط، وا دةَ  

 دمَ نرد َرزر َوةك دةر ام دمرة  ء

 دارا.َر 

 َرو ر مطَر ى ر رؤ نرد َر  م

ةرم  ،دواى اردم دا د ٢٠٠٩ى  ٣ر َردن ى ذرة 
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رزت 

 َر

ردما 

 

روى وة 

 َد  ةود

 زر رةو

َى وةزارةن 

دةطرَوة، 

َا دةو 

َر  

ردن 

 دمَ

رز وةك 

  ءَدةر

دمرة 

 دارا ام

َر 

)٣٠/٤/٢٠١٤ و ةوة( دووةش وا ،وةدمََ ارى م تزر

مَرو ر وم.اووى م راورد   ا زؤر 

  سء ءَ وةواء طم مى دةمراةَر و

  دد َن دامزار  نوام و زز ، نامَ

َةدة َر ن ، وةوامَةَر و ىمو را

  ءروةردة رىءم ىءزارى رؤ  نوام ن ممدة

َ ش  دةن،  درة  زارمش دا َددي 

 دمةَر َ ومى ممش م ،وةَرطم َر 

 وة.امرد َر   
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 نردةرا: 

  تءَرط َررء دارا   ةوةوةمم دة  

 نَرطوةَرَ وَ دار م م وةم نَرط  ى

 زارى   رطَن.ؤذةى َدم ردان ر   نء

 ةوةَ َر  رة   موةةرةرة  )١١٢٣٢و  ١١٢٣١( ذو ذ

 رؤ   داراء رطَىوةى م دة َ  ) دا٤٥و ٤٤و ٤٠(

 نرة طةَر نءَرط َوةرَ . 

  ن رى دة رةا ى ٣ذمرد َر مطَر ن دة

.ََ نَ  نء  د زىر   

  ى دةَرط ءداراَ نءَرط  رؤ  رةةَر

  .دةو دازراوةم ودَي  ر رمن ََ اردار، طن

 و يموا ممز وتءنو م ََةردةَ، َ نمدا  

 .رمَ مو ىرة ممو ءونَر ذزىء زاري

  انَم دارا مو ى نَرط  ىءوةمم  ءََدةر

َا د ََر  رةَام رَطن، ر ى ذرةى دامان 

.َدا   
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را اوامَ موموو مم  

  موةن  ذرة  رى ن

رَةرى طَ مء 

  
١٧  

 *مَ  رىرو رو رى طةَر : : ر  

 مَ َر مم رى طةَر :رة  ا *  

مَ زارء طط رى طةَر : َ  *  

  ى َم  *ا در: رَةرى ط ؤم

مَ روةردةى رى طةَر ىَ :  رو *  

مَ وام رو وةرزشءم ىءرؤ رى طةَر :ةدر  *  

  رىرو فءو رى طةَر :ن ر ونرة *

مَ  

ر :رس ا د *مَ مرةوام رى طةَ  

* ا ز د: رَةرى ط رَونء وةدامدموةى 

مَ  

مَ رةوام رىةَر :   *  

مَ ىرة رى طةَر : د ر *  

َر : ر نر *مَ مَروة رى طة  

مَ  رى طةَر :ل رة و *  

 اوامم انء رىرو رى طةَر :ا  د *

مَ  

  * مر ر رة :رَةرى ط مرو  وةت

 * مرةوام رى طةَر : ن رة  

 ىرؤ رى طةَر :ةرم زىم َرو *  
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 م مام

مَ ىطَر  
١٣  

  زاد * ،  ةرم * ، د ى *  

 َ رزان * ، َلظ * ،د ل نظ *  

زة  وتَو، * ر  د زم *  

  ،وة ا * ،   رة راد، * رد  ن

   * ،د ر  ةَ *    

  

  

  

  

رؤ ى رطَى 

() نزا  

  

  

١٥  

) ا ر *مَ ىوةمزاى م (  

) م زاى  * م  ىوةمم(  

  *(ةر زاى  )   

  * رةم ا ا زاى  )رام(  

  رةزوور) زاى  * رزطر ر (

) ر رةزاى  * د  (دق  

) ا زام *  زاى (َ  

  ر) زاى  * ب د (

  رذ (َزاى  * دمن رةش (

  وةت) زاى  * ران ن (

) م  *  زاى (نمدةر  

  لَ) زاى  * م س (

)    *  زاى (ندو  

  ى) زاى  * ل مري ادر (

)  ل فزاى  * رة (رةداغ  

ى زام  د. *   ٢َ رة  (  ردةرى)  

  (َى رؤ زامى ر) وة  رةجد. * 

ى رررى ارة

رى  

 (رن و رارط)  

٢  
  رى رار ارةى رىرر : ا ا ا *  

  : رررى ارةى رى طرن)َ ا)  ح * ح 

  رَطرى

  وةت
١    ن  *  
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   ،ر ، رَاوَ مKIE دى  اردن مى ر

)  اوةراوة،  )، ٢٠٠٢مَزروة داَةرَر سءم م ن  

 ار اردنء مزةء رةط نو دم وَ تردة نو..  

 مَ :نومم– ررى ط رى  –ة – رم رى -  َ م  
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٣١٨٧١١١  
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