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..  فى مؤتمر التدديب ددا عةددنمادد     ددن 
: التيب ا المسددددتمر ء  ددددن  القنضددددى
 هيئ  التيب س هيف بئيسددددى ء  ددددن 

 ابفض سينس  الامل فى جزب م ازل و 

فى لفتةةةةي  وفةةةةي بفى الحتفاةةةةي ل  تفةةةة    فح  
ائفس ج العي  -تلسةةفف سح ةةق تل   ةةى  /تلشةةدفف فى تلت  ةة  الر ال ال   لد تلفوتحا

 ند  بفى  فتيي ولمته تال   تعضةةةةةةةةةةةةةةة ى تلمكزمت تلفبلى لمتو  زنمفي تل فات    ل  العي 
 ح  زطحيت النظحالي تلتفايد ب ةةةةةةةم ا جحمي تلتنمفي تلمدنفي بتلعمس تلمك ةةةةةةةسةةةةةةة  الر 

تير تلحقحف مقف ي  فتم على أابتح تلشةةدفتى  تعتا ا تلفح  تليمفس تلت  ةة  الر تلح  ةة
ال ال هح سح  تلشةةةةةةةةةةةدفف  ا زطتي تلى تلتحفي   تلتى زحتجه الاةةةةةةةةةةةت بتلمكزمتت  تلتى 

 .زح ك لتفالفت تلفبلي تلماتيي

تل   ةةةةةةى على أهمفي تلعمس  شةةةةةةتس جم عى بتلتيلى عر تلعمس تلفتم   /بأفف تلفوتحا
نشةةةةةةةةةةةةةةةت ابح تلتع با  فر تلع اللفر بنةةةةةةةةةةةةةةةفم على أهمفي زنمفي قفات   بتفف على تهمفي

 .تلفتا فر فى اليتلق تلم  ال  تلعلمفي

بنةةةةةةةةةةةفم على أهمفي زطحا تلعملفي تلتعلفمفي بتلاعف عر تلتل فر بت و ى ابح تلمشةةةةةةةةةةة اوي 
تل م عفي بتفف على معا تل  الع   لكلف زد  فى تنشة ى التو  للتفايد تلمتطحا فى وس 

 .العي تليمسي عشتفلف   تل  

بتفةةةف ائفس جةةة العةةةي  ندةةة  على ت  ي  تيةةةي تلتةةةفايةةةد بتلتعلفا بتعةةةفتم  تتال  زةةةفايافةةةي 
 .  ف في بج مي ل ذب تلمتفابفر بزي مي تقا لدا على تلعملفي تلتفايافي
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بتعلر تل   ةةةةةةةى عر زحففت و في تالالت نف   تلم ميي بتللحجفسةةةةةةةتفي الن  ح هذ  تلمتتف  
 .تلمعفف لعملفي تلتفايس بف   للتياا   تلميتلفيبنفم على  تباي تعفتم 

الر ج ناه ق   تلفوتحا جم   ت ةةةةةةةةم عفس ن ئد ائفس تل  العي لشةةةةةةةة حا  فالي تلم تم  
بزنمفي تلاف ي تا تل  العي زحل  إهتم ال  وافتت إلعتم م تلكلف   الشةةةةةةةةةةةةةةةفتت تلى أنه قف زا 

تل  العي تليمسةةةةةي  ولف   ب لك فى إ  ا  طي تل  العي إلعتم م   ق  ولف   5تعتم م 
 .عشت

التتف  لتفايد تلط ب  دنف ةةةةي نةةةةاتت بالشةةةةتدت  3بتنةةةة ا ت ةةةةم عفس تلى ج ا  تنشةةةة ى 
ببند  ب لك لت هلفدا لمتطلا    ةةةةةةةةةةحي تلعمس الضةةةةةةةةةةفف  تا تلمكزمت يعف فت ةةةةةةةةةةي جففي 

 .لتا م  تلياتت  ال  تل  الع   فى تلفب  تلعتبفي تلمش اوي فى فع لف   تلمكزمت

تل فات  تلفوتحا ع ى تلفسر  ةةةةةةةةةةةعف التحل  إا الح با تلمكزمت  بق   الفست التو  زنمفي
 حث  ستا الن قشةةةةةةةةةةةةةتد  بزتضةةةةةةةةةةةةةمر تال ح   تال تف ج   تلتفايافي   49تلث  ي زشةةةةةةةةةةةةةمس 

بالنظحالي تلتفايد بتلتنمفي تلمدنفي  بتألمتى تلمك ةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةة   وم  ستن ب  تلمكزمت الف هفا 
هف ي تلتفايس بالع بنفدا تلتفايد بأهمفته بت ةةةةةةةةةةتتتزف ف زه بفحتئف    لنسةةةةةةةةةةاي ألعضةةةةةةةةةة ى 

بنتبط  ف ي تلتفايد بتلتحفي   بتالز  ه   تلحفسثي ف  تلتفايد بتلتفايد تإللكتتبن  
 .بتنت    تآل  ا بزحلفس تال تف ج  


