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حاجنلاءا$ر

يذيفنتلا س.ئرلا ةمل&

 نأ ةلاسرلاهذM 01 يKرسI  .عGراشملا ةرادFو ةDرشAلا دراوملاو تايجيتا&9سالاو ةرادإلا 01 اماع٢٧ نم &*كأل ة&%خ عم

ماركلا انئالمع ةقث لحم لازت الو تناa b`لاو ةDراش_سالا لولح ةكرش لالخ نم حاجنلا 01 كDرشك مكل مدقتأ

 جئاتن قيقحتل ديحولا قDرطلا وMماركلاانئالمع تاجايتحا مpف نأب نمؤن نحن.مpعم لمعلاب انفرشl نيذلا

تايدحتلا ةفاb يطختل انتامدخب ءاقترالل امئاد {|سK امك .ةراpملاو ما9yلالاو ةيفافشلا نم لاع ىوتسمب ةxyمتم

.ةوجرملا فادMألا {�ا لوصولاو

 ةقاب مدقت ةيملاع تاراpمب ةيدوعس تاراش_سا ةكرش

.ءالمعلا حئارش ةفا�ل ةDراش_سالا تامد��ا نمةعساو



:ةلاسرلاو ة7ؤرلا :انميق

��l :ما%$لالاx& bمب لمعلل تاقاطلاو لبسلا ةفاpوطتل 1|سلاو ةيلاع ةينDةكارشر
.زاجنإلاو ةيفافشلاو ةقثلا {�ع ةي�بم

 انب ةطانملا لامعألا ةفاb 01 ةدو��ا نم ٍردق {�عأ ميدقتب ما9yلالا:ةدو)'ا
.ةقدلا نم ةيلاع ةجردب

 ةدوج نامضل ءالمعلا جايتحاو تاعلطت عممئاوتت ةنرم لمع ططخ دادعإ :ةنورملا

  .تاجر��ا

عقاولا {�إ برقألا �1 انتامدخ نو�تو ةيملاع تاراpمب ةيدوعس ةكرش نو�ن نأ :ان56ؤر

ءالمعلا تاجايتحاو �aملا

.انئالمع ما&9حاو ةقث بسك نامضل ةيلاع ةينpمو ةxyمتم ةقDرطب انئالمع ةمدخ:انتلاسر

ش
ُ

حاجنلاءا$ر



انؤالـــــمع
vةي-,لا ةياعرلا عاطق.

vتاعيبملاو ع3زوتلا عاطق.

vةيذغألا عاطق.

vاملا عاطقلا>?.

vارزلا عاطقلاB?.

vلا عاطقلاCدنFGH.

vانصلا عاطقلاB?.

vبلا عاطقJKزاغلاو لو.

vسجوللا معدلاو تاعدوتسملا عاطقSH.

vميلعتلا عاطق.



ة-ركفلا ةي%$نملا

فاش?كالا

ةلاسرلاو ة%ؤرلا
تاعقوتلا

.ةفاقثلاو لمعلا ةعيبط

ةلصBCا

 قفو ة?ولطملاجئاتنلا
 لمعلا قاطن

ذيفنتلا ءانثألعافتلا
ةفرعملا لقن

ةبقارملا

ليمعلا حاـــــجن =

 طيطختلا
ليلحتلاو

تايلمعلاو تانايبلا
لمعوتاجايتحالاو ةمظنألا

ق%رط ةطراـخ
QRذيفنتلا ةط



نحن اذامل

ةيدوعس ةكرش نحن•
ةدو��ا ةيلاع &xياعم مدقن•
لمعلا تايقالخأ {�ع ظفاحن•
قوسلا لمع ةفاقثبةلماb ةيارد {�ع نحن•

•Kءالمعلا تاجايتحا ليلحت 01 ةيعقاولا {�ع دمتع 

انحاجن و+ انئالمع حاجن



ةDرادإلا تاراش_سالا
ةDرشAلا دراوملاو

ةينوناقلا تاراش_سالا

ةيلاملا تاراش_سالا

 ةماعلا تاقالعلا
قDوس_لاو مالعإلاو

بDردتلا جمارب
 رDوطتلاو

 رDوطت
 تايجيتا&9سإلا

اMذيفنتو

انتا#"خ



اــــ>ذيفنتو تايجيتا56سالا ر1وطت

ا �Dؤرو ةمظنملاةلاسر رDوطت وأ مييقتو ةعجارم•
رDوطتلا تالاجمو لل��ا نما�مو لمعلا ةوقلاطاقن ديدحتل ةيجرا��او ةيلخادلا تايلمعلا ليلحت•
ا ¢طخت لبسو تاديد �لاو رط��ا نما�م ديدحت•
ةيلودلاو ةيل£�ا &xياعمللةينpملاتاسرامملا لضفأ مpف•
 ةDرادإلمع ةدحو ل�ل ةمظنملل ةيجيتا&9سإلا فادMألا ءانب•
ةيجيتا&9سالا ةيذيفنتلا طط��ا رDوطت•



ة1رشDلا دراوملاو ة1رادإلا تاراش=سالا

�1خادلا�1يغش_لا ماظنلا رDوطت ةداعFو مييقت•
ا ¥ لومعملا ةيلاملا تاءارجإلا مييقتو رDوطت•
ا �ل�يM ةداعإ وأةأش�ملا تاجايتحا قفو ةيميظنتلا لbايpلا رDوطت•
ةDرشAلا دراوملل ةDرادإلا تاراش_سالا ميدقت•
 ةدعاصلاو ةيلا£�ا تادايقلا تارادجو تاردق سايق•
يفيظولا بقاعتلا جمارب ذيفنت•
لمعلا ةعيبط قفو نxفظوملاب ةصا��ا تاضDوعتلاو ايازملا جمارب رDوطت•
لاعفلا ءادألا سايق جمارب رDوطت•
ةيفيظولا تاDوتسملا ةفا�ل ةيفيظو فوصو رDوطت•
ةي£ لمع ةئ»ب نامضل نxفظوملاب صا��ا �aملا كولسلا جمارب رDوطت•
يفيظولا ءادألا سايق جمارب•



ةينوناقلا تاراش=سالا

يKوناقلا اpعضو ةمالس نم دكأتلاو ةينوناقلا تادن_سملا تافاb ةعجارم•

ا �مكوح لبسواpل ةعرشملا نxناوقلاو فادMألا عممئاوتت ةينوناق تاءارجإ رDوطت•

ةينوناقلا بناو��اب ةصصختم رDوطت جمارب دادعإ•

ةينوناقلا ا �مالس نم دكأتلاو ءاbرشلا دوقعو تاركذملا ةفاb ةعجارم•



 ةيلاملا تاراش=سالا

فعضلاوةوقلاطاقنديدحتوةيلاملاةمظنألارDوطتومييقت•

�1املاءادألاةءافكعفرللمعططخرDوطت•

•Mسحتلةيلاملاتاءارجإلاةردنxتافورصملاديشرتولمعلاةئ»بن



 ر1وطتلاو ب1ردتلا

لمعلا جايتحا قفو D°aردتلا جايتحالا سايق•

دمألا ةلDوطو ة&xصق ةصصختم ةDرDوطتو ةيDAردت جمارب رDوطت•

بDردتلل �1عفلا جايتحالا مدخت ةيملع &xياعم {�ع ًءانب حيش&9لا ططخ عضو•

م ¥ ةطانملا ماpملا بسح نxلماعلا تاردق سايق•

نxفظوملل �aملا راسملا رDوطت•



²1را��او �1خادلا لصاوتلا ةءافك عفرل ةيجيتا&9سإ ططخ رDوطت•

يمالعإلا ىوت£�ا رDوطت•

ةيمالعإلا ةءافكلا عفر ططخ رDوطت•

ةيجراخو ةيلخاد تابسانمو تارمتؤم ميظنت•

ايلخاد يمالعإلا ³1ولا ىوتسم عفر•
ً

ايجراخو 
ً

رشابملا لصاوتلا لالخ نم 

 مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا



اركش
ً
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