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ةيلمعلا ةيلمعلا

لوخدلا لوخدلا ليجست   ليجست
ةّصنم ةّصنم ىلإ   ىلإ

ةقطنملا ةقطنملا ءالمع   ءالمع
ةنيدمل ةنيدمل ةّرحلا   ةّرحلا

رشنلل رشنلل ةقراشلا   ةقراشلا

بلطلا بلطلا ميدقت   ميدقت
تامولعملا تامولعملا عمعم  

قئاثولاو قئاثولاو
ةبولطملا ةبولطملا

موسرلا موسرلا عفد   لودجلاعفد لودجلا يّقلت   يّقلت
ينمزلا ينمزلا

دقع دقع مالتسا   مالتسا
فيظوتلا فيظوتلا
عيقوتلل عيقوتلل

دقع دقع لاسرإ   لاسرإ
فيظوتلا فيظوتلا
عقوملا عقوملا
موتخملاو موتخملاو

دقع دقع مالتسا   مالتسا
فيظوتلا فيظوتلا
قّدصملا قّدصملا

ينمزلا ينمزلا لودجلا   لودجلا
لمع موي   1

موسرلا موسرلا
يتارامإ مهرد   550 

ةبولطملا ةبولطملا قئاثولا   قئاثولا
دقعلا ليصافت   

متخ نيفرطلا +  نم  عقوم  لمعلا  دقع   

: ةريشأت بلط  ىلع  نيمدقملل 
لوعفملا يراس  رفسلا  زاوج  نع  ةروص   

: طقف لمع  دقع  ىلع  نيمدقملل 
ةيتارامإلا ةيوهلل  يفلخلاو  يمامألا  هجولاو  رفسلا  زاوج  نع  ةروص   

بلطلا بحاصب  ةصاخلا 
يلاحلا ليفكلا  نم  ةعنامم  مدع  ةداهش   

( ةكرش ليفكلا  ناك  اذإ   ) ةأشنملا ةقاطبو  ةصخرلا  نع  روص   
ةيتارامإلا ةيوهلل  يفلخلاو  يمامألا  هجولاو  رفسلا  زاوج  نع  ةروص   

( نيلاعملا ةريشأت  ةلاح  يف   ) ليفكلاب ةصاخلا 

قئاثولا قئاثولا طورش   طورش
رفسلا زاوج 

رفسلا زاوجل  ةنولمو  ةحضاو  ةلماك  ( PDF  ) ةروص  
لقألا ىلع  روهش  ةدمل 6  لوعفملا  يراس  نوكي  نأ  رفسلا  زاوج  ىلع   

( تدجو نإ   ) تارييغتلا / تاليدعتلا ةحفص  نيمضت  بجي   
: ةيلاتلا تايسنجلل  ةيفاضإ  تاظحالم   

ةريخألاو ىلوألا  ةحفصلل  ةروص  دنهلا -  
ةيوهلا ةقاطب  ةيناثلاو +  ىلوألا  ةحفصلل  ةروص  ناتسكاب -   

اذإ ةيبط  ةقايل  ةداهش  ةعبارلاو +  ىلوألا  ةحفصلل  ةروص  اكناليرس -   
ةلودلا جراخ  فظوملا  ناك 

ةصاخلا تاقيلعتلا  ةحفصل  ةروص  ةدحتملا -  تايالولا   

روهش نم 6  رثكأ  ةماقإلا  ةيحالص   

ديدج ديدج لمعلا -  -  لمعلا دوقع   دوقع
ةمدخلا ةمدخلا ليصافت   ليصافت

اهل لاثتمالا  نيفرطلا  ىلع  بجاولا  طورـشلا  ىلع  ّصنت  يتلاو  نيفظوملا ، عم  دوقعلا  عيقوت  تاكرـشلل  ةمدخلا  هذـه  حـيتت 
ةلّاـعف ةاـشنم  ةـقاطب  كـالتما  نم  اـهل  ّدـب  ـال  فيظوتلا  دوقع  عيقوت  نم  تاكرـشلا  نكمتت  يكل  .ةددـحم  ةّـينمز  ةرتف  لـالخ 

.تاماقإ ةّصحو 
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