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 :ديهمت

 هب موقي ام دعتو ،اهحلاصل لمعي صخش لك ةيصوصخ يهاقملاو معاطملل توق ةيعمج مرتحت -1
 نمل ةيصخشلا حلاصملا نٔا ىرت ةيعمجلا نٔا الإ ،اهمامتها نم سيل لمعلا راطإ جراخ تافرصت نم
 ةرشابم ةروصب ،لخادتت دق ،اهريغ ؤا ،ةيلام ؤا ،ةيعامتجا ةطشنٔا يأ ةسرامم ءانثٔا اهحلاصل لمعي
  .حلاصملا يف ضراعت هعم ٔاشني دق امم ةيعمجلل هئالو ؤا ،هتيعضوم عم ،ةرشابم ريغ ؤا

 لمعلا حور ءاكذٕاو , طابضنالاو يسسؤملا لمعلا يف ةلثمتملا اهٔيدابمو اهميقب ةيعمجلا نمٔوت -2
 نمٔوت امك ةيفافشلاو ةكارشلاو ريسيتلاو ةماركلا ظفحو قفرلاو راكتبالاو عادبإلاو ملعتلاو يعامجلا
 ةيسفانتلاو ، ةيقادصملاو ةيفافشلاو صرفلا ٔوفاكتو ةلادعلاو ةهازنلل ةززعملا ئدابملاو تباوثلاب
 ةرداصلا حلاصملا ضراعت ةسايس يتأتو ،زاجنإلاو ةردابملاو ةيانعلاو يعامجلا لمعلاو ةلوؤسملا

 ؤا ،ةيلئاعلا ؤا ةيصخشلا ةحلصملا رثؤت نٔا يدافتل كلذو ،اهتيامحو ميقلا كلت زيزعتل ؛ةيعمجلا نع
 لالخ نم لصحتي نٔا ؤا ،ةيعمجلا هاجت هتابجاو ءادٔا ىلع ةيعمجلا حلاصل لمعي صخش يأل ةينهملا
  .ةيعمجلا باسح ىلع بساكم ىلع حلاصملا كلت

 حلاصملا باحصأ ةفاكو ءاكرشلاو نيحناملاو نيمعادلاو ةيعمجلا قوقح يمحت ةحئاللا هذه -3
 ةكرتشملا حلاصملا ضراعت ميظنت لالخ نم ةكرتشملا حلاصملا ةيامحب ىنعتو ةينعملا فارطلاو
 نيفظوملاو نييذيفنتلا نيلوؤسملاو ةرادإلا سلجمو ةيمومعلا ةيعمجلا ءاضعأ نم لك عم
 ةيبرعلا ةكلمملا يف اهب لومعملا ةمظنألاو طباوضلا قفو ةقالعلا تاذ تاهجلاو نيمعادلاو
 .نيلماعتملا نيب ةقثلا ققحيو ةمكوحلا ززعي امبو ةيدوعسلا

 
 :ةسايسلا فادهأ و قاطن

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف اهب لومعملا نيناوقلاو تاعيرشتلا يف ءاج امب لالخإلا مدع عم -1
 ةحئاللاو ،ةيذيفنتلا هتحئالو ةيلهألا تاسسؤملاو تايعمجلا ماظنو ،حلاصملا ضراعت مكحت يتلا
 .اهلحم لحت نٔا نود ،اهل الامكتسا ةسايسلا هذه يتأت ،ةيعمجلل ةيساسألا

 ةيعمجلا ءاضعأ كلذ لمشيو ،ةيعمجلا حلاصل لمعي صخش لك ىلع ةسايسلا هذه قبطت -2
 ةيعمجلا يريدمو ،ةرادإلا سلجم نم ةقثبنملا ناجللا ءاضعأو ،ةرادإلا سلجم ءاضعأو ةيمومعلا
  .اهيعوطتمو اهيفظوم عيمجو ،نييذيفنتلا

 اهحلاصل نيلماعلا صاخشألاب ةيعمجلا طبرت يتلا قئاثولا نم أزجتي ال اءزج ةسايسلا هذه دعت -3
  .لمع دوقع ؤا نييعت تارارق قئاثولا كلت تناك ءاوس

 ضراعت مظنت اصوصن ،مهريغ ؤا نييجراخلا اهييراشتسا عم اهمربت يتلا دوقعلا ةيعمجلا نمضت -4
  .ةسايسلا هذه ماكحأ عم قفتي امب حلاصملا

 ضراعت لاكشٔا ئا نم اهحلاصل لمعي نمو اهتعمسو ةيعمجلا ةيامح ىلٕا ةسايسلا هذه فدهت -5
  .حاصفإلا مدع ببسب أشنت دق يتلا ةيبلسلا حلاصملا

 حلاصمو ةقباسلا ةرقفلا يف نيروكذملا مهسفنٔا صاخشألاب قلعتي ام ،حلاصملا ضراعت لمشي -6
 ؤا ،ءاقشألا ،نيدلاولا ،ءانبألا ،ةجوزلا ءالؤه لمشيو ،مهب ةيصخش ةقالع مهل نوكت رخٓا صخش ئا

  .ةلئاعلا دارفأ نم مهريغ

 ةسايسب ةصاخلا ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم تايحالصو تايلؤوسم :١ ةداملا
 حلاصملا ضراعت ميظنت

 .ةرادإلا سلجمل ةسيئرلا تاصاصتخالا دحٔا حلاصملا ضراعت ةرادإ -1
 لئاسملا يف رظنلل سلجملا نم ةقثبنملا هناجل دحٔا فيلكت وا ةددحم ناجل نيوكت سلجملل زوجي -2

  .ناجللا كلت ةيلالقتسا تابلطتم ةاعارم عم حلاصم ضراعت ىلع يوطنت نٔا لمتحملا نم يتلا
 تالماعت صخي اميف ةيعمجلا ةرادإ سلجم ررق اذإ الٕا حلاصم ضراعت ةلاح يف صخشلا نوكي ال -3

 ىلع يوضنت ةلاحلا نٔا ةيعمجلا يف نييذيفنتلا رابكو سلجملا ءاضعٔا تالماعت ؤا ريغلا عم ةيعمجلا
 .ةيعمجلا يفظوم يقاب صوصخب يذيفنتلا لؤوسملا عم رارقلا ةيحالص نوكتو ،حلاصم ضراعت

 نم ءافعالا -ةدح ىلع ةلاح لك نٔاشب- ررقي نٔا ةيريدقتلا هتطلسل اقفو ةرادإلا سلجمل زوجي -4
 صخشلا تاطاشن قايس يف رخآل نيح نم اضرع ٔاشني دق يذلا حلاصملا ضراعت دنع ةيلوئسملا

 حلاصملا ضراعت ةسايس



 

 ؤا ةيلام حلاصمب قلعتي ام ءاوس ،ةيعمجلا عم هلمع قايس يف ٔاشني دق يذلا ؤا ،ةداتعملا هتارارقو
  .ةيعمجلا حلاصم عم قفاوتي امب هجو لمكأ ىلع فرصتلا يف هبجاوب مايقلا نع هقيعت حلاصمب

 حيحصتب ةضراعتملا ةحلصملا بحاص مزتلي ،حلاصم ضراعت ةلاحلا نٔا ةرادإلا سلجم ررقي امدنع -5
 .كلذل ةمظنملا تاءارجالا عابتٕاو ةرادإلا سلجم اهررقي يتلا تاءارجإلا عيمجبو هعضو

 ةيئانجلا اياضقلا عفرو ،ةسايسلا هذه يفلاخم ىلع تاءازجلا عاقيإ ةيحالص ةيعمجلا ةرادٕا سلجمل -6
 .اهب ةقالعلا يوذ عيمج مازتلا مدع نع مجنت دق يتلا رارضألاب ةبلاطملل ةيقوقحلاو

 ةمظنالا عم كلذ ضراعتي ال نٔا ىلع ةسايسلا هذه ماكحأ ريسفت يف لوخملا وه ةرادإلا سلجم -7
 .ةفرشملا تاهجلا ةمظنأو ةيعمجلل ةيساسألا ةحئاللاو ةيراسلا

 .غالبإلا خيرات نم ةذفان نوكتو ةيعمجلا يفظوم عيمج غلبيو ،ةسايسلا هذه ةرادإلا سلجم دمتعي -8
 ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإو اهبجومب لمعلاو ةسايسلا هذه ذيفنت نم دكأتلا ةرادإلا سلجم ىلوتي -9

 .اهيلع

 حلاصملا ضراعت تالاح :٢ ةداملا

 ؤا رشابم لكشب ءاوس قلعتي طاشن ئا يف ةيعمجلا حلاصل لمعي صخشل ةحلصم دوجو ينعي ال -1
 حلاصملا ضراعت ٔاشني دق نكلو نيفرطلا نيب حلاصملا يف ضراعت مايق ،ةيعمجلاب رشابم ريغ
 ةحلصمل فرصتب موقي ؤا ،ارارق ذختي ؤا ،ائار يدبي نٔا ةيعمجلا حلاصل لمعي نمم بلطي امدنع
 ئارلاب رشابم ريغ ؤا رشابم لكشب قلعتت ةحلصم امَّ ٕا تقولا سفن يف هيدل نوكتو ،ةيعمجلا
 ريغ رخٓا فرط هاجت مازتلا هيدل نوكي نٔا ؤا ،هذاختا هنم بولطملا فرصتلاب ؤا ،هٔوادبٕا هنم بولطملا
 كاهتنا ىلع حلاصملا ضراعت تالاح يوطنت ذٕا. فرصتلا ؤا رارقلا ؤا ئارلا اذهب قلعتي ةيعمجلا
 ةيعمجلل ءالولل ةعزعزو ،ةيصخش بساكمل قيقحتو ،ةقثلا لامعتسال ةءاسٕاو ،ةيرسلل

 عيمج ىطغت ال ةرورضلاب اهنٔا الٕا فقاوملا نم ددعل ةيكولس ريياعمل ةلثمٔا عضت ةسايسلا هذه -2
 ءاقلت نم فرصتلا ةيعمجلا حلاصل لمعي نم لك ىلع متحتيو ،اهثودح لمتحملا ىرخألا فقاوملا
 ةسايسلا هذه فلاخي كولس هنٔا ودبي دق ام بنجتو ،ةسايسلا هذه عم ىشامتت ةروصب مهسفنٔا

  :يلي ام ضراعتلا تالاح ىلع ةلثمالا نمو

 ئا ؤا هناجل نم ةنجل ئا وضع ؤا ةرادإلا سلجم وضع نٔا ةلاح يف ًالثم حلاصملا ضراعت ٔاشني .أ
 ةحلصم ؤا ةيصخش ةحلصم هل ؤا ،طاشن ئاب ةلص هل ؤا يف ًاكراشم ةيعمجلا يفظوم نم
 ةيعوضوم ىلع رشابم ريغ ؤا رشابم لكشب رثٔوي دق طاشن ؤا لمع ئا يف ةينهم ؤا ةيميظنت

  .ةيعمجلا هاجت هتايلؤيسمو هتابجاو ةيدٔات يف هتاردق ىلع ؤا فظوملا ؤا وضعلا كلذ تارارق
 ىقلتي نييذيفنتلا رابك دحٔا ؤا ةرادإلا سلجم وضع نٔا ةلاح يف ًاضئا حلاصملا يف ضراعتلا ٔاشني  .ب

 ريغ ؤا ةرشابم ةقيرطب كلذ ناك ءاوس رخٓا فرط ئا نم ةيصخش بساكم ىلع لصحي ؤا
 .ةيعمجلا نؤوش ةرادٕا يف هتكراشمو هعقوم نم ًاديفتسم ةرشابم

 تالماعم يف لوخدلا لالخ نم ةيداملا ةدافتسالا لالخ نم حلاصملا يف ضراعتلا ٔاشني دق  .ت
  ..ةيعمجلل ريجٔاتلا ؤا ءارشلا ؤا عيبلاب ةيدام

 عيقوت ؤا فٔياظولا يف ءابرقألا ؤا ءانبألا نييعت لالخ نم حلاصملا يف ضراعتلا ٔاشني دق ًاضئا  .ث
  .مهعم دوقع

 ىرخٔا ةهج يف ةيعمجلا حلاصل لمعي نم طابترا لاح يف نوكت حلاصملا ضراعت روص ىدحٕا نم .ج
  .ةيعمجلا عم تالماعت اهنيب نوكيو

 ةلثمٔا نم ةيعمجلا فظوم ؤا ةرادإلا سلجم وضع اهيلع لصحي يتلا تايماركإلاو ايادهلا .ح
  .حلاصملا ضراعت

 نم ةيلاح تامدخ لبقتست ؤا تامدخ مدقت ةٔاشنم ؤا يراجت طاشن يف ةيكلملا ؤا رامثتسالا .خ
  .ةيعمجلا عم لماعتلا نع ثحبت وا ةيعمجلا

 مكحب اهيلع علطي يتلاو ،ةيعمجلل ًاصاخ ًاكلم ربتعت يتلا تامولعملا ءاطعٕا ؤا رارسألا ءاشفٕا .د
  .ةمدخلا هكرت دعب ولو ،ةفيظولا ؤا ةيوضعلا

 تافرصت ىلع ريثٔاتلا فدهب ةيعمجلا عم لماعتت تاهج ؤا صاخشٔا نم ايادهل براقألا دحٔا لوبق .ذ
  ..حلاصملا ضراعت هنع جتني دق ةيعمجلاب فظوملا ؤا وضعلا

 تاذ ءايشٔا ؤا غلابمل ةهج ئا نم هتلئاع دارفٔا دحٔا ؤا فظوملا ؤا ةرادإلا سلجم وضع ملست .ر
  ..اهعم لماعتلل اهيعس ؤا ةيعمجلا عم ةهجلا كلت لماعت ببسب ةميق

 فظوملا نم ةبولطم ريتاوف ةميق عفدب ةيعمجلا عم لماعتلل ىعست ؤا لماعتت ةهج ئا مايق .ز
 .هتلئاع دارفٔا دحٔا ؤا

 حلاصملا ضراعت ةسايس



 

  يف ًاضراعت رهظي نٔا هنٔاش نم ةيصخشلا ةحلصملل ةيعمجلا تاكلتممو لوصٔا مادختسا .س
 ؤا ،اهتادعم ؤا ،اهيفظوم ؤا ،ةيعمجلا ماود تاقوأ لالغتساك ،المتحم ؤا ايلعف حلاصملا

 لالخ نم ةلصحتملا تامولعملا مادختسا ةءاسإ ؤا ،اهفادهٔا ؤا ةيعمجلا حلاصم ريغل اهعفانم
 .ىرخأ حلاصم يَأ وأ ،ةينهم وأ ،ةيلئاع ؤا ،ةيصخش بساكم قيقحتل ؛ةيعمجلاب صخشلا ةقالع

 تامازتلالا :٣ ةداملا

 :يلاتلاب مزتلي نٔا ةيعمجلا حلاصل لمعي نم لك ىلع

  ةيعمجلاب طابترالا دنع ةيعمجلا نم ةدمتعملا حلاصملا ضراعت ةسايس ىلع رارقإلا .أ
 ميدقت ؤا ةطساولا ؤا ةاباحملا مدعو ةنامألاو ةيلوؤسملاو ةهازنلاو ةلادعلا ميقب مازتلالا  .ب

  .ةيعمجلا حلاصم ىلع نيرخآلا ؤا سفنلا ةحلصم
 نم هفراعمو هئاقدصأو هلهٔا نم ئا ؤا وه ًايونعم ؤا ايدام ينوناق ريغ لكشب ةدافتسالا مدع  .ت

  .ةيعمجلا حلاصل هلمع ءادٔا لالخ
  كلذب يحوت وأ حلاصم ضراعتل يدؤت يتلا تارارقلا ذاختا يف ةكراشملا بنجت  .ث
  .ايونس حلاصملا نع حاصفإلاب صاخلا ةيعمجلا جذومن ةئبعت  .ج
 ءاوس  ةئراط حلاصم ضراعت ةهبش وأ حلاصم ضراعت ةلاح ئا نع رشابملا هسيئرل حاصفإلا  .ح

 ةيلام ريغ وأ ةيلام تناك
 ةيعمجلا حلاصل لمعي نمم هريغ نه ؤا هنع جتنت دق حلاصم ضراعت ةلاح يأ نع غالبإلا .خ
  كلذ ةيعمجلا بلط لاح يف ؤا ،هدوجو لاح يف ،حلاصملا ضراعت ةلاح ءاهنا تبثي ام ميدقت .د

 حاصفإلا تابلطتم :٤ ةداملا

 نيفظوملا نم مهريغو نييذيفنتلا نيلؤوسملاو ماعلا ريدملاو ةرادإلا سلجم ءاضعٔا ىلع نيعتي -1
 ىلع لوصحلاو ،قبطنا امثيح ،ةيلاتلا تالاحلا نع ةيعمجلل حاصفإلاب ماتلا ديقتلا نيعوطتملاو
  :لمتحم ؤا يلعف ضراعت ىلع توطنا ءاوس ،ةجاحلا تضتقا امثيح ،ةلاح لك يف اهتقفاوم

 حاصفإلا نيعوطتملاو نيفظوملا نم مهريغو ماعلا ريدملاو ةرادإلا سلجم ءاضعٔا ىلع نيعتي .أ
 تناك ءاوس ،ةيجراخ ةسسٔوم ؤا ةيعمج عم مهل يصخش طابترا ؤا ،اهنولغشي فئاظو ةئا نع
 اهجراخ مٔا ةكلمملا لخاد

 حاصفإلا نيعوطتملاو نيفظوملا نم مهريغو ماعلا ريدملاو ةرادإلا سلجم ءاضعٔا ىلع نيعتي .ب
 .ةيحبرلا تاسسٔوملا يف مهل ةيكلم صصح ةئا نع

 نيعوطتملاو نيفظوملا نم مهريغو يذيفنتلا لؤوسملاو ةرادإلا سلجم ءاضعٔا ىلع نيعتي .ت
 نادلاولا( مهرسٔا دارفٔا نم ئا صخت ةيكلم ةصح ؤا ةيلام ةحلصم ؤا ةفيظو ةئا نع حاصفإلا

 عم لماعتت ةيحبر تاسسٔوم ؤا تايعمج ةئا يف )تانبلا/ءانبألاو جوزلا/تاجوزلا/ةجوزلاو
 اهعم لماعتلل ىعست ؤا ةيعمجلا

 نم مهريغو يذيفنتلا نيلؤوسملاو ماعلا ريدملاو ةرادإلا سلجم ءاضعٔا لك ىلع نيعتي .ث
 نٔا نكمي ةلاح ةئا ىلع اهتقفاوم ىلع لوصحلاو ةيعمجلل حاصفإلا نيعوطتملاو نيفظوملا
 نم مييقتلاو ةعجارملل تالاحلا هذه عيمج عضختو .حلاصملا يف روظحم ضراعت ىلع يوطنت

 يف ةيسائر ةفيظو ىلٕا فظوملا لاقتنا دنع .كلذ يف رارقلا ذاختاو ةيعمجلا ةرادٕا سلجم لبق
 ضراعت ىلع يوطنت امبر يتلا فٔياظولا نم كلذ ريغ ؤا ىرخٔا ةرادٕا يف ةفيظو ىلٕا ؤا ةيعمجلا

 لمعلا تايقالخٔاو حلاصملا ضراعت جذومن ةئبعت ةداعٕا فظوملا ىلع نيعتي امبر ،حلاصملا يف
 رشابملا سئيرلا قتاع ىلع عقت امك .ةفيظولا رييغت نم اموي 30 نوضغ يف حاصفإلا نايبو
 .مات وحن ىلع حاصفإلا ةرامتسا ةئبعتب فظوملا مايق نم دكٔاتلا ةيلؤوسم فظوملل

 لؤوسملا اهيلع ةيعمجلا ةقفاوم ىلع لوصحلاو حلاصملا هذه نع حاصفإلا يف ريصقتلا ضرعي  -2
 ةيمنتلاو لمعلا ماظنل اقبط ةيبيدٔاتلا تاءارجإلل نيعوطتملاو نيفظوملا نم هريغو يذيفنتلا
  .ةيعمجلا يف ةيساسألا ةحٔياللاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعامتجالا

 

 حلاصملا ضراعت ةسايس



 

 حلاصملا ضراعت ريراقت :٥ ةداملا

 .ةيريضحتلا ةنجللا ىدل ةرادإلا سلجم ءاضعٔا حاصفٕا جذامن عيمج عدوت -1
 عوطتلا ةرادٕاو ةيرشبلا دراوملا ةرادإ ىدل ةيعمجلا يعوطتم ؤا يفظوم حاصفٕا جذامن عيمج عدوت -2
 ةيعمجلا حلاصل ةمربملا دوقعلاو لامعألاب ااصاخ ااريرقت يجراخلا ةيعمجلا تاباسح عجارم مدقي -3

 ،ةرادإلا سلجم سيئر بلط لاح ،سلجملا وضعل ةرشابم ريغ ؤا ةرشابم ةحلصم ىلع يوطنت يتلاو
  ةيمومعلا ةيعمجلل همدقي يذلا ةيعمجلا ءادأل يونسلا هريرقت عم كلذ نمضيو

 ليصافت حضوي ةرادإلا سلجم ىلع ضرعي اايونس ااريرقت ةيلخادلا ةعجارملاب ةلوخملا ةرادإلا ردصت -4
 ةعدوملا حاصفإلا جذامنل ااقفو ةيعمجلا يفظومل ةحلصم ىلع توطنا يتلا دوقعلا ؤا لامعألا
  .اهيدل

 مازتلالا :٦ ةداملا

 نيلماعلا صاخشألاب مزمز ةيعمج طبرت يتلا قٔياثولا نم ٔازجتي ال ًاءزج دعت ةسايسلا هذه نأ ثيح
  .اهب ةدراولا تامازتلالاو اهماكحٔا ةفلاخم زوجي ال هنٕاف ،اهحلاصل

 

 حلاصملا ضراعت ةحئال جذامن :٧ ةداملا
 

 )1( جذومنلا

 
 رارقإو دهعت

 ................................................ يتفصبو .....................................................  انأ دهعتأو رقأ
 ،)توق( "يهاقملاو معاطملا ةيعمج" ـب ةصاخلا حلاصملا براضت ةسايس ىلع تعلطا دق يننأب
 ةيصخش حابرأ وأ بساكم يأ ىلع لوصحلا مدعب دهعتأو اهيف امب مزتلأو رقأو قفاوأ هيلع ءانبو
 ةيعمجلا يف فظوم وأ ةرادإ سلجم وضعك يعقوم نم اديفتسم ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب
 يبراقأ وأ ةيصخشلا يضارغأل اهدراوم وأ اهلوصأ وأ ةيعمجلا صخت تامولعم يأ مادختسا مدعبو
 .ىرخأ ةعفنم يأل اهلالغتسا وأ يئاقدصأ وأ
 
                                               ............................... :عيقوتلا

 يرجه١٤......../............/........:خيراتلا

                                                   

 م٢٠........../.........../.........:قفاوملا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حلاصملا ضراعت ةسايس



 

 ةحلصم حاصفإ جذومن

 
 ؟ةيعمجلا عم لماعتت ةيحبر ةسسؤم وأ ةيعمج ِّيأ يف ًةيلام ًةحلصم َّيأ كلمت له
 

oمعن oال 

 
 ؟ةيعمجلا عم لماعتت ةيحبر ةسسؤم وأ ةيعمج ِّيأ يف ًةيلام ًةحلصم َّيأ كتلئاع دارفأ نم ٍدرف ُّيأ كلمي له
 

oمعن oال 

 
 لمع ِّيأ كلمتب ةصاخلا ليصافتلا نع حاصفإلا كيلع بجي هنأف ،ةقباسلا ةلئسألا نم يأ ىلع معنب ةباجإلا ةلاح يف
 .كتلئاع دارفأ نم ٍّيأ لبق نم وأ كلبق نم ةيراجت لامعأ ِّيأ يف ةيلام ةحلصم دوجو وأ يراجت
 

  ةنيدملا  طاشنلا مسا

 ةصخر وأ لجسلا مقر  طاشنلا عون
 لمعلا

 

 يرجهلا رادصإلا خيرات
 ةنسلا رهشلا مويلا

 يداليملا رادصإلا خيرات
 ةنسلا رهشلا مويلا

      

 ةقفاوم ىلع تلصح
  ؟ةيعمجلا

 ةكرشلا طبترت له
 عم لمع ةقالعب

 ؟ةيعمجلا
 

 ةيلاملا ةحلصملا
 ةيلامجإلا

)%( 
 

 
 وأ ةطشنأ وأ لامعأ يف كراشت وأ )ىرخأ ةهج يأ وأ ةنجل وأ ةرادإ سلجم يف وضع بصنم لثم( اًبصنم دلقتت له
 )ةيعمجلا لمعب ةقالع اهل( ةيعمجلا ريغ ىرخأ ةهج ِّيأ ىدل ةيوضع كيدل
 

oمعن oال 

 
 سلجم يف وضع بصنم لثم( اًبصنم )تانبلاو ءانبألا/جوزلا/تاجوزلا/ةجوزلا/نادلاولا( كترسأ دارفأ نم يأ دلقتي له
 اهل( ةيعمجلا ريغ ىرخأ ةهج ِّيأ يف ةيوضع هيدل وأ ةطشنأ وأ لامعأ يف كراشي وأ )ىرخأ ةهج يأ وأ ةنجل وأ ةرادإ

 ؟)ةيعمجلا لمعب ةقالع
 

oمعن oال 

 
 بصنم يأ لغشب ةصاخلا ليصافتلا نع حاصفإلا كيلع بجي هنأف ،ةقباسلا ةلئسألا نم يأ ىلع معنب ةباجإلا ةلاح يف
 لبق نم وأ كلبق نم )صاخلا عاطقلا وأ يموكحلا عاطقلا ،ةيعمجلا ءاكرش عم( ةيجراخ لامعأ ِّيأ يف ةكراشملا وأ / و
 .كتلئاع دارفأ نم ٍّيأ

  ةهجلا مسا

  ةهجلا عون
  ةنيدملا

 ةقفاوم ىلع تلصح له
 ؟ةيعمجلا

  بصنملا بحاص 

 ةيلام بساكم ىلع لصحتت له
 ؟بصنملا اذه كيلوت ريظن

 
 بصنملا

 

 

)٢( جذومنلا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حلاصملا ضراعت ةسايس



 

 
 

 وأ ةيلاح ةلص اهلو ةيعمجلا جراخ ةهج نم رثكأ وأ ةيده كتلئاع دارفأ نم دحأ يأل وأ كل تمدق له
 ؟اهلبقت مل مأ اهتلبق ءاوس ةيعمجلاب ةيلبقتسم
 

o معن o ال 

 
 اهلوبق دنع ةيدهلا ليصافت نع حاصفإلا كيلع بجي هنإف ،قباسلا لاؤسلا ىلع معنب ةباجإلا ةلاح يف
 .كتلئاع دارفأ نم ٍّيأ لبق نم وأ كلبق نم

  ةهجلا  ةيدهلا مدقم مسا

 رادصإلا خيرات
 يرجهلا

 ةنسلا رهشلا مويلا
 رادصإلا خيرات
 يداليملا

 ةنسلا رهشلا مويلا
      

  ؟ةيدهلا تلبق له
 ةهجلا طبترت له
 عم لمع ةقالعب

 ؟ةيعمجلا
 

 ةيدهلا ةميق  ةيدهلا عون
  ايريدقت

 
 براضت ةسايس عم ةيشامتمو ةحيحصو ةثدحم هالعأ تامولعملا عيمج انأ هاندأ عقوملا انأ رقأ
 .ةيعمجلا نم ةدمتعملا حلاصملا
 
 :مسالا
 :يفيظولا ىمسملا
 :خيراتلا
  :عيقوتلا

 


