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،ضيرملا يزيزع ،ةضيرملا يتزيزع
ًةداع ةراضلا ريغ تاجِّيهُملا ىلع ىتح وبرلا ىضرم سكتري
ٍةيئاوه ٍتابيصق باهتلا ةئرلا يف دَّلوتي ثيح .ًايوق ًايعانم ًاساكترا
دق يتلا و سفنتلا يف ٍةبوعص ىلإ دوقي امب اهقُّيضت ىلإ يدؤي
ضعب مكل مدقن يلي اميف .ةايحلل ةددهم ىوصقلا اهتالاح يف نوكت
.يبصقلا وبرلاب ةقِّلعتملا تامولعملا

وبرلا تاببسم
:ةيسفنتلا يراجملل يباهتلالا مَُذوتلل ةديدع تاببسم كانه
جرأتسملا■

نم تايساسحلا ربتعت .ناسنإلا دنع ةيساسحلا ببست داوم يه
.نيعفايلا و لافطألا دنع وبرلل ةيسيئرلا تاببسملا
ميثارجلا و تاسوريفلا■

.ةيوبرلا تاياكشلا ىلإ هدعب دوقي ًايسفنت ًاجمخ ءدبلا يف ثِدحُت
لافطألا و عضرلا دنع ةيسفنتلا يراجملا جامخأ حدقت ام ابلاغ
.وبرلاب ةباصإلا
ةجيهملا داوملا■

وأ قيرطلا ىلع يشملا ءانثأ ،تيبلا يف اهقاشنتساب موقت يتلا
داوملا هذه نوكت دق .ابلاغ اهيف دجاوتت يتلا نكامألا يف
.رئاجس ناخد وأ ثولم ءاوه نع ةرابع ةجيهملا
سيساحأ■

يتلا و ىرخأ سيساحأ وأ نزحلا وأ ،فوخلا وأ ،حرفلا لثم
.اهتدايز وأ تاياكشلا روهظ ىلإ وبرلا ىضرم دنع يدؤت دق

ةمهم تاصوحف
تاصوحف ةطساوب اهتاببسم و وبرلاب ةباصإلا ىلع فرعتلا متي
:ةفلتخم
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 جالعلا
جئاتن و نيباصملا ةبقارم ىل-ع ًءا-ن-ب جال-ع-لا ه-ي-جو-ت ن-ك-م-ي
 جالعلل ة-ل-م-ع-تسم-لا ة-يودألا لا-خدإ ةدا-ع م-ت-ي .تاصو-ح-ف-لا
.(ذاذرإلا) قاشنتسالاب
يراجملا باهتلا ديعبلا ىدملا ىلع فقوت يت-لا ة-يودألا مد-خ-ت
ةيئاودلا ةئفلا هذه ىلع قلطي .تاياكشلا نم ةياقولا يف ةيسفنتلا
 نوزيتروكلا انه اهلضفأ و ىدملا ةليو-ط ةر-ط-يسلا ة-يودأ مسا
.ذاذرإك
عيسوتب موقت يتلا و ةجاحلا دنع ذخؤت يتلا ةيودألا لمعتست
ةعرسب ضيفختلل كلذ و عيرس لكشب ةئرلا يف ةيئاوهلا بعشلا
ةعيرسلا موكتيميماتيبلا تاززعم ةصاخ كلذل حلصي .مالآلا نم
.لوعفملا
ًاضيأ ًانايحأ وأ قشنتسمك ةرورضلا ةلاح يف ةيودألا هذه لمعتست
ذخأ كلذ ىلإ ةفاضإلاب نكمملا نم .وبرلا طغاض ةطساوب
ةبح لكش ىلع كلذ و مفلا ربع ةئراط ةلاح يف نوزيتروكلا
.ءاود
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(هافشلا ِّمض ةينقت) سفنتلا تاينقت مُّلعت■
سفنتلا لهست يتلا مسجلا تايعضو ملعت■

(ىمرملا سراح ةيعضو ،روطنحلا قئاس سولج ةقيرط)
وبرلاب ةصاخلا ةيبيردتلا جماربلاب ةكراشملا■
ةيكرحلا تاطاشنلاب رارمتسالا و ةضايرلا ةسرامم■
سفنلاب ةيانعلا■

ةزكرملا كتيانع ةيسفنتلا يراجملا تاباهتلإ بلطتت
نيخدتلا مدع■
وبرلا ءادب نيباصملا ةياعرب صاخ جمانرب روضح كنكمي
نو-ك-ت نأ وه جما-نر-ب-لا اذه فده .(و--بر--لاPMD :رصتخم)
لأسإ .نييئاصخألا و مومعلا ءابطألا فرط نم ةقسنم كتياعر
.ةيناكمإلا هذه نع كبيبط
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 لحارملاب جالعلا ططخم

و ضرملا ةروطخ ةجردب وبرلل يئاودلا جالعلا ططخم قلعتي
كانه .ةفلتخم لحارم ربع جالعلا متي .ضرملا ةبقارم ةجردب
صاخ رخآ و نيعفايلا و لافطألاب صاخ يلحرم جالع ططخم
.نيغلابلاب

كسفنب هب مايقلا كناكمإب اذام
وبرلا تاببسم بنجت■
كلفط دنع وأ كدنع ضرملا روطت ةبقارم■
تارذملا و ةيودألا لامعتسإ ملعت■
ةمظتنم ةفصب ةيودألا ذخأ■
سايقملا نيودت و ةورذلا قفدت سايق■

جارختسإ اهب متي يتلا ةعرسلا ىلإ ةورذلا قفدت سايقم ريشي)
(.ةئرلا نم ءاوهلا
تامولعملا نم ديزملا

طقنلا مهأ صِخلُت يهو ةثيدح ةيملع تاسارد و فراعم ىلع ضيرملاب ةصاخلا تامولعملا هذه زكترت
.“وبرلا„ ضيرملا تاداشرإب ةطبترملا
ةيفاضإ تامولعمل طباور
:“وبرلا„ ضيرملا تاداشرإ

netneitap/ed.neiniltielsgnugrosrev.www
:ضيرملا تاداشرإ زاجنإ يف نومهاسملا ءاكرشلا وأ تاذلا ةدعاسم تامظنم
fp/ed.qza.www ,eflihtsbles/gnugilietebnetneitap/ed.noitamrofni-netneitap.www
ةيتاذلا ةدعاسملاب لاصتالا
:(تاذلا ةدعاسم تاعومجم ةدناسم و عيجشتب ةصاخلا تامولعملل ةينطولا ةحلصملا)SOKAN ب لاصتإلا ،مكنم برقلاب تاذلا ةدعاسم ةمظنم ىلع فرعتلل

ed.sokan.www،06981013030 :فتاهلا
ضيرملا تاداشرإ
صحفلا قرطو بابسأب   قلعتت ةيساسأ تامولعم مدقت و.يداع صخش يأ اهمهفي نأ لهسلا نم ةغلب  جالعلل ءابطألا تايصوت ضيرملا تاداشرإ مجرتت
ةيداحتإلا ةباقنلا ةنيعملا ىضرملا تاغايص و (“ةينطولا ةياعرلا تاداشرإب„ ةامسملا) ةيبط تاداشرإ ءاشنإ و قيقحت جمانرب ىلع فرشي .ام ضرمل جالعلاو
.(FMWA) ةصاخلا ةيملعلا و ةيبطلا تايعمجلا ةسسؤم و (VBK) يحصلا نيمأتلا ءابطأل ةيداحتإلا ةعومجملا و (KÄB)ءابطألل

640000/QZA/1016.01:IOD
.نومضملا نع لوؤسم
 (QZÄ)بطلا يف ةدوجلل ءابطألا زكرم
VBK وKÄB نيب كرتشم زكرم
5004030-5552:سكافلا5004030-0052 :فتاهلا

gro.ofnitap@liam :rentraphcerpsnA/liaM-E
gro.ofnitap.www
ed.qzea.www
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