
،ئراقلا يزيزع ،ةئراقلا يتزيزع

ىودعلا جالعل لمعتست يتلا ةيودألا يھ ةيويحلا تاداضملا
نم ديدعلا يطخت ىلع ةيودألا هذھ دعاست .ميثارجلا نع ةجتانلا
نكل و .ضيرملا ةايح ذقنت نأ اضيأ اھنكمي و اديج ضارمألا
ةلاح لك يف ةيويحلا تاداضملا لوانت يرورضلا نم امئاد سيل

.ىودع
ةيويحلا تاداضملا لمع ةيفيك نع هذھ تامولعملا ةقرو كفرعت
.اھلوانت دنع هيلإ هبتنت نأ بجي يذلا ام و

؟ةيويحلا تاداضملا لعافتت فيك

ةحفاكم ىلع مسجلا ةعانم زاھج ةيويحلا تاداضملا دعاست
نوكت امدنع ايرورض اذھ ربتعي .ضارمألل ةببسملا ميثارجلا
كلذ دعب اھنكمي .ديازتت تأدب و مسجلا ىلإ تبرست دق ميثارجلا
الثم عقي ام اذھ .ءاضعألا ضعبب رضت نأ و اباھتلإ ببست نأ

ضعب موقت .يريتكبلا يوئرلا باھتلإلاب ةباصإلا دنع
نيح يف ،ميثارجلا ىلع ةرشابم ءاضقلاب ةيويحلا تاداضملا
.رثاكتلا نم اھعنمب ىرخأ موقت
تاداضملا لوانت دنع يلي ام ىلإ هابتنإلا يساسأ لكشب بجي
نأل .نكمم ردق لقأب و ايرورض كلذ ناك املك اھلوانت :ةيويحلا
ضارمألل ةببسملا تاجيھملا دض لعافتت ال ةيويحلا تاداضملا
انترشب ىلع شيعت يتلا ةعفانلا ميثارجلا دض ىتح نكل و ،طقف
.يطاخملا انئاشغ ىلع و

ةيويحلا تاداضملل ةيبناجلا راثآلا

.ادج ةمئالم و ةنمآ ةيودأ ةباثمب ةيويحلا تاداضملا مظعم ربتعت
روھظ يف ببستت نأ ةيويحلا تاداضملا عيمجل نكمي كلذ مغر
.ةيبناج راثآ

:الثم كانھ كلذل ةقباطملا ةيبناجلا راثآلا نمض نم

مالآ ،لاھسإلا لثم ءاعمألا و ةدعملا ىوتسم ىلع عاجوأ■
نايثغلا و ةدعملا

ضيرملل تامولعم
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.ةكحلا و رارمحإلاك دلجلا ىلع ةيساسح روھظ■

ءاسنلا و تانبلا ىدل ةيلبھملا ةريمخلا ىودع■

ةيعونب ةلمتحملا ةيبناجلا راثآلا روھظ ددع و ةيعون طبترت
تامولعملا نم ديزملل .لوانتت يتلا ةيويحلا تاداضملا
أرقإ و يلديصلا وأ جلاعملا كبيبط لأسإ ،كلذ صوصخب
.ءاودلا لامعتسإ تاداشرإ

؟ةيويحلا تاداضملا لعافتت ىتم

.ايريتكابلا و تاسوريفلا قيرط نع ىودعلا رھظت ام ابلاغ
هنإف كلذ مغر .ةفلتخم ضارمأ روھظ يف تاجيھملا هذھ ببستت
رمألا قلعتي ناك اذإ ام ،ريرقت ةيادبلا يف لھسلا نم امئاد سيل
تاراشإ هباشت لامتحإل كلذ و ،ةيسوريف وأ ةيريتكاب ىودعب
.ضرملا

:يلي اميف الثم ايريتكابلا ببستت ام ابلاغ

 نيتزوللا باھتلإ■

يوئر باھتلإ■

اياحسلا باھتلإ■

ةناثملا باھتلإ■

دلجلا يف ةيحيقت تاباھتلإ■

:يلي ام الثم ةيريتكب بابسأل امئاد عجري

ةيزمرقلا ىمحلا■

يكيدلا لاعسلا■

لسلا ضرم■

ضارمألا ةلاح يف ةيويحلا تاداضملا لوانت بجي ام ابلاغ
نأ ةفرعم مھملا نم .اضيأ يرورض و ديفم كلذ نأل ةيريتكبلا
.تاسوريفلا دض ةلاعف ريغ ةيويحلا تاداضملا
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اضيأ هب مايقلا كناكمإب اذام

ثالثب دصقي .اقبسم ةاطعملا ءاودلا لوانت تيقاوم مرتحإ■
.تاعاس نامث لك الثم مويلا يف تارم

اھب كرمأ يتلا ةدملا بسح يويحلا داضملا لوانت عبات■
تسسحأ ول ىتح جالعلا ةعباتم يرورضلا نم .بيبطلا
.نسحتب

عوجرلا نود نيرخآل هفصو مت يويحلا داضملا لوانتتال■

صخشل كب صاخلا يويحلا داضملا يطعت الو.بيبطلا ىلإ
.ةھباشتم دج ةيضرملا ضارعألا تناك ول ىتح ،رخآ

.ءاملاب يويحلا داضملا لوانت لضفألا نم■

راثآلا عيمجب و هظحالت ام عيمجب جلاعملا كبيبط ربخأ■

.اھيف بوغرم ريغلا ةيبناجلا

نيعضرت وأ لماح تنك اذإ ةلاح يف ،جلاعملا كبيبط يربخأ■
.يويحلا داضملا لوانت لبق ،كلفط

راثآلا و تقولا ،ةعرجلا ،مسإلا نيودت ديفملا نم نوكي دق■
تنأ تلوانت يتلا ةيويحلا تاداضملا لكل ةلمتحملا ةيبناجلا
.كلفط وأ

يويح داضم كلفط وأ تنأ كيطعي نأ بيبطلا نم عقوتت ال■
ضارمألا جالع ىلع دعاسي ال اذھ .ىودعب رمألا قلعت املك
.تاسوريفلا اھببست يتلا

:الثم كانھ ،ةيسوريف بابسأل عجرت يتلا ضارمألا نيب نم

)ىمحلا ،موعلبلا باھتلإ ،ةحكلا ،حشرلا( ماكزلا ضارمأ مظعم■

ازنولفنإ■

)لاھسإلا( ءاعمألا باھتلإ نم ةفلتخم لاكشأ■

ةبصحلا■

.ةيسوريفلا ضارمألا هذھ دض ةلاعف ريغ ةيويحلا تاداضملا ربتعت

ةيويحلا تاداضملا لوانت لبق

داضم لوانتت نأ لبق جالعلاب ةديج ةيارد ىلع نوكت نأ بجي
:جلاعملا كبيبط ىلع ةيلاتلا ةلئسألا حرط الثم كنكمي .ام يويح

؟يويح داضمل ةجاح يف انأ اذامل■

؟ةلمتحملا ةيبناجلا راثآلا يھ ام■

؟يويحلا داضملا لوانت يلع بجي موي مك■

؟هلوانت بجي مويلا يف ةرم مك■

نم مأ لكأ ةبجو ءانثأ يويحلا داضملا لوانت نكمملا نم لھ■
؟لكألا دعب مزاللا

؟لوانتأ يتلا ىرخألا ةيودألا ىلع يويحلا داضملا رثؤي لھ■

داز املك ،ةيويحلا تاداضملا لوانت و مادختسإ ددع داز املك
نم ديزملا دجت .ةمواقملا ميثارجلا راشتنإ و روطت رطخ
نم ىرخأ ةقرو ىلع عوضوملا اذھ صوصخب تامولعملا
.عبرملا رظنأ ،ضيرملل تامولعم

تامولعملا نم ديزملا

ةيفاضإ تامولعمل طباور

:ةحفصلا ىلع “ةيويحلا تاداضملاب جالعلا„ ثحبلا ةملك تحت عوضوملا اذھ صخت يتلا و ةققدملا تامولعملا نم ةعومجم دجت

ed.noitamrofni-netneitap.www

ةحفصلا ىلع “ةيويحلا تاداضملا دض ةمواقملا„ تامولعملا ةقرو دجوت
netneitap-reuf-noitamrofnizruk/ed.noitamrofni-netneitap.www

رداصملا
:ىلع اھيلع دانتسإلا مت يتلا رداصملا عيمج دجت .ىضرملل ىضرملا نم حئاصن و ةثيدح ةيملع ثاحبأ جئاتن ىلع تامولعملا هذھ نومضم زكتري

nelleuq/akitoibitna/netneitap-reuf-noitamrofnizruk/ed.noitamrofni-netneitap.www
131000/QZA/1016.01:IOD
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.نومضملا نع لوؤسم
 )QZÄ(بطلا يف ةدوجلل ءابطألا زكرم
VBK وKÄB نيب كرتشم زكرم
5004030-5552:ليميإلا5004030-0052 :فتاھلا

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