
 

 

 ةیھیجوت تاظحالم
 لامكإ لوح

 بلطلاب راطخإلا
 
 
 

 .جذومنلا يف مقرم مسق لكل ةبولطملا تامولعملا حضوت يھف .بلطلاب راطخإلا لامكإل ةیجیردت تاھیجوت ةیلاتلا تاظحالملا لثمت
 
 

 فارطألا لیصافت - 1 مسقلا
 

 صخشلاو )يعدملا( بلطلا مدقم صخشلل ينورتكلإلا دیربلا ناونعو سكافلا مقرو فتاھلا مقرو ناونعلاو لماكلا مسالا میدقت مسقلا اذھ بلطتی
 فارطألا/فرطلاو كب لاصتالا ةیفیك ةمكحملا فرعت ثیحب لیصافتلا نم نكمم ردق ربكأ میدقت مھملا نمو .)ھیلع ىعدملا( بلطلا هدض ھجوملا
 .ةیئاضقلا تاءارجإلا ءانثأ رخآلا
 
 

 بلطلا نع ةزجوم لیصافت - 2 مسقلا
 

 .كبلط میدقت يف يعسلا دنع اھیلإ دنتست يتلا عئاقولل اًزجومو اًحضاو ًافصو مدقت نأ اذھ بلطتیو .بلطلا ةعیبط دیدحت مسقلا اذھ يف كیلع بجی
 ىلإ ةراشإلا كیلع يغبنی امك .بلطلا يف رظنلل يئاضقلا صاصتخالا كلتمت ةمكحملا نأب داقتعالل كعفدت يتلا بابسألا دیدحت كلذك كیلع بجی
 میدقت فدھتست نأ يغبنی .كبلط میدقت يف كدعاست اھنأ دقتعت يتلا )لاملل رطق زكرم حئاول وأ لاملل رطق زكرم نوناق لثم( ةلص يذ نوناق يأ
 .كبلطل اًمعد عوفدلا نم رتویبمكلاب ةبوتكم تاحفص 8 نع دیزی ال ام
 
 
 ةیئاضقلا تاءارجإلا ةلحرم - 3 مسقلا
 

 ةسلجل دعوم دیدحت ةلاح يف .ةددحملا كتلاح يف ةیئاضقلا تاءارجإلا ةلحرم ،ةلصلا يذ عبرملا قوف ریشأتلا لالخ نم ،حضوت نأ بجی
 .عامتسالا ةسلج ةعیبطو خیراتلا لیصافت میدقت كیلع بجیف ،عامتسالا
 
 بلط میدقت ىلإ كعفدت يتلا بابسألا حضوت نأ كیلع بجیف ،ةمكحملا مامأ ةلص تاذ ةیلاح ةیئاضق تاءارجإ يأ دجوی الو ًابلط مدقت تنك اذإ
 .لوألا ماقملا يف ةمكحملاب لاصتالاب كحصننف ً،الجاع بلطلا ناك اذإو .ىوعد جذومن میدقت لبق
 
 
 ةمعادلا قئاثولا - 4 مسقلا
 

 ببس دیدحتو مسقلا اذھ يف قئاثولا درس يغبنیف ،)ىرخأ ةیراجت ةقیثو وأ دقع لثم( بلطلاب راطخإلا بناج ىلإ ةیفاضإ قئاثو مدقت تنك اذإ
 ىرت يتلا قئاثولا طقف مدقت نأ كل يغبنی .كبلطب ةلص تاذ اھنأ ىرت ةیدرف ةقیثو لك ةعلاطم ىلإ ةلحرملا هذھ يف ةمكحملا جاتحت ال .اھتیمھأ
 .كبلط میدقت يف كتدعاسمل ةیرورض اھنأ



 

 

 ينوناقلا لیثمتلا - 5 مسقلا
 

 كعم سیلو( كسفنب بلطلا مدقت تنك اذإ .ال مأ ًانوناق كلثمی نم كانھ ناك اذإ ام ىلع ةمكحملا علُطت نأ مسقلا اذھ يف كل يغبنی
 .كنع ةباین جذومنلا اذھ لمكی نأ كیماحمل يغبنیف ،كل ينوناق لیثمت دوجو ةلاح يف ."ال" عبرم قوف ریشأتلا كل يغبنیف ،)ٍماحم
 ةمكحملا ملعت ثیحب كیماحمب لاصتالا تانایب حضوت نأ كل يغبنیف ،كسفنب جذومنلا اذھ لمُكت كنكل ًانوناق كلثمی نم كانھ ناك اذإ
 .ھب لاصتالا ةیفیك
 
 
 ةغللا - 6 مسقلا
 

 كلذ يف امب( ةمكحملا ىلإ ةمدقملا قئاثولا عیمج لامكإ بجیو ةیزیلجنإلا ةغللاب ةداع ةمكحملا مامأ ةیئاضقلا تاءارجإلا متتس
 نع ًایضار تنك اذإ .)كلذ تدرأ نإ ةیبرعلا ةغللاب لصألا قبط خسن میدقت كنكمی ھنأ مغر( ةیزیلجنإلا ةغللاب )بلطلاب راطخإلا
 ءارجإ يف بغرت تنك اذإ كنأ ریغ ."ةیزیلجنإلا" عبرم ىلع ریشأتلا كل يغبنیف ،ةیزیلجنإلا ةغللاب ةیئاضقلا تاءارجإلا ذیفنت
 ةغللاب ةیئاضقلا تاءارجإلا ذیفنت يف بغرت تنك اذإ ھنأ ركذت ."ةیبرعلا" عبرم قوف ریشأتلا كل يغبنیف ،ةیبرعلا ةغللاب كتیضق
 .ةیزیلجنإلا ةغللاب )اھیلإ تدنتسا قئاثو يأو( بلطلاب راطخإلا نم ةخسنب ةمكحملا دمت نأ كیلع بجی لازی الف ،ةیبرعلا
 
 
 بلطلاب راطخإلا نم ةخسن لاسرإ - 7 مسقلا
 

 نوكی فوسو .ال مأ رخآلا فرطلا ىلإ بلطلاب راطخإلا نم ةخسن لاسرإب تمق دق تنك اذإ ام ىلع ةمكحملا عالطإ كیلع بجی
 اھل تمدق يتلا ةكرشلا تانایب وأ صخشلا مسا میدقت كیلع بجی ،كلذب كمایق لاح يفو .تالاحلا مظعم يف ًایعیبط ًءارجإ اذھ
 .)سكافلا وأ يصخشلا میلستلاك( ھتقیرطو راطخإلا میدقت خیراتو ،بلطلاب راطخإلا
 

 بجی .ھیجولا ببسلا كلذ ركذ كیلع بجیف ،رخآلا فرطلا ىلإ راطخإلا بلط نم ةخسن لاسرإ مدعل ھیجو ببس دوجو ةلاح يف
 .رخآلا فرطلا ىلإ بلطلاب راطخإلا نم ةخسن لاسرإل ھیف ططخت يذلا دعوملا لوح تانایب میدقت كلذك كیلع

 
 
 
 تامولعملا ةحصب ةدافإلاو رارقإلا - 8 مسقلا
 

 ،ةلجسم ةسسؤم وأ ةكرش نع ةباین بلطلاب راطخإلا لامكإ لاح يف .كنع ةباین كیماحم وأ تنأ ھعقوتو مسقلا اذھ لمُكت نأ بجی
 لوؤسم وأ ریدم وأ يذیفنتلا سیئرلا وأ ریتركسلا وأ ةنازخلا نیمأ وأ ةرادإ سلجم وضع بناج نم بلطلاب راطخإلا عیقوت بجیف
 .ةنیدملا سلجم تالجس لوؤسم وأ ةسسؤملا سیئر وأ ةدمعلا بناج نم ،ةسسؤملا ةلاح يف وأ ،ةكرشلاب رخآ
 

ّقوی صخش يأ دض ةمكحملا ءاردزا تاءارجإ يف عورشلا نكمی  .اھتحصب نیمأ داقتعا نود نم تامولعملا ةحصب ةدافإ ىلع عِ
 


