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 ةمدقم

 ،اهب PQRعوطتملاO ة-عمجلا ةقالع م-ظنت اهنأش نم @?<لا ع>طتلا تاسا-س حيضوتو د2دحت وه ل-لدلا اذه نم ضرغلا
 .PQRفرطلا ال̀ قوقحو تا\جاو حيضوتو د2دحت قXYط نع كلذو
 
 ل$لدلا قاطن

lR ةفلتخملا فارطألل ةددحملا تا-لوؤسملاو ع>طتلا ة-لمعل ةماعلا تا-لوؤسملا ل-لدلا اذه ددح2
 لمعلا @

  .@mوطتلا

 ع2طتلا موهفم

اعم PQRنثالا وأ تقولا وأ لاملا وأ دهجلاO عnoتلا
u

ا\لاطم س}ل عمتجملا ةمدخل طاشw وأ لمعO ما-قلل ،
u

 Oوأ درفلا ه 
lR ة-عمجلا ت\غر ن�و .هعوطتل يدام nQغ عفاد�و هنع الوئسم

 لداعت ال @�ف ،اهيعوطتمل ة2داملا ا2ازملO م2دقت @
lR لوذ\ملا تقولاو دهجلا

 . @mوطتلا لمعلا @
 

 ع2طتملا وG نم

lR ةnoخ وأ ةراهمO عتمتي يذلا صخشلا وه
�R-ظو وأ يدام دودرم يأ طا?nشا نودO ،ة-عاوط @mامتجا طاشw ءادأ @

@ 
 . لوذ\ملا ەدهج لOاقم

 
 ع2طتلا عاونأ

lR ًالماع ع>طتملا نوك2 ث-ح ،رمتسملا وأ مئادلا ع>طتلا -
 .)ددحم @�وي ماودO(  رمتسم ل�ش� ة-عمجلا @

اطو��م ع>طتلا نوك2 نأ ،طو��ملا وأ تقؤملا ع>طتلا -
u

: 
• Oفn?ف وأ ةددحم ة-نمز ةn?ةجاحلا بسح ةعطقتم ة-نمز تا. 
 .ةددحم تا-لاعف ةلمج وأ ددحم طاش�ب •

  ع2طتلا ةرادإ فادGأ

 ة-عمجلا دYوزت لالخ نم كلذو ،ةل-¢نلاو ة-ماسلا ة-ناسwإلا فادهألا نم ددع قيقحت �إ ع>طتلا ةرادإ فدهت
Oخ مهل نمم دارفألا نم ة�>لطملا دادعألاnoضوهنلا اهل نكم2 تاراهمو تا Oامتجالا لمعلاm@ ة-عمجلا لخاد Oام 
lR @¥اسألا فدهلا نكمYو . اهفادهأ قيقحت ¤ع اهدعاس£

 عضوو ،PQRعوطتملا دوهج ه-جوتو ع>طتلا ة-لمع م-ظنت @
 ل�شلاO مهتاردق نم ةدافتسالا نمض2 امO اهمY>قتو مهلامعأ ةعOاتمو ،مهل ةمزاللا ة-¢Yردتلا جماnoلاو ططخلا
 .اهق-قحتل ة-عمجلا »سª @?<لا فادهألا ققح2 امO حيحصلا

 ة$منتلل ءاض$بلا ة$عمجل ة$عوطتلا ماهملا فادGأ

lR لفا�تلاو ءاطعلاو لذ\لاو ةمهاسملا حور ة-منت -
 .عمتجملا ةمدخل PQRعوطتملا @

lR ةكراشملل PQRعوطتملل ةصرفلا ةحاتإ -
 .ةطشwألاو تامدخلا م2دقت @

  .عمتجملا هجاوت @?<لا تال�شملا عم لماعتلل PQRعوطتملا دادع�و بYردت -
lR صقنلا نع ةجتانلا يومنتلا لمعلا تال�شم نم دحلا -

 . ة��Y°لا رداو¯لا @
 .ة-عمجلا فادهأ قيقحت ¤ع دعاس£ امO عمتجملا دارفأ نم ةnoخلا باحصأ نم ةدافتسالا -
 .PQRعوطتملا دوهج نم ةدافتسالا لالخ نم اهتيمنتو لمعلا ةئ²ب رY>طت -
PQR lRعوطتملا نم ةدافتسالا -

@ w�� إلا ةلاسرلاwة-عمجلا اهانب³ت @?<لا ة-ناس . 
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 ع2طتلا تالاجم

 .مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا -
lR ةكراشملا -

 . ة-ئاعدلا تالمحلا @
lR ةكراشملا -

 .ةY>عوتلا ضراعملا م-ظنت @
lR ةكراشملا -

 .را\خألا ��wو ة-فحصلا تا-طغتلا @
lR ةكراشملا -

 .ة-عمجلا ةطشwأO فXYعتلا @
 .ة-حصلا ة-منتلاو ة2اعرلا تامدخو ة-عامتجالا تامدخلا م2دقت -
lR ةكراشملا  -

 . تا-لاعفلا ذ-فنتو م-ظنت @
lR ةكراشملا  -

R·اد-ملا حسملا @
@. 

lR ةكراشملا -
  .ة-نالعإلا م-ماصتلا @

lR ةكراشملا -
 .تانا-بلا لاخدإ @

lR ةكراشملا -
 .@mامتجالا لصاوتلا عقاوم @

 .ة-ف-قثتلاو ةY>عوتلا ةطشwألا م2دقت -
lR ةكراشملا -

lR ةYرادإلا ماسقالا لامعأ @
 . ة-عمجلا @

  ع2طتملا را$تخال ةماع NOياعم

 .هتنامأو ةـتيقادصمو ة\يطلا هتعمس -
 .لمعلل ة�>لطملا ةXYمعلا ةئفلل R·دألا دحلا ەؤاف-³سا -
 .ةصاخ فادهأل س}لو ەدحو « لمعلا هصالخإ -
 .هل سمحتلاو هـ-لإ ل̀وملا لمعلاO ماn?Rلالا ¤ع هتردق -
lRا¼لا تقولا رفوت -

 .لمعلل ه2دل @
lR ه2دل ةnoخلا رفوت -

 .كلذ لمعلا بلطت اذإ ،لمعلا لاجم @
 .ةفلتخملا عمتجملا تائفO لاصتالا ¤ع هتردق -
 .@mامجلا لمعلا ¤ع هتردق -
 .هل هجوملا بYردتلا باع-³سا ¤ع هتردق -

  ع2طتملا قوقحو ة$عمجلا تاماNQRلإ

 :@�اتلاO ع>طتملا مامأ ة-عمجلا مn?Rلت
lR هقح ظفح -

 .ريدقتو ما?nحاو ة-نهمO هعم ة-عمجلاPQR Oلماعلا ةفا̀ لماعت @
ا-لعف دعاسª ەدوهج نأو ەرود ة-مهأO ەراعشإ -

u
 lR

 .ة-عمجلا فادهأ قيقحت @
 .كلذO هتقفاوم ذخأو هتاردقو هتا-نا�مإ عم بسان³ي امO هل ةل̀وملا تا-لوؤسملا د2دحت -
  .ه-لإ ةل̀وملا ماهملا همامتإل ةYروR¾لا تامولعملاO ەدادمإ -
lR دجتس£ ام ل̀و ة-عمجلا خانم ¤ع هعالطإ -

 .هماهمO ةقالع هل اهتام-ظنتو اهلامعأ @
  .ة-لعافو ةءافكO هتمهم زاجنإل مزاللا فا�Àإلاو هل بYردتلاو ه-جوتلا م2دقت -
 .بولطملا ل�شلاO اهنم ةدافتسالل هتاردقو هتاقاط ف-ظوتو ه\هاوم زاربإ ¤ع هتدعاسم -
- Oد-قتلا Oاق\سم اهيلع قفتملاو هلمعل ةددحملا ة-نمزلا ةدملا

u
PQR lRلوئسملا عم 

 .ة-عمجلا @
اتا\ثإ ەؤاطع�و همXYكت -

u
 ، ريدقتلاو ركشلا تاداهش م2دقتب وأ لمعلل @Áخلا م-يقتلاO امإ هO ماق يذلا لمعلا ¤ع 

lRو .اهيلع قفتملا ة-نمزلا ةدملا لما̀ همامت�و ،ه-لإ ةل̀وملا ماهملا ذ-فنت هتداجإ ط���
 نع هعاطقنا لاح @

 .ةداهش وأ تا\ثإ يأ م2دقتب ة-عمجلا مn?Rلت ال ەراذتعا وأ لمعلا
 ة2داملا فYراصملا ةفا̀ لمحتت اهن¯لو ،هلامعأ لOاقم ع>طتملا ەاجت ة-لام تاماn?Rلا يأ ة-عمجلا ¤ع بت?nي ال -

 .لقنلا فYراصم` اهزاجنإل ه-لام غلا\م فÂ اهيلع بت?nي ماهمO ما-قلاO ع>طتملا ف-ل�ت ¤ع ة\ت?nملا
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 ة$عمجلا قوقحو ع2طتملا تاماNQRلإ

 :@�اتلاO ة-عمجلا مامأ ع>طتملا مn?Rل2
 .طاشwو ة2دج ل�O لمعلاو ةردا\ملا -
 .دحاولا قXYفلا حورب لمعلاو ،ءالمزلا عم نواعتلاو لماعتلا نسح -
lR نسحلا قلخلاO @¤حتلا -

 .ةد-فتسملا ةئفلا عم هلماعت @
�¥امتي امÅo@ Oراخلا ەرهظمO مامتهالا -

 ةع-بط ه\لطتي امو ،عمتجملل ةماعلا بادآلاو @�السإلا نيدلا م-لاعت عم @
 .هO هطانملا ةلمع

 ة?nف لالخ ة-لاع حورب ءادألاو ،هجو لمÇأ ¤ع ه-لإ ةل̀وملا ماهملا ذ-فنتو ،ة-لوؤسملا لمحتل ماتلا دادعتسالا -
  .ع>طتلا

PQR lRلوؤسملا تاهيجوت ل\قتو هجو لمÇأ ¤ع هO طونملا لمعلاO ما-قلا -
 .ة-عمجلا @

lR ةكراشملاو ،ة-مسرلا لمعلا د-عاومO د-قتلا -
 .ة-عوطتلا تا-لاعفلاو ةطشwألا @

ا-لحم اهيلع فراعتملا كلت وأ ة-عمجلا لخاد @mوطتلا لمعلا مظنت @?<لا PQRناوقلاو ةمظنألا ما?nحا -
u

 .اهب ماn?Rلإلاو 
 عم اهنع ث2دحلا وأ ة-عمجلا جراخ اهئاشفإ مدعو ة-عمجلاO ةصاخلا تامولعملاو لمعلا راÀأ ¤ع ظافحلا -

 .نXYخآلا
 ف-لا�تلا لقأO فادهألا ققح2 امO اهمادختساو هل ةحونمملا اهدراومو ة-عمجلا تا¼لتمم ¤ع ظافحلا -

 .ةنكمملا
lR ةكراشملاو روضحلا -

 .PQRعوطتملا بYردتو دادعإ ةطشwأ @
- ªقت م-لسXYماق يذلا لمعلا نع ع>طتلا ر Oكلذ هنم بلط اذإ ،ه. 
ا-باتك ةقفاوملا ذخأ دعO الإ ة-�يع وأ ة2دام تنا̀ ءاوس تاعnoتلا عمجO هما-ق مدع -

u
 كلذو ة-عمجلا ل\ق نم 

Oتلا عمج ه-لمع م-ظن³ب ةصاخلا ة-ماظنلا تاءارجإلا عا\تاnoتاع. 
ا-باتك مهنم نذألا ذخأو ة-عمجلاPQR Oلوئسملل ع>جرلا دعO الإ ة-عمجلا مساu Oادوعو هئاطعأ مدع -

u
اصرح كلذو 

u
 

lR ع>قولا مدعل
 .ة-نوناق تال�شم يأ @

 @mوطتلا لمعلل هئادأ ءانثأ ةف-ظوب ة\لاطملا وأ ،ة-عوطتلا لامعألا ةج-³ن ة-لام تاقحتسم يأO ة\لاطملا مدع -
 .ەدعO وأ

 نم اهب PQRلماعلاو ة-عمجلا حلاصمR O¾ت ىرخأ فادهأ وأ ة-صخش بسا�م قيقحتل هلمع لالغتسا مدع -
 .ىرخأ تاهج وأ PQRعوطتم وأ PQRفظوم

lR قحلا ة-عمجللو
 :@�اتلا @

ا\سانم ەارت امO ،ةËYمر ةأفا�م ع>طتملا حنم -
u

 قفتملاو ةددحملا ع>طتلا ة?nف لالخ تامدخ نم اهل همدق2 ام ءازإ ،
 .اهيلع

lR ع>طتملا تامدخ ءاهنإ -
ا\سانم ەارت تقو يأ @

u
 :@�اتلا نم يأ ثودحO كلذو ،

 .اهيلع قفتملا ع>طتلا ةدم ءاهتنإ •
 .هنم ة�>لطملا رYراقتلا ل-جسªو فا¾نالاو روضحلا تاقوأO ع>طتملا ماn?Rلا مدع •
 .ه-لإ ةل̀وملا ماهملا زاجنÍب ع>طتملا ماn?Rلا مدع  •
 .ة-عمجلا حلاصمO ع>طتملا راÂRإ  •
 ة-عمجلا ەارت ام وأ اهيلع قفتملا ةدملا وأ هنم بولطملا لمعلا ءافتناO ع>طتملل ة-عمجلا ةجاح ءافتنإ •

 .كلذ لا-ح
 .)QÎ<س( م-يقت ¤ع ع>طتملا لوصح •

 ع2طتملا لمع م$يقت NOياعم

lR ع>طتملا ةءافك -
 .هنم ة�>لطملا ةمهملا ءادأ @

 .ةماعلا طOاوضلاو د-عاوملل هما?nحاو ة-لوئسملاO هساسحإ -
 .ة-عمجلل ه-طع2 يذلا تقولا مجح -
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 .لمعلا قXYف عم هنواعتو هنم بولطملل هتباجتسا -
lR رارمتسالا هتبغر -

 .@mوطلا لمعلا @
  .هتا-كولس  -

 ع2طتملا ريدقتو NORفحت لاXشأ

 .رمألا بلطت نإ هل صصختملا بYردتلا م2دقت -
 .هتاردقو هئادأ روطت ىدم ¤ع هسفنب فق-ل هعم قيس�تلاO اYرود هم-يقت -
  .هتا-حالصو هتا-لوؤسم ةداYز -
 .اهتازاجنإلو ة-عمجلل ءامتنالاO ەراعشإ -
اY>نعم هتأفا�م -

u
lR همXYكتب 

lR وأ ة-عمجلل ماع عمجت @
 ة-عمجلل يرودلا داقعنالا لالخ وأ يونسلا اهلفح @

 .ة-مومعلا

 تا$لوؤسملا 
 .اهيف درو امO د-قتلا ع>طتلا ة-لمع نولوتي نيذلا دارفألا عيمج ¤عو ة-عمجلا ةطشwأ نمض ةسا-سلا ەذه قبطت
lR نومدختسُ£ نيذلا كئلوأ عجشÐو

 ة-قالخألا دعاوقلا ل-لد ¤ع عيقوتلاو عا\تاو ةءارق ¤ع ع>طتلا ة-لمع @
 .@R<هملا كولسلاو
 
 عجارملا
lR ة-عمجلا ةرادإ سلجم دمتعا 

lR )    ( عامتجالا @
lR ةسا-سلا ەذه )     ( هترود @

@ 00Ô00Ô0000 .  
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 "أ" قحلملا

 

 ة$عوطتلا ماهملاو ماهملا م$يقت NOياعم
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ªياعملا ەذه لالخ نم ة-عمجلا عيطتسnQ موقت نأ Oم-يقتل ةددعتم تاودأ دادعإل س}ياقملا نم اهبساني ام را-تخا 
 ةءافكو لامعأ س}قت ةادأ دادعإل ة\سانملا ةلئسألا را-تخا اهنكم2 ، بناج نم ، لاثملا ل-¢س ¤عف .ة-عوطتلا اهماهم
 .ة-عمجلا ءادأ نعو ة-عوطتلا ةمهملا نع هسفن ع>طتملا اضر س}قتل ىرخأ ةادأ دادعإ رخآ بناج نمو .ع>طتملا

 ة$عوطتلا ماهملا NOياعم

 ة$ساسألا cRبلا – ًالوأ

 باeسألا
 اذG ققحت لG ققحتلا ىوتسم

 م$يقتلا kانع ؟iنعلا
 معن ال د$ج طسوتم ف$عض

 ةسسؤملا ةحلصم نامض      

 نود-فتسملا ةحلصم نامض      

 نوعوطتملا ةحلصم نامض      

 ةسسؤملا ةلاسر ةقفاوم      

 PQRعوطتملل ة��Y°لا دراوملا ةمظنأ ةقفاوم      

 دوهج م-ظنتل ة-ج-تا?nسا عضو      
 PQRعوطتملا

 ةمزاللا دراوملا nQفوتو ةنزاوم عضو      
 pqامجإلا    

ا$ناث
s

 ة$عوطتلا ةمدخلا قاطن - 

 باeسألا
 اذG ققحت لG ققحتلا ىوتسم

 م$يقتلا kانع ؟iنعلا
 معن ال د$ج طسوتم ف$عض

 ة-لام دراوم نودØ@ Oسؤم لمع      

 لمع صرفل @Øسؤملا لمعلا لY>حت      
 ة-عوطت

 PQRعوطتملا ¤ع @Úخش ل�ش� فرعتلا      
 مهتا\غرو

lR ةقثلا      
 PQRعوطتملا تاردق @

lR ةسسؤملا ةكراشمل PQRعوطتملا ةوعد      
@ 

 اهفادهأ قيقحت

 PQRعوطتملا تاراهمل لمعلا صرف ة\سانم      
 مهتا\غرو

�R-ظو فصو دادعإ      
 ة-عوطتلا ماهملل @

 فدهتسملا رثألاو تاجرخملا د2دحت      
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 سا-قلا تاودأ د2دحت      

 تاجرخملل لوصولل ةطخ عضو      

      Àعوطتملل ةطخلا ح�PQR أتلاوÝنم د 
 اهل مهباع-³سا

 pqامجإلا    

اثلاث
s

 بxردتلاو ه$جوتلا - 

 باeسألا
 اذG ققحت لG ققحتلا ىوتسم

 م$يقتلا kانع ؟iنعلا
 معن ال د$ج طسوتم ف$عض

   ةمهملا نم فدهلا ح>ضو      

 PQRعوطتملا راودأو ماهم ح>ضو      
 هق-قحت مهنم بولطملاو

PQR lRعوطتملا nQثأت ح>ضو      
 ةمهملا @

 اهعYراشمو ةسسؤملا ةلاسر ح>ضو      
 اهخYراتو

 قيقحتب PQRعوطتملا ماهم ةقالع ح>ضو      
 ةسسؤملا فادهأو ةلاسر

 pqامجإلا    

اعzار
s

cQس}جوللا ط$طختلا - 
q 

 باeسألا
 اذG ققحت لG ققحتلا ىوتسم

 م$يقتلا kانع ؟iنعلا
 معن ال د$ج طسوتم ف$عض

 مهب ب-ح?nلاو PQRعوطتملا لا\قتسا      
   @Þسر ل�ش�

 عضوو ءامسألا تاقاطO مادختسا      
 PQRعوطتملل ة-ف-ظو تا-مسم

 لمعلا نا�مPQR Oعوطتملا فXYعت      
 PQRفظوملا�و

      
 دعاسª ءيراوطلل ططخ عضو
 ف¾تلا نسح ¤ع PQRعوطتملا

  اهب مهفXYعتو
 هئادأ ة\قارمو ع>طتملا تقو ةرادإ      

 pqامجإلا    
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اسماخ
s

 مهيلع ظافحلاو OR{عوطتملا ة|اعر - 

 باeسألا
 اذG ققحت لG ققحتلا ىوتسم

 م$يقتلا kانع ؟iنعلا
 معن ال د$ج طسوتم ف$عض

 مهيلع فرعتلاو PQRعوطتملا عم لصاوتلا      
 لمعلل مهئادأ ءانثأ برق نع

lR ةحارلاPQR Oعوطتملا ساسحإ نم دÝأتلا      
@ 

 لمعلا

 PQRعوطتملا لوصو ةلوهس نم دÝأتلا      
  �Àا\ملا مهف��مل

 لمعلل PQRعوطتملا زفح2 ام ¤ع فرعتلا      
   ةكراشملاو

 لوح مهتا-ئرمPQR Oعوطتملا ةكراشم      
 مهتاح?nقمO ذخألاو لمعلا رY>طت

 ةداYزو ة2دا-قلا تا-صخشلا ¤ع فرعتلا      
  اهتكراشمو اهتا-لوئسم

      ªعوطتملا ددع ل-جسPQR، تاعاس 
 مهتازاجنإ ،مهلمع

 pqامجإلا    

اسداس
s

 تاظحالملاو يأرلا ءادzإ ة�xح - 

 باeسألا
 اذG ققحت لG ققحتلا ىوتسم

 م$يقتلا kانع ؟iنعلا
 معن ال د$ج طسوتم ف$عض

      
 نع ثدحتلل ةصرفلا PQRعوطتملا ءاطعإ
 مامأ مهتازاجن�و مهتكراشمو مهت�Xجت
 نيد-فتسملا ةئفو PQRفظوملا

 pqامجإلا    

اعzاس
s

 تاظحالملاو تا$ئرملا قيثوت - 

 باeسألا
 اذG ققحت لG ققحتلا ىوتسم

 م$يقتلا kانع ؟iنعلا
 معن ال د$ج طسوتم ف$عض

      
ªجتلا م-يقت قيثوتو ل-جسXة� 
 لوح مهتا-ئرمو PQRعوطتملا تاح?nقمو
  لمعلا PQRسحت

 ةقثوملا تامولعملا نم ةدافتسإلا      
 ة-ل\قتسم ماهمل ط-طختلل

 pqامجإلا    
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انماث
s

 م�xكتلاو ريدقتلا - 

 باeسألا
 اذG ققحت لG ققحتلا ىوتسم

 م$يقتلا kانع ؟iنعلا
 معن ال د$ج طسوتم ف$عض

 مهتكراشم رثأPQR Oعوطتملا فXYعت      
  مهلامعأو

      
 ضع\لا مهضعO مامأ PQRعوطتملا مXYكت
 ة-عارلا تاهجلاو PQRفظوملا مامأو
lRو ةمعادلاو

 مالعإلا @
lR عادOإلاو مXYكتلا لئاسو عــــY>نت      

 اهم2دقت @

 مدقملا لمعلا مجحل مXYكتلا ع>ن ةقفاوم      

 PQRعوطتملا  تاnoخل مXYكتلا ع>ن ة\سانم      
 ةXYمعلا مهتائفو

 مXYكتلا ءانثأ هتازاجنÍب ع>طتملا مسإ ط�ر      
 pqامجإلا    

 

 ة$عوطتلا اهماهمو ة$عمجلا نع OR{عوطتملا تا$ئرم �ع فرعتلل ةحوتفم ةلئسأ

lR ع>طتلا صرف ¤ع تفرعت ف-ك -
 ؟ان³يعمج @

lR انتدعاسمل ع>طتلل كعفد يذلا ام -
 ؟انتلاسر قيقحت @

- lR
lR بغرت @?<لا ة-عوطتلا ماهملا @ã امو ؟تعوطت لاجم يأ @

lR اهلغش @
 ؟ل\قتسملا @

ا\Yردت ت-قلت كنأ رعشª له -
u

ا-فا̀ 
u

احجان نوكتل 
u

 lR
  .حيضوتلا Åoري ؟كنم بولطملا @

  ؟PQRسحتلل هلعف نكم2 اذام ؟لمعلل تلصو امدنع كO ب-ح?nلا مت له -
lR هO تعتمتسا ام Ýnäأ ام -

 ؟ان³يعمج عم لمعلاو ع>طتلا ة�Xجت @
  ؟كت�Xجت لالخ ة-عمجلا دراوم نم يأ مادختساO كل حمس له -
lR ة-عوطتلا كتمهم لثمل اهمدقن نأ نكم2 @?<لا تاودألا ام -

 ؟ل\قتسملا @
lR كتقو ءاضق ¤ع "uاركش" ت-قلت له -

 ؟ان³يعمج @
lR بغرت له -

lR ةرفوتملا ع>طتلا صرف نع دËYملا ةفرعم @
lR ة-عمجلا @

 ؟ل\قتسملا @
 ؟اهيف ة-عوطتلا كت�Xجت نعو ان³يعمج نع كءاقدصأ noختس اذام -


