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 ديهمت

 نم هب موقي ام ُدعَتو ، اهحلاـــــصل لمعي ٍصخـــــش ّلك َةيـــــصوـــــصخ ءامن - ةجتنملا رـــــسألل ريدـــــس ةيعمجُ مرتحت 1-1
 اهحلاـــصل لمعي نمل ةيـــصخـــشلا حلاـــصملا نأ ىرت ةيعمجلا Tنأ الإ ،اهمامتها نم سيل لمعلا راطإ َجراخٍ تافرـــصت
 عم ،ٍةرـــــشاـبم ِريغ وأ ٍةرـــــشاـبم ٍةروـــــصب ،ُلـخادـتت دـق ،اـهريغ وأ ،يلاـم وأ ،ٍةـيعاـمتجا ٍةـطـــــشنأ _يأ ِةـــــسراـمم َءاـنثأ

 .حلاصملا يف ضراعت همُ أشنيْ دق امم ةيعمجلل ِهئالو وأ ِهتيعوضوم
 

 يتأــتو ِزاــجنإلاو ِةرداــبملاو ِةــياــنعلاوِ يعاــمجلا لــمعلاو ِةــهازنلا يف ِةــلثمتملا اــهئداــبمو اــهميقب ةــيعمجلا نمؤُت 2-1
 ةحلــــصملا رّثؤت نأ يدافتل كلذو ،اهتيامحو ميقلا كلت زيزعتل ؛ةيعمجلا نع ةرداــــصلا حلاــــصملا ضراعت ةــــسايــــس

 َلصّحَتي نأ وأ ،ةيعمجلا هاجت هتابجاو ءادأ ىلع ةيعمجلا حلاصل لمعي صخشّ يأل ةينهملا وأ ،ةيلئاعلا وأ ةيصخشلا
 .ةيعمجلا باسح ىلع ٍبساكم ىلع حلاصملا كلت لالخ نم

 
 
 ةسايسلا فادهأو قاطن

 مُكحت يتلا ةـيدوعـــــسلا ةـيبرعلا ةـكلمملا يف اـهب لومعملا نيناوقلاو تاـعيرـــــشتلا يف ءاـج اـمب لالخإلا مدـع عم 2-1
 هذه يتأت ،ةيعمجلل ةيــساــسألا ةحئاللاو ةيذيفنتلا هتحئالو ةيلهألا تاــســسؤملاو تايعمجلا ماظنو حلاــصملا ضراعت
 .اهلحم Tلحت نأ َنود اهل ًالامكتسا ةسايسلا
 

 ءاــضعأ كلذ لمــشيو ءامن ةجتنملا رــسألل ريدــس ةيعمج حلاــصل لمعي صخــش لك ىلع ةــسايــسلا هذه قبطُت 2-2
 ةجتنملا رــسألل ريدــس ةيعمج ةرادإلا سلجم نم ةقثبنملا ناجللا ءاــضعأو ،ةرادإلا سلجم ءاــضعأو ةيمومعلا ةيعمجلا
 .اهيعوطتمو اهيفظوم عيمجو ،نييذيفنتلا ةيعمجلا يريدمو، ءامن
 

 رخآ صخـش يأ حلاـصمو ةقباـسلا ةرقفلا يف نيروكذملا مهـسفنأ صاخـشألاب قلعتي ام ،حلاـصملا ضراعت لمـشي 2-3
 .ةلئاعلا دارفأ نم مهريغ وأ ،ءاقشألا ،نيدلاولا ،ءانبألا ،ةجوزلا ءالؤه لمشيو ،مهب ةيصخش ةقالع مهل نوكت
 

 نيلماعلا صاخـشألاب ءامن ةجتنملا رـسألل ريدـس ةيعمج طبرت يتلا قئاثولا نم ُأزجتي ال ًاءزج ةـسايـسلا هذه �دعُت 2-4
 .لمع دوقع وأ نييعت تارارق قئاثولا كلت تناك ءاوس اهحلاصل
 

 مظنت ًاـصوـصن مهريغ وأ نييجراخلا اهييراـشتـسا عم اهمربت يتلا دوقعلا ءامن ةجتنملا رـسألل ريدـس ةيعمج نمـّضُت 2-5
 .ةسايسلا هذه ماكحأ عم قفتي امب حلاصملا ضراعت
 

 يأ نم اهحلاـــصل لمعي نمو اهتعمـــسو ءامن ةجتنملا رـــسألل ريدـــس ةيعمج ةيامح ىلإ ةـــسايـــسلا هذه فدهت 2-6
 .حاصفإلا مدع ببسب أشنت دق يتلا ةيبلسلا حلاصملا ضراعت لاكشأ
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 حلاصملا ضراعت ميظنت ةسايسب ةصاخلا ةيذيفنتلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجم تايحالصو تايلوئسم

 .ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج ةرادإ سلجمل ةسيئرلا تاصاصتخالا دحأ حلاصملا ضراعت ةرادإ •
 نم يتلا لئاــسملا يف رظنلل سلجملا نم ةقثبنملا هناجل دحا فيلكت وا ةددحم ناجل نيوكت سلجملل زوجي •

 .ناجللا كلت ةيلالقتسا تابلطتم ةاعارم عم حلاصم ضراعت ىلع يوطنت نأ لمتحملا
 ام يف ءامن ةجتنملا رـسألل ريدـس ةيعمج ةرادإ سلجم ررق اذا الإ حلاـصم ضراعت ةلاح يف صخـشلا نوكي ال •

 يوـضنت ةلاحلا نأ ةيعمجلا يف نييذيفنتلا رابكو سلجملا ءاـضعأ تالماعت وأ ريغلا عم ةيعمجلا تالماعت صخي
 ريدــس ةيعمج يفظوم يقاب صوــصخب يذيفنتلا لوؤــسملا عم رارقلا ةيحالــص نوكتو ،حلاــصم ضراعت ىلع
 .ءامن ةجتنملا رسألل
 ةلاح لك نأـــشب – ررقي نأ ةيريدقتلا هتطلـــسل ًاقفو ءامن ةجتنملا رـــسألل ريدـــس ةيعمج ةرادإ سلجمل زوجي •

 قايــــس يف رخآل نيح نم ًاــــضرع أــــشني دق يذلا حلاــــصملا ضراعت دنع ةيلوئــــسملا نم ءافعالا – ةدح ىلع
 قلعتي ام ءاوــــس ،ةيعمجلا عم هلمع قايــــس يف أــــشني دق يذلا وأ ،ةداتعملا هتارارقو صخــــشلا تاطاــــشن
 حلاـــــصم عم قفاوتي امب هجو لمكأ ىلع فرـــــصتلا يف هبجاوب مايقلا نع هقيعت حلاـــــصمب وأ ةيلام حلاـــــصمب
 .ةيعمجلا
 عيمجبو هعـضو حيحـصتب ةـضراعتملا ةحلـصملا بحاـص مزتلي حلاـصم ضراعت ةلاحلا نأ ةرادإلا سلجم ررقي امدنع •

 .كلذل ةمظنملا تاءارجالا عابتإو ةرادإلا سلجم اهررقي يتلا تاءارجإلا
 ةـيئاـنجلا اـياــــــضقلا عفرو ،ةــــــساـيـــــسلا هذـه يفلاـخم ىلع تاءازجلا عاـقيإ ةـيحالـــــص ةـيعمجلا ةرادإ سلجمل •

 .اهب ةقالعلا يوذ عيمج مازتلا مدع نع مجنت دق يتلا رارضألاب ةبلاطملل ةيقوقحلاو
 ةيراــسلا ةمظنالا عم كلذ ضراعتي ال نأ ىلع ةــسايــسلا هذه ماكحأ ريــسفت يف لوخملا وه ةرادإلا سلجم •

 .ةفرشملا تاهجلا ةمظنأو ةيعمجلل ةيساسألا ةحئاللاو
 ةذفان نوكتو ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج يفظوم عيمج غلبيو ،ةسايسلا هذه ةرادإلا سلجم دمتعي •

 .غالبإلا خيرات نم
 .اهيلع ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإو اهبجومب لمعلاو ةسايسلا هذه ذيفنت نم دكأتلا ةرادإلا سلجم ىلوتي •
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 حلاصملا ضراعت تالاح
 رـشابم ريغ وأ رـشابم لكـشب ءاوـس قلعتي طاـشن يأ يف ةيعمجلا حلاـصل لمعي صخـشل ٍةحلـصم دوجو ينعي ال 4-1
 حلاـصل لمعي نمم بلطي امدنع حلاـصملا ضراعت أـشني دق نكلو  .نيفرطلا نيب حلاـصملا يف ضراعت مايق ، ةيعمجلاب
 ةحلـــــصم اTمإ تقولا سفن يف هيدل نوكتو ةيعمجلا ةحلـــــصمل فرـــــصتب موقي وأ ،ًارارق ذختي وأ ،ًايأر يدبي نأ ةيعمجلا
 هيدل نوكي نأ وأ هذاختا هنم بولطملا فرـصتلاب وأ ،هؤادبإ هنم بولطملا يأرلاب رـشابم ريغ وأ رـشابم لكـشب قلعتت
 ٍكاهتنا ىلع حلاـصملا ضراعتت الاح يوطنت ذإ .فرـصتلا وأ رارقلا وأ يأرلا اذهب قلعتي ةيعمجلا ريغ رخآ فرط هاجت مازتلا
 .ةيعمجلل ءالولل ٍةعزعزو ةيصخش بساكمل ٍقيقحتو ،ةقثلا لامعتسال ٍةءاسإو ،ةيرسلل

 ىرخألا فقاوملا عيمج ىطغت ال ةرورـضلاب اهنأ الإ فقاوملا نم ددعل ةيكولـس ريياعمل ةلثما عـضت ةـسايـسلا هذه 4-2
 هذه عم ىــشامتت ةروــصب مهــسفنأ ءاقلت نم فرــصتلا ةيعمجلا حلاــصل لمعي نم لك ىلع متحتيو ،اهثودح لمتحملا
 :يلي ام ضراعتلا تالاح ىلع ةلثمالا نمو ةسايسلا هذه فلاخي كولس هنأ ودبي دق ام بنجتو ،ةسايسلا
 ةيعمجلا يفظوم نم يأ وأ هناجل نم ةنجل يأ وـضع وأ ةرادإلا سلجم وـضع نأ ةلاح يف ًالثم حلاـصملا ضراعت أـشني •

 دق طاــشنو ألمع يأ يف ةينهم وأ ةيميظنت ةحلــصم وأ ةيــصخــش ةحلــصم هل وأ ،طاــشن يأب ةلــص هل وأ يف ًاكراــشم
 تابجاو ةيدأت يف هتاردق ىلع وأ فظوملا وأ وـضعلا كلذ تارارق ةيعوـضوم ىلع رـشابم ريغ وأ رـشابم لكـشب رثؤي

 .ةيعمجلا هاجت هتايلوئسم وه
 ىلع لــصحي وأ ىقلتي نييذيفنتلا رابك دحأ وأ ةرادإلا سلجم وــضع نأ ةلاح يف ًاــضيأ حلاــصملا يف ضراعتلا أــشني •

 ةعقوم نم ًاديفتــــسم ةرــــشابم ريغ وأ ةرــــشابم ةقيرطب كلذ ناك ءاوــــس رخآ فرط يأ نم ةيــــصخــــش بــــساكم
 .ةيعمجلا نوؤش ةرادإ يف هتكراشمو
 ءارـشلا وأ عيبلاب ةيدام تالماعم يف لوخدلا لالخ نم ةيداملا ةدافتـسالا لالخ نم حلاـصملا يف ضراعتلا أـشني دق •

 .ةيعمجلل ريجأتلا وأ
 مهعم دوقع عيقوت وأ فئاظولا يف ءابرقألا وأ ءانبألا نييعت لالخ نم حلاصملا يف ضراعتلا أشني دق اضيا •
 اـهنيب نوكيو ىرخأ ةـهج يف ةـيعمجلا حلاــــــصل لـمعي نم طاـبترا لاـح يف نوكت حلاــــــصملا ضراـعت روـــــص ىدـحإ نم •

 .ةيعمجلا عم تالماعت
 .حلاصملا ضراعت ةلثمأ نم ةيعمجلا فظوم وأ ةرادإلا سلجم وضع اهيلع لصحي يتلا تايماركإلاو ايادهلا •
 نع ثحبت وا ةيعمجلا نم ةيلاح تامدخ لبقتـست وأ تامدخ مدقت ةأـشنم وأ يراجت طاـشن يف ةيكلملا وأ رامثتـسالا •

 .ةيعمجلا عم لماعتلا
 ،ةفيظولا وأ ةيوضعلا مكحب اهيلع علطي يتلاو ،ةيعمجلل اًصاخ اًكلم ربتعت يتلا تامولعملا ءاطعإ وأ رارسألا ءاشفإ •

 .ةمدخلا هكرت دعب ولو
 فظوملا وأ وــضعلا تافرــصت ىلع ريثأتلا فدهب ةيعمجلا عم لماعتت تاهج وأ صاخــشأ نم ايادهل براقألا دحأ لوبق •

 .حلاصملا ضراعت هنع جتني دق ةيعمجلاب
 لماعت ببـــسب ةميق تاذ ءايـــشأ وأ غلابمل ةهج يأ نم هتلئاع دارفأ دحأ وأ فظوملا وأ ةرادإلا سلجم وـــضع ملـــست •

 .اهعم لماعتلل اهيعس وأ ةيعمجلا عم ةهجلا كلت
 .هتلئاع دارفأ دحأ وأ فظوملا نم ةبولطم ريتاوف ةميق عفدب ةيعمجلا عم لماعتلل ىعست وأ لماعتت ةهج يأ مايق •
 ،ًالمتحم وأ ًايلعف حلاـصملا يف ًاـضراعت َرهِظُي ْنأ هنأـش نم ةيـصخـشلا ةحلـصملل ةيعمجلا تاكلتممو لوـصأ مادختـسا •

 ِةءاـــسإ وأ ،اهفادهأ وأ ةيعمجلا حلاـــصم ريغل اهعفانم وأ ،اهتادعم وأ ،اهيفظوم وأ ،ةيعمجلا ماود تاقوأ لالغتـــساك
 ،ةينهم وأ ،ةيلئاع وأ ،ةيـصخـش بـساكم قيقحتل ِةيعمجلاب ِصخـشلا ِةقالع لالخ نم ِةلـصحتملا تامولعملا ِمادختـسا
 . ىرخأ حلاصم Tيأ وأ
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 تامازتلالا
 :يلاتلاب مزتلي نأ ةيعمجلا حلاصل لمعي نم لك ىلع 5-1

 ةيعمجلاب طابترالا دنع ةيعمجلا نم ةدمتعملا حلاصملا ضراعت ةسايس ىلع رارقإلا •
 وأ سفنلا ةحلـصم ميدقت وأ ةطـساولا وأ ةاباحملا مدعو ةنامألاو ةيلوؤـسملاو ةهازنلاو ةلادعلا ميقب مازتلالا •

 .ةيعمجلا حلاصم ىلع نيرخآلا
 ءادأ لالخ نم هفراعمو هئاقدـــصأو هلهأ نم يأ وأ وه ًايونعم وأ ايدام ينوناق ريغ لكـــشب ةدافتـــسالا مدع •

 .ًةيعمجلا حلاصل هلمع
 كلذب يحوت وأ حلاصم ضراعتل يدؤت يتلا تارارقلا ذاختا يف ةكراشملا بنجت •
 .ايونس حلاصملا نع حاصفإلاب صاخلا ةيعمجلا جذومن ةئبعت •
 ريغ وأ ةيلام تناك ءاوـس ةئراط حلاـصم ضراعت ةهبـش وأ حلاـصم ضراعت ةلاح يأ نع رـشابملا هـسيئرل حاـصفإلا •

 .ةيلام
 ةجتنملا رــسألل ريدــس ةيعمج حلاــصل لمعي نمم هريغ نع وأ هنع جتنت دق حلاــصم ضراعت ةلاح يأ نع غالبإلا •

 .ءامن
 ةجتنملا رـــسألل ريدـــس ةيعمج بلط لاح يف وأ هدوجو لاح يف حلاـــصملا ضراعت ةلاح ءاهنإ تبثي ام ميدقت •

 .كلذ ءامن
 

 حاصفإلا تابلطتم
 ماـتلا دـيقتلا نيعوطتملاو نيفظوملا نم مهريغو نييذـيفنتلا نيلوؤـــــسملاو ةرادإلا سلجم ءاــــــضعأ ىلع نيعتي 6-1
 ،ةجاحلا تـــضتقا امثيح ،ةلاح لك يف اهتقفاوم ىلع لوـــصحلاو ،قبطنا امثيح ،ةيلاتلا تالاحلا نع ةيعمجلل حاـــصفإلاب

 :ال مأ حلاصملل لمتحم وأ يلعف ضراعت ىلع توطنا ءاوس
 ةيأ نع حاـــصفإلا نيعوطتملاو نيفظوملا نم مهريغو يذيفنتلا لوؤـــسملاو ةرادإلا سلجم ءاـــضعأ ىلع نيعتي •

 مأ ةكلمملا لخاد تناك ءاوـــس ،ةيجراخ ةـــســـسؤم وأ ةيعمج عم مهل يـــصخـــش طابترا وأ ،اهنولغـــشي فئاظو
  .اهجراخ
 ةيأ نع حاـــصفإلا نيعوطتملاو نيفظوملا نم مهريغو يذيفنتلا لوؤـــسملاو ةرادإلا سلجم ءاـــضعأ ىلع نيعتي •

 .ةيحبرلا تاسسؤملا يف مهل ةيكلم صصح
 ةيأ نع حاـــصفإلا نيعوطتملاو نيفظوملا نم مهريغو يذيفنتلا لوؤـــسملاو ةرادإلا سلجم ءاـــضعأ ىلع نيعتي •

 جوزلا/تاــجوزلا/ةــجوزلاو نادــلاولا( مهرـــــسأ دارفأ نم يأ صخت ةــيكلم ةـــــــصح وأ ةــيلاــم ةــحلـــــصم وأ ةــفيظو
 .اهعم لماعتلل ىعست وأ ةيعمجلا عم لماعتت ةيحبر تاسسؤم وأ تايعمج ةيأ يف )تانبلا/ءانبألاو
 حاــــصفإلا نيعوطتملاو نيفظوملا نم مهريغو يذيفنتلا نيلوؤــــسملاو ةرادإلا سلجم ءاــــضعأ لك ىلع نيعتي •

 عـــضختو .حلاـــصملا يف روظحم ضراعت ىلع يوطنت نأ نكمي ةلاح ةيأ ىلع اهتقفاوم ىلع لوـــصحلاو ةيعمجلل
 لاــقتنا دــنع .كــلذ يف رارقلا ذاــختاو ةــيعمجلا ةرادإ سلجم لــبق نم مييقتلاو ةــعجارملل تالاــحلا هذــه عيمج
 اـمبر يتلا فئاـظولا نم كـلذ ريغ وأ ىرخأ ةرادإ يف ةـفيظو ىلإ وأ ةـيعمجلا يف ةـيـــــساـئر ةـفيظو ىلإ فظوملا
 تاـيقالخأو حلاـــــصملا ضراـعت جذومن ةـئبعت ةداـعإ فظوملا ىلع نيعتي اـمبر ،حلاـــــصملا يف ضراـعت ىلع يوطنت
 فظوملل رـــشابملا سيئرلا قتاع ىلع عقت امك .ةفيظولا رييغت نم اموي 30 نوـــضغ يف حاـــصفإلا نايبو لمعلا

  .مات وحن ىلع حاصفإلا ةرامتسا ةئبعتب فظوملا مايق نم دكأتلا ةيلوؤسم
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 هريغو يذيفنتلا لوؤـسملا اهيلع ةيعمجلا ةقفاوم ىلع لوـصحلاو حلاـصملا هذه نع حاـصفإلا يف ريـصقتلا ضّرعي 6-2
 ةــيبرعلا ةــكلمملا يف ةــيعاــمتجالا ةــيمنتلاو لــمعلا ماــظنل اــقبط ةــيبيدأــتلا تاءارجإلل نيعوطتملاو نيفظوملا نم
 .ةيعمجلا يف ةيساسألا ةحئاللاو ةيدوعسلا

 
 
 
 حلاصملا ضراعت ريراقت

 
 ____________ ةنجل ىدل ةرادإلا سلجم ءاضعأ حاصفإ جذامن عيمج عدوت 1-7
 ____________ ةرادإلا ىدل ةيعمجلا يعوطتم وأ يفظوم حاصفإ جذامن عيمج عدوت 2-7
 يوطنت يتلاو ةيعمجلا حلاــــصل ةمربملا دوقعلاو لامعألاب ًاــــصاخ ًاريرقت يجراخلا ةيعمجلا تاباــــسح عجارم مدقُي  7-3
 هريرقت عم كلذ نمـــــضُيو ،ةرادإلا سلجم ِسيئر ِبلط لاح سلجملا وـــــضعل ةرـــــشابم ريغ وأ ةرـــــشابم ةحلـــــصم ىلع
 .ةيمومعلا ةيعمجلل همدقي يذلا ةيعمجلا ءادأل يونسلا
ـــــضوُي ةرادإلا سلجم ىلع ضرعُي ًايونـــــس ًاريرقت ةيلخادلا ةعجارملاب ةلوخملا ةرادإلا ردـــــصُت7-4  وأ لامعألا ليـــــصافت حّ
 .اهيدل ةعدوملا حاصفإلا جذامنل ًاقفو ةيعمجلا يفظومل ةحلصم ىلع توطنا يتلا دوقعلا

 
 زوجي ال هنإف ،اهحلاــصل نيلماعلا صاخــشألاب ةيعمجلا طبرت يتلا قئاثولا نم أزجتي ال ًاءزج دعُت ةــسايــسلا هذه _نإ ثيح
 . اهب ةدراولا تامازتلالاو اهماكحأ َةفلاخم

 
 رارقإو دهعت

 
 ___________________ يتفصبو ________________________  انأ دهعتأو رقأ
 رقأو قفاوأ هيلع ءانبو ءامن ةجتنملا رــسألل ريدــس ةيعمجب ةــصاخلا حلاــصملا ضراعت ةــسايــس ىلع تعلطا دق يننأب
 وا ديفتــسم ةرــشابم وأ ةرــشابم ةقيرطب ةيــصخــش حابرأ وأ بــساكم يأ ىلع لوــصحلا مدعب دهعتأو اهيف امب مزتلأو
 اـهدراوم وأ اـهلوـــــصأ وأ ةـيعمجلا صخت تاـمولعم يأ مادـختـــــسا مدـعبو ةـيعمجلا يف فظوم وأ ةرادإ سلجم وـــــضع
 .ىرخأ ةعفنم يأل اهلالغتسا وأ يئاقدصأ وأ يبراقأ وأ ةيصخشلا يضارغأل
 
 ..................................................... عيقوتلا
 ـه .........../...../...... خيراتلا
 م .........../...../...... قفاوملا
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 ةحلصم حاصفإ جذومن

 ؟ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج عم لماعتت ةيحبر ةسسؤم وأ ةيعمج _يأ يف ًةيلام ًةحلصم Tيأ كلمت له
 )    ( ال        )    ( معن

 ريدــــس ةيعمج عم لماعتت ةيحبر ةــــســــسؤم وأ ةيعمج _يأ يف ًةيلام ًةحلــــصم Tيأ كتلئاع دارفأ نم ٍدرف �يأ كلمي له
 )    ( ال  )    ( معن -؟ ءامن ةجتنملا رسألل
 لمع _يأ كلمتب ةـصاخلا ليـصافتلا نع حاـصفإلا كيلع بجي هنأف ،ةقباـسلا ةلئـسألا 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
 

 مسا
 طاشنلا

 ةنيدملا هعون

 مقر
 لجسلا
 ةصخر وأ

 لمعلا

 يرجهلا رادصإلا خيرات
 رادصإلا خيرات

 يداليملا

 تلصح له
 ىلع

 ةقفاوم
 ؟ةيعمجلا

 طبترت له
 ةكرشلا

 لمع ةقالعب
 ؟ةيعمجلا عم

 ةحلصملا
 ةيلاملا
 ةيلامجإلا

 ةنسلا رهشلا مويلا ةنسلا رهشلا مويلا )%(

             

 
 وأ ةطــشنأ وأ لامعأ يف كراــشت وأ )ىرخأ ةهج يأ وأ ةنجل وأ ةرادإ سلجم يف وــضع بــصنم لثم( اًبــصنم دلقتت له 
 )    ( ال        )    ( معن - ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج ريغ ىرخأ ةهج _يأ ىدل ةيوضع كيدل

 سلجم يف وـضع بـصنم لثم( اًبـصنم )تانبلاو ءانبألا/جوزلا/تاجوزلا/ةجوزلا/نادلاولا( كترـسأ دارفأ نم يأ دلقتي له
 ريدـس ةيعمج ريغ ىرخأ ةهج _يأ يف ةيوـضع هيدل وأ ةطـشنأ وأ لامعأ يف كراـشي وأ )ىرخأ ةهج يأ وأ ةنجل وأ ةرادإ
 )    ( ال        )    ( معن - ؟ ءامن ةجتنملا رسألل
 يأ لغـــشب ةـــصاخلا ليـــصافتلا نع حاـــصفإلا كيلع بجي هنأف ،ةقباـــسلا ةلئـــسألا نم يأ ىلع معنب ةباجإلا ةلاح يف
 نم وأ كلبق نم )صاخلا عاطقلا وأ ةموكحلا ،ةيعمجلا ءاكرــــش عم( ةيجراخ لامعأ _يأ يف ةكراــــشملا وأ / و بــــصنم
 .كتلئاع دارفأ نم  يأ لبق
 

 ةهجلا مسا
 عوــــــــــن
 ةهجلا

 ةنيدملا

 طــبــترــت لـــه
 ةـــــــهـــــــجـــــــلا
 لـمع ةـقالعب
 ؟ةيعمجلا عم

 تلـصح له
 ىــــــــلــــــــع
 ةـــقـــفاوـــم
 ؟ةيعمجلا

 بــــــــحاـــــــــــــص
 بصنملا

 بصنملا

 لـــــــصحتت لـــه
 بــــساكم ىلع
 رــيــظــن ةـــيــلاـــم
 اذـــه كـــيـــلوـــت
 ؟بصنملا
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 ةيعمج ةيلبقتــسم وأ ةيلاح ةلــص اهلو ةيعمجلا جراخ ةهج نم رثكأ وأ ةيده كتلئاع دارفأ نم دحأ يأل وأ كل تمدق له
 )    ( ال        )    ( معن -؟اهلبقت مل مأ اهتلبق ءاوس ءامن ةجتنملا رسألل ريدس
 وأ كلبق نم اهلوبق دنع ةيدهلا ليــصافت نع حاــصفإلا كيلع بجي هنإف ،قباــسلا لاؤــسلا ىلع معنب ةباجإلا ةلاح يف
 .كتلئاع دارفأ نم  يأ لبق نم
 

 مــــــــــــــــسا
 مدـــــــقـــــــم
 ةيدهلا

 ةهجلا

 ةـيدـهلا ميدـقت خيراـت
 يرجهلا

 ةـيدـهلا ميدـقت خيراـت
 له يداليملا

 تـــلــبــق
 ؟ةيدهلا

 طـبـترـت لـــه
 ةــــــهــــــجــــــلا
 ةــــقالــــعــــب
 عـــم لـــمـــع
 ؟ةيعمجلا

 عوــــــــــن
 ةيدهلا

 ةــــمــــيــــق
 ةـــيدـــهـــلا
 ةنسلا رهشلا مويلا ةنسلا رهشلا مويلا ايريدقت

            
 
 
 
 نم ةدمتعملا حلاـصملا ضراعت ةـسايـس عم ةيـشامتمو ةحيحـصو ةثدحم هالعأ تامولعملا عيمج انأ هاندأ عقوملا انأ رقأ

 . ءامن ةجتنملا رسألل ريدس ةيعمج
 :يفيظولا ىمسملا :مسالا
 :خيراتلا
 عيقوتلا
 


