
 

	ءارمحلا ةبئذلا
 :ةرصتخم ةذبن

 مسجلا ةجسنأ يف باهتلا ىلإ يدؤي نمزم يتاذ يعانم ضرم •
 .ةفلتخملا

 .ةروطخلا نمكت انهو مسجلا نم ءزج يأ يف رثؤي نأ نكمي •
 ةيلخادلا ءاضعألا رثأت عنمل ؛ضارعألا روهظ دعب مهم ركبملا صيخشتلا •

 .)ىلكلا :لثم(
 ةرطيسلا يف دعاست نأ نكمي ةايحلا طمن تارييغتو ةيبطلا تالخدتلا •

 .اهيلع
 :ضرملا فيرعت
 مسجلا نم ءزج يأ فلتي نأ نكمي نمزم يتاذ يعانم ضرم وه ةبئذلا ضرم
 .ةيدعم ريغ اهنأ امك .)ءاضعألاو ،لصافملا ،دلجلا :لثم(

 
 :ءارمحلا ةبئذلا عاونأ

 نوكي ثيح ؛اًعويش رثكألا يهو :)ةيعومجملا( ةيزاهجلا ةيمامحلا ةبئذلا •
 .مسجلا نم ةريثك ءازجأ يف رثؤي نأ نكميو ،اًداح وأ اًفيفخ

 لكش ىلع كلذو ،دلجلا يف رثؤت :)ةيصرقلا( ةيدلجلا ةيمامحلا ةبئذلا •
 ةداع رهظت اهنكلو ،مسجلا نم ءزج يأ يف ثدحت نأ نكميو ،يدلج حفط
 .سمشلا ةعشأل ضرعتلا دنع

 يفتختو ،ةيودألا ضعب ةجيتن ثدحت :ةيودألا ببسب ةيمامحلا ةبئذلا •
 ام اًردان اهنأ امك .ءاودلا فاقيإ دعب رهشأ ةتس نوضغ يف ةداع ضارعألا
 .ةسيئرلا ءاضعألا بيصت

 ،ةدالولا يثيدح عضرلا يف رثؤت :)ثودحلا ردان( ةيديلولا ةيمامحلا ةبئذلا •
 .ضرملاب ةباصملا مألا نم ةداضملا ماسجألا هباستكا ببسب

 
 :ىرخأ تايمسم

 .ةيدلجلا ةبئذلا ضرم - يمامح باذ - سبول - ةبئذلا - ةيمامح ةبئذلا
 

 



 

 :ببسلا
 هتجسنأ مسجلا يف ةعانملا زاهجلا مجاهي امدنع ةيتاذلا ةعانملا ضارمأ ثدحت
 ةيئيبلا لماوعلاب ةطبترم اهنأ دقتعي نكلو ،فورعم ريغ ببسلا نكل ؛ةصاخلا
 دق ةبئذلل يثارو دادعتسا مهيدل نيذلا صاخشألا نأ امك .ةينومرهلاو ةيثارولاو
 :لمشت يتلاو تازفحم روهظ امدنع ضرملاب نوباصي

  .سمشلا ةعشأ •
 تاداضملاو عرصلل ةداضملا ةيودألاو ،مدلا طغض ةيودأ :لثم( ةيودألا ضعب •

  .)ةيويحلا
 .ىودعلا •

 :ةروطخلا لماوع
 .ءاسنلا ىدل اًعويش رثكأ نوكي ثيح ،سنجلا •
 متي ام اًبلاغ اهنأ الإ ،رامعألا عيمج يف رثؤت اهنأ نم مغرلا ىلع ،رمعلا •

 .ةنس 45 - 15 رمع نيب اهصيخشت
 .يلئاعلا خيراتلا •
 .ةيسفنلا طوغضلا •
 .يندبلا داهجإلا •

 :ضارعألا
 ،ةديدش وأ ةفيفخ نوكت دقو ،ءطبب روطتت وأ ةأجف ضارعألاو تامالعلا رهظت دق
 ءوستو ،تابونلاب اهب نيباصملا مظعم يناعيو ،ةمئاد وأ ةتقؤم نوكت دقو
 تامالعلا دمتعت امك .اًمامت يفتخت وأ نسحتت مث ،ةرتفل تامالعلاو ضارعألا
  :لمشت يتلاو ةرثأتملا مسجلا ةمظنأ ىلع ضارعألاو

 .لصافملا مروتو بلصت ،مالآ •
 .ديدشلا قاهرإلا •
 .فنألاو مفلا يف حورق •
 .مسجلا نم ىرخأ نكامأ يف وأ )ةشارف لكش ىلع( هجولا ىلع حفط •
 .ردصلا يف ملأ •
 .ىلكلا فئاظو فعض •
 .ءوضلا نم ةيساسح •
 .سفنتلا يف قيض •



 

 .نيعلا يف فافج •
 .ةركاذلا نادقفو عادصلا •
 ىلإ ضرعتلا دنع قرزألا وأ ضيبألا نوللا ىلإ نيمدقلا وأ نيديلا عباصأ لوحت •

 .يسفنلا طغضلا تارتف ءانثأ يف وأ دربلا
 ؟بيبطلا ةيؤر بجت ىتم

 :ةيلاتلا ضارعألا ةظحالم دنع بجت •
 .هل رربم ريغ يدلج حفط •
 .قاهرإ وأ مئاد ملأ •
 .نزولا نادقف •
 .ددغلا مروت •
 .)دونير( نيمدقلاو نيديلا عباصأ يف ةيومدلا ةرودلا فعض •

 :تافعاضملا
 .يولكلا لشفلا •
 .ةيغامدلا تاتكسلا •
 .ةركاذلا يف لكاشم •
 .هرثخت وأ مدلا رقف •
 .يوئر باهتلاو نيتئرلا لخاد فيزن •
 .بلقلا ءاشغ وأ بلقلا ةلضع باهتلا •
 .لمحلل ضاهجإلا رطخ ةدايز •
 .ماظعلا ةشاشهو ناطرسلا ،ةيدعملا ضارمألاب ةباصإلل ةيلباقلا ةدايز •

 :صيخشتلا
 نيب ضارعألا فالتخال كلذو ؛ءارمحلا ةبئذلا ضرم صيخشتل نيعم رابتخا دجوي ال
 :لمشي دقو ،رخآو صخش

 .يبطلا خيراتلا •
 .يلئاعلا خيراتلا •
 .ةيلاحلا ضارعألا •
  .لوبلاو مدلا ليلاحت :ةيربخملا ليلاحتلا •
 .ةينيسلا ةعشألا :ىرخأ تارابتخا •

 



 

 :جالعلا
 نكمي ةنيعم ةيودأو ةايحلا طمن رييغت نكل ؛ءارمحلا ةبئذلا ضرمل جالع دجوي ال
 :لمشت يتلاو ،اهيلع ةرطيسلا يف دعاست نأ

 .ملألا تانكسم •
 .ةيديوريتسلا ريغ تاباهتلالل ةداضملا ةيودألا •
 .ةعانملل ةطبثملا ةيودألا •
 .نوزيتروكلا •

 :ةياقولا
 بنجتب كلذو ،ةباصإلا نم ليلقتلا نكمي نكل ؛ةبئذلا ضرم عنمل ةقيرط دجوت ال
 .)اهريغو ،مونلا ةلق ،نيخدتلا ،رتوتلا ،سمشلا ةعشأ :لثم( تازفحملا
 :ءارمحلا ةبئذلاب نيباصملل تاداشرإ

 .نزاوتمو يحص ءاذغ لوانت ىلع صرحلا •
 .ةحارلا نم فاك طسق ذخأ •
 .ماظتناب يندبلا طاشنلا ةسرامم •
 .ءاخرتسالا تاينقت مادختسا ةلواحمو داهجإلا نم دحلا •
 .سمشلا نم ةيامحلل ةعبق ءادتراو ،سمش نم قاو مدختسا •
 .رشابملا سمشلا ءوض يف سولجلا بنجت •
 .نيخدتلا نع فقوتلا •

  :ةعئاشلا ةلئسألا
 ؟لمحلا يف ءارمحلا ةبئذلا ضرم رثؤي له •

 بيبطلا ةعجارم بجي اذل ؛لمحلا يف تافعاضم ةبئذلا ضرم ببسي نأ نكمي
 .رمألا مزل اذإ ةيودألا رييغتو رطاخملا ةشقانمل لمحلا ةلواحم لبق

 ؟تاحاقللا ذخأ ءارمحلا ةبئذلاب نيباصملل نكمي له •
 وأ ةطشنلا ريغ ةبئذلا تالاح ضعب امأ .ةطشنلا ةبئذلا ةلاح يف تاحاقللاب حصني ال
 ةراشتسا بجي نكل ؛تاحاقللا عاونأ ضعب ىلع لوصحلا نكميف ،ةرقتسملا
          .تالاحلا هذه لثم يف جلاعملا بيبطلا
 
 

 



 

 :ةئطاخلا ميهافملا
 .ةراض نوكت دق ءارمحلا ةبئذلاب نيباصملل يندبلا طاشنلا ةسرامم •

 دعاست دق ثيح ؛نيباصملل ةديفم ةلدتعملا ىلإ ةفيفخلا نيرامتلا نإ :ةقيقحلا
 .تالضعلا مالآو لصافملا بلصت فيفخت ىلع

 .ناطرسلا هبشي ءارمحلا ةبئذلا •
 ومنت يتلا ةيعيبطلا ريغ ةثيبخلا ةجسنألا نم ةلاح وه ناطرسلا :ةقيقحلا
 يعانم ضرم وه ةبئذلا ضرم امأ .اهب ةطيحملا ةجسنألا يف رشتنتو ةعرسب
 ،ةعانملل ةطبثملا ةيودألا ةبئذلا ضرمل تاجالعلا ضعب لمشت دق نكل ؛يتاذ
 .يئايميكلا جالعلا يف اًضيأ مدختست يتلاو
 

 يحصلا فيقثتلاو ةحصلا زيزعتل ةماعلا ةرادإلا
 ينورتكلإلا ديربلا ربع انعم لصاوتلا ىجري تاراسفتسالا نم ديزمل

 
 


