
 يظفللا فنعلا



 تاسرامم نمٍلاخو اًقارشإ رثكأ لبقتسم ءانبل اعم
ةقاعإلاىوذ وةأرملادض فنعلا



ةقاعإلا ىھ ام

ریصقتوأنادقفىھماعلكشبةقاعإلا
وأيلك،ينھذوأيسحوأيندب،يفیظو
لالتعانعجتان،تقؤموأمئاد،يئزج
ةلاحنعبستكموأ،امثداحنعوأةدالولاب
.مودتنأاھليغبنياممرثكأتمادةیضرم



 ىــلع صخــشلا ةردــق مادــعنا وأ يندــت ىــلإ هــقاعإلا يدؤــت
 نیمأـت ىـلع وأ ،رـثكأ وأ دـحاو ماـھ يتایح طاشن ةسرامم
 يــف ةكراــشملا وأ ،هدرــفمب ةیــصخشلا هــتایح تامزلتــسم
وأ ،نيرـخآلا عـم ةاواسملا مدق ىلع ةیعامتجإلا تاطاشنلا

 ریياـعم بـسحب ةـیعیبط ةـیعامتجا وأ ةیصخش ةایح نامض
.)ةدئاسلا هعمتجم



يظفللا فنعلا

 تاملك نع ةرابع وھ،يظفللا فنعلا نإ
 بسرتت دق اھراثآ ،ةعجومو ةیساق

صخشلا ةیسفن يفً اقیمع
 دعب برضلا مالآدرفلا ىسني دق ذا
نایسن هیلع بعصلا نم نكل ،قئاقد
 يف كرتت دق يتلا ةیظفللا ةناھإلا

دمحتال اراثآ هسفن



انمارتحاىدمسكعتاھمدختسنيتلاةغللانأ
ثدحتلادنعةبسانمةغلمادختساو،رخآللانلبقتو
ربتعي،ةقاعإلايوذنمصاخشألانعوعمبطاختلاو
لبقتيعونتمجمادعمتجمءانبوحنةیساسأةوطخ
.مھتاقورفعم،ةفاكهدارفأ



!"#$%& (")"#
،عمتجملايفةلماكلاةكراشملايفدرفلكقحبماتناميإ"
صاخشأللصرفلاؤفاكتوةحاتإعمو،"عونتلاوفالتخالابماتلوبقو
ةراشإلابجي،كلذقیقحتلیبسيف،نیقاعملاریغونیقاعملا
يوذنمصاخشألانعثدحتلادنع)صخش(ةملكىلإًامئاد
مھنیقاعملاصاخشألانأرابتعانمًاقالطناةقاعإلا
وأةیفاضإلاةجاحلايتأتمثنموىلوألاةجردلابصاخشأ
مئاليامبتاحلطصملاريوطتانیلعبجيانھنمو،ةقاعإلا
.مھتماركظفحيونیقوعملاصاخشألا



ةقاعإلا ىوذل ةحیحصلا تاحلطصملا

لقت اللق



ةقاعم ،ةقوعم         لقت ال

ةقاعإلا تاوذ تایتفلاو ءاسنلا وأ ةقاعإلا تاذ ةأرملالق

 ةمث نمو "ةأرم" ةملك ركذ نم دب الف ؛يلومشلا جذومنللً اقیقحت  اذامل

"ةقاعإ تاذ"



 ،ةزجع ،ةصاخلا تاجایتحالا يوذ ،نوقاعم ،نوقوعم لقت ال

ةقاعإلا يدحتم ،تاھاعلا باحصأ

ةقاعإلا ووذ صاخشألالق

 ةلاح اھنوك ةقاعإلل رظني يذلاو ةقاعإلل يلومشلا جذومنللً اقیقحت  اذامل

.درفلا ىدل للخلا /روصقلا عم ةیكولسلاو ةیئیبلا قئاوعلا لخادت نم



ة/ فلتخم  لقت ال

ةقاعإ   لق

تافالتخا انيدلو ناسنإ انلك اذامل



ةصاخلا تاجایتحالا يوذ لقت ال

ةقاعإ يوذ صاخشألق

 ،ةقاعإلا يوذ صاخشألا اھنیب نم ةددعتم تائف عمجت ةلمج اذامل

.هعون ناك ايأ صاخ جایتحا هيدل صخش لك و



نالسك / دیلب /يبغ لقت ال

ملعت تابوعص هيدل صخشلق

 / ة/ بلاطلا ءاكذ ىوتسم فالتخا ببست ةیفخ ةقاعإ اذامل

يساردلا لیصحتلا ىوتسمو



نیلوغنم    لقت ال

نواد ةمزالتم هيدل صخشلق

 بسنت نواد ةمزالتمف ،ایلوغنم بعش دض يبلس زییمت اذامل

نواد نودجنال نوج يزیلجنإلا بیبطلا اھفشتكمل



ةلطھ / لطھأ /ةلبھ /لبھأ / ة /طیبع/فلختم/ لقت ال

ةینھذ ةقاعإ هيدل ةأرما / صخشلق



ريرض / ىمعأ لقت ال

فیفك / ةيرصب ةقاعإ وذ صخش / ةأرمالق



لولشم / جرعأ / حسكم /دیعق لقت ال

ةیكرح ةقاعإ يوذ صخش / ةأرمالق



مزق     لقت ال

ةماقلا ریصق صخش / ةأرمالق

ةيدسجلا ةقاعإلا نم عون يھ ةماقلا رصق اذامل



هیفس /هوتعم / نونجم لقت ال

ةیعامتجا ةیسفن ةقاعإ وذ صخش / ةأرمالق

 قئاوعلا رود ىلع دكؤي » ةیعامتجالا ةیسفنلا «ریبعت اذامل

زییمتلاو ءاصقإلا يف ةیعامتجالا ةیكولسلا



دادعا

 نیكمتو صرفلا ؤفاكتل رصم هزئاج قيرف•
دیعسروب ةعماج-هأرملا


