
 
 

 مِس مِس تافصو ما)حأو طورش
 

 مكحت طورشلا هذ"

 ؛قيبطتلا اذ" مادختسا •

 كلاملا عم ةينوناق ةقالع وأ ةلص تاذ ىرخأ ةيقافتا يأو •

انوناق ةمزلم ةقMرطب
ً

 .دنfسملا اذ" نم ةلصلا يذ صصa`ا مسقلا ^[ ةفرعم ةزراب فورحب ةVوتكملا تاملTلا نإ  .

 .ةقدب ةقيثولا هذ" ةءارق مدختسملا klع بجي

 

 نوقفاوMو نومدختسملا رقي ،طقف نtمدختسملاو كلاملا نtب ام ةمrsم تاجتنملا هذpq ةقلعتملا ةلماTلا ةيدقاعتلا ةقالعلا نأ نم مغرلا klع

افرط ا�qفصب طورشلا هذ" ضرف Apple لبأ ةكرشل نكمي ،Apple لبأ تاقيبطت رجتم rsع مzل قيبطتلا اذ" ميدقت لاح ^[ ھنأ klع
ً

 

اثلاث
ً

اديفتسم 
ً

. 

 

 :لبق نم مدقم قيبطتلا اذ"

 م.م.ذ – ةرح قطانم ةكرش/ مسمس تافصو

 ةرح ةقطنم - ةيعانصلا ارم��ا ةقطنم

 ةدحتملا ةيVرعلا تارامإلا ،ةمي�aا سأر

   info@simsimrecipes.com :كلاملاب لاصتالل ي�و�sكلإلا ديrsلا

 
 

 �lإ "قيبطتلا اذ"" tsش�

 ؛ةمد�aا ةحاتإب ھلالخ نم كلاملا موقي رخآ ي�و�sكلإ عقوم يأو ةيعرفلا ھتاقاطن كلذ ^[ امب ،ي�و�sكلإلا عقوملا اذ" •

 ؛ىرخألا ةيكذلا ةزzجألا ةمظنأو ^ وللا رتويبمكلاو لوم�`ا فتاzلا تاقيبطت •

 ؛)API( قيبطتلا جمانرب تاzجاو •

 نم ءزجك ةنمضم جمارب وأ تاميلع© تاعومجمو ةيصنلا جماrsلاو ردصملا ةرفشو ىوتحم تافلمو تانيعو تاقيبطت يأ •

 ؛ةلص تاذ قئاثو يأ �lإ ةفاضإلاب ،ةمد�aا

 

 ة;: 89 مدختسملا ھفرع- نأ بجي يذلا ام

 .ءالمعلل طقف صصخم قيبطتلا اذ" / ةمد�aا

 

 مادختسالا طورش
 .قيبطتلا اذ" مادختسا دنع ماع لTش® مسقلا اذ" ^[ ةلصفملا مادختسالا طورش قبطنت ،كلذ فالخ klع صني مل ام

 لTش® اq±لإ ةراشإلا متي تالا��ا هذ" لثم ^[و ةددحم تا"وMران°س ^[ ةيفاضإ وأ ةدرفنم لوصو ةيناTمإ وأ مادختسا طورش قبطت دقو

 .دنfسملا اذ" ^[ ^[اضإ



 :ةيلاتلا تابلطتملا ءافيfسا klع نومدختسملا دكؤي ،قيبطتلا اذ" مادختساب

 ؛نtكل�qسمك نtل"ؤم نومدختسملا نوTي نأ •

 ةدحتملا تايالولا ةموTح لبق نم ھفي³صت مت وأ ةدحتملا تايالولا ةموTح ھضرفت رظ�� عضاخ دلب ^[ نومدختسملا دجاوتي الأ •

 ؛"با"رإلل ةمعاد" ةلودك

 ؛نيديقم وأ نMروظحم فارطأ¶ ةيكMرمأ ةيموTح ةمئاق يأ ^[ نوجردم نtمدختسملا نوTي الأ •

 

 باس;Bا لي?<=

 تامولعملا وأ تانايبلا عيمج ميدقتب كلذو ،مدختسم باسح ءاش�إ وأ ليf¸¹لا نtمدختسملل نكمي ،ةمد�aا مادختسا لجأ نم

 .ةحي�ºو ةلما¶ ةقMرطب ةVولطملا

اضيأ نtمدختسملل نكمMو
ً

 ضع® رفاوت ةيدودحم ^[ كلذ ب«سfي دق نكلو ،مدختسم باسح ءاش�إ وأ لي¹¸© نود ةمد�aا مادختسا 

 .فئاظولا وأ صئاص�aا

 klع نtعتي ،ب«سلا اذzلو .مpq ةصا�aا لوخدلا لي¹¸© دامتعا تانايب نامأو ةMرس klع ظاف��ا ةيلوؤسم نومدختسملا لمحتي

اضيأ نtمدختسملا
ً

 .قيبطتلا اذ" اpq حمس� À¿لا ةوقلا tsياعم klعأ ^[وتس© رورم تامل¶ رايتخا 

 ةصا�aا رورملا ةمل¶و مدختسملا مساب ثدحت À¿لا ةطش�ألا عيمج نع ةلماTلا ةيلوؤسملا لمحت klع نومدختسملا قفاوي ،ليf¸¹لا دنع

pqم. 

 لاح ^[ ،دنfسملا اذ" ^[ اq±لإ راشملا لاصتالا ليصافت لالخ نم ھيف س«ل ال لTشÄو روفلا klع كلاملا غالبإ نtمدختسملا klع نtعتMو

 وأ لوخدلا لي¹¸© دامتعا تانايب وأ مدختسملا تاباسح ،رص��ا ال لاثملا لي«س klع كلذ ^[ امب ،ةيصÇaلا مÆqامولعم نأ م"داقتعا

 .ةعورشم tsغ ةروصب ا�qقرس وأ اÈqع فشكلا وأ اzكا�qنا مت دق ،ةيصÇaلا تانايبلا

 

 باس;Bا لي?<= طورش

 هذ" ءافيfسا klع نومدختسملا قفاوي ،ليf¸¹لا دنعو .هاندأ ة�Éوملا طورشلل قيبطتلا اذ" ^[ نtمدختسملا تاباسح لي¹¸© عضخي

 .طورشلا

 .ىرخأ ةيلآ قرط يأ وأ تاتوVورلا ةطساوب ةل¹¸ملا تاباس��اب حمسُ� ال •

 .كلذ فالخ klع صني مل ام طقف دحاو باسح لي¹¸© مدختسم ل¶ klع بجي •

 .ةحارص كلذب حمسُ� مل ام نMرخآ صاÌaأ عم مدختسملا باسح ةكراشم زوجي ال •

 

 

 باس;Bا ءاغلإ

 :^kي امب مايقلا لالخ نم تقو يأ ^[ ةمد�aا مادختسا نع فقوتلاو مÆqاباسح ءاغلإ نtمدختسملل نكمي

 .قيبطتلا اذ" ^[ باس��ا ءاغلإل ةصصa`ا تاودألا مادختساب •

 .دنfسملا اذ" ^[ ةدراولا لاصتالا ليصافت klع كلاملاب ةرشابم لاصتالا لالخ نم •

 

 ھفذحو باس;Bا قيلع=

اقفو ،راعشإ نودو تقو يأ ^[ مدختسملا باسح ءاغلإ وأ قيلع© ^[ ق��اب كلاملا ظفتحي
ً

 :ةيلاتلا تالا��ا ^[ ،هدحو كلاملا ريدقتل 

 وأ/و ؛طورشلا هذzل مدختسملا كا�qنا •



 وأ/و ؛ةثلاثلا فارطألا وأ نMرخآلا نtمدختسملا وأ كلاملل ررضب قيبطتلا اذzل ھمادختسا وأ مدختسملا لوصو ب«سfي نأ •

 وأ/و ؛حئاوللا وأ نtناوقلا كا�qنا ^[ مدختسملا لبق نم قيبطتلا اذ" مادختسا ب«سfي نأ •

 وأ/و ؛يمو��Tا لخدتلا وأ ي�وناق ءارجإ قMرط نع قيقحت ءارجإ لاح ^[ •

اقفو ،ھمادختسا وأ باس��ا نأ لاح ^[ •
ً

ائ°سم وأ مئالم tsغ rsتع� ،هدحو كلاملا ريدقتل 
ً

 .طورشلا هذ" ك�qني وأ 

 

 .فيلاTتلا داد�sسا وأ ررضلاو لطعلا وأ ضMوعتلاب تابلاطم يأ ^[ ق��ا نtمدختسملا حنمي نل مدختسملا تاباسح فذح وأ قيلع© نإ

© بابسأل تاباس��ا فذح وأ قيلع© نإ
ُ

 .ةقبطنم غلابم وأ موسر يأ عفد نم مدختسملا يفع� ال مدختسملا �lإ ىزع

 

 قيبطتلا اذ( تا%وتحم

 هديدحت متي وأ كلذ فالخ klع صني مل ام كلذ ھل نtصخرملا وأ كلاملا لبق نم مدقم وأ كولمم قيبطتلا اذ" klع حاتملا ىوت�`ا ةفا¶

 .حوضوب

 ،كلذ عمو .ثلاث فرط قوقح وأ ةMراس ةينوناق ماTحأ يأ ك�qني ال قيبطتلا اذ" ^[ مدقملا ىوت�`ا نأ نامضل هدzج ىراصق كلاملا لذبMو

امئاد نكمملا نم نوTي ال دق
ً

 .ةجيfنلا هذ" لثم قيقحت 

 نع غالبإلاب لضفتلا نtمدختسملا نم بلطُي ،مzقوقح ذافنإل نtمدختسملل ةينوناق تايحالص يأب ساسملا نودو ،تالا��ا هذ" لثم ^[و

 .دنfسملا اذ" ^[ ةدراولا لاصتالا ليصافت مادختساب ةلصلا تاذ ىواTشلا

 

 ةظوفحم قوق;Bا عيمج - قيبطتلا اذT ىوتحمب ةقلعتملا قوق;Bا

 .ليبقلا اذ" نم ىوتحم يأل ةMركفلا ةيكلملا قوقح عيمجب كلاملا ظفتحMو كلتمي

 .ةمدa×ل ميلسلا مادختسالا ^[ ةينمض وأ ةMرورض tsغ ةقMرط يأب ىوت�`ا اذ" مادختسا نtمدختسملل زوجي ال كلذل

 وأ ليدع© وأ )هاندأ ة�Éوملا دود��ا زواجتي امب( ةكراشم وأ ليÙÚت وأ Ø¸� نtمدختسملل زوجي ال ،دويق نود نكلو ،صوص�aا ھجو klع

 نم ةقتشم لامعأ ءاش�إ وأ ةثلاث فارطأل لزانتلا /ةلاحإ وأ رMرحت وأ نطابلا نم صيخرت وأ عيب وأ لقن وأ رش� وأ لMوحت وأ ةمجرت

 .مدختسملا ملع نودب نا¶ ولو ،ھتزzجأ وأ مدختسملا لالخ نم كلذب مايقلاب ثلاث فرط يأل حامسلا الو ،قيبطتلا اذ" klع حاتملا ىوت�`ا

ةحارص درو امثيح
ً

 قيبطتلا اذ" لالخ نم حاتملا ىوت�`ا ضع® ةكراشم وأ/و Ø¸� وأ/و ليÙÚت مدختسملل زوجي ،قيبطتلا اذ" ^[ 

 لTش® كلاملا اÝqلطي À¿لا ىرخألا تامسلا عيمجو رش³لا قوقح تامس ذيفنت متي نأ ةطMرش يراجتلا tsغو طقف ÇaÛÜÀلا ھمادختسال

ºحي�. 

 .رش³لاو عبطلا قوق�� ھب لومعم ي�وناق ءانÞتسا وأ دييقت يأ رثأتي الأ بجي

 

 روتس بآ )App Store( تاقيبطتلا رجتم لالخ نم ةحاتملا قيبطتلا اذT ءازجأ نم ىوت;:ا ةلازإ

اضوفرم ھنع غلبملا ىوت�`ا رابتعا مت اذإ
ً

 مادختسا نم ىوت�`ا مدق يذلا مدختسملا عنم مت°سو ةعاس 24 نوضغ ^[ ھتلازإ متfسف ،

 .ةمد�aا

 

 ةيجراخ رداصم 78إ لوصولا ةينا2مإ

 نأ نولبقMو نومدختسملا رقMو .ةثلاث فارطأ اzمدقت À¿لا ةيجرا�aا رداصملا �lإ لوصولا قيبطتلا اذ" لالخ نم نtمدختسملل نكمي

 .ا"رفاوتو ا"اوتحم نع لوؤسم tsغ وzف ^�اتلاVو رداصملا هذ" klع ةرطيس يأ ھيدل س°ل كلاملا



 نوTت ،ىوت�`ا ^[ قوق�×ل لمتحم حنم يأ klع قبطنت À¿لا كلت كلذ ^[ امب ،ةثلاث فارطأ اzمدقت رداصم يأ klع ةMراسلا طورشلا نإ

 لومعملا ^áâرشfلا نوناقلا نع ةجتان نوTتف ،طورشلاو ماTحألا هذ" دوجو مدع ةلاح ^[ ،وأ ثلاث فرط ل¶ طورشو ماTحأ نع ةجتان

 .ھب

 تانالعإلا ^[ مكحتي ال كلاملا نأ ثيح .ةثلاث فارطأ نم ةمدقم تانالعإ قيبطتلا اذ" ^[ نومدختسملا ىري دق ،صوص�aا ھجو klع

 فرط يأ عم نولعافتي فوسف ،ليبقلا اذ" نم نالعإ يأ klع نومدختسملا رقن لاح ^[و .اq±لع فرش� وأ قيبطتلا اذ" rsع ةضورعملا

 .نالعإلا كلذ نع لوؤسم ثلاث

الوؤسم س°ل كلاملا نãو
ً

 ةثلاث فارطأل ةع®ات بMو عقاوم ةراMز نع جتان ءäÜÀ يأ لثم ،ةثلاث فارطأ عم لعافتلا اذ" نع ةجتان رومأ يأ نع 

 .ثلاث فرطل ع®ات ىوتحم مادختسا وأ

 

 لوبقملا مادختسالا

 .ھب لومعملا نوناقلاو طورشلا هذ" بجومب ،امzل هtsفوت مت ام قاطن ^[ الإ ةمد�aاو قيبطتلا اذ" مادختسا زوجي ال

 �lإ لوصولا نم نtمدختسملا عنم قح كلذ ^[ امب ةعورشملا ھ��اصم ةيام�� بسانم ءارجإ يأ ذاختا ^[ ق��اب كلاملا ظفتحي كلذلو

 ةصتa`ا تاطلسلا �lإ ةمد�aا وأ قيبطتلا اذ" لالخ نم هؤارجإ مت كولس ءوس يأ نع غالبإلا وأ دوقعلا ءاåqإ وأ ةمد�aا وأ قيبطتلا اذ"

 :ةيلاتلا ةطش�ألا نم يأ ^[ م�qكراشم ^[ ھبfش� وأ نومدختسملا كراش� امدنع - ةMرادإلا وأ ةيئاضقلا تاطلسلا لثم -

 ؛طورشلا هذ" وأ/و حئاوللا وأ/و نtناوقلا كا�qنا •

 ؛ةثلاث فارطأل قوقح يأ كا�qنا •

 ؛كلاملل ةعورشملا �çاصملاب tsبك لTش® رارضإلا •

 .ثلاث فرط يأ وأ كلاملا �lإ ةءاسإلا •

 

 

 جمانHIلا صيخرت

 ةينقتلا تاقيبطتلا وأ جماrsلا صوصخب ىرخأ ةMرصح قوقح يأو ةيعانص وأ ةMركف ةيكلم قوقح يأ نوصخرملا وأ/و كلاملا كلتمي

 .ھب ةطبترملا وأ قيبطتلا اذ" ^[ ةنمضملا

ان"ر
ً

اصيخرت طقف نtمدختسملا كلاملا حنمي ،طورشلا هذzل فلتخم طرش يأ نع رظنلا ضغÄو نtمدختسملا لاثتماب 
ً

الباق 
ً

 tsغو ءاغلإلل 

 قاطن نمض ةمد�aا ^[ ةنمضم ىرخأ ةينقت ةليسو يأ وأ/و جمانrsلا مادختسال لقنلل لباق tsغو نطابلا نم صيخ�sلل لباق tsغو يرصح

 .ةمدقملا ةمد�aاو قيبطتلا اذ" ضارغأو

 تاينقتلا عيمجو .اÈqع فشكلا وأ اzمادختسا وأ ةيلصألا ردصملا ةرفش �lإ لوصولل قوقح يأ نtمدختسملا صيخ�sلا اذ" حنمي الو

 .نtصخرملا وأ كلاملل ةيدرف ةيكلم rsتع© اpq ةطبترم قئاثو يأو جمانrsلا ^[ ةدراولا تاءارجإلاو تايمزراو�aاو

اروف نtمدختسملل ةحونمملا صيخ�sلاو قوق��ا عيمج èÀت³ت
ً

 .ا�qيحالص ءا�qنا وأ ةيقافتالا ءاåqإ دنع 

 

 )API( تاقيبطتلا ةجمرب ةNجاو مادختسا طورش

 ةجمرب ةzجاول مادختسا يأ نãو .)API( قيبطتلا جمانرب ةzجاو rsع قيبطتلا اذpq ةقلعتملا مÆqانايب �lإ لوصولا نtمدختسملل نكمي

 ،قيبطتلا اذ" �lإ لوصولا قح ھل نوTي ثلاث فرط ةمدخ/جتنم لالخ نم تاقيبطتلا ةجمرب ةzجاو مادختسا كلذ ^[ امب ،تاقيبطتلا

امزلم نوTي
ً

 pqإ ةفاضإلاب ،طورشلا هذ�l ةيلاتلا ةدد�`ا طورشلا: 



ةحارص قفاوMو مدختسملا مzفتي •
ً

 ةجتان رئاسخ وأ رارضأ يأ نع ةلءاسملل ضرعتي نلو ةيلوؤسم يأ لمحتي ال كلاملا نأ klع 

 لوصولا قح اzل ةثلاث فارطأل ةع®ات تامدخ/تاجتنم يأل ھمادختسا وأ تاقيبطتلا ةجمرب ةzجاول مدختسملا مادختسا نع

 .تاقيبطتلا ةجمرب ةzجاو لالخ نم تانايبلا �lإ

 

 روتس بآ )App Store( تاقيبطتلا رجتم HIع ءارشلا

 لوصوللو .ثلاث فرطل ع®ات روتس بآ تاقيبطت رجتم rsع قيبطتلا اذ" ^[ عيبلل ةحاتملا ةدد�`ا تاجتنملا وأ قيبطتلا اذ" ءارش بجي

 لبأ تاقيبطت رجتم" لثم( ةلصلا يذ ي�و�sكلإلا رجتملا ^[ ةرفوتملا تاداشرإلا عابتا نtمدختسملا klع بجي ،تاي�sشملا هذ" لثم �lإ

Apple" يالب لجوج وأ "Google Play"(، لاو¿À ادامتعا فلتخت دق
ً

 .مدختسملا دد�`ا زا�¹zا klع 

اضيأ ةثلاث فارطأل ةع®اتلا تن�sنإلا رجاتم rsع متت À¿لا ءارشلا تايلمع عضخت ،كلذ فالخ klع صنُي مل ام
ً

 فارطألا هذ" ماTحأو طورشل 

امئاد دوس© نأ بجي ،ضراع© وأ براضت يأ دوجو لاح ^[ ،À¿لاو ،ةثلاثلا
ً

 .طورشلا هذ" klع 

 هذ" عيبلا ماTحأو طورش ةءارق ةثلاث فارطأل ةع®اتلا تن�sنإلا rsع رجاتملا هذ" لالخ نم نو�sش� نيذلا نtمدختسملا klع بجي كلذل

 .اzلوبقو ةيانع®

 

 

 ض<وعتلاو ةيلوؤسملا
 

 يfوروألا داحتالا cd نومدختسملا

 ضoوعتلا

 ةMراجتلا تامالعلا با�ºأو ھئالكوو ھMريدمو ھيلوؤسمو ةيعرفلا ھتا¶رشو ھل ةع®اتلا تا¶رشلاو كلاملا ضMوع© klع مدختسملا قفاوي

 يما�`ا باع©أ ،رص��ا ال لاثملا لي«س klع كلذ ^[ امب -  بلط وأ ةبلاطم يأ نم م�qمذ ءاربãو ھيفظومو هؤا¶رشو ھل ةع®اتلا ةك�sشملا

 هذ" كا�qنا وأ اpq طبترم وأ ةمدa×ل بنذم مادختسا يأب قلعتي اميف وأ ب«س® ثلاث فرط يأ لبق نم مدقت -  ةينوناقلا فMراصملاو

 با�ºأو ھئالكوو ھMريدمو ھيلوؤسمو ةيعرفلا ھتا¶رشو مدختسملا لبق نم ي�وناق مكح وأ ثلاث فرطل قوقح يأ كا�qنا وأ طورشلا

 .ھب لومعملا نوناقلا ھب حمس� يذلا د��ا �lإ ھيفظومو هؤا¶رشو ھل ةع®اتلا ةك�sشملا ةMراجتلا تامالعلا

 

 ةيلوؤسملا دودح

 ةبلاطملا نtمدختسملل قحي ال ھنإف ،جتنملا klع ةقبطنملا ةينوناقلا ةيلوؤسملا ماTحأب لالخإلا نودو ةحارص كلذ فالخ klع صنُي مل ام

 .)ھنع ةباين فرصتي يرابتعا وأ ^âيبط صÌa يأ وأ( كلاملا دض ررضلاو لطعلاب

 ïÜÀاسأ يدقاع© ما�Úلا قرخ نع ةجتانلا رارضألا وأ/و ةيدس�¹ا ةمالسلا وأ ة�îلا وأ ةاي��اب ق�×ت À¿لا رارضألا klع كلذ قبطني الو

 اذ" مادختسا مت املاط ،ميس�¹ا لام"إلا وأ دصقلا نع ةجتانلا رارضألا وأ/و دقعلا نم ضرغلا قيقحتل ةياغلل يرورض ما�Úلا يأ لثم

 .مدختسملا لبق نم حي�ºو بسانم لTش® قيبطتلا

الوؤسم كلاملا نوTي نلف ،ةيدس�¹ا ةمالسلا وأ ة�îلا وأ ةاي��ا klع رثؤت تنا¶ وأ ،ميسج لام"إ وأ دصق نع ةمجان رارضألا نكت مل ام
ً

 

 .دقعلا ماربإ دنع ةعقوتملاو ةيداعلا رارضألا دودح ^[ الإ

الوؤسم كلاملا نوTي نل ،هالعأ ةرو¶ذملا دود��ا نمضو ،صوص�aا ھجو klعو
ً

 :نع 

 ال لاثملا لي«س klع ،اÈqمو( مدختسملا ا"دبكتي دق ،ةرشابم tsغلا كلت ð¿ح ،ىرخأ ةراسخ يأو لمعلا صرف ^[ ةراسخ يأ •

 تاقالعلا وأ دوقعلا ةراسخ وأ ةعقوتملا تارخدملا وأ حاVرألا وأ لخدلا وأ تاداريإلا ةراسخ وأ ةMراجتلا رئاس�aا ،رص��ا



 ؛)كلذ �lإ امو ةرzشلا وأ ةعمسلا نادقف وأ ةMراجتلا

 ةي«يغلا ثادحألا وأ ةر"اقلا ةوقلا ثادحأ ب«س® قيبطتلا اذ" ^[ لاطعألا وأ تاعاطقنالا نع ةجتانلا رئاس�aا وأ رارضألا •

 لاطعأ ،رص��ا ال لاثملا لي«س klع ،اÈqم ،كلاملا ةرطيس نع ةجراخو ةدارإلا نع ةجراخ نوTت ،ةلاح يأ ^[و ،ةعقوتملا tsغو

 وأ تابارضإلا وأ بMولا عقاوم رفوت مدع وأ ىرخألا لقنلا لئاسو وأ/و تن�sنإلا وأ/و ءاVرzكلا وأ فتاzلا طوطخ لطع© وأ

 فرط تاقيبطت وأ تامدخ وأ تاجتنملا ميلس© ^[ تاعاطقنالا وأ ةيناrsيسلا تامñ¹لا وأ تاسوtsفلا وأ ةيعيبطلا ثراوTلا

 ؛ثلاث

 ؛كلاملا لبق نم طورشلا قرخ ب«س® رشابم لTش® ةجتان نوTت ال رئاسخ يأ •

 

 

 ايلاiIسأ cd نومدختسملا

 ةيلوؤسملا دودح

 بجومب مدختسملا ھب عتمتي دق ضMوع© وأ قح وأ نامض وأ طرش وأ ةلافك يأ لدع� وأ ديقي وأ òÀثfس� ام طورشلا هذ" ^[ مكح دجوي ال

 وأ هدييقت وأ هؤانÞتسا نكمي ال يذلاو ميلقإلاو ةيالولا ^[ لثامم عáرش© يأ وأ )Cth ثلونموTلا( 2010 ماعلل كل�qسملاو ةسفانملا نوناق

 .)ءانÞتسالل لباق tsغ قح( ھليدع©

 ةيلوؤسملاو ءانÞتسالل لباق tsغ قح قرخ نع ةيلوؤسملا كلذ ^[ امب ،مدختسملا هاجت انfيلوؤسم رصتقت ،نوناقلا ھب حمس� دح ÛÜðقأ �lإ

اقفوو ،هذ" مادختسالا طورش بجومب ا"ؤانÞتسا متي ال À¿لا
ً

 ةداعإ ةفلTت عفد وأ تامد�aا ذيفنت ةداعإ klع ،هدحو كلاملا ريدقتل 

 .ىرخأ ةرم ةمدقملا تامد�aا

 

 ةدحتملا تايالولا cd نومدختسملا

 تانامضلا هاجت ةيلوؤسملا ءالخإ

ارصح مدقم قيبطتلا اذ"
ً

 نtمدختسملا ةيلوؤسم klع ^ø ةمد�aا مادختساو ."حاتملا بسح" و "ھيلع ^ø امك ةلا��ا" ساسأ klع 

ةحارص ھتيلوؤسم كلاملا ^kخي ،ھب لومعملا نوناقلا ھب حمس� دح ÛÜðقأ ã�lو .ةصا�aا
ً

 ءاوس - تانامضلاو تارارقإلاو طورشلا عيمج نع 

 ضرغل ةمءالملا وأ جاورلل òÀمض نامض يأ ،رص��ا ال لاثملا لي«س klع ،كلذ ^[ امب ،كلذ tsغ وأ ةينوناق وأ ةينمض وأ ةحMرص تنا¶

 نم مدختسملا اq±لع لصح ،ةVوتكم وأ ةيzفش تنا¶ ءاوس ،تامولعم وأ ةروشم يأ يدؤت نلو .tsغلا قوقح klع يدعتلا مدع وأ نtعم

ةحارص ھيلع صوصنم tsغ نامض يأ ءاش�إل ،ةمد�aا لالخ نم وأ كلاملا
ً

 كلاملا نمضي ال ،مدقت امب ساسملا نود .ةقيثولا هذ" ^[ 

 ھل ةع®اتلا ةك�sشملا ةMراجتلا تامالعلا با�ºأو ھئالكوو ھMريدمو ھيلوؤسمو ھل نوصخرملاو ةيعرفلا ھتا¶رشو ھل ةع®اتلا تا¶رشلاو

 ةمد�aا نأ وأ ؛نtمدختسملا تابلطتم úÀلت فوس ةمد�aا نأ وأ ؛حي�º وأ قوثوم وأ قيقد ىوت�`ا نأ ھيفظومو ھيدرومو هؤا¶رشو

 نم ةيلاخ ةمد�aا نأ وأ ؛ءاطخأ وأ لاطعأ يأ حي�îت مت°س ھنأ وأ ؛ةنمآ وأ عاطقنا نود ،نtعم ناTم وأ تقو يأ ^[ ةحاتم نوTتس

 ھليÙÚت نوTي ةمد�aا مادختسا لالخ نم ىرخأ ةقMرطب ھيلع لوص��ا وأ ھليÙÚت متي ىوتحم يأ .ىرخألا ةراضلا تانوTملا وأ تاسوtsفلا

 لوم�`ا زا�¹zا وأ رتويبمكلا ماظنب ق�×ي ررض يأ نع نtلوؤسم م"دحو نومدختسملا نوMTو ،ةصا�aا نtمدختسملا ةيلوؤسم klع

 .ةمدa×ـل نtمدختسملا مادختسا وأ ليÙÚتلا اذ" نع جت³ي يذلا تانايبلا نادقف وأ نtمدختسملاب صا�aا

 لالخ نم ثلاث فرط لبق نم اzميدقت وأ اÈqع نالعإلا متي ةمدخ وأ جتنم يأ نع ةيلوؤسملا لمحتي وأ لفكي وأ دMؤي وأ كلاملا نمضي ال

ايبعش© ةطبترم ةمدخ وأ عقوم يأ وأ ةمد�aا
ً

افرط نوTي نأ كلاملل زوجي الو ،
ً

 نtمدختسملا نtب ةلماعم لاTشألا نم لTش يأب بقاري وأ ^[ 

 .ةثلاث فارطأب ةصا�aا تامد�aا وأ تاجتنملا يدوزمو

 صا�aا ليغشfلا ماظن وأ/و لوم�`ا زا�¹zا وأ/و بMولا حفصتم عم حي�º لTش® لمع© ال دق وأ ةمد�aا �lإ لوصولا رذعتي دقو

 .اzمادختسا وأ اzليغش© وأ ةمد�aا ىوتحم نع أش³ت ةيلعف وأ ةروصتم رارضأ يأ نع ةيلوؤسملا كلاملا ليمحت نكمي الو .نtمدختسملاب



 قبطنت ال دقو .ةينمضلا تانامضلا ضع® دييقتو ءانÞتساب حمس� ال ىرخألا ةيئاضقلا تاطلسلاو تايالولا ضعÄو يداحتالا نوناقلا

اقوقح نtمدختسملا ةيقافتالا هذ" حنمتو .نtمدختسملا klع هالعأ ةرو¶ذملا تاءانÞتسالا
ً

اضيأ نومدختسملا عتمتي دقو ،ةددحم ةينوناق 
ً

 

 نوناقلا هرظحي يذلا د��ا �lإ ةيقافتالا هذ" بجومب تاءانÞتسالاو ةيلوؤسملا ءالخإ قبطنت الو .ىرخأ �lإ ةيالو نم فلتخت ىرخأ قوقحب

 .ھب لومعملا

 

 ةيلوؤسملا دودح

 ھMريدمو ھيلوؤسمو ھل نوصخرملاو ةيعرفلا ھتا¶رشو ھل ةع®اتلا تا¶رشلاو كلاملا نوTي نل ،ھب لومعملا نوناقلا ھب حمس� دح ÛÜðقأ �lإ

 :نع لاوحألا نم لاح يأب نtلوؤسم ھيفظومو ھيدرومو هؤا¶رشو ھل ةع®اتلا ةك�sشملا ةMراجتلا تامالعلا با�ºأو ھئالكوو

 رارضألا رص��ا ال لاثملا لي«س klع كلذ ^[ امب ،ةMرجز وأ ةيعبت وأ ةصاخ وأ ةيضرع وأ ةيئازج وأ ةرشابم tsغ رارضأ يأ •

 ةقلعتملا وأ نع ةئشانلاو ،ةسوململا tsغ رئاس�aا نم ا"tsغ وأ تانايبلا وأ مادختسالا وأ ةرzشلا وأ حاVرألا ةراسخ نع ةمجانلا

 و ؛ةمد�aا مادختسا klع ةردقلا مدع وأ مادختساب

 باسح وأ ةمدa×ل ھب حرصملا tsغ مادختسالا وأ لوصولا وأ بعالتلا وأ ةنصرقلا نع ةجتان ةباصإ وأ ةراسخ وأ ررض يأ •

 وأ/و ؛امq±ف ةدراولا تامولعملا وأ مدختسملا

 وأ/و ؛ىوت�`ا ^[ ةقد مدع وأ ءاطخأ وأ طالغأ يأ •

 وأ/و ؛اzمادختسا وأ ةمد�aا �lإ مدختسملا لوصو نع جتانلا ،نا¶ عون يأ نم ،تاTلتمملاب ررضلا وأ ةيصÇaلا ةباصإلا •

 وأ/و ؛اq±ف ةنزa`ا ةيصÇaلا تامولعملا عيمجو يأ وأ/و ةنمآلا كلاملا مداو�a مادختسا وأ ھب حرصم tsغ لوصو يأ •

 وأ/و ؛ةمد�aا ã�lو نم لاسرإلل فقوت وأ عاطقنا يأ •

 وأ/و ؛اzلالخ نم وأ ةمد�aا �lإ اzلاسرإ متي دق كلذ ھباش ام وأ ةداورط ةنصحأ وأ تاسوtsف وأ ءاطخأ يأ •

 ديrsلاب ھلاسرإ وأ هرش� متي ىوتحم يأ مادختسا نع جتان ررض وأ ةراسخ يأ نع وأ ىوتحم يأ ^[ تارغü وأ ءاطخأ يأ •

 وأ/و ؛ةمد�aا لالخ نم ىرخأ ةقMرطب ھتحاتإ وأ ھلقن وأ ي�و�sكلإلا

 ھتا¶رشو ھل ةع®اتلا تا¶رشلاو كلاملا لمحتي نلو .ثلاث فرط وأ مدختسم يأل ي�وناقلا tsغ وأ ي�اودعلا وأ يztsشfلا كولسلا •

 ھيدرومو هؤا¶رشو ھل ةع®اتلا ةك�sشملا ةMراجتلا تامالعلا با�ºأو ھئالكوو ھMريدمو ھيلوؤسمو ھل نوصخرملاو ةيعرفلا

 يذلا غلبملا زواجتي غلبمب فيلاTت وأ رئاسخ وأ رارضأ وأ تاعبت وأ تاما�Úلا وأ ىواعد وأ تابلاطم يأ نع ةيلوؤسملا ھيفظومو

ارzش رشع òÀثالا ^[ ةيقافتالا هذ" بجومب كلاملل مدختسملا ھعفد
ً

 كلاملا نtب ةيقافتالا هذ" ةدم لاوط وأ ،ةقباسلا 

 .رصقأ امýqأ ،مدختسملاو

 

 ةموعزملا ةيلوؤسملا تنا¶ ءاوس اpq لومعملا ةيئاضقلا ةيالولا ^[ نوناقلا ھب حمس� دح ÛÜðقأ �lإ اذ" ةيلوؤسملا دودح مسق قيبطت نكمي

 ةيناTمإب ةكرشلا راطخإ مت ولو ð¿ح ،رخآ ساسأ يأ وأ ةمراصلا ةيلوؤسملا وأ لام"إلا وأ ةيtsصقتلا ةيلوؤسملا وأ دقعلا �lإ دنfس©

 .ررضلا كلذ ثودح

 ةرو¶ذملا تاءانÞتسالا وأ دويقلا قبطنت ال دق ^�اتلاVو ،ةيعبتلا وأ ةيضرعلا رارضألا دييقت وأ ءانÞتساب ةيئاضقلا تايالولا ضع® حمس© ال

اقوقح طورشلا حنمت .مدختسملا klع هالعأ
ً

اضيأ مدختسملا ىدل نوTي دقو ،مدختسملل ةددحم ةينوناق 
ً

اقوقح 
ً

 ةيالو نم فلتخت ىرخأ 

 لومعملا نوناقلا هرظحي يذلا د��ا �lإ طورشلا بجومب ةيلوؤسملا دويقو تاءانÞتسالاو ةيلوؤسملا دودح قبطنت الو .ىرخأ �lإ ةيئاضق

 .ھب

 

 

 



 

 

 ضoوعتلا

 با�ºأو ھئالكوو ھMريدمو ھيلوؤسمو ھل نوصخرملاو ةيعرفلا ھتا¶رشو ھل ةع®اتلا تا¶رشلاو كلاملا نع عافدلا klع مدختسملا قفاوي

 وأ تابلطلا وأ تابلاطملا عيمجو يأ دضو نم م�qمذ ءاربãو مzضMوع©و ھيفظومو ھيدرومو هؤا¶رشو ھل ةع®اتلا ةك�sشملا ةMراجتلا تامالعلا

 موسرلا ،رص��ا ال لاثملا لي«س klع ،كلذ ^[ امب ،تاقفنلاو نويدلا وأ فيلاTتلا وأ تايلوؤسملا وأ رئاس�aا وأ تاما�Úلالا وأ رارضألا

 :نع ةئشانلا ةينوناقلا فMراصملاو

 وأ ؛مدختسملا ھلالخ نم ھمالتسا وأ ھلاسرإ متي ىوتحم وأ تانايب يأ كلذ ^[ امب ،اq±لإ لوصولاو ةمدa×ل مدختسملا مادختسا •

 تادzعتلاو تارارقإلا نم يأل مدختسملا قرخ ،رص��ا ال لاثملا لي«س klع ،كلذ ^[ امب ،طورشلا هذzل مدختسملا كا�qنا •

 وأ ؛طورشلا هذ" ^[ اq±لع صوصنملا

 ةيكلملا قوقح وأ ةيصوص�aا ^[ قح يأ ،رص��ا ال لاثملا لي«س klع ،كلذ ^[ امب ،ثلاث فرط قوقح يأل مدختسملا كا�qنا •

 وأ ؛ةMركفلا

 وأ ؛ةيعáرش© ةحئال وأ ةدعاق وأ نوناق يأل مدختسملا كا�qنا •

 ةمل¶ وأ ديحولا مدختسملا مسا مادختساب ثلاث فرط لوصو قح كلذ ^[ امب ،مدختسملا باسح نم ھلاسرإ متي ىوتحم يأ •

 ةئطا�aا وأ ةللضملا تامولعملا ،رص��ا ال لاثملا لي«س klع ،كلذ ^[ امب ،نكمأ نإ ،مدختسملل رخآ òÀمأ ءارجإ يأ وأ رورملا

 وأ ؛ةقيقدلا tsغ وأ

 وأ ؛مدختسملل دمعتملا كولسلا ءوس •

 ةك�sشملا ةMراجتلا تامالعلا با�ºأو ھئالكوو ھMريدمو ھيلوؤسمو ھل ةع®اتلا تا¶رشلا وأ مدختسملا لبق نم ي�وناق مكح •

 .ھب لومعملا نوناقلا ھب حمس� يذلا د��ا �lإ ھيفظومو ھيدرومو هؤا¶رشو ھل ةع®اتلا

 

 ةماع ما)حأ
 

 لزانتلا مدع

الزانت طورشلا هذ" بجومب مكح وأ قح يأل كلاملا ديكأت مدع لTش� ال
ً

 لزانت يأ رابتعا زوجي الو .ليبقلا اذ" نم مكح وأ قح يأ نع 

الزانت
ً

ارمتسم وأ رخآ 
ً

 .رخآ طرش يأ وأ طرشلا اذ" نع 

 

 ةمدopا عاطقنا

 ،ىرخأ تاtsيغ© يأ وأ ماظنلا تاثيدحت وأ ةنايصلل ةمد�aا عطق ^[ ق��اب كلاملا ظفتحي ،نكمم ةمدخ ىوتسم لضفأ ميدقت نامضل

 .بس�ألا ةقMرطلاب نtمدختسملا غالبãو

اضيأ كلاملل زوجي ،نوناقلا دودح ^[و
ً

ايل¶ ةمد�aا ءاغلإ وأ قيلع© ررقي نأ 
ً

 نtمدختسملا عم كلاملا نواعت°س ،ةمد�aا ءاغلإ لاح ^[و .

اقفو تامولعملا وأ ةيصÇaلا تانايبلا ب�þ نم مÈqيكمتل
ً

 .ھب لومعملا نوناقلل 

 tsبادت ،لاثملا لي«س klع( "ةر"اقلا ةوقلا" لثم ،ةلوقعملا كلاملا ةرطيس نع ةجراخ بابسأل ةحاتم ةمد�aا نوTت ال دق ،كلذ �lإ ةفاضإلاب

 .)�Øإ ،يÿاVرzكلا رايتلا عاطقنا وأ ةيتحتلا ةي³بلا لاطعأ ،لمعلا

 

 ةمدopا عيب ةداعإ



 لوص��ا نود ھتمدخو قيبطتلا اذ" نم ءزج يأ لالغتسا وأ عيب ةداعإ وأ عيب وأ Ø¸� وأ راركت وأ جارختسا ةداعإ نtمدختسملل زوجي ال

 .^!رش عيب ةداعإ جمانرب لالخ نم وأ رشابم لTش® امإ ھحنم متي ،كلاملا نم قبسم حMرص يطخ نذإ klع

 

 ةيصوصopا ةسايس

 .قيبطتلا اذpq ةصا�aا ةيصوص�aا ةسايس �lإ عوجرلا نtمدختسملل نكمي ،ةيصÇaلا مÆqانايب مادختسا لوح دMزملا ةفرعمل

 

 ة%ركفلا ةيكلملا قوقح

اديدحت s"كأ مكح يأب لالخإلا نود
ً

 ةMراجتلا تامالعلا قوقحو رش³لا قوقح لثم ،ةMركف ةيكلم قوقح يأ نإف ،طورشلا هذ" نم 

 ةيام�×ل عضختو ھل نtع®اتلا نtصخرملا وأ كلاملل ةMرصح ةيكلم ^ø قيبطتلا اذpq ةقلعتملا ميمصتلا قوقحو عا�sخالا تاءارب قوقحو

 .ةMركفلا ةيكلملاب ةقلعتملا ةيلودلا تاد"اعملا وأ اpq لومعملا نtناوقلا اzحنمت À¿لا

 تامالعو ةمد�aا تامالعو ةMراجتلا ءامسألاو ىرخألا ةMراجتلا تامالعلا عيمجو - ةMرMوصتلا وأ ةيمسالا - ةMراجتلا تامالعلا عيمج

 وأ كلاملل ةMرصح ةيكلم لظتسو rsتع© قيبطتلا اذpq قلعتي اميف رzظت À¿لا تاراعشلا وأ روصلاو ةيحيضوتلا موسرلاو تاملTلا

 .ةMركفلا ةيكلملاب ةقلعتملا ةيلودلا تاد"اعملا وأ اpq لومعملا نtناوقلا اzحنمت À¿لا ةيام�×ل عضختو ھل نtع®اتلا نtصخرملا

 

 طورشلا هذ( y8ع xIيغتلا

 مدختسملا غالبإب كلاملا موقي ،تالا��ا هذ" لثم ^[و .تقو يأ ^[ رخآ لTش يأب طورشلا هذ" tsيغ© وأ ليدع© ^[ ق��اب كلاملا ظفتحي

pqيغتلا هذtsرطلاب تاMةبسانملا ةق. 

 .لبقتسملا ^[ مدختسملا عم ةقالعلا klع طقف تاtsيغتلا هذ" رثؤتسو

 بجيف ،تاtsيغتلاب ما�Úلالا ^[ نtمدختسملا ةبغر مدع لاح ^[و .ةلدعملا طورشلل مدختسملا لوبق òÀع� ةمد�aا مادختسا رارمتسا نãو

 .ةيقافتالا ءاåqإ ^[ ق��ا فرط يأ حنم �lإ ةلدعملا طورشلا لوبق مدع يدؤي دقو .ةمد�aا مادختسا نع فقوتلا مq±لع

 .كلاملا نم قباس رادصإ يأ klع لوص��ا مدختسملل نكمMو .مدختسملا لوبق لبق ةقالعلا ھب لومعملا قباسلا رادصإلا مظن°سو

اVولطم كلذ نا¶ لاح ^[ ناMرسلاو ذيفنتلا tÚح ةلدعملا طورشلا ھيف لخدتس يذلا خMراتلا كلاملا ددحيسو
ً

 .ھب لومعملا نوناقلا بجومب 

 

 دقعلا ةلاحإ

 بجومب تاما�Úلالا وأ قوق��ا عيمج وأ يأب نطابلا نم دقاعتلا وأ ديدجتلا لالخ نم فرصتلا وأ ةلاحإ وأ لقن ^[ ق��اب كلاملا ظفتحي

اقفو طورشلا هذ" tsيغتب ةقلعتملا ماTحألا قيبطت مت°سو .مدختسملل ةعورشملا �çاصملا ةاعارم عم ،طورشلا هذ"
ً

 .كلذل 

 .كلاملا نم يطخ نذإ نود ،لاTشألا نم لTش يأب اzلقن وأ طورشلا هذ" بجومب مÆqاما�Úلا وأ مzقوقح ةلاحإ نtمدختسملل زوجي الو

 

 لاصتالا تاNج

 .دنfسملا اذ" ^[ ةدراولا لاصتالا تامولعم مادختساب كلذو قيبطتلا اذ" مادختساب ةقلعتملا تاغالبلاو تاباط�aا عيمج لاسرإ نtعتي

 

 )لصفلا ةيلباق( صوصنلا ةيلالقتسا

 ةيلباق مدع وأ نالطب نإف ،ھب لومعملا نوناقلا بجومب ذيفنتلل لباق tsغ وأ �çاص tsغ حبصأ وأ طورشلا هذ" نم مكح يأ رابتعا لاح ^[

 .لما¶ لTش® لوعفملا ةذفانو ةMراس لظت À¿لاو ،ةيقبتملا ماTحألا ة�kl ºع رثؤي ال مك��ا اذ" ذيفنت

 



 ةدحتملا تايالولا 89 نومدختسملا

ا��اص ھلع�¹ لوقعم لTش® بولطملا د��ا �lإ ھليدع©و هtsسفتو ،ذيفنتلل لباق tsغ وأ �çاص tsغ مكح يأ لMوأت مت°س
ً

 ذيفنتلل لباقو 

اقسfمو
ً

 لحتو ،ان" رو¶ذملا عوضوملاب قلعتي اميف كلاملاو نtمدختسملا نtب ةلماTلا ةيقافتالا طورشلا هذ" لTش©و .^kصألا ھضرغ عم 

 .عوضوملا اذpq قلعتي اميف فارطألا نtب ،ةقباسلا تايقافتالا عيمج رص��ا ال لاثملا لي«س klع كلذ ^[ امب ،ىرخألا تاباط�aا عيمج لحم

 .نوناقلا ھب حمس� دح ÛÜðقأ �lإ طورشلا هذ" قيبطت مت°سو

 

 ي~وروألا داحتالا 89 نومدختسملا

الطاب طورشلا هذ" نم مكح يأ رابتعا لاح ^[
ً

 لصوتلل ام"دzج ىراصق نافرطلا لذبي ا"دنع ،ذيفنتلل لباق tsغ وأ �çاص tsغ وأ 

 .ذيفنتلل ةلباقلا tsغ وأ ة��اصلا tsغ وأ ةلطابلا ءازجألا لادبfسا ^�اتلاVو ذيفنتلل ةلباقو ة��اص ماTحأ نأش® قافتا �lإ ةيدو ةقMرطب

 كلذ نا¶ اذإ ،ةقبطنم ةينوناق ماTحأب ذيفنتلل ةلباقلا tsغ وأ ة��اصلا tsغ وأ ةلطابلا ماTحألا لادبfسا متي ،كلذب مايقلا مدع لاح ^[و

احومسم
ً

اصوصنم وأ ھب 
ً

 .ھب لومعملا نوناقلا بجومب ھيلع 

 ةيقافتالا ءاغلإ �lإ يدؤي ال طورشلا هذ" نم نtعم مكح ذافنإ ةلاحتسا وأ ةيحالص مدع وأ نالطب نإف ،هالعأ درو امب لالخإلا مدع عم

 نوTي نل مك��ا نأ اوملع اذإ دقعلا نافرطلا مrsي الأ ناTمب ةيم"ألا نم وأ ،ةيقافتالل ةMرورض ةلوصفملا ماTحألا نكت مل ام ،اzلمكأب

اMراس
ً

ا��اصو 
ً

 .فارطألا نم يأل ةلوبقم tsغ ةقشم �lإ ةيقبتملا ماTحألا اq±ف ÜÀ$فتس À¿لا تالا��ا ^[ وأ ،

 

 قيبطتلا بجاولا نوناقلا

 ضراعتل رابتعا نود ،دنfسملا اذ" نم ةلصلا يذ مسقلا ^[ Éçوم و" امك ،كلاملا ھيف دجوي يذلا دلبلا نوناقل طورشلا هذ" عضخت

 .نوناقلا ئدابم

 

 ن�ي�وروألا ن�كل��سملل ةبس�لاب ءان�تسا

ال"ؤم مدختسملا نا¶ اذإ ،هالعأ درو امع رظنلا ضغÄو ،كلذ عمو
ً

 نوناقلا ھيف صني دلب ^[ داتعملا ةماقإ لحم ھيدلو يÄوروأ كل�qسمك 

 .klعألا tsياعملا هذ" دوسfسف ،كل�qسملا ةيام�� klعأ ىوتسم klع

 

 ي�اضقلا صاصتخالا نا2م

 امك ،كلاملا ھيف دجوي يذلا دلبلا مكاحم ^[ اpq طبترم وأ طورشلا هذ" نع جتان فالخ يأ ^[ تبلل يرص��ا يÿاضقلا صاصتخالا نوTي

 .دنfسملا اذ" نم ةلصلا يذ مسقلا ^[ Éçوم و"

 

 ن�ي�وروألا ن�كل��سملل ةبس�لاب ءان�تسا

 .ادنلس�أ وأ جMوÙsلا وأ ارسáوس ^[ نtميقملا نtكل�qسملا klع الو ،نtيVوروأ نtكل�qسمك نtل"ؤم نtمدختسم يأ klع هالعأ درو ام قبطني ال

 

 ةدحتملا تايالولا cd نومدختسملا
 

 ةيقافتالا ءا��نا وأ ءا��إ دع� ةoراس لظت ��لا ما�حألا

 طورشلا هذ" ^[ ةدراولا ماTحألا ،ءاåqإلا دنعو .مدختسملا وأ قيبطتلا اذ" لبق نم ا"ؤاåqإ متي ð¿ح لوعفملا ةMراس ةيقافتالا هذ" لظت

 رص��ا ال لاثملا لي«س klع كلذ ^[ امب ،ةيحالصلا ءا�qنا وأ ءاåqإلا دع® ةMراس لظتس اåqاMرس رارمتسا �lإ فدÆq اzقايس لالخ نم À¿لاو

 :^kي ام



 ؛ð&سم tsغ لجأ �lإ طورشلا هذ" بجومب صيخا�sلل مدختسملا حنم رمتس� •

 ؛ءاåqإلا خMرات نم تاونس سمخ ةدمل ةMراس مدختسملاب ةصا�aا ضMوعتلا تاما�Úلا لظت •

 ماTحأ klع يوتحي يذلا مسقلا ^[ ةدراولا طورشلاو ،تارارقإلاو تانامضلا نع ةيلوؤسملا ءالخإ ناMرس رمتس� نأ بجي •

 .ð&سم tsغ لجأ �lإ ،ةيلوؤسملا دودحو ضMوعتلا

 

 ةينوناقلا عجارملاو ف'راعتلا
 

Tقيبطتلا وأ( قيبطتلا اذ( 

 .ةمد�aا ميدقت حيfت À¿لا ةيصا�aا

 

 ةيقافتالا

انوناق ةمزلم ةقالع يأ
ً

ايدقاع© وأ 
ً

 .طورشلا هذ" اzمكحت ،مدختسملاو كلاملا نtب 

 

 )ا�وروأ وأ( نوي�وروألا

ايلعف مدختسملا دوجو لاح ^[ قبطني
ً

 .ةيس�¹³ا نع رظنلا ضغ® ،يÄوروألا داحتالا لخاد ھل ةل¹¸م بتاTم دوجو وأ 

 

 )نحن وأ( كلاملا

 .نtمدختسملل ةمد�aا وأ/ و قيبطتلا اذ" دوزي يذلا ي�وناقلا نايكلا وأ نtيعيبطلا )صاÌaألا( صÇaلا �lإ ةراشإ

 

 ةمد�Bا

ø^ ا�aلا ةمد¿À مدقيzوم و" امك قيبطتلا اذ" اÉç ]^ "قيبطتلا اذ" ^[و طورشلا هذ. 

 

 ما�حألا/طورشلا

ø^ حألا عيمجTلا ما¿À ©ع يرسkl ا وأ / و قيبطتلا اذ" مادختسا�aوم و" امك ةمدÉç ]^ "سملا اذfتايقافتا وأ قئاثو يأ كلذ ^[ امب ،دن 

 .رخآل تقو نم اq'يدحت متي يذلا وحنلا klعو ،ةلص تاذ ىرخأ

 

 )تنأ وأ( مدختسملا

 .قيبطتلا اذ" مدختس� ي�وناق نايك وأ ^âيبط صÌa يأ �lإ ةراشإ

 

 كل��سملا

 وأ ھتراجت جراخ ضارغأل لمع� ،ماع لTش® وأ ،ÇaÛÜÀلا مادختسالل تامد�aا وأ علسلا �lإ لصي ^âيبط صÇaك ل"ؤم مدختسم يأ

 .ھتنzم وأ ھتفرح وأ ھلامعأ
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