
مادختساو ليجستلا ةيلآ
رمالا يلو باسح



رمأ يلو باسح ءاشنإ ةيفيك
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 صاخ باسح ءاشنإل
 مق رما يلوك كب
ءاشنإ  ىلع طغضلاب

.ديدج باسح

 يلو فينصت رايتخاب مق
 مقر لخدأ مث، رمألا
 كب صاخلا لاوجلا
 ةلاسر ىقلتت فوسو
. ليعفتلا زمرب ةيصن
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 زمر لخدإب مق
.لسرملا ليعفتلا

:ةيصخشلا تانايبلا لامكأب مق
 .لماك مسالا•
.سنجلا•
.ةماقإلا مقر وأ ةيوهلا مقر•
.رورملا ةملك•
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 بلاطلا رمأ يلو باسح حرش
 ) ةيسيئرلا ( ةنوقيا

ديدج نبا ةفاضإ
 / ةيوهلا مقر لاخدإب مق
.نبالاب صاخلا ةماقإلا

هـ /نبإلا تانايب لخدا
 مث ،نبالا تانايبلا ةئبعتب مق

.ةفاضإ ىلع طغضا

 لجسم نبالا ناك هلاح يف
 يفصقمب

 دنع ،ديكأت ةلاسر ضرع متيس
 متيس ةفاضإ ىلع طغضلا

.اًيئاقلت ةتفاضإ

نبالا ةحفص
:نبالا ةحفص لالخ نم كنكمي
.نبالا تانايب ليدعت•
 ةظفحم يف ديصر ةفاضإ•

.نبالا
 نم يمويلا دحلا ليدعت•

.فورصملا
.فصقملا تاجتنم ةدهاشم•
.جتنم عنم•
.نبالا تايرتشم ةدهاشم•
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 بلاطلا رمأ يلو باسح حرش
 )ةقبسملا تابلطلا( ةنوقيا

ةقبسملا تابلطلا
 قبسم بلط ءاشنإ نم  بلاطلا رما يلو نكمتي ةقبسم تابلط ةناخ لالخ نم

.هنبإل
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 بلاطلا رمأ يلو باسح حرش
 )ةظفحملا( ةنوقيا

ديصر ةفاضإ
 لهس لكشب ديصر ةفاضإ كنكمي
.دراكرتسام وأ ازيف وا ىدم لالخ نم

ديصرلا بحس
كتظفحم نم ديصر بحس كنكمي

 كب صاخلا كنبلا ىلا يفصقم يف
 كباسح تامولعم ةئبعت لالخ.
 غلبملا ليوحت متي فوسو ،يكنبلا

.مايا لالخ
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 صاخ باسح ءاشنإل
مقبلاطـك كب
ءاشنإ  ىلع طغضلاب

.ديدج باسح

 فينصت رايتخاب مق
 مقر لخدأ مث ،بلاط
 كب صاخلا لاوجلا
 ةلاسر ىقلتت فوسو
. ليعفتلا زمرب ةيصن
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 زمر لخدإب مق
.لسرملا ليعفتلا

:ةيصخشلا تانايبلا لامكأب مق
.ةيصخشلا ةروصلا•
 .يثالثلا مسالا•
.سنجلا•
.ةسردملا تامولعم•
.ةماقإلا مقر وأ ةيوهلا مقر•
.رورملا ةملك•
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 بلاطلا باسح حرش
 ) ةيسيئرلا ( ةنوقيا

تايرتشملا رخا
 تايلمع رخا كل ضرعي
 ،كب ةصاخلا تايرتشملا
 ضرع متي طغضلا دنع

.بلطلا ليصافت

: ةفرعم كنكمي انه نم
.يلاحلا كديصر•
.يفصقملا كمقر•

 رخا كل ضرعي
.ةيلاملا كتايلمع
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 بلاطلا باسح حرش
 )ةظفحملا( ةنوقيا

ديصر ةفاضإ
 لهس لكشب ديصر ةفاضإ كنكمي
.دراكرتسام وأ ازيف وا ىدم لالخ نم

ديصرلا بحس
 يفكتظفحم نم ديصر بحس كنكمي
 ةئبعت لالخ نم كب صاخلا كنبلا ىلا يفصقم
 ليوحت متي فوسو ،يكنبلا كباسح تامولعم

.مايا لالخ غلبملا
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 بلاطلا باسح حرش
 )تايرتشملا( ةنوقيا

 دنعو ،كب ةصاخلا تايرتشملاعيمج كل ضرعي
.بلطلا ليصافت ضرع متي ،ام بلط ىلع طغضلا
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 بلاطلا باسح حرش
 )قبسم بلط ءاشنإ( ةنوقيا

تاجتنملا
 عيمج كل ضرعي
 فصقم تاجتنم
 اهراعسأو ةسردملا

 تارعسلا ددعو
.ةيرارحلا

بلط ءاشنإ
.قبسم بلط ءاشنا نم بلاطلا نكمتي بلطلا ءاشنإ ةناخ لالخ نم

.ةمعطألا تافينصت
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