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يفصقم لوح

بلاطلاو رمالا يلو مادختسا ليلد
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يفصقم قيبطت لوح

قيبطتلا ةركف

 ،لـماك يـنورتكلا لكشب فصاقملا يف عيبلا ةيلمع ميظنت

 رـبع غلاـبملا مالتـسا نـم فـصاقملا نيـكمت لالخ نم كلذو

.ةبلطلل ينورتكلالا ظفاحملا

 ةءاـنبا ةفاـضاو قـيبطتلا لـيمحت بلاطلا رمأ يلول حيتت يهف

عادــيإ ماــظنلا هــل حيــتي ثــيح مــهل ةــيلاملا غلاــبملا دــيدحتو

 اـمك ،فورصمك يموي لكشب هميسقت مث نمو يلام غلبم

.يموي لكشب هتايرتشم عيمج ةعباتم رمالا يلو عيطتسي

 ًاــيلام ةيــسردملا ةــيذغتلا ةرادإ نــم يــسردملا عــمتجملا نيــكمت

.ةلماش ةينورتكلإ ةموظنم لالخ نم ًايحصو

انتلاسر

 ،لــماك يــنورتكلا لكــشب فــصاقملا يــف عــيبلا ةــيلمع ميــظنت

 رــبع غلاــبملا مالتــسا نــم فــصاقملا نيــكمت لالــخ نــم كــلذو

.ةبلطلل ةينورتكلالا ظفاحملا

انفده

1
.قيبطتلا عم لماعتلا ةلوهس

2
 نع ثحبلا ءانع نم صلختلا

.فرص

3
نايسن ةيناكمإ ةلكشمل لح
.نبالل يمويلا فورصملا ءاطعإ

4
نبألا نادقف ءانع نم صلختلا

 يف يمويلا هفورصمل
.هفلت وأ ةسردملا

5
 ،نبألا هارتشا ام ىلع فرعتلا

 ةيلمع هيلع لهسي امم
 هنبا ةحصل ةعباتملاو هيجوتلا

.هتمالسو

: قيبطتلا ايازم



مادختسا ليلد

رمالا يلو باسح
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هـ /نبإلا تانايب لخدا
 ،نبالا تانايب ةئبعت
نبالل باسح ءاشناو

نبالا ةحفص
 فصقم ىلع عالطالا
ديصر ةفاضاو  ةسردملا
 و يمويلا دحلا ليدعتو

جتنم يأ بجح

ديصرلا نحش
 لالخ نم ديصر ةفاضإ

 وأ ازيف وا ىدم
دراكرتسام

ديصرلا بحس
 ديصرلا بحس جذومن

ةسيئرلا ةهجاولا
 ثيح رمالا يلو باسحل
 تايلمعلاو ءانبألا ضرعت

ةيلاملا

12345

رمالا يلو باسح
ديصرةفاضإنمرمألايلونّكمُي
هءانباةفاضإوهتظفحميف
يمويدحوفورصمصيصختو
تاجتنمىلععالطالاونبالكل
عنموءارشلاتايلمعوفصقملا
امك،اهببوغرمريغلاتاجتنملا
ءارشبلاطلارمأيلوعيطتسي
نعكلذولزنملانمهنباةبجو
.قبسملابلطلاهيصاخقيرط
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 زمر لخدإب مق
لسرملا ليعفتلا

رما يلو باسح ءاشنإ ةيفيك

 صاخ باسح ءاشنإل
 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

1

4

23

:ةيصخشلا تانايبلا لامكأب مق

 .لماك مسالا•

.سنجلا•

.ةماقإلا مقر وأ ةيوهلا مقر•

.رورملا ةملك•
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ديدج نبا ةفاضإ
 صاخلا ةماقإلا / ةيوهلا مقر لاخدإب مق

 نبالاب

نبالا ةحفص
:يفصقم لالخ نم كنكمي
نبالا تانايب ليدعت•
نبالا ةظفحم يف ديصر ةفاضإ•
فورصملا نم يمويلا دحلا ليدعت•
جتنم عنم فصقملا تاجتنم ةدهاشم•
 نبالا تايرتشم ةدهاشم•

)ةيسيئرلا( رمألا يلو باسح حرش

 يفصقمب لجسم نبالا ناك هلاح يف
 طغضلا دنع ،ديكأت ةلاسر ضرع متيس

.اًيئاقلت ةتفاضإ متيس ةفاضإ ىلع

هـ /نبإلا تانايب لخدا
ةفاضإ ىلع طغضا مث ،نبالا تانايبلا ةئبعتب مق
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ديصرلا نحش
لهس لكشب ديصر ةفاضإ كنكمي

.دراكرتسام وأ ازيف وا ىدم لالخ نم

ديصرلا بحس
 يفكتظفحم نم ديصر بحس كنكمي

 ةئبعت لالخ. كب صاخلا كنبلا ىلا يفصقم

 متي فوسو ،يكنبلا كباسح تامولعم

.مايا لالخ غلبملا ليوحت

)ةظفحملا( رمألا يلو باسح حرش
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)قبسملا بلطلا( رمألا يلو باسح حرش
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 بلطلا ءاشنا

 قبسم بلط ءاشنا نم  بلاطلا رما يلو نكمتي بلطلا ءاشنا ةناخ لالخ نم
.هنبإل



مادختسا ليلد

بلاطلا باسح
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ةسردملا فصقم
 عم تاجتنملا ضرعي
قبسملا بلطلا ةيناكمإ

تايرتشملا
 نم تايرتشملا ضرع
يسردملا فصقملا

ءارشلا ةروتاف
 ةروتافلا ليصافت ضرع

تاجتنملاو

ديصرلا نحش
 ازيف وا ىدم لالخ نم

دراكرتسام وأ

ةسيئرلا ةهجاولا
 ثيح بلاطلا باسحل

 تايرتشملا ضرعت
تايلمعلاو

12345

بلاطلا باسح
 ىــلع عالــطالا نــم بــلاطلا نــّكمي
يلو نم صصخملا غلبملاو هباسح
تاـجتنم ىـلع عالطالا هل حيتيو هرما
 باـسح ءاـشنا متـي ثيح ،فصقملا
 لالــــــــــــخ نــــــــــــم بــــــــــــلاطلا
يـلو باسح نم وأيتاذلاليجستلا
 ءارــش بــلاطلا عيطتــسي اــمك،هرــمأ
 قـيرط نـع كـلذو لزنملا نم هتبجو
.قبسملا بلطلا هيصاخ
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 زمر لخدإب مق
لسرملا ليعفتلا

بلاط باسح ءاشنإ ةيفيك

 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

1

4

23

:ةيصخشلا تانايبلا لامكأب مق

ةيصخشلا ةروصلا•

 .يثالثلا مسالا•

.سنجلا•

ةسردملا تامولعم•

.ةماقإلا مقر وأ ةيوهلا مقر•

.رورملا ةملك•
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تايرتشملا رخا
 تايرتشملا تايلمع رخا كل ضرعي

ضرع متي طغضلا دنع ،كب ةصاخلا

بلطلاليصافت

: ةفرعم كنكمي انه نم

 يلاحلا كديصر•
يفصقملا كمقر•

)ةيسيئرلا( بلاطلا باسح حرش
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.ةيلاملا كتايلمع رخا كل ضرعي

12



ديصرلا نحش
لهس لكشب ديصر ةفاضإ كنكمي

.دراكرتسام وأ ازيف وا ىدم لالخ نم

ديصرلا بحس
 يفكتظفحم نم ديصر بحس كنكمي

 لالخ نم كب صاخلا كنبلا ىلا يفصقم

فوسو ،يكنبلا كباسح تامولعم ةئبعت

.مايا لالخ غلبملا ليوحت متي

)ةظفحملا( بلاطلا باسح حرش
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)تايرتشملا( بلاطلا باسح حرش
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ةصاخلا تايرتشملاعيمج كل ضرعي

ليصافت ضرع متي طغضلا دنع ،كب

بلطلا
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)قبسملا بلطلا( بلاطلا باسح حرش
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 بلطلا ءاشنا

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



تاجتنملا
 فصقم تاجتنم عيمج كل ضرعي

 تارعسلا ددعو اهراعسأو ةسردملا

ةيرارحلا

)تاجتنملا( بلاطلا باسح حرش
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ةمعطألا تافينصت
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قيبطتلا ليمحتل
انه حسما

رمالا يلو باسح ةرايز
انه حسما

بلاطلا باسح ةرايز
انه حسما

يفصقم عقوم ةرايز
انه حسما

 عالطالا و ةدعاسملل ةمهم طباور



00966556044457

info@maqsafy.com

www.maqsafy.com


