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لوألا فصلا – دنسلا  

 شیعلل ةحلاص نكامأ :5 ةدحولا :ةلماكتملا مولعلا

 ةیربلا ةیئیبلا نطاوملا :1 سردلا
 

  .ةفلتخم نكامأ يف تاناویحلا شیعت
  .ناویحلا ھیف شیعی يذلا ناكملا :يئیبلا نطوملا
  .ءاقبلا ىلع هدعاسی امیف ناویحلا فرصت ةقیرط وأ مسجلا ءازجأ روطت وأ ریغت :فیكتلا
  .ةیئیبلا اھنطاوم يف ةنمآ ءاقبلا يف تاناویحلا دعاسی فیكتلا
 

 ءارحصلا .3 ةباغلا .2 ةیبشعلا ضرألا .1 ةیربلا ةیئیبلا نطاوملا

 

 ةیبشعلا ضرألا

 باشعألا نم ةعومجم ىلع يوتحی فاج ناكم
 ةفارزلا يراربلا بالك

  باشعألا ىلع تاناویحلا ىذغتت  باشعألا يف ئبتخت تاناویحلا ضعب
  ةیوتسم نانسأ اھیدل  رطاخملا نم ةنمآ ىقبتل
  :يراربلا بالك
  روحجلا يف أبتخت
  ىرخألا تاناویحلا نم نامأ يف ىقبتل

  :ةقارزلا ةبقر
  ةعفترملا راجشألا قاروأ ىلع ىذغتتل اھدعاست -
  ةسرتفملا تاناویحلا دصر -

 

 ةباغلا

  ةعفترملا راجشألا نم دیدعلا ھیف دجوی ناكم
  سمشلا ءوض ىلع لوصحلل ومنت ةعفترملا راجشألا -
 ةریصق تاتابن ومنت نأ نكمی -
  :ةلازغلا
 مشلاو رصبلاو عمسلا ةساح -

  .ةیوق
   رطاخملا نم ةنمآ ىقبتل -

  :نوكارلا
  ةداح بلاخم -
  راجشألا قلستل -
   ىوأملاو ءاذغلل -

  :بشخلا راقن
  داحو لیوط راقنم -
 نم ءاذغلا ىلع لوصحلل -

  ةرجشلا لخاد
  .اھلخاد اھئاذغ نزخت وأ شیعت راجشألا يف تاناویحلا

 

 ءارحصلا

 لیلقو راحو فاج ناكم
 راطمألا

 تاتابنلا نم لیلقلا تاناویحلا نم لیلقلا
  لامجلا -
  نیباعثلا -
  ءارحصلا رأف -

  رابصلا -
  لیخنلا -
  رمسلا ةرجش -

 


