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 ةیتابنلا ةكلمملا :لوألا سردلا صخلم
 

  :نیتعومجم ىلإ ةیتابنلا ةكلمملا تفنص -

 

 :تاتابنلا رثاكت قرط -
 .روذبلا قیرط نع ةیرذبلا تاتابنلا رثاكتت -١
 .غاوبألا قیرط نع ةیرذباللا تاتابنلا رثاكتت -٢
 .غاوبألا قیرط نع ةیئاعواللا تاتابنلا رثاكتت -٣
 
 :تایزازحلاو تایسخرسلا نیب ةنراقم

 

 فالتخالا ھباشتلا تابنلا

 قیرط نع رثاكتلا تایسخرسلا
 .غاوبألا

 يرذبال يئاعو تابن

 يئاعوال تابن تایزازحلا

ةیتابنلا ةكلمملا

 :ةیئاعو تاتابن

 اھلو ناقیس اھلو قاروأ اھل تاتابن
 .ءاملل ةلقان ةیعوأ اھلو روذج

:ةیرذبال تاتابن  

.روذبلا جتنت ال تاتابن  

تایسخرسلا :لاثم  

 ناصحلا لیذ

:ةیرذب تاتابن  

.روذبلا جتنت تاتابن  

خیطبلا :لاثم  

 لاقتربلا

:ةیئاعو ال تاتابن  

 الو ناقیس الو قاروأ اھل سیل تاتابن
.ءاملل ةلقان ةیعوأ الو روذج  

تایزازحلا :لاثم  

دبكلا ةشیشح

 نیرحبلا ةكلمم

 میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو

 نینبلل ةیئادتبالا يمزراوخلا ةسردم

؟غاوبألا ام  - 
 ةیرذباللا تاتابنلا يف ةیلخ 

.دیدج تابن جاتنإل ومنت  



 :ةقرولا ءازجأ
 .ةرشبلا – روغثلا – قورعلا
 
 
 
 
 .تاتابنلا يف ءاذغلا عنص ةیلمع :يئوضلا ءانبلا ةیلمع
 .قاروألا يف يئوضلا ءانبلا ةیلمع ثدحت -

 
 
 :ىلإ )ركسلا( اھءاذغ عنصل تاتابنلا جاتحت -
 .سمشلا ءوض -٣  .نوبركلا دیسكأ يناث -٢  .ءاملا -١
 

 لالخ نم تاتابنلا ةجاح نع دئازلا ءاملا جارخإ ةیلمع يھ :حتنلا ةیلمع -
 .روغثلا
  :تاتابنلا دئاوف -
  .ةئفدتلل ردصم -٢              .) تانیماتیف – تانیتورب ( ماعطلل ردصم -١

 .سبالملاو بعللاو ثاثألا ةعانص -٤    .ةیبطلا باشعألا و ةیودألا ةعانص -٣
 

 

 دیسكا يناث لخدی
 قیرط نع نوبركلا

روغثلا  

 رمی ةبرتلا نم ءاملا روذجلا صتمت
قورعلا قیرط نع ةقرولا لخدیو قاسلاب  

 يف ةدوجوملا لیفورولكلا ةدام
 دعاست ءارضخلا تادیتسالبلا
سمشلا ءوض صاصتما ىلع  

ءاذغلا جتنت  

)ركسلا(  

 نیجسكألا يطعت

 قورعلا

 ةرشبلا

 روغثلا

:ةداملا اتملعم دادعإ  
يدامحلا فسوی ةشئاع .أ  

يمورلا هللادبع رجف .ب  
:ةقسنملا  

يدمحأ دمحم لالد .أ  

:ةسردملا ةریدم دمتعی  
يدامحلا دمحم ءاجر .أ  


