
	

	

	

 يمالسإلا ملاعلا يف ةئیبلا ھجاوت يتلا تایدحتلا و ایاضقلل ةبسانم لولح راكتبا ٣- ١ :ةصاخلا ةیافكلا •
 يمالسإلا ملاعلا يف ةئیبلا ھجاوت يتلا تایدحتلا و ایاضقلل ةبسانم لولح راكتبا ىلع ارداق نوكی نا :)سایقلا( جھنملا رایعم •

 خیراتلا /مویلا عوبسألا فصلا ةصحلا

  لوألا  ١/ ٨ ةعباسلا
 ءاثالثلا

١/ ٢٩ 
/٢٠١٩ 

	 . يئاوھلا ثولتلا – أ  يئیبلا ثولتلا  :سردلا ناونع •
  يرجاھلا هرون ةملعملا •

 

  ةثلاثلا :ةیساردلا ةدحولا •
  . يمالسإلا ملاعلا لود يف ةیئیبلا تالكشملا :ةیساردلا ةدحولا عوضوم •

  ىوتحملا                                     ملعتلا ةطشنا
Ø دیھمتلا( يلالھتسالا طاشنلا(: 	

	 . نیتقیقد لالخ . مویلا سرد ناونع ىلع فرعتتل يئاوھلا ثولتلا نع يمیلعتلا ویدیفلا ظحالت

Ø ةطشنألا:	

  ةقیقد . ةروصملا تامولعملا تاقاطب ةیجیتارتسا مادختساب ةیجراخلا ةرقفلا ةءارق دعب يئیبلا ثولتلا عاونأل يمھس ططخم ممصت -١

 . ةقیقد . روصلا ةدھاشم دعب ثولتلا عاونأ رطخا نم يئاوھلا ثولتلا ربتعی للعت -٢

  نیتقیقد . روصلا بیكرت ةیجیتارتسا مادختساب روصلا بیترت دعب يئاوھ ثولت نم يناعت يتلا ةیمالسإلا لودلا ركذت -٣

  نیتقیقد . عیرسلا ملعتلا راطق ةیجیتارتسا مادختساب ویدیفلا ةدھاشم دعب ةیعارزلا قطانملا قارتحا ىلع ةبترتملا جئاتنلا صلختست -٤

  . نیتقیقد .  نارقالا صحف ةیجیتارتسا مادختساب ةریغصلا ةبیبطلا توصل عامتسالا دعب يئاوھلا ثولتلا ىلع ةبترتملا راثالا جتنتست -٥

  نیتقیقد . روصلا ةدھاشم + ةشقانملا و راوحلا دعب ةئیبلا ىلع ةظفاحملل الولح حرتقت -٦
 

	
Ø تالؤاستلاو قئاقحلا:	

 

	

  ؟ يئیبلا ثولتلا عاونأ يھ ام -١

  ؟ ثولتلا عاونأ رطخا نم يئاوھلا ثولتلا ربتعی اذامل -٢

 ؟ يئاوھلا ثولتلا نم يناعت يتلا لودلا يھ ام  -٣

 ؟ لئاھ قیرحب ةیعارز ةقطنم تبیصأ ول ثدحی اذام  -٤

  ؟ يئاوھلا ثولتلا ىلع ةبترتملا راثالا يھ ام -٥

 ثولتلا ةلكشم نم دحلا و ةئیبلا ىلع ةظفاحملا نكمی فیك -٦
  ؟ يئاوھلا

 

  نیجسكا + يئاوھلا ثولتلا + يئیبلا ثولتلا :میھافم •
 يف ةیمالسإلا لودلا دوھج ریدقت  :تاھاجتاو میق •
  . ةئیبلا ىلع ةظفاحملا
	 ثولتلا عاونأ رطخا نم يئاوھلا ثولتلا ربتعی :میماعت •
	 نطولل ءالولا : ةیوبرتلا میقلا •
    : ةھازن ةمیق •

 ملعتلا رداصم سیردتلا قرط
 و راوحلا + بعللاب ملعتلا + ينواعتلا ملعتلا + طشنلا ملعتلا
 ملعتلا راطق + روصلا بیكرت + ةروصم تاقاطب + ةشقانملا

  نارقالا صحف + عیرسلا
  عیرسلا ملعتلا راطق + يسردملا باتكلا + تاقاطب + روص + ویدیف

 يماتخلا طاشنلا يفصاللا

  . ةضورعملا ةلئسألا ىلع ةعومجم لك بیجتل لحنلا ةیلخ ةبعل   . هرارضا و يئاملا ثولتلا نع ةدحاو ةحفص نم ریرقت يبتكا
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