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 يط٬ب ٚطايبات ايذلب١ٝ اـا١ُؿيٌٝ بلْاَر ايتأٌٖٝ ايوُعٞ 
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 َـٜل عاّ ايذلب١ٝ اـا١ُ )بٓات (                       َـٜل عاّ ايذلب١ٝ اـا١ُ )بٓني (       

 ؾٗـ بٔ َباكى ايعُِٝٞ

 ايوُعٞ  باٱؿاك٠ ايعا١َ يًذلب١ٝ اـا١ُ بٛماك٠ ايتعًَِٝـٜل إؿاك٠ ايعٛم 

 ْٛاٍ بٓت عبـايهلِٜ ايعٓنٟ

 َـٜل٠ قوِ آطلابات ايتٛاٌُ ٚايوُعٝات  باٱؿاك٠ ايعا١َ يًذلب١ٝ اـا١ُ بٛماك٠ ايتعًِٝ

 ْولٜٔ بٓت عجُإ هٓـٟ

 ا١ُ بٛماك٠ ايتعًٌَِٝلؾ١ عُّٛ بكوِ آطلابات ايتٛاٌُ ٚايوُعٝات  باٱؿاك٠ ايعا١َ يًذلب١ٝ اـ

 أٌَ بٓت هًُإ املطلٚؿ

 )ع٬ز ايٓطل ٚايوُع ( باٱؿاك٠ ايعا١َ يًتعًِٝ باملٓطك١ ايٌلق١ٝ َع١ًُ ْطل ٚزلع 

 لا٠ بٓت ُاؿقني أمكعٞ

 أػِا١ٝ٥ تٛاٌُ )ع٬ز ايٓطل ٚايوُع ( باٱؿاك٠ ايعا١َ يًتعًِٝ مبشاؾع١ دـ٠

 يطٝؿ١ ؾٗـ عبـايعنٜن أباعٛؿ

 )ع٬ز ايٓطل ٚايوُع ( باٱؿاك٠ ايعا١َ يًتعًِٝ مبٓطك١ ايلٜاضأػِا١ٝ٥ تٛاٌُ 

 ؾرلٚم بٓت قُٛؿ عبـ ُاحل عجُإ

 أػِا١ٝ٥ تٛاٌُ )ع٬ز ايٓطل ٚايوُع ( باٱؿاك٠ ايعا١َ يًتعًِٝ مبٓطك١ ايلٜاض
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 /املعٗـ /املـكه١    

113 

 114 َكٝاي ايب١٦ٝ املاؿ١ٜ  يؿٍِٛ ٓعاف ايوُع 43 60 اهتُاك٠ تكِٝٝ املٗاكات ايًػ١ٜٛ)تطٛك ايوُع ٚايٓطل ٚايؿِٗ( 21

 ايتـكٜب املتوًوٌ ع٢ً ْطل ا٫ُٛات  22

 

َكٝاي فاتٞ يًُعًِ ٫هتؼـاّ اهذلاتٝذٝات  44 65

 ايتأٌٖٝ ايوُعٞ ايؿًِٞ

115 



  

6 
 

 

ايِِ ٚٓعاف ايوُع اهتؼـاّ ايبكاٜا ايوُع١ٝ يـِٜٗ ٚإ   ايطًب١ إَها١ْٝ تعًِٝ َبـأ  ؾكـ تبٓت  1987املٓع١ُ ايعامل١ٝ يًتـكٜب ايوُعٞ ايًؿعٞ  ٌْأ٠َٓق 

ايِِ ٚٓعاف ايوُع ع٢ً تعًِ نٝؿ١ٝ ا٫هتُاع ٚؼًٌٝ ايًػ١ ايًؿع١ٝ َٚٔ  ايطًب١ ناْت ٓعٝؿ١ دـا باهتؼـاّ ٚها٥ٌ ايتهبرل ايِٛتٞ .ٚبايتايٞ ٜواعـ 

 ثِ ايه٬ّ .

يف داْب اــَات اىل املٗاكات ايوُع١ٝ ٚايٓطك١ٝ ٚايٌؿ١ٝٗ َٚٗاكات َا قبٌ ايتطٛك ايًؿعٞ بٛماك٠ ايتعًِٝ ٚقـ أًاك ايـيٌٝ ايتٓعُٝٞ يًذلب١ٝ اـا١ُ 

ٚاٚٓض ؿٚك ن٬ َٔ َعًِ ايذلب١ٝ اـا١ُ َٚعًِ تـكٜبات ايٓطل ٚاملعًِ املتذٍٛ . املٗاك١ٜ يًؼط١ ايتع١ًُٝٝ ايؿلؿ١ٜ ٚأهى تٓعِٝ ايكٝاي ٚايتٌؼّٝ 

 .ٚاملعًِ املوتٌاك ٚأػِا٥ٞ قٝاي ايوُع 

يتهٕٛ ه١ًٗ ايتٓاٍٚ يًُعًُني يف املعاٖـ ٚايدلاَر  يف املـكه١ ٚاملٓنٍ  يـيٌٝ ٜبوط َؿّٗٛ قٝاهٗا ٚتطٜٛلٖاؼتاز املٗاكات ايوُع١ٝ ٚايٓطك١ٝ ٚايٌؿ١ٝٗ 

 ٚامللانن .

ٚايُٓافز  ايعا١ًَ عًٝ٘  ايبٌل١ٜ ايعٓاُل َٗاّ  َهْٛات ايتأٌٖٝ ايوُعٞ املـكهٞ  ايؿعاٍ  َٚجٌ  قٔاٜا ٖا١َٜتُٝن ٖقا ايـيٌٝ ايقٟ بني أٜـٜٓا بتٓاٚي٘ يعـ٠ 

ٜٴواعـ , املوتؼـ١َ   إٜٔاغ أٖـاف ايتأٌٖٝ ايوُعٞ َٚباؿ٥٘ َٚلاسً٘ ٚاهذلاتٝذٝات تطٜٛل َٗاكات ا٫ُػا٤ , ٜٚٛؾل ايـيٌٝ  عٓاُل بلْاَر تجكٝـ  ع٢ً ٚ

اي١ٝ بكلْ َلٕ ٜوًِ يٛيٞ اَل ايطايب باٱٓاؾ١ إىل تٛٓٝض ايب١٦ٝ ايٛايـٜٔ أٚ َكـَٞ ايلعا١ٜ َٚتابعتِٗ اييت تأتٞ بٌهٌ َؿٌِ ع٢ً ١٦ٖٝ ؿكٚي َتت

 ايوُع١ٝ ٚايِؿ١ٝ . 

 ايب١٦ٝ املـكه١ٝ ْأٌَ إٔ ٜهٕٛ ٖقا ايـيٌٝ ؾتشا دـٜـا يًُعًُني ٚاملعًُات يف تٛهٝع ٚتٜٓٛع ٚتطبٝل أؿٚات ايتأٌٖٝ ايوُعٞ ٚوكل ا٭ٖـاف امللد٠ٛ َٓ٘ يف   

 ٚاملٓنٍ  .
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 أػٞ املعًِ  / أػيت املع١ًُ 

َٗاكات ايًػ١ ؾإْٗا  ايطايب ٚعٓـَا ٜهتوب , ايقٜٔ ٜعإْٛ َٔ آطلاب يف ايوُع اىل بلْاَر ع٬دٞ ملواعـتِٗ ع٢ً انتواب َٗاكات ايًػ١  يطًب١وتاز ا    

يف ايقٜٔ ٜعإْٛ َٔ ٓعـ زلع سوٞ عِيب  ايطًب١ْوب١ ؾإٕ ٚبٌهٌ عاّ . تِبض ق٠ٛ اهاه١ٝ يف ت١ُٝٓ ٚتطٛك سٝات٘ ايٌؼ١ِٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ناؿمي١ٝ 

ايقنٛك ٚا٫ْاخ , ٚتبني ايـكاه١ اييت قاّ بٗا ايـنتٛك مقنٚم  َٔ نٌ ايـ ٜٚتوا٣ٚ تٛمٜع ُعٛب١ ايوُع بني 27-9اجملتُعات ا٫ْوا١ْٝ تٌِ تكلٜبا َا بني 

 % َٔ ا٫طؿاٍ بني هٓتني ٚاث٢ٓ عٌل٠ ه١ٓ يـِٜٗ ُعٛب١ زلع .7.7( إٔ 1990)

 ٖٚقا املٌلٚع ٜٗـف  ,  ٖع 1437-1436ػط١ ٚناييت ايتعًِٝ )بٓني / بٓات ( يعًععاّ املعايعععٞ  ٖٛ أسـ ٌَاكٜع ٞ بلْاَر ايتأٌٖٝ ايوُع ٚبٓا٤ ؿيٌٝ تُِِٝ  إٕ  

نُا أْ٘  ,  إىل تعًِٝ ايطايب ع٢ً نٝؿ١ٝ اهتؼـاّ ساه١ ايوُع عٔ طلٜل ايكٛقع١ اٱيهذل١ْٝٚ أٚ أدٗن٠ ايوُع يؿِٗ ايه٬ّ ٚتعًِ اؿـٜح ٚ ايتؼاطب

َٔ ػ٬ٍ ٖقا ايٓٛع ايع٬دٞ ع٢ً تطٜٛل ساه١ ايوُع نشاه١ أهاه١ٝ  يطايب ايقٜٔ ٜتُتعٕٛ عاه١ زلع طبٝع١ٝ .  ٜتعًِ ا ايطًب١ٜؿٝـ بعض ؾ٦ات َٔ 

ا٫تِاٍ ٚايذلؾٝ٘ ٚاؿٝا٠  ٚبقيو ِٜبض ايوُع ٚا٫هتُاع ايٌٓط دن٤ا ٫ ٜتذنأ َٔ ٚها٥ٌ , متهٓ٘ َٔ ا٫هتُاع تًكا٥ٝا ٚ زلاع ا٭ُٛات احملٝط١ يف سٝات٘

 ا٫دتُاع١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايع١ًُٝ.

 اٱطاك ٜٛؾل  إف َٓٗا, امللد٠ٛ ٚايتع١ًُٝٝ ايذلب١ٜٛ ا٭ٖـاف ٚوكل أؿا٤ ٚظا٥ؿٗا َٔ املـكه١ ٚميّهٔ ايػاٜات امل١ُٗ يٝشكل ا٭ؿٚات نأسـ ايـيٌٝ ٖقا ٜٚأتٞ

ٚايُٓافز  ايعا١ًَ عًٝ٘  ايبٌل١ٜ ايعٓاُل َٗاّ  َٚهْٛات ايتأٌٖٝ ايوُعٞ املـكهٞ  ايؿعاٍ  َِٚطًشات ايتأٌٖٝ ايوُعٞ  ايقٟ ٜٛٓضٚاـاْ  ايعاّ

ٜٴواعـ , املوتؼـ١َ   عٓاُل بلْاَر تجكٝـ  ايـيٌٝ ٜٚٛؾل , إٜٔاغ أٖـاف ايتأٌٖٝ ايوُعٞ َٚباؿ٥٘ َٚلاسً٘ ٚاهذلاتٝذٝات تطٜٛل َٗاكات ا٫ُػا٤  ع٢ً ٚ

بٌهٌ َؿٌِ ع٢ً ١٦ٖٝ ؿكٚي َتتاي١ٝ بكلْ َلٕ ٜوًِ يٛيٞ اَل ايطايب باٱٓاؾ١ إىل تٛٓٝض ايب١٦ٝ  تأتٞعتِٗ اييت ايٛايـٜٔ أٚ َكـَٞ ايلعا١ٜ َٚتاب

 ايوُع١ٝ ٚايِؿ١ٝ . 

 َٔ فُٛع١ إىل ايـيٌٝ ٖقا إعـاؿ يف ايلدٛع مت ٚنقيو اٱؿاكٜني اـدلا٤ َٔايطبٝني ٚٚ ايذلبٜٛني ا٫ػتِاُٝني َٔ فُٛع١ َٔ ايـيٌٝ ٖقا ُأعـ يكـ

 ايتأٌٖٝ ايوُعٞ .  يف ايع٬ق١ فاتايع١ًُٝ  امللادع

مٛ َوتكبٌ بإفٕ اهلل ٜأػق بٝـِٖ ٜطٛك يػتِٗ ٚؾلٜل ايتأٌٖٝ ايوُعٞ هٝواعـ ايطًب١ فٟٚ ا٫ٓطلابات ايوُع١ٝ ٚ َٔ ايـيٌٝ ٖقا تطبٝل إٕ , ٚػتاَّا

 ٌَلم ..                                                                     

                                                                                    

 ؾلٜل اٱعـاؿ                                                                                                                 
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 أٖـاف ايـيٌٝ : 

 

 ايوُعٞ مبعاٖـ ٚبلاَر ايذلب١ٝ اـا١ُ . تٛثٝل إدلا٤ات ايعٌُ بٛٓٛغ ٚهٗٛي١ يًعاًَني مبذاٍ ايتأٌٖٝ .1

 .يف َعاٖـ ٚبلاَر ايذلب١ٝ اـا١ُتأطرل إدلا٤ات  ايعٌُ يف فاٍ ايتأٌٖٝ ايوُعٞ  .2

 ١ٝ ٚتؿاٚت اٱدلا٤ات يف َعاٖـ ٚبلاَر ايذلب١ٝ اـا١ُاؿـ َٔ ا٫دتٗاؿات ايٌؼِِٝ ايوُعٞ ايٌاٌَ ٚتكِٝٝ ايٓطل ٚإدلا٤ات ايتكٝ ؼـٜـ .3

 يف َعاٖـ ٚبلاَر ايذلب١ٝ اـا١ُ بع١ تٓؿٝق اٱدلا٤ات ٚايتعًُٝات هٗٛي١ اٱًلاف َٚتا .4

ايعٓاُل ايعا١ًَ ؾٝٗا ٚنقيو تًب١ٝ ا٫ستٝادات ا٫هٗاّ يف متهني املعاٖـ ٚاملـاكي املطبك١ يدلاَر ايتأٌٖٝ ايوُعٞ  َٔ كؾع نؿا٠٤ ٚؾاع١ًٝ  .5

 اي٬م١َ شلِ يًكٝاّ بع١ًُٝ ايتأٌٖٝ ايوُعٞ ع٢ً ايٛد٘ ا٫نٌُ.

 يوُعٞ يف َعاٖـ ٚبلاَر ايذلب١ٝ اـا١ُمبذاٍ ايتأٌٖٝ اتٓعِ ايعٌُ بني ايعاًَني ايع٬قات اييت املٗاّ ٚؼـٜـ  .6

 تٛٓٝض ؿٚك املٌاكن١ ا٫هل١ٜ يف بلْاَر ايتأٌٖٝ ايوُعٞ  .7

 سـٚؿ ايـيٌٝ :

بلْاَر (منٛفدا ٜكّٛ بٗا املعٗـ / املـكه١ / َلنن اــَات املواْـ٠ َٔ ػ٬ٍ  44يؼ عـؿٖا )اٌُ ايـيٌٝ ع٢ً فُٛع١ َٔ اٱدلا٤ات ٚايُٓافز ٚايبتٌٜ

 ايًؿعٞ . ايتأٌٖٝ ايوُعٞ 
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 ايؿٌِ ا٭ٍٚ : املِطًشات

يع١ًُٝ َا ًٜٞ بعض املِطًشات اـا١ُ  بايتأٌٖٝ ايوُعٞ يف ايذلب١ٝ اـا١ُ َٓٗا َا قـ ٚكؿ يف ٖقا ايـيٌٝ َٚٓٗا َا ٚٓع بٗـف مٜاؿ٠ اؿ١ًِٝ ا يف   

 يًُعًِ ايقٟ ٜكـّ ػـ١َ ايتأٌٖٝ ايوُعٞ : 

 املواس١ اييت تكع بني عتبات ايوُع باهتؼـاّ املعني ايوُعٞ ٚايوُع ايطبٝعٞ ٚاييت تكٌ بايتأٌٖٝ ايوُعٞ  ٚتنؿاؿ اٚ تجبت بـٕٚ ايتأٌٖٝايؿذ٠ٛ اؿواه١: 

 .ايوُعٞ

 .تكع اهؿٌ عتبات ايوُع ئعٝـ ايوُع باملؼطط ايوُعٞ اييتاملواس١  ايبكاٜا ايوُع١ٝ: 

د١ ممه١ٓ َٔ ٖٛ ع١ًُٝ َٓوك١ يتٛظٝـ اــَات ايطب١ٝ , ٚ ا٫دتُاع١ٝ , ٚ ايٓؿو١ٝ ,    ٚ ايذلب١ٜٛ , ٚ امل١ٝٓٗ , ملواعـ٠ املعٛم يف ؼكٝل أق٢ِ ؿك  ايتأٌٖٝ:

ْؿو٘ ٚ دعً٘ ,عّٔٛا ايؿاع١ًٝ ايٛظٝؿ١ٝ , بٗـف متهٝٓ٘ َٔ ايتٛاؾل َع َتطًبات ب٦ٝت٘ ايطبٝع١ٝ , ٚ ا٫دتُاع١ٝ , ٚ نقيو ت١ُٝٓ قـكات٘ ي٬عتُاؿ ع٢ً 

 َٓتذّا يف اجملتُع َا أَهٔ . 

ع٢ً نٝؿ١ٝ اهتؼـاّ ساه١ ايوُع عٔ طلٜل ايكٛقع١  ايطايبٖٛ ْٛع َٔ ايع٬دات املتؼ١ِِ اييت تٗـف إىل تعًِٝ  ايتأٌٖٝ ايوُعٞ ايًؿعٞ  : 

ٍ ٖقا ايٓٛع ايع٬دٞ ع٢ً تطٜٛل ساه١ ايوُع نشاه١ أهاه١ٝ َٔ ػ٬ ايطايباٱيهذل١ْٝٚ أٚ أدٗن٠ ايوُع يؿِٗ ايه٬ّ ٚتعًِ اؿـٜح ٚ ايتؼاطب. ٜتعًِ 

يذلؾٝ٘ ٚاؿٝا٠ متهٓ٘ َٔ ا٫هتُاع تًكا٥ٝا ٚ زلاع ا٭ُٛات احملٝط١ يف سٝات٘. ٚبقيو ِٜبض ايوُع ٚا٫هتُاع ايٌٓط دن٤ا ٫ ٜتذنأ َٔ ٚها٥ٌ ا٫تِاٍ ٚا

 ا٫دتُاع١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايع١ًُٝ.

ع٬ز ٚتأٌٖٝ  -عٝٛب ايٓطل ٚايه٬ّ–يتأٌٖٝ ٚاؿاًُني ع٢ً ؿكدات ايبهايٛكٜٛي يف أسـ ايتؼِِات )ايذلب١ٝ اـا١ُ نٌ املُاكهني يف ا ا٭ػِا٥ٕٝٛ: 

 .زلعٝات ( -عًٌ ايٓطل ٚايوُع

 ٚاقذلاغ املعٝٓات ايوُع١ٝ املٓاهب١ ي٘ ايطايبٖٛ املتؼِّ ايقٟ ٜكّٛ بتشـٜـ ؿكد١ زلع  : أػِا٥ٞ ايوُعٝات

 .فٟٚ اٱعاق١ يف تـكٜى ايت٬َٝق  ٜٚكّٛ ٖٛ ايٌؼّ امل٪ٌٖ يف ايذلب١ٝ اـا١ُ  : َعًِ ايذلب١ٝ اـا١ُ

 ا٫هتؿاؿ٠ مما تبك٢ يـِٜٗ َٔ قـكات زلع١ٝ. املعٛقني زلعّٝا بػلض يطًب١ٖٞ ٚها٥ٌ توتؼـّ َٔ قبٌ ا  :املعٝٓات ايوُع١ٝ

املِابني بٔعـ ايوُع اؿوٞ  ايطًب١ٖٞ دٗام ايهذلْٚٞ  تتِ مكاعت٘ يف ا٭فٕ ايـاػ١ًٝ يٝواعـ ع٢ً ايوُع ٖٚٞ ك١ِِ يًؿ١٦ َٔ  ايكٛقع١ اٱيهذل١ْٝٚ : 

 :دن٥نيٜٓكوِ اؾٗام اىل ٚايعِيب )ايٌـٜـ أٚ ايعُٝل( ٚ ايقٜٔ ٫ ٜوتطٝعٕٛ ا٫هتؿاؿ٠ َٔ املعٝٓات ايوُع١ٝ ا٫عتٝاؿ١ٜ نايوُاعات 

دن٤ ػاكدٞ ٜٚو٢ُ َدلَر أٚ  اك٠ عٔ دٗام ؿاػًٞ ؿقٝل ٜو٢ُ ايكٛقع١ )ايكٛقع١ املنكٚع١( ٚوتٟٛ ع٢ً َِؿٛؾ١ ا٭قطاب ايهٗلبا١ٝ٥ .دن٤ ؿاػًٞ ٖٚٛ عب. 

 .َعاجل ايه٬ّ 

 بٓؿى املوت٣ٛ ايتعًُٝٞ  َٔ َواٜل٠ م٥٬َ٘ يتُهٝٓ٘  ساد١ ايطايبٖٛ بلْاَر ػاْ ٜتِ إعـاؿٙ سوب  : ايدلْاَر اٱٓايف

مجٝع ايؿ٦ات اييت ؼتاز إىل بلاَر ٚػـَات ايذلب١ٝ اـا١ُ بوبب ٚدٛؿ ْكّ  -َٔ ايٓاس١ٝ اٱدلا١ٝ٥  -ٖٛ َِطًض عاّ تٓـكز ؼت٘  :ايعٛم ايوُعٞ

 يف ايكـكات ايوُع١ٝ , ٚايتِٓٝؿات ايل٥ٝو١ شلقٙ ايؿ٦ات ٖٞ: ايِِ , ٚٓعاف ايوُع.

 .ا٭فْني َع اهتؼـاّ املعٝٓات ايوُع١ٝ  بٌ يف أؾٌٔٝؿٜو 69إىل  35َٖٛٔ يـٜ٘ ؾكـإ زلع بني   :ٓعٝـ ايوُع

 . بٌ ؾأنجل يف أؾٌٔ ا٭فْني َع اهتؼـاّ املعٝٓات ايوُع١ٝ ٝؿٜو 70ٖٛ َٔ  يـٜ٘ ؾكـإ زلع َٔ  : ا٭ُِ

يف املـكه١ ٚعٌُ اـطط ايع٬د١ٝ ايتـكٜب١ٝ اي٬م١َ سوب  ايطًب١ٖٛ ايٌؼّ املو٦ٍٛ عٔ تٌؼّٝ سا٫ت آطلاب ايتٛاٌُ يـ٣ : َعًِ تـكٜبات ايٓطل

   ايتٌؼّٝ ايؿلؿٟ.

 ٖٛ أهًٛب ِٜٔ فُٛع١ َٔ طلم ايتٛاٌُ َجٌ: يػ١ اٱًاك٠ , ٚأظـ١ٜ ا٭ُابع , ٚايه٬ّ ايٌؿٗٞ ٚايه٬ّ املهتٛب. : ايتٛاٌُ ايهًٞ

 .ٖٞ ٚسـ٠ قٝاي ػا١ُ تعدل عٔ ًـ٠ ايِٛت ٚتوتؼـّ يكٝاي ايوُع: ؿٜوٝبٌ

 .ٖٞ ٚسـ٠ قٝاي ػا١ُ تعدل عٔ سـ٠ ايِٛت ٚتوتؼـّ يكٝاي ايوُعٖرلتن : 

يف  ٖٞ آطلابات يف ٚاسـ٠ أٚ أنجل َٔ ايعًُٝات ايٓؿو١ٝ ا٭هاه١ٝ اييت تتُٔٔ ؾِٗ ٚاهتؼـاّ ايًػ١ املهتٛب١ أٚ ايًػ١ املٓطٛق١ ٚاييت تبـٚ : ُعٛبات ايتعًِ

, ٚايهتاب١ )اٱ٤٬َ , ٚايتعبرل , ٚاـط( , ٚايلٜآٝات ٚاييت ٫ تعٛؿ إىل أهباب تتعًل بايعٛم ايعكًٞ أٚ  آطلابات ا٫هتُاع ٚايتؿهرل ٚايه٬ّ , ٚايكلا٠٤

 ايوُعٞ أٚ ايبِلٟ أٚ غرلٖا َٔ أْٛاع ايعٛم أٚ ظلٚف ايتعًِ أٚ ايلعا١ٜ ا٭هل١ٜ.

 ايطايب َعلؾ١ ايعاي١ٝ, عـّ يٮُٛات ايطايب اهتذاب١ َجٌ عـّ ايطايب٢ ٚدٛؿ آطلاب زلعٞ يـ٣ ًع٬َات ٜوتـٍ بٗا ع ايوُعٞ :  ائعـ َ٪ًلات

 طايب يف ؾذل٠ طؿٛيت٘اي ػاٚب , عـّ َؿّٗٛ ن٬ّ إىل املٓاغا٠ تطٛك , عـّ  ٜتٛقـ ثِ باملٓاغا٠ ايطايب يف ؾذل٠ طؿٛيت٘ ايِٛت , ٜبـأ َِـك اػاٙ

 اٱسباط. ايطايب ع٢ً ٜعٗل,نُا  يًتٛدٝٗات اـاط٧ ايؿِٗ أٚ يٮٚاَلايطايب  اهتذاب١ , عـّ ق٫ُّٛ ٜهٔ مل يٛ ٚبا٭ػّ يٮُٛات

 .ٖٞ أسـ أهايٝب ايتٛاٌُ ايقٟ ٜتعلف َٔ ػ٬ي٘ املعٛم زلعّٝا ع٢ً ايلَٛم ايبِل١ٜ ؿلن١ ايؿِ ٚايٌؿاٙ أثٓا٤ ايه٬ّ َٔ قبٌ اٯػلٜٔ  :قلا٠٤ ايٌؿاٙ

 يف إِٜاٍ املع٢ٓ.ايُٛؿ١ٝ ٖٞ أسـ أهايٝب ايتٛاٌُ ايقٟ ٜعتُـ ع٢ً اهتؼـاّ اٱًاكات : يػ١ اٱًاك٠

 ٖٞ املٌاٖـ٠ اشلاؿؾ١ بػلض ُٚـ ايوًٛى ٚتؿورلٙ.: امل٬سع١

 َٓٗا ٜتشـؿ ؿكد١ ايؿكـإ ايوُعٞ .3ٚتكوُٝٗا ع٢ً يهٌ أفٕ 2000ٚ-1000-500عتبات ايوُع عٓـ ايذلؿؿات  فُٛع  َتٛهط ايٓػ١ُ ايٓك١ٝ: 
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 % َٓ٘.50اييت ٜوتطٝع بٗا املؿشْٛ إ ٜعٞ ٚدٛؿ ايه٬ّ بٓوب١ اقٌ َوت٣ٛ َٔ ايٌـ٠ ايِٛت١ٝ   :(SAT)عتب١ ايٛعٞ ايوُع 

 ايٓتٝذ١ بايٓوب١ امل١ٜٛ٦ اييت وٌِ عًٝٗا املؿشْٛ يتُٝٝن ايهًُات ,ايعباكات ٚ اؾٌُ .  :(SDS)ؿكد١ متٝٝن ايه٬ّ 

ٚي١ ( باهتؼـاّ اٚ بـٕٚ اهتؼـاّ املعٝٓات ايوُع١ٝ ) َجاٍ ػ٬ٍ ايوُاعات يف ايػلق١ املعن يًطايب: ايطلٜك١ اييت ٜعلض بٗا ايِٛت SFاجملاٍ ايِٛتٞ 

 ٚاييت تعهى ؿا٥ُا ايوُع بأؾٌٔ ا٭فْني .

اقٌ َوت٣ٛ َٔ ايٌـ٠ ايِٛت١ٝ اييت ٜوتطٝع بٗا املؿشْٛ إ ٜعٝـ نًُات َأيٛؾ١ تتهٕٛ َٔ َكطعني َتٛامْني ) أٚ اٱًاك٠   :(SRT)عتب١ اهتكباٍ ايه٬ّ 

 %َٔ امللات . 50يًِٛك٠ ( بٓوب١ 

 ايطايبتوتؼـّ َع  ,يًٓعل إىل ؿ١َٝ )يعب١ ( يف نٌ َل٠ ٜوُع بٗا ايِٛت  ايطايبطلٜك١ يكٝاي ايوُع ٜهٝـ بٗا   :(VRA)قٝاي ايوُع املعنم بِلٜا 

 .هٓٛات 3ًٗٛك  إىل 8-6فٟٚ ا٫عُاك ايعك١ًٝ 

ايٓتٝذ١ بايٓوب١ امل١ٜٛ٦  اييت وٌِ عًٝٗا املؿشْٛ بإعاؿ٠  نًُات َٔ َكطع ٚاسـ غرل َذلابط١ )) أٚ اٱًاك٠ يًِٛك٠ (  :(WDS)ْتٝذ١ متٝٝن ايهًُات 

 ن١ًُ بايكا١ُ٥ .50-25َٔ بني 

بٟٛ ايؿلؿٟ اـاْ ٖٞ هًٛى َتٛقع ميهٔ ٬َسعت٘ ٚقٝاه٘ ٚؼكٝك٘ ػ٬ٍ ه١ٓ ؿكاه١ٝ  أٚ أنجل َٔ ػ٬ٍ تٓؿٝق ايدلْاَر ايذل ا٭ٖـاف بعٝـ٠ املـ٣: 

 .يطايببا

 ميهٔ ٬َسعت٘ ٚقٝاه٘ ٚؼكٝك٘ ػ٬ٍ ؾذل٠ م١َٝٓ قِرل٠. ايطايبٖٞ هًٛى َتٛقع َٔ  ا٭ٖـاف قِرل٠ املـ٣:  

عـؿ َتٓٛع َٔ ا٫هايٝب املوتؼـ١َ يتعنٜن ايكـك٠ ع٢ً زلاع ايلهاي١ ايًؿع١ٝ ٖٚقٙ ا٫هايٝب قـ تتُٔٔ اعاؿ٠ اػتٝاك املؿلؿات , اعاؿ٠  ايتأنٝـ ايوُعٞ : 

 ُٝاغ١ اؾٌُ , ايتٛقـ , ا٫ْتعاك , اشلُى , اٱٌْاؿ ٚايتأنٝـ ع٢ً ػِا٥ّ قطع١ٝ ٚؾٛم قطع١ٝ . 

ملناٚي١ ايتأٌٖٝ ايوُعٞ ايًؿعٞ ٚ َٔ املُهٔ إ ٜهٕٛ َعًِ ايعٛم ايوُعٞ , اػِا٥ٞ قٝاي ايوُع أٚ  ٖٛ ًؼّ َ٪ٌٖ   َٗين ايتأٌٖٝ ايوُعٞ ايًؿعٞ : 

 َعًِ تـكٜبات ايٓطل أٚ َعاجل ايًػ١ ٚايه٬ّ ) أػِا٥ٞ ايتٛاٌُ (.

قـك٠ ايطايب ع٢ً ا٫هتذاب١ يٛدٛؿ ايِٛت َٔ عـَ٘ ٚبقيو ٜتعًِ ايطايب  إ ٜوتذٝب يًِٛت ٜٚٓتب٘ ايٝ٘ , نُا ٜتعًِ ا٫  إؿكاى ٚدٛؿ ا٭ُٛات : 

١ املٌلٚط١ ٜوتذٝب يف ساٍ اْعـاّ ايِٛت ٌٌُٜٚ اؿكاى ٚدٛؿ ا٫ُٛات ا٫ْتباٙ ا٫ػتٝاكٟ يٮُٛات ٚايبشح عٔ َِـك ايِٛت اٚ ؼـٜـ اػاٖ٘ ٚا٫هتذاب

 ؿكاى ايتًكا٥ٞ يًِٛت. يًِٛت ٚا٫

قـك٠ ايطايب ع٢ً إؿكاى أٚد٘ ايتٌاب٘ ٚا٫ػت٬ف بني ُٛتني أٚ أنجل َٔ ا٭ُٛات ايه١َٝ٬ , ٜٚتعًِ ايطايب ا٫ْتباٙ ي٬ػت٬ؾات بني ايتُٝٝن ايوُعٞ :  

ػطا٤ متٝٝن ا٭ا٭ُٛات , نُا ٜتعًِ إٔ ٜوتذٝب بطلم كتًؿ١ يٮُٛات املؼتًؿ١ .ٌٌُٜٚ ايتُٝٝن ايوُعٞ قـك٠ ايطؿٌ ع٢ً ايتُٝٝن بني املؿلؿ ٚاؾُع أٚ 

 مبؼاكز ا٭ُٛات أٚ طلٜك١ إُـاكٖا أٚ ا٫دٗاك 

 إىل َا ٜعدل عٓ٘ أٚ نتابت٘ . اٱًاك٠ع٢ً ؼـٜـ املٓب٘ ايه٬َٞ ٚفيو بتهلاكٙ أٚ  ايكـك٠ايتعلف ع٢ً ا٭ُٛات : 

إعاؿ٠ ُٝاغ١ َا زلع٘ , أٚ املٌاكن١ يف اؿٛاك , قـك٠ ايطايب ع٢ً ؾِٗ َعاْٞ ايه٬ّ َٔ ػ٬ٍ إداب١ ا٭ه١ً٦ , اٚ اتباع ايتٛدٝٗات , أٚ  ا٫هتٝعاب ٚايؿِٗ : 

 كتًؿ١ ْٛعٝا عٔ املٓب٘ ايقٟ مت علٓ٘ عًٝ٘ . ايطايبع٢ً إٔ تهٕٛ اهتذاب١ 

ٜٚٓتر عٔ ػًٌ يف ا٭فٕ اـاكد١ٝ أٚ ايٛهط٢ عٝح وٍٛ ؿٕٚ ٍُٚٛ َٛدات ايِٛت إىل   :(Conductive Hearing Lossؾكـإ ايوُع ايتًُٛٝٞ )

ٖٚٛ أنجل أْٛاع ا٭فٕ ايـاػ١ًٝ, َجٌ ا٫يتٗابات ٚاْوـاؿ قٓا٠ ايوُع اـاكد١ٝ, ؾٝ٪ؿٟ إىل ُعٛب١ يف زلاع ا٭ُٛات املٓؼؿ١ٔ ٚزلاع ايعاي١ٝ َٓٗا ؾكط, 

 ايؿكـإ ايوُعٞ اْتٌاكّا.

ٜٚٓتر عٔ ػًٌ يف ا٭فٕ ايـاػ١ًٝ َجٌ تهًى ايععُٝات ايج٬خ أٚ ػًٌ يف ايعِب   (:Sensorineural Hearing Lossوٞ ايعِيب )ؾكـإ ايوُع اؿ

 .ايوُعٞ, ؾٝشٍٛ ؿٕٚ ْكٌ املٛدات ايِٛت١ٝ إىل ايـَاؽ 

إ َع إٔ ساه١ ايوُع فاتٗا تهٕٛ طبٝع١ٝ, إ٫ ٚيف ٖقٙ اؿاي١ وـخ تؿورل ػاط٧ ملا ٜوُع٘ اٱْو  (:Central Hearing Lossؾكـإ ايوُع امللننٟ )

اّ أٚ أٟ تًـ إٔ املٌه١ً تلتبط بتٌُٛٝ ايوٝا٫ت ايعِب١ٝ َٔ دقع ايـَاؽ إىل ايكٌل٠ ايوُع١ٝ املٛدٛؿ٠ يف ايؿّ ايِـغٞ َٔ ايـَاؽ, ٚفيو ْتٝذ١ ا٭ٚك

 ؿَاغٞ آػل .

ؼـّ نُٓبٗات عٌٛا١ٝ٥ ن١َٝ٬ يًتـكٜب ع٢ً َٗاكات ا٫ؿكاى ّ( توت-ي-َ-إٟ-أٚ-اُٛات ن١َٝ٬ قـؿ٠ )آ :  Lingاُٛات يٝٓر ايوت١ 

 ايوُعٞ َٚتابعتٗا . 

ُعٛب١ يف زلاع ا٭ُٛات اـاؾت١ أٚ متٝٝنٖا, ٌَٚه٬ت  ايطايبؿٜوبٌ(; سٝح ٜٛاد٘  54-26بني ) ايؿكـإ ايوُعٞ ٚتذلاٚغ ؿكد١  : ؾكـإ ايوُع ايبوٝط

 يف ا٫ْتباٙ, ٚتأػل يػٟٛ ٌَٚه٬ت أناؿمي١ٝ.

َععِ ا٭ُٛات ايه١َٝ٬, ٚتهٕٛ فػرلت٘ ايًػ١ٜٛ قـٚؿ٠,  ايطايبؿٜوبٌ(; ٖٚٓا ٜؿكـ  70-55بني )ايؿكـإ ايوُعٞ  ؿكد١  ٚتذلاٚغ : املتٛهطؾكـإ ايوُع 

 ٜٚعاْٞ َٔ آطلابات ًـٜـ٠ يف ايه٬ّ.

ُعٛب١ يف زلاع ا٭ُٛات ٚست٢ ايعاي١ٝ َٓٗا, ٜٚعتُـ  ايطايبؿٜوبٌ ؾأنجل(; ٖٚٓا ٜٛاد٘  90بني )ايؿكـإ ايوُعٞ  ٚتذلاٚغ ؿكد١  : ايعُٝلؾكـإ ايوُع 

 ع٢ً ساه١ ايبِل أنجل َٔ ايوُع.
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سٝاٍ تٌؼّٝ ٚتـكٜب ٚتعًِٝ ابِٓٗ ك َِٗ يـعِ ا٭ٌٖ  بإعطا٥ِٗ تِٛك ًاٌَ ٜواعـِٖ ع٢ً اؽاف ايكلاك املٓاهب َِـايوُعٞ ايًؿعٞ :  ايتأٌٖٝؾلٜل 

ػِا٥ٞ قٝاي ايوُع , َعًِ ايذلب١ٝ أ ِٖٚ  أػِا٥ٞ ايتأٌٖٝ ايوُعٞ ايًؿعٞ ,َعًِ تـكٜبات ايٓطل ايطايب  ٚاهلت٘,ٜعاْٞ َٔ آطلاب زلعٞ ايقٟ 

-أػِا٥ٞ دٝٓات انًٝٓٝهٞ  –توتـعٞ ساي١ ايطايب تـػً٘ ؿاػٌ اٚ ػاكز املـكه١ )طبٝب ا٫ْـ ٚا٫فٕ ٚاؿٓذل٠   َٔ اـا١ُ /َعًِ ايتعًِٝ ايعاّ , 

 ايع٬ز ايٛظٝؿٞ ....اخل (. –اػِا٥ٞ ايتـػٌ املبهل –ايع٬ز ايطبٝعٞ –املعاجل ايٓؿوٞ  –ا٫ػِا٥ٞ ا٫دتُاعٞ 

 بتـكٜب ا٭ػِا٥ٕٝٛ َٚعًُٛ ايذلب١ٝ اـا١ُ  ٜكّٛ سٝح ايكٛقع١ ماكع ايطايب هل٠أ ع٢ً ننتتُل َٓع١ُ : ادلا٤ات ٖاؿؾ١ ا٭هل٠ ع٢ً املتُلنن ايتـػٌ

 بٌهٌ ملٓني١ٝ ا ايب١٦ٝ  يف ايطايب َع يًعٌُ ائلٚك١ٜ ملٗاكاتبا ٚتنٜٚـِٖ ايتأٌٖٝ , يف ع١ًُٝ اي٬م١َ  ا٫هذلاتٝذٝات ع٢ً ٫هل٠اأؾلاؿ  ايٛايـٜٔ ٚبك١ٝ

 ايؿلؿ١ٜ. ٘استٝادات ع٢ً ٚبٓا٤ ٚتكـَ٘ ايطايب تطٛك سوب ايدلْاَر بتعـٌٜ ٜكّٛ ا٭ػِا٥ٕٝٛ  نُا ؾعاٍ,

 لعُ ٚأُٖٗاايوُعٞ  ايتأٌٖٝاـآع يع١ًُٝ  ايطايبٖٞ ايعٛاٌَ اييت تلؾع أٚ تكًٌ َٔ تكـّ  ايعٛاٌَ  امل٪ثل٠ ع٢ً تكـّ اؿاي١ اـآع١ يًتأٌٖٝ ايوُعٞ  :

هبب ايؿكـإ ايوُعٞ , ؿكد١ ايؿكـإ ايوُعٞ , ؾعاي١ٝ ايتهبرل يًُعٝٓات ايوُع١ٝ ٚايكٛقع١ ا٫يهذل١ْٝٚ, ؾعاي١ٝ إؿاك٠ ايعًُٝات ,  عٓـ ايتٌؼّٝايطايب 

ت , َوت٣ٛ املٌاكن١ ا٫هل١ٜ, َٗاكات ا٫ػِا٥ٞ , َٗاكا يٮهل٠, اؿاي١ ايعاطؿ١ٝ   بايعا١َ يًطاي, ايِش١ يًطايب ايوُع١ٝ , ايطاق١ ايوُع١ٝ ايها١َٓ 

 ايطايب .  , فنا٤   بتعًِ ايطايَكـّ ايلعا١ٜ, طلٜك١ ٚقٓٛات  ٚأا٫ٌٖ 
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 ايؿٌِ ايجاْٞ : ايتأٌٖٝ ايوُعٞ ا٭ٖـاف ٚاملباؿ٨

 

 ايتأٌٖٝ ايوُعٞ:

ع٢ً نٝؿ١ٝ اهتؼـاّ ساه١ ايوُع عٔ طلٜل ايكٛقع١ ا٫يهذل١ْٝٚ أٚ أدٗن٠ ايوُع  ايطايبٜٗـف إىل تعًِٝ  ١املتؼِِ ايتـكٜبات ايع٬د١ٝ ٖٛ ْٛع َٔ 

ع٢ً تطٜٛل ساه١ ايوُع نشاه١ أهاه١ٝ متهٓ٘ َٔ ا٫هتُاع تًكا٥ٝا ٚزلاع ا٭ُٛات احملٝط١ يف سٝات٘  ٖٚٛ ٜعٌُ يؿِٗ ايه٬ّ ٚتعًِ اؿـٜح  ٚايتؼاطب . 

 نأ َٔ ٚها٥ٌ ا٫تِاٍ ٚايذلؾٝ٘ ٚاؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايع١ًُٝ .. ٚبقيو ِٜبض ايوُع ٚا٫هتُاع ايٌٓط دن٤ ٫ ٜتذ

 املوتؿٝـٕٚ َٔ بلْاَر ايتأٌٖٝ ايوُعٞ :

 زلعٞ ٚماكعٞ ايكٛقع١ . آطلاب ايقٜٔ يـِٜٗ  ايطًب١ 

 أٖـاف ايتأٌٖٝ ايوُعٞ : 

  بٓا٤ َعاْٞ املو٪ٚي١ٝ يناكعٞ ايكٛقع١ 

  ايتٌذٝع ع٢ً ا٫هتؼـاّ ا٫َجٌ يًُعٝٓات ايوُع١ٝ 

  ّٛٝاهتؼـاّ املعني ايوُعٞ طٛاٍ اي 

  تٌذٝع ا٫عتُاؿ ع٢ً املعًَٛات ايوُع١ٝ املتٛؾل٠ عٔ طلٜل ايكٛقع١ 

  ٚايه٬ّ املؿّٗٛ َٔ ػ٬ٍ ا٫ُػا٤  املٓطٛق١تٛقع ٚتٌذٝع اؿٍِٛ ع٢ً ايًػ١ 

  ايٛاقع١ٝ يف ا٫طل اين١َٝٓ يف ؼكٝل ا٫ٖـاف املٛٓٛع١ يًتـكٜب 

 َباؿ٨ ايتأٌٖٝ ايوُعٞ 

 بلْاَر بتكـِٜ ايؿٛكٟ ايبـ٤ ثِ َٚٔ ٚايولٜع١, ايٓادش١ اؿًٍٛ إهاؿ أدٌ َٔ ايطًب١ يـ٣ ايوُع يف ْكّ أٟ يٛدٛؿ املبهل ايهٌـ ع٢ً .ايتٌذٝع1

 . ايًؿعٞ -ايوُعٞ ايتأٌٖٝ

 .ايوُعٞ ايتشؿٝعن َٔ ايك٣ِٛ ايؿا٥ـ٠ ُٓإ أدٌ َٔ ايوُعٝات فاٍ يف املٓاهب١ ايتكٓٝات أسـخ باهتؼـاّ ؾٛكٟ .ايتك2ِٝٝ

 .   ؾلؿٟ بٌهٌ املٌه١ً انتٌاف عٓـ ٚقت أقلب يف املٓاهب١ ايوُع١ٝ بايتك١ٝٓ ايطايب .تنٜٚـ3

 إىل ٫ُٛٚ ا٭ُٛات بتُٝٝن َٚلٚكا يٮُٛات ٚا٫ْتباٙ إؿكاى َٔ ابتـا٤ٶ  ٚايوُعٞ ٚايه٬َٞ ايًػٟٛ يًتطٛك ايطبٝع١ٝ بامللاسٌ يًُلٚك ايطايب  ٚإكًاؿ .ؼؿٝن4

 . ٚاؾٌُ ٚايعباكات املؿلؿات ٚامؿٜاؿ ايوُع١ٝ ايقانل٠ ؼوني

 أٚ اٱًاك٠ يػ١ اهتؼـاّ بـٕٚ ٚيػت٘ ن٬َ٘ يتطٜٛل أهاه١ٝ سو١ٝ نٛه١ًٝ ايوُع ع٢ً ا٫عتُاؿ ع٢ً ايطايب  َواعـ٠ نٝؿ١ٝ ٚتعًُٝٗا ا٭هل .إكًاؿ5

 .ايٌؿاٙ قلا٠٤ أٚ ايه٬ّ ع٢ً ايتٌـٜـ

 ا٫ًذلاى ػ٬ٍ َٔ بٗا ٚايتعبرل يًػ١ ٚؾُٗ٘, ن٬َ٘ ٚٚٓٛغ ٚط٬قت٘, ايوُع١ٝ قـكت٘ تطٛك يف يًطايب  ا٭ٍٚ املواعـ تهٕٛ نٞ ٚتعًُٝٗا ا٭هل٠ .إكًاؿ6

 .ايطايب ٚساي١ ٜتٓاهب مبا ٚٓعٗا ٜتِ ٚاييت ايًؿعٞ; -ايوُعٞ ايتأٌٖٝ ع١ًُٝ يف ٚاٱهابٞ املوتُل

 .ا٫هتُاع طلٜل عٔ ايه١َٝ٬ ايًػ١ انتواب ع٢ً َواعـت٘ أدٌ َٔ اي١َٝٛٝ ايطايب ؾعايٝات ٫هتجُاك املٓاهب اؾٛ تٛؾرل ٚتعًُٝٗا ا٭هل .إكًاؿ7

 اؿٝات١ٝ ايٓٛاسٞ مجٝع يف َعّا املٓطٛق١ ايًػ١ ٚاهتؼـاّ ا٫هتُاع, ساه١ تؿعٌٝ ع٢ً ايطايب َواعـ٠ ٚتعًُٝٗا ا٭هل .إكًاؿ8

 .ٚايتٛا١ًُٝ ٚا٫هتٝعاب١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚايه١َٝ٬ ايوُع١ٝ يًُٗاكات ايطبٝعٞ ايتطٛك توًوٌ َلاسٌ اهتؼـاّ ٚتعًُٝٗا ا٭هل٠ .إكًاؿ9

 (.ايقاتٞ ايتكِٝٝ) ْؿو٘ إىل ا٫هتُاع طلٜل عٔ" بٓؿو٘" ن٬َ٘ َلاقب١ ع٢ً ايطايب َواعـ٠ ٚتعًُٝٗا ا٭هل٠ .إكًاؿ10

 املوتُل ٚايتكِٝٝ ايؿشُٛات .تكـ12ِٜ أبِٓٗ ٚاستٝاز يتتٓاهب ١َُُِ ع٬د١ٝ ػط١ ع٢ً وًِٕٛ سٝح  ؾلؿ١ٜ ع٬ز دًوات ٚٚايـٜ٘ ايطايب .ٜتًك11٢

 اـطط ٖقٙ ؾاع١ًٝ تكِٝٝ ٚ يطايبا تطٛك َلاقب١ أدٌ َٔ فيو نٌ ايع٬دٞ; ايًؿعٞ -ايوُعٞ ايتأٌٖٝ بلاَر يتطٜٛل َك١ٓٓ غرل أٚ َك١ٓٓ ناْت هٛا٤

 .ٚا٭ٖعٌ ايطايب  ع٢ً ٚتأثرلٖا

 .طبٝع١ٝ زلع١ٝ بكـكات ٜتِؿٕٛ آػلٜٔ طًب١ َع بـفِٗ توُض َـاكي يف ايطايب ؿَر ع٢ً ا٭هل٠ .تٌذٝع13

 املتػرلات املتٛقع١ اييت ت٪ثل يف اؿٍِٛ ع٢ً ايٓتا٥ر :

 ايعُل أثٓا٤ ايتٌؼّٝ ٚاينكاع١  .1

 هبب ٚؾذل٠ ٚؿكد١ ؾكـإ ايوُع .2

 ايعا١َ  ايطايبُش١ ا٫يهذل١ْٝٚ  ٚايكٛقع١ ايوُع١ٝ يًُعٝٓات ايتهبرل ؾعاي١ٝ .3

 ايوُع١ٝ ايعًُٝات إؿاك٠ ؾعاي١ٝ .4

 يًطايب ايها١َٓ ايوُع١ٝ ايطاق١ .5

 طايبيً ايعا١َ ايِش١ .6

 اؿاي١ ايعاطؿ١ٝ يٮهل٠  .7
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 ٌَاكن١ ايعا١ً٥ َٚٗاكات ا٫ٌٖ يف ايتعًِ  .8

 َٗاك٠ املـكبني  .9

 .ٚطلٜك١ تعًُ٘ ايطايبؿكد١ فنا٤  .10

 ايتأٌٖٝ ايوُعٞ: َتطًبات

 . ٞهب إٔ ٜهٕٛ أػِا٥ٞ ايوُعٝات َٚعًِ تـكٜبات ايٓطل َ٪ًٖني ٚساًُني ع٢ً تـكٜب دٝـ يف ايعتأٌٖٝ ايوُع 

  . إؿاك٠ ساي١ ايطايب َٔ قبٌ أػِا٥ٞ ايوُع أٚ َعًِ تـكٜبات ايٓطل أٚ تهٕٛ اٱؿاك٠ ٌَذلن١ 

  ثِ ٜبـأ بعـ فيو  دًو١ ايتـكٜب املا١ٝٓ ٌانٌ اييت ُاسبت ع١ًُٝ ايتـكٜب يف ٜبـأ ايـكي عاؿ٠ مبٓاق١ٌ تطٛك ايتـكٜب ٚامل: ايتـكٜب  هرل

 ايتـكٜب سوب اـط١ املٓاهب١ . 

 . طلٜك١ ايتـكٜب : تعتُـ ع٢ً ايتـكٜب ايؿلؿٟ أٚ ايتـكٜب اؾُاعٞ ٚفيو سوب ساي١ ايطايب 

 اؿث١ ايطبٝع١ٝ َع اٯػلٜٔ ٚتطٜٛل املعلؾ١ سوب فيو.ع ٚايٓطل ٚايًػ١ ٚاحملُأٖـاف ايتـكٜب : ٜٗـف ايتـكٜب اىل تعًِٝ ايطايب ايو 

 د٘ ٚميهٔ أٜاّ ايتـكٜب : ٜتـكب ايطايب يف َلنن ايتـكٜب / املعٗـ / املـكه١ َل٠ أٚ َلتني يف ا٫هبٛع أٚ َلٙ يف ايٌٗل أٚ سوب َا توتـعٝ٘ اؿا

 . ؿعت اؿاد١اهتػ٬ٍ ّٜٛ ايتـكٜب  يدلف١ اؾٗام نًُا 

 ٜب : اؿٍِٛ ع٢ً تهاٌَ بني اهذلاتٝذٝات ايتـكٜب يف امللنن ٚايٌٓاطات ا٭ػل٣ يف املـكه١ ٚايبٝت ٚاجملتُع ٜٚوتُل اشلـف ايٓٗا٥ٞ يًتـك

ايتـكٜب اىل سٛايٞ ث٬خ هٓٛات ٚانلاط ايطايب يف املـاكي ايعاؿ١ٜ بعـ انتواب ايًػ١ املٓاهب١ ٚسوب ايعُل ٚؿكد١ ايقنا٤ ٚايتِلف 

 ا٫دتُاعٞ . 
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 ايؿٌِ ايجايح: َلاسٌ ا٫هتُاع ٚايه٬ّ ٚاهذلاتٝذٝات ا٫ُػا٤ :

 

 َلاسٌ ا٫هتُاع ٚايه٬ّ : 

ات , ايتوًوٌ , ا٫هتُاع, اٱؿكاى ايوُعٞ , ا٫ْتباٙ , ؼـٜـ َِـك ايِٛت , متٝٝن ا٭ُٛات , ا٫هتُاع إىل َا ِٜـكٙ ايطايب َٔ أُٛات , َلاقب١ ا٭ُٛ

 ايتشًٌٝ ايوُعٞ , ايؿِٗ ٚا٫هتٝعاب , ا٫هتٝعاب ايعايٞ  . 

 ( : امللاسٌ اين١َٝٓ يتطٜٛل املٗاكات ايوُع١ٝ )ػاْ بناكعٞ ايكٛقع١

اهبٛع بعـ تؿعٌٝ اؾٗام يف ساي١ مكاع١ ايكٛقع١  ٖٚٞ اـط٠ٛ ا٫ٚىل يف ايتـكٜب ايوُعٞ , ٚميهٔ ؼكٝكٗا 4-1امللس١ً ا٭ٚىل : َلس١ً ايٛعٞ بايِٛت  َٔ 

 َٔ ػ٬ٍ اًعاك ايطايب بٛدٛؿ ُٛت عٔ طلٜل اهتؼـاّ عـؿ َٔ ايٛها٥ٌ املِـك٠ يٮُٛات . 

 ايِؿات ايعا١َ يًِٛت :امللس١ً ايجا١ْٝ : متٝٝن 

ًٗٛك  بعـ تؿعٌٝ اؾٗام . ٚتعين ٖقٙ امللس١ً يف ؾِٗ  5-2أٚ أنجل َٔ ا٭ُٛات ايه١َٝ٬ .   ٖٚٞ َٔ  2ايتُٝٝن ٖٚٛ ايكاب١ًٝ ع٢ً ا٫سواي بٛدٛؿ ؾلم بني 

  .منط ايِٛت ٚاؾٛاْب غرل ايًػ١ٜٛ يًه٬ّ  

 .ًٗٛك 9-6 امللس١ً ايجايج١ : تؿلٜل َكاطع ايِٛت ٚػُٝع٘ ٖٚٞ َٔ

  ًٗل 18-9امللس١ً ايلابع١ : ايتعلف َٔ 

 .ايتعلف ٖٞ ايكاب١ًٝ ع٢ً َعلؾ١ ايِٛت َٔ ػ٬ٍ إعاؿت٘ اٱًاك٠ إىل َا ٜعٓٝ٘ َٔ ُٛك أٚ أيعاب أٚ نتاب١ َا ٜوُع 

 اـُو١ . يف املًشل يًُلاسٌ(1) كقِ ايُٓٛفز اْعل.ًٗلا بعـ مكاع١ ايكٛقع١  18امللس١ً اـاَو١ : َعاؾ١ ٚؾِٗ ايه٬ّ 

 اهذلاتٝذٝات  تطٜٛل َٗاكات ا٫ُػا٤ :

 تأنـ َٔ إٔ املعني ايوُعٞ /ايكٛقع١ توتؼـّ طٛاٍ ايّٝٛ ٚنٌ ّٜٛ . .1

 نٔ قلٜبا َٔ َٝهلؾٕٛ اؾٗام عٓـ اؿـٜح َع ايطايب. .2

 اهتؼـاّ ب١٦ٝ ٖاؿ١٥ يًتـكٜب . .3

 اهتؼـاّ ا٫ُٛات ا٫ٜكاع١ٝ يف ايتـكٜب . .4

 ايتٛاٌُ َٔ ػ٬ٍ ايعٕٝٛ . .5

 ا٫ْتباٙ اؾٝـ . تهٜٛٔ .6

 ايتشـخ يف ايلٚتني ايَٝٛٞ . .7

 تطٛك تباؿٍ ا٫ؿٚاك . .8

 تعًِٝ ايطايب ا٫هتذاب١ ٫زل٘ عٓـ َٓاؿات٘ . .9

 تٛٓٝض ساي١ ا٫ُػا٤ . .10

 ايوُع أ٫ّٚ. .11

 اٱُػا٤ ؾكط. .12

 اهتؼـاّ ا٫بلامات ايِٛت١ٝ امل٪ثل٠ . .13

 ا٫ْتباٙ إىل َٛقع َِٚـك ايِٛت . .14

 ًؼّ ٚاسـ ٜتهًِ ؾكط. .15

 ايتهلاك. .16

 ؼـاّ ايعباكات ٚاؾٌُ ايبوٝط١ .اهت .17

 اهتعُاٍ ا٫هِ اؿكٝكٞ ي٤ًٌٞ. .18

 تٌذٝع ايتًؿغ. .19

 . ايطايب ا٫هتشٛاف ع٢ً اْتباٙ .20

 اهتؼـاّ ؾعاي١ٝ ايتشؿٝن ايوُعٞ ٚا٫هتذاب١ . .21

 اهتؼـاّ ؾعاي١ٝ ايتشؿٝن ايوُعٞ ٚا٫هتذاب١ بني اثٓني َٔ ايبايػني . .22

 ادعٌ ايتـكٜب ممتعا. .23

 . ايبتكـِٜ ايـعِ اٱهابٞ يًط .24

 اهتؼـاّ ايؿٛاٌُ ايه١َٝ٬ . .25

 ا٫ْتعاك. .26
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 منٛفز ايًػ١ ايِشٝش١ . .27

 تلٜٚر تطٛك ايه٬ّ . .28

 تٛهٝع ٚمتـٜـ ايًػ١. .29

 متـٜـ ايٓطل. .30

 إعاؿ٠ ايعباك٠ غرل املؿ١َٛٗ بذلتٝب آػل. .31

 املعًَٛات املػًك١ َجٌ ايكُل ٌٜلم يف ايًٌٝ ٚايٌُى تٌلم يف ...... .32

 اهتعُاٍ ايِٛت  ايطبٝعٞ . .33

 اعطٞ ايطايب ايٛقت ايهايف يٲداب١ .  .34

 ا٭ه١ً٦ اٱٜٔاس١ٝ . .35
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 ايؿٌِ ايلابع  : املهْٛات ا٭هاه١ٝ يدلْاَر ايتأٌٖٝ ايوُعٞ ايًؿعٞ

 

 املهْٛات ا٭هاه١ٝ يدلْاَر ايتأٌٖٝ ايوُعٞ ايًؿعٞ :

 :  ك٥ٝو١ٝ عٛاٌَ مخو١ ايوُعٞ ايًؿعٞ َٔ  ايتأٌٖٝ بلْاَر ٜتهٕٛ 

٠ عٔ طلٜل إدلا٤ ايتكِٝٝ ايوُعٞ ٚايه٬ّ ٚيف َلانن اــَات املواْـ ايوُع َلانن ٚيف َعاٖـ ٚبلاَر ايذلب١ٝ اـا١ُ  ؿاػٌ ايوُعٝات إؿاك٠. 1

 ايٌاٌَ  ٖٚقٙ ١َُٗ أػِا٥ٞ ايوُعٝات .

ٚايه٬ّ ٚيف َلانن اــَات املواْـ٠ عٔ طلٜل إدلا٤ تكِٝٝ  ايوُع َلانن ٚيف َعاٖـ ٚبلاَر ايذلب١ٝ اـا١ُ  . إؿاك٠ تكِٝٝ ايه٬ّ ٚايًػ١ ؿاػ2ٌ

 ايًػ١ ٚايه٬ّ   ٖٚقٙ ١َُٗ َعًِ تـكٜبات ايٓطل  .

ٚايه٬ّ ٚيف َلانن اــَات  ايوُع َلانن ٚيف َعاٖـ ٚبلاَر ايذلب١ٝ اـا١ُ  ؿاػٌ  املعتُـ  بلْاَر ايتأٌٖٝ ايوُعٞ ايذلبٟٛ ايع٬دٞ .3

  .َٗاك٠ ؾلع١ٝ ٜٚبـأ بايتكِٝٝ  املبـ٥ٞ  ٜٚٓتٗٞ بايتكِٝٝ ايؿًِٞ 128ٚوتٟٛ ع٢ً  املواْـ٠

فُٛع١ َٔ ا٫ٌْط١ تتٓٛع بني اؾًوات ايتـكٜب١ٝ  ٚاؿًكات ايتجكٝؿ١ٝ  اؾُاع١ٝ  28ٚوتٟٛ ع٢ً  ا٭َٛك أٚيٝا٤ َٚتابع١ تجكٝـ بلْاَر.4

 .٭ٚيٝا٤ ا٭َٛك

 . َعاٖـ ٚبلاَر ايذلب١ٝ اـا١ُ  يًؿٍِٛ ايـكاه١ٝ ؿاػٌٚايوُع١ٝ  املاؿ١ٜ .ايب5١٦ٝ

 : ايتأٌٖٝ ايوُعٞؾلٜل 

 أػِا٥ٞ ايوُعٝات. .1

 َعًِ ايؿٌِ  .2

 أػِا٥ٞ ايتأٌٖٝ ايوُعٞ أٚ َعًِ تـكٜبات ايٓطل . .3

 املعًِ املتذٍٛ )ؼـؿ ٚدٛؿٙ َٔ عـَ٘ إؿاك٠ ايتعًِٝ باملٓطك١ /احملاؾع١ (  .4

 ايٛايـٜٔ  .5

 ( اؿاد١ ؿعت إفا) ٚاؿٓذل٠ ٚا٭فٕ ا٭ْـ أػِا٥ٞ .6

 ايتأٌٖٝ ايوُعٞ : َٗاّ ؾلٜل

 ٗل١ٜ ٚايؿ١ًِٝ سوب ساي١ نٌ طايب . ٚٓع ٚاعتُاؿ اـطط ايتك١ُٝٝٝ ٚايتـكٜب١ٝ اي١َٝٛٝ ٚا٫هبٛع١ٝ ٚاي1ٌَٗاّ عا١َ : 

 . إػباك ايطؿٌ / ايطايب / ايٛايـٜٔ عٔ اؾٛاْب اييت هٝٝتِ ايذلنٝن عًٝٗا ػ٬ٍ ٖقٙ امللس١ً َٔ ايتكِٝٝ / ايتـكٜب . 2

 ؼـٜـ ؿكد١ ايوُع يٮفْني  بايكٝاي ٚامل٬سع١ . .3    

 َٗاّ ػا١ُ يهٌ عٔٛ : 

 أ٫ٚ : َٗاّ أػِا٥ٞ ايوُعٝات

 : ٜكّٛ بإدلا٤ات ايتكِٝٝ ايوُعٞ ايٌاٌَ  نايتايٞ : 

 ( يف املًشل . 2ايُٓٛفز كقِ ) .اْعلايتاكٜؽ ايوُعٞ يًشاي١  .1

 .ؾشّ ا٫فٕ مبٓعاك ا٫فٕ  .2

اػتباك اؿذِ ٚطب١ً ا٫فٕ سلن١ ٚه١َ٬ ؿشّ َٔ ػ٬ٍ تطبٝل اػتباك ٓػط ا٫فٕ ايٛهط٢ ي ؾشّ ايكـك٠ ايت١ًُٝٝٛ ي٬فٕ ايٛهط٢  .3

بايكٓا٠ عٓـ اْوـاؿٖا أٚ ايعهى عٓـ اتواع سذِ ايكٓا٠ يٛدٛؿ ثكب بايطب١ً أٚ ٚدٛؿ أْبٛب  ٓٝليكٓا٠ ا٫فٕ َٔ سٝح ٚدٛؿ ايؿٝنٜٛيٛدٞ 

 ( يف املًشل . 3اْعل ايُٓٛفز كقِ ) اؿذِ اؿايٞ باؿذِ ايطبٝعٞ . ايت١ٜٛٗ . َٚكاك١ْ 

اًٗل اىل 6َٔ  –اًٗل : اػتباك اهتذابات دقع ايـَاؽ يًُٓبٗات ايوُع١ٝ 6-ٜكّٛ با٫ػتباكات ايوُع١ٝ تبعا يعُل اؿاي١  نايتايٞ : َٔ اي٫ٛؿ٠  .4

مخى هٓٛات : ؾشّ ايوُع َٔ ػ٬ٍ –َٔ هٓتني  –هٓتني : ؾشّ ايوُع َٔ ػ٬ٍ ٬َسع١ ا٫هتذابات ايوًٛن١ٝ ٚاملهاؾ١٦ ايبِل١ٜ 

 .( يف املًشل 4ُٓٛفز كقِ )ائَ مخى هٓٛات ؾأندل ؾشّ ايوُع ا٫عتٝاؿٟ ( . اْعل –ٚط ايًعب املٌل

اْعل ايُٓٛفز ملعلؾ١ ٚدٛؿ ايؿكـإ ايوُعٞ َٔ عـَ٘ ْٚٛع ٚؿكد١ ًٚهٌ ايؿكـإ ايوُعٞ ٚؼـٜـ ا٫ػت٬ؾات بني ا٫فْني ؽطٝط ايٓػ١ُ ايٓك١ٝ  .5

 ( يف املًشل .5كقِ )

 ( يف املًشل .ب6أ ,6اْعل ايُٓٛفز كقِ )ايوُعٞ ٚىدل بٗا ا٭ٌٖ وـؿ ايـكد١ ايه١ًٝ يًؿكـإ  .6

 وـؿ ايذلؿؿات اييت ٜوتطٝع زلاعٗا ايطايب سايٝا بٌهٌ أؾٌٔ عٔ غرلٖا ٚنقيو ايذلؿؿات اييت ٫ ٜوتطٝع زلاعٗا ٚىدل بٗا ايطايب ٚاًٖ٘  .7

 ( يف املًشل.7كقِ ) اْعل ايُٓٛفز 

 يًوُع َٚاٖٞ ايذلؿؿات اييت ٜوُع بٗا أؾٌٔ عٓـ ٖقٙ ا٭فٕ . اػباك ايطايب / ا٭ٌٖ عٔ ا٭فٕ ا٭ؾٌٔ .8

 ايبشح عٔ أٟ َ٪ًلات ـًٌ بعٌُ ا٭فٕ ايٛهط٢ عٓـ ا٫ػتباك اؿايٞ . .9
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 ايتوا٩ٍ سٍٛ َـ٣ ا٫تؿام بني ايٓتا٥ر اييت مت اؿٍِٛ عًٝٗا ٚ َوتٜٛات ايوُع يًطؿٌ / ايطايب  .10

 تكِٝٝ زلعٞايتوا٩ٍ سٍٛ أٟ تػرل يف َوتٜٛات ايوُع بعـ آػل  .11

 ( يف املًشل . 8اْعل ايُٓٛفز كقِ )ايوُع باهتؼـاّ املعني ايوُعٞ . ؽطٝط  .12

 ؿكد١ ايِٛت (–ًـ٠ ايِٛت –ٜؿول يٮٌٖ عٔ  قـك٠ ايطايب ع٢ً ايٛعٞ َٚعلؾ١ اـِا٥ّ ايِٛت١ٝ يٮُٛات )تٛقٝت ايِٛت  .13

 عًٝٗا  ؼـٜـ ا٫ُٛات )املتشلن١ ( اييت ٜوتطٝع ايطايب إٔ ٜعٝٗا /ميٝنٖا /ٜتعلف .14

 ؼـٜـ ا٫ُٛات )املتشلن١ ( اييت ٜوُعٗا ايطايب نِٛت ٚاسـ ٚبايتايٞ وتاز إىل اؿي١ بِل١ٜ يًتؿلٜل بٝٓٗا . .15

 ؼـٜـ ا٫ُٛات )ايوان١ٓ ( اييت ٜوتطٝع ايطايب إٔ ٜعٝٗا  .16

 ؼـٜـ ا٫ُٛات )ايوان١ٓ ( اييت هـ  ايطايب ُعٛب١ يف ايٛعٞ بٗا عٓـَا تهٕٛ َٓعني١  .17

 ايتِٜٛت / ايطلٜك١ / املهإ (  ايِٛت١ٝ اييت ٜوتطٝع ايطايب إ ميٝن بٗا ايوٛانٔ ) ؼـٜـ اـِا٥ّ .18

َ( ٚاييت تعلض مبوت٣ٛ ُٛت اؿٛاك ايعاؿٟ ٌٜٚلغ -ي-أٟ-اٚ-ا-تعلٜـ ا٫ٌٖ ٚايطايب ٚاملعًِ باػتباك يٝٓر يٮُٛات ايوت١ )ّ .19

 يه٬َٞ  ٚإ ْتا٥ر ا٫ػتباك ميهٔ ا٫هتؿاؿ٠ َٓٗا نايتايٞ :يٮٌٖ بإ نٌ ُٛت ميجٌ َع١ًَٛ سلد١ يف كتًـ َـ٣ ايذلؿؿات ايطٝـ ا

 ع٢ً ايتعلف ع٢ً كتًـ زلات ايه٬ّ  ايطايبيًتٓب٪ بكـك٠  -

 يًتشهِ باٟ ْكّ ملوت٣ٛ ايوُع ْادِ عٔ ػًٌ بعٌُ ا٫فٕ ايٛهط٢ -

 يتكـٜل أٟ انؿاض يف أؿا٤ املعني ايوُعٞ َٔ ّٜٛ ٭ػل -

 قـّ (24-ا6ٍْزلاع كتًـ زلات ا٭ُٛات )َٔ يتكـٜل تأثرل املواؾ١ َٔ ايوُاع١ ع٢ً  -

 مل٬سع١ أٟ تػرلات يف ايوُاع عٓـ اهتؼـاّ املعني ايوُعٞ َٓؿلؿا اٚ اهتؼـاَ٘ َع دٗام ا٫ف اّ . -

مل٬سع١ ا٫ػت٬ؾات يف ايوُاع عٓـ اهتؼـاّ َٝهلؾْٛات اف اّ بأٚٓاع كتًؿ١ .يقا ا٫ٌٖ ٜوتعٕٝٓٛ بأػِا٤ٟ ايوُعٝات ٫ػتٝاك  -

 ٚٓع املٝهلؾٕٛ املٓاهب 

اُٛات 10)ادلا٤ اػتباك دًٝٓـٚيٓـ يًُوض ايوُعٞ ( ٫نتٌاف ا٭ُٛات ٌٌُٜٚ 1تعلٜـ ا٫ٌٖ ٚايطايب ٚاملعًِ باػتباك داهب   -

فات١ٝ ايتِٜٛت ( ٚاييت تعلض مبوت٣ٛ اؿٛاك ايعاؿٟ  فات١ٝ ٚغرلا٭ُٛات ا٫ستهان١ٝ -داْيب –ُٛت هانٔ ) اْؿٞ  ١12 َٚتشلن

 ٚإ ْتا٥ر ا٫ػتباك ميهٔ ا٫هتؿاؿ٠ َٓٗا نايتايٞ :

 َٔ قبًِٗ  يًطايبت ايه١َٝ٬ ٚفيو بعلض ا٭ُٛا ايطايبيِٛت ايٛايـٜٔ ُٚٛت املعاجل اٚ َعًِ  ايطايبتكِٝٝ زلاع -                      

 .  ايطايبتكِٝٝ أٟ اهذلاتٝذٝات تـعِ زلاع ايِٛتٝات اييت ىتدل بٗا -                

 .اهتؼـاَ٘ ناػتباك يًتعلف ع٢ً ا٭ُٛات عٔ طلٜل تلؿٜـٖا ػًـ املعًِ اٚ املعاجل-                

 .ايطايب تعلٜـ ا٫ٌٖ با٭ُٛات ايه١َٝ٬ اييت ٜعٝٗا .20

–ايتعلف ع٢ً ا٭ُٛات املتشلن١ اـًؿ١ٝ –ٱؿكاى مجٝع ا٭ُٛات املتشلن١  ايطايبيوُع١ٝ ايها١َٓ يـ٣ ا  ا٫ٌٖ عٔ َـ٣ ايطاق١ تعلٜـ .21

 .امللنن١ٜ ٚا٫َا١َٝ ٚنقيو اؿكاى مجٝع  ا٫ُٛات ايوان١ٓ ٚايتعلف ع٢ً ػِا٥ِٗا اشلا١َ ايتِٜٛت , ايطلٜك١ ,املهإ 

 .يب زلاع أُٛات ن١َٝ٬ قـؿ٠ ؼـٜـ املواؾ١ اييت ٜؿكـ بٗا ايطا .22

 إعطا٤ ايتُٛٝات يٮٌٖ عٔ اهذلاتٝذٝات ايتهبرل اييت تـعِ ايكـك٠ ع٢ً زلاع أُٛات ن١َٝ٬ قـؿ٠ . .23

 .٬َسع١ ٚتعلٜـ ا٫ٌٖ عٔ ٚدٛؿ أٟ َ٪ًلات ـًٌ بٛظٝؿ١ ا٫فٕ ايٛهط٢ اييت ت٪ثل ع٢ً ْتا٥ر ايكٝاي ايوُعٞ  .24

 .اي ٓػط ا٫فٕ ايٛهط٢ ؼـٜـ اؿاد١ ٱعاؿ٠ ايكٝاي ايوُعٞ ٚقٝ .25

 .ؼـٜـ ائبط املٓاهب يًُعني ايوُعٞ يف ؾذلات اـًٌ ايٛظٝؿٞ ي٬فٕ ايٛهط٢  .26

 .ايقٜٔ ٜعإْٛ َٔ ػًٌ َنَٔ با٭فٕ ايٛهط٢ يف ؾذلات انؿاض ايوُع  يًطًب١ؼـٜـ ايدلاَر املٓاهب١ باملعني ايوُعٞ  .27

بإؿكانٗا ٚنقيو َا املوت٣ٛ املٓاهب َٔ عًٛ ايِٛت ايقٟ ٜوتطٝع  ايطايبـ٤ اػباك ايطايب /ا٫ٌٖ /املعًِ عٔ َوت٣ٛ ًـ٠ ايه٬ّ اييت ب .28

ايوُاع ب٘ بايؿٌِ َٚا ٖٛ َوت٣ٛ ايِٛت املعني  ايقٟ ٫ ٜوتطٝع ايطايب ايوُاع عٓـٙ بايؿٌِ اٚ هـ ُعٛب١ عٓـٙ َٚا ٖٛ  ايطايب

 َوت٣ٛ ايِٛت ايقٟ ٜـكى ب٘ ايه٬ّ ايتًكا٥ٞ بايب١٦ٝ اي١َٝٛٝ .

 ٌٖ /ايطايب/املعًِ عٔ ْتا٥ر ايكٝاهات ايوُع١ٝ ايتاي١ٝ :ًلغ َؿٌِ يٮ .29

 اػتباك ايٓػ١ُ ايٓك١ٝ -             

 اػتباك ٓػط ا٫فٕ يٛهط٢-             

 عٓـ اؿاد١ –اػتباك اهتذاب١ دقع املؽ -             

 اػباك ا٫ٌٖ عٔ ٚدٛؿ َ٪ًلات يًؿكـإ ايوُعٞ َٚا ٖٛ طبٝع١ ٚؿكد١ ايؿكـإ ايوُعٞ ايعِيب  .30

 ًلغ َؿٌِ يٮٌٖ /ايطايب/املعًِ عٔ ْتا٥ر ايكٝاهات ايوُع١ٝ ايتاي١ٝ :  .31
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 .( يف املًشل 9اْعل ايُٓٛفز كقِ ) (SAT)اػتباك عتب١ ٚعٞ ايه٬ّ  -

 .( يف املًشل10قِ ) اْعل ايُٓٛفز ك  (SRT)اػتباك اهتكباٍ ايه٬ّ  -

 .( يف املًشل11اػتباك متٝٝن ايه٬ّ اْعل ايُٓٛفز كقِ )  -

ع٢ً زلاع ايهًُات املؿلؿ٠ َٔ بني نًُات كتاك٠ ت٘ زلاعٗا ,ٚقـك ايطايب ٜؿٝـ ا٫ٌٖ/ ايطايب/املعًِ عٔ )ا٭ُٛات ايه١َٝ٬ اييت ٫ ٜوتطٝع .32

يف ايتعلف ع٢ً ا٭ُٛات املتشلن١ ٚا٫ُٛات ايوان١ٓ اجملٗٛك٠ ٚطلم َٚهإ أْٛاع ا٭ػطا٤  –ٚنقيو قـكت٘ ع٢ً زلاعٗا يف َهإ َؿتٛغ 

 اْتاز ا٭ُٛات ايوان١ٓ .

كط اٚ اكًاؿ ا٫ٌٖ /ايطايب يًٛها٥ٌ اييت غايبا َا  ٜعتُـ عًٝٗا يًتعلف ع٢ً ايهًُات ؼت ايعلٚف املجاي١ٝ ٌٖ ايوُاع ؾكط اّ قلا٠٤ ايه٬ّ ؾ .33

 ًؿ١ٝ ع٢ً قـكت٘ ع٢ً متٝٝن ايهًُات .ن٬ُٖا َٚا تأثرل ٚدٛؿ ائٛٓا٤ اـ

ٖٚٛ ٜطبل نُلس١ً َتٛهط١ بني اػتباك عتب١ ايٛعٞ  2)ادلا٤ اػتباك دًٝٓـٚيٓـ يًُوض ايوُعٞ 2تعلٜـ ا٫ٌٖ ٚايطايب ٚاملعًِ باػتباك داهب  .34

ٜٚعـ َٔ اػتباكات ايتُٝٝن سٝح ٜكِٝ قـك٠ ايطايب ملعلؾ١ ايهًُات بٓا٤ ع٢ً اػت٬ؾاتٗا  (SRT)ٚ عتب١ اهتكباٍ ايه٬ّ (SAT)ايوُعٞ 

 ٚلاغ ايطؿٌ /ايطايب  بائػط ٚايٌـ بهًُات َأيٛؾ١ فات َكاطع أساؿ١ٜ ثٓا١ٝ٥ ث٬ث١ٝ . ٚنقيو اػت٬ؾات باملتشلنات ٚايوٛانٔ .

اْعل ايُٓٛفز  .ع٢ً إٔ ٜتِ  تهٝٝـ َا أَهٔ َٓ٘ يٝٓاهب  ب١٦ٝ ايطايبيهًُات عطٞ َ٪ًل ع٢ً ادتٝام ايطايب ملٗاك٠ متٝٝن اٜا٫ػتباك  ابٗق

 .( يف املًشل12كقِ ) 

ٚنقيو ايطايب ٚاملعًِ ٚايقٟ ٜكِٝ قـك٠ ايطايب ع٢ً متٝٝن ا٫ػت٬ف بني مٚدني MAC ىاػتباكا ملاتعلٜـ ا٫ٌٖ ٚاط٬عِٗ ع٢ً ْتا٥ر  .35

 ( يف املًشل12. اْعل ايُٓٛفز كقِ ) تهٝٝـ َا أَهٔ َٓ٘ يٝٓاهب  ب١٦ٝ ايطايب  ع٢ً إٔ ٜتِ َٔ ايهًُات فات املكطعني املتٛامْني 

ٖٚٛ بطاك١ٜ اػتباكات َٔ عٌل٠ اػتباكات ؾلع١ٝ ٖٚٛ اػتباك  متٝٝنٟ  TACتعلٜـ ا٫ٌٖ ٚاط٬عِٗ ع٢ً ْتا٥ر اػتباك ايؿِٗ ايوُعٞ  .36

ايقٟ ٜوتؼـّ ايهًُات املتٔاؿ٠ ؾكط WIPIلن١ , ا٭ُٛات ايوان١ٓ ٚاػتباك ي٬ػت٬ؾات  ع٢ً َوت٣ٛ املكاطع ٚامناطٗا , ا٭ُٛات املتش

ع٢ً إٔ ٜتِ تهٝٝـ َا أَهٔ َُٓٗا يٝٓاهب  ب١٦ٝ با٭ُٛات ايوان١ٓ ٜٚتـكز بايِعٛب١ اىل إ ٜتٓاٍٚ اٱداب١ اىل أه١ً٦ ٚاسـ  َٔ َتعـؿ 

 .( يف املًشل12)  ايُٓٛفز كقِ  لايطايب. اْع

تعلٜـ ا٫ٌٖ عٔ َكـك٠ ايطايب ع٢ً متٝٝن ايهًُات ٚايعباكات با٫هتذاب١ اثٓا٤ اؾًو١ املػًك١ ٚنقيو َكـكت٘ ع٢ً ؾِٗ ق١ِ قِرل٠  .37

 .ٚط١ًٜٛ ٚهٝب ع٢ً ا٭ه١ً٦ سٛشلا بـٕٚ َٚع ٓٛٓا٤ ػًؿ١ٝ 

لا٠٤ ايه٬ّ ٜواعـٙ ع٢ً ايتعلف َٚا ٖٞ تعلٜـ ا٫ٌٖ عٔ َكـك٠ ايطايب عٔ ايتعلف ع٢ً دٖٛل اؾ١ًُ زلاعٝا ٌٖٚ إٓاؾ١ ايتًُٝشات نك .38

 . َكـك٠ ايطؿٌ /ايطايب عٔ ايتعلف ع٢ً دٖٛل اؾ١ًُ غًؿ١ٝ ٓٛٓا١ٝ٥

 َٗاّ َعًِ ايؿٌِ :ثاْٝا: 

 باٱٓاؾ١ اىل ؿٚكٙ املِْٓٛ عًٝ٘ بايـيٌٝ ايتٓعُٝٞ يًذلب١ٝ اـا١ُ ٜكّٛ َعًِ  ايؿٌِ بايتايٞ :

 ٓعاف ايوُع ٚماكعٞ ايكٛقع١ ) أٚ سوب َا ٜتطًب٘ دٗام ا٫ف اّ بايؿٌِ ( . ايطًب١  ا٫يتناّ باكتـا٤ امللهٌ عٓـ تـكٜى.1

 ايُٓٛفز اْعل. ٚفيو يًتأنـ َٔ إ ايطايب ٜوتؼـّ زلع٘  ( يٝٓر اُٛات)  اؿ١ِ  بـا١ٜ يف ايوت١ ايه١َٝ٬ يٮُٛات ايٛظٝؿٞ ايوُعٞ املوض ادلا٤.2

 . املًشل يف(13) كقِ

 املطًٛب باملٓٗر ٚؾل َا فنل باـط١ ايذلب١ٜٛ ايؿلؿ١ٜ .تٓؿٝق ايتهٝٝـ  .3

 تهٝٝـ طلم ايتـكٜى يتتٓاهب َع املٔطلبني زلعٝا . .4

 َعًِ ايٓطل ( سوب ساي١ ايطايب/٠. –ايٛايـٜٔ  –اػِا٥ٞ ايوُعٝات –)املعًِ املتذٍٛ  َٔ ٚايتًكَٞع ايتؿاعٌ  .5

 ايكـكات ايعك١ًٝ(-ايتٛاٌُ-ايًػ١-ايه٬ّ–. ايكٝاّ  مبلاقب١ تطٛك ايطايب َع املؼتِني يف اجملا٫ت )ايوُع 6

قـ ٌُٚ اىل  ايطايبعٓـَا ٜعٗل ايتٌؼّٝ ا٫ناؿميٞ بإ ٚبايؿٌِ ,  ؾعٌ ايع٬ق١ طبٝع١ٝ بني ايطايب فٚ ا٫عاق١ ٚايط٬ب ايعاؿٜني . ٜكذلغ طلم  7

 بتكًٌٝ اــَات اـا١ُ تـكهٝا . املعًِٝكّٛ ؾَٔ ايعُل اينَين (  ايُٓا٥ٞ   ٞيتكـّ )تكاكب ايعُل ايوُعٓاهب١ َٔ ااملـكد١ اي

 :ثايجا  : َٗاّ أػِا٥ٞ ايتأٌٖٝ ايوُعٞ أٚ َعًِ تـكٜب ايٓطل 

 .( يف املًشل 14ؿلن١ ٚأعٔا٤ ايه٬ّ  اْعل ايُٓٛفز كقِ )ٜكّٛ باػتباك َوشٞ  .1

 (يف املًشل .15عاقات أػل٣ ( .  اْعل ايُٓٛفز كقِ )بإٜكّٛ بعٌُ اػتباك آي١ٝ ايه٬ّ ايٌاٌَ ) ؾكط يًشا٫ت اييت توتـعٞ  نايعٛم ايوُعٞ املِشٛب .2

 ( يف املًشل .16. اْعل ايُٓٛفز كقِ )ادلا٤ اػتباك ايٓطل ايُٓا٥ٞ  .3

 ( يف املًشل 17كقِ )ادلا٤ اػتباك ايقانل٠ ايوُع١ٝ يًهًُات .اْعل ايُٓٛفز .4

 ( يف املًشل 18.اْعل ايُٓٛفز كقِ ) يٮكقاّادلا٤ اػتباك ايقانل٠ ايوُع١ٝ .5

 يف املًشل.( 19كقِ )اْعل ايُٓٛفز َوض املٗاكات ايوُع١ٝ يًطايب  َٔ ػ٬ٍ اهتبا١ْ ايٛايـٜٔ يًُٗاكات ايوُع١ٝ .6
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يف َٗاكات ايًػ١ ايعا١َ ٚباـِْٛ َٗاكات ايًػ١ ا٭ٚي١ٝ َٚٗاكات ا٫ْتباٙ َٚٗاكات ايًػ١ ا٫هتكباي١ٝ ٚايتعبرل١ٜ   يًطايب ؼـٜـ َوت٣ٛ ا٭ؿا٤ اؿايٞ.7

 .( يف املًشل20اْعل ايُٓٛفز كقِ )َٚٗاكات اٱؿكاى اؿوٞ .  َٔ ػ٬ٍ اهتبا١ْ ايٛايـٜٔ 

 ( يف املًشل.21اْعل ايُٓٛفز كقِ ) تطٛك ايوُع ٚايٓطل ٚايؿِٗ . يتشـٜـ تكِٝٝ املٗاكات ايًػ١ٜٛ .8

 .يف املًشل (22كقِ ) احملـؿ. اْعل ايُٓٛفز ٜكّٛ بتـكٜب ايطايب ع٢ً ْطل ا٭ُٛات ع٢ً ايٓشٛ .9

ؿلؿات عات َاعـاؿ قٛا٥ِ فُٛعات َؿلؿات ايًػ١ املهتوب١  ايتكِٝٝ ايـٚكٟ  ملكـك٠ ايطايب  يؿِٗ ٚيؿغ فُٛعات املؿلؿات َٔ ػ٬ٍ اعـاؿ قٛا٥ِ فُٛ.10

 ( يف املًشل . 23اْعل ايُٓٛفز كقِ ) .ايًػ١ املهتوب١ 

 اؿلْ ع٢ً ا٫ستؿاظ مبلادع يٛس١ٝ ٫ ٜوتػ٢ٓ عٓٗا بػلؾ١ ايتـكٜب َجٌ : .11

 يف املًشل (24 )ُٓٛفز كقِاْعل اي .َلاسٌ تطٛك ايًػ١ ا٫هتكباي١ٝ ٚاٱكهاي١ٝ  .1

 املًشل .يف (  25)ُٓٛفز كقِاْعل اي .تِٓٝؿات عا١َ يٮُٛات –  .2

 .يف املًشل ( 26 )كقِايُٓٛفز  عًٝٗا. اْعلطلٜك١ ْطل أُٛات اؿلٚف ٚايتـكٜب  .3

 .اي٬سك١ اؾًو١ ٚقت ٜأتٞ إٔ إىل اؾًو١ يتٓؿٝقٖا بأٖـاف ايلعا١ٜ َكـَٞ أٚ ايٛايـٜٔ تنٜٚـ.12

 . ٖٛ املو٪ٍٚ املباًل عٔ تطبٝل ايدلْاَر ايع٬دٞ ٚايقٟ ٜتهٕٛ َٔ هت١ َهْٛات أهاه١ٝ : 13

 .(يف املًشل 27اْعل ايُٓٛفز كقِ)  .ايتكِٝٝ املبـ٥ٞ يًُٗاكات ايوُع١ٝ يقٟٚ ا٫ٓطلاب ايوُعٞ بٛدٛؿ ٚعـّ ٚدٛؿ املٗاكات ا٫هاه١ٝ ٚايؿلع١ٝ .أ

 (يف املًشل 28اْعل ايُٓٛفز كقِ)  ..ؼًٌٝ املٗاكات ايؿلع١ٝ )قِرل٠ املـ٣ ( َٔ قبٌ املعًِ / ايٛايـٜٔ عٓـ اؿاد٘ب

 (يف املًشل29اْعل ايُٓٛفز كقِ) . ايتـكٜب١ٝ يًتأٌٖٝ ايوُعٞ أٖـاف ط١ًٜٛ املـ٣ . ٚٓع اـط١ز

 (يف املًشل 30اْعل ايُٓٛفز كقِ) . تعب١٦ منٛفز ؼٔرل دًو١ ايتأٌٖٝ ايوُعٞ اؾُاع١ٝ / ايؿلؿ١ٜ )أٖـاف قِرل٠ املـ٣ ( ؿ

 (يف املًشل 31ايُٓٛفز كقِ) اْعل .. توذٌٝ اهتذاب١ ايطًب١ ايَٝٛٞ  َٔ ػ٬ٍ منٛفز ايتكِٜٛ ايَٝٛٞ ٙ

 (يف املًشل 32اْعل ايُٓٛفز كقِ) . ايتكِٝٝ ايؿًِٞ  يًُٗاكات ايوُع١ٝ يقٟٚ ا٫ٓطلاب ايوُعٞ بإتكإ اٚ عـّ اتكإ  املٗاكات ا٫هاه١ٝ ٚايؿلع١ٝ . ٚ

  املعًِ املتذٍٛ :كابعا : َٗاّ 

بايتذٛاٍ يف املـاكي بػلض تكـِٜ ػـَات ايتٛاٌُ ٚايوُعٝات ٚفيو ٚؾكا  ايوُعٝاتَعًِ /٠ تـكٜب ايٓطل )أػِا٥ٞ ايتٛاٌُ ( ٚ أػِا٥ٞ/٠  ٜكّٛ.1

 ؾـٍٚ ؼـؿٙ َتػرلات أُٖٗا :

 ٜتهٕٛ َٓ٘ عب٪ٙ ايتـكٜوٞ . ايقٟ   ايطًب١عـؿ  .1

 . يطًب١ااستٝاز أٚي٦و  .2

 عـؿ املـاكي. .3

 املواؾات. تباعـ .4

ػط١ ؾلؿ١ٜ تع١ًُٝٝ بأٖـاف ط١ًٜٛ ٚقِرل٠ املـ٣ ٚتٌٌُ اـط١ يًٍُٛٛ إىل باملوا١ُٖ َع املـكه١ ٚباهتٌاك٠ ايٛايـٜٔ  طايبيدلْاَر ايـَر يهٌ  .ىطط2

ٚؼـٜـ املهإ ايذلبٟٛ  بايطايبٖـاف ايو١ٜٛٓ ٚاؾًوات ايؿلؿ١ٜ َٚـ٣ اؿاد١ يتهٝٝـ ايتكِٝٝ اـاْ ا٭املـ٣ ايقٟ ٜتِ ؾٝ٘ تعـٌٜ املٓٗر ٚايتذٗٝنات ٚ

 .املٓاهب 

ْعاّ  –مكاع١ ايكٛقع١ -املعٝٓات ايوُع١ٝ –يًُـكه١ ٚػا١ُ َعًِ ايؿٌِ ٜٚنٚؿٙ باملعًَٛات ٜٚلنن ع٢ً ايتايٞ ) ايؿكـإ ايوُعٞ  ١ٜكـّ ػـَات ؿاعُ .3

(FM) -  ٚأ ٠املباًل تا٫دتُاعاعٔ طلٜل احملآل٠ أٚ ػق امل٬سعات  ( أ –ايتـكٜى  تاهذلاتٝذٝا–ايُٓٛ ايًػٟٛ ايه٬َٞ  –ا٫ٖـاف ايوُع١ٝ ايًؿع١ٝ 

 توًِٝ املقنلات.

 يف َلانن ػـَات ايذلب١ٝ اـا١ُ املواْـ٠ أٚ يف إؿاك٠/ قوِ ايذلب١ٝ اـا١ُ أٚ يف إسـ٣ املـاكي اييت تعٌُ بٗا . املعًِ املتذٍٜٛهٕٛ َكل 

  ػاَوا : َٗاّ ايٛايـٜٔ 

 ايلعا١ٜ  بامل٬سع١ ٚاملٌاكن١ ٚايتـكٜب يتعًِ ٚاملٌاكن١ ؾُٝا ًٜٞ :ػ٬ٍ دًوات ايتـكٜب ايوُعٞ ايًؿعٞ ٜكّٛ أٚيٝا٤ ا٭َٛك / َكـَٞ 

 ايؿعاي١ يف اـط١ ا٭هل١ٜ ٚاـط١ ايذلب١ٜٛ ايؿلؿ١ٜ .  املٌاكن١  .1

 با٭َج١ً ٚايُٓافز َٔ ادٌ ؼؿٝن َٗاكات ايٓطل ٚايًػ١ ٚايتٛاٌُ يف املٓنٍ  ايطايبتنٜٚـ  .2

 املٓنٍ يف ايتـكٜب ٚايًػ١ ٚايتٛاٌُ ُٓٔ ا٫عُاٍ اي١َٝٛٝ ٚ ٚٓع اـطط اي٬م١َ يـَر َٗاكات ا٫هتُاع ٚايٓطل .3

 ايتٛاٌُ بِؿتِٗ ًلنا٤ يف ع١ًُٝ ايتأٌٖٝ  .4

 ٚايًػ١ ايٓطل أػِا٥ٞ أه١ً٦ ع٢ً ايلؿٚقـكات٘ ٚ   ايطايباؾاؿ٠ ا٫ػِا٥ٞ املعاجل باٖتُاَات  .5

 ا٫ٚىل يف ايتٛاٌُ  ايطايبؼًٌٝ املعاْٞ حملا٫ٚت  .6

 يتعـٌٜ ايوًٛىتطٜٛل اهايٝب َٓاهب١  .7

 تـٜٚٔ َٚٓاق١ٌ تكـّ اؿاي١  .8
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 ؼًٌٝ ا٫ٖـاف قلٜب١ املـ٣ ٚبعٝـ٠ املـ٣ .9

 ٚايٛايـٜٔ  ايطايبانتواب ايجك١ يف ايتؿاعٌ بني  .10

 اؽاف قلاكات َب١ٝٓ ع٢ً اهاي َٔ املعًَٛات  .11

 ٚكعا١ٜ سكٛق٘ . ايطايبايتشـخ باهِ  .12

 هاؿها: أػِا٥ٞ ا٭ْـ ٚا٭فٕ ٚاؿٓذل٠ :

ٚايلأي املتٌِ بِٗ عدل ايلقب١  ٞاؾوُ, ٚايذلنٝب ٓذل٠قـ تِٝب ا٭ْـ ٚا٭فٕ ٚاؿ اييتَع ا٭َلاض ٚا٭علاض  ٚايع٬دٞ ايطيباملؼتّ بايتعاٌَ ٖٚٛ 

 ٖٚٛ قٛك ع١ًُٝ تٌؼّٝ ايؿكـإ ايوُعٞ .

 اؾًوات ايتـكٜب١ٝ: 

ع٢ً نٝؿ١ٝ اهتؼـاّ ساه١ ايوُع عٔ طلٜل ايكٛقع١ ا٫يهذل١ْٝٚ أٚ  ايطايبدًوات َتؼ١ِِ ٚتعـ دٖٛل بلْاَر ايتأٌٖٝ ايوُعٞ ٚتٗـف  إىل تعًِٝ 

 أدٗن٠ ايوُع يؿِٗ ايه٬ّ ٚتعًِ اؿـٜح  ٚايتؼاطب .

 ػطط اؾًوات ايتـكٜب١ٝ :

أًٗل( ٚمتجٌ ٖقٙ اـطط هذٌ ناٌَ 6-3بعٝـ٠ املـ٣ املٛٓٛع١ يًؿذل٠ اين١َٝٓ )ُع١ٝ ٚتوتٓبط  عاؿ٠ َٔ ا٫ٖـاف تٓطًل َٔ ٖلّ تـكز املٗاكات ايو

 ( يف املًشل .33.اْعل ايُٓٛفز كقِ )يًٌٓاطات املؼطط شلا ٚايٛادب الامٖا ػ٬ٍ ؿكٚي ايتأٌٖٝ املكلك٠ 

 َٛاُؿات غلؾ١ ايتـكٜب :

 يًتـكٜب ؾكط  ١٦َٝٗ 

 َعنٚي١ عٔ غلؾ١ ا٫ْتعاك 

  ا٫دٛا٤ ايعا١َ يًـكي َلو١ يًط٬ب 

  ٞاسذاّ ا٭ثاخ  َٔ اؿذِ ايطبٝع 

  ٞك  .ا٫َل ع٢ً ايتِٜٛل مللاقب١ ايتطَٛنٚؿ٠ بهاَرلا ؾٝـٜٛ َع أػق َٛاؾك١ ٚي 

 . ؼتٟٛ أعـاؿ ١ُ٥٬َ َٔ ا٭يعاب ئُإ ا٫ْتباٙ ٚايذلنٝن ع٢ً ايـكي ؾكط 

 ١ً بػلض ؼؿٝن ا٫هتُاع ٚػٓب قلا٠٤ ايٌؿاٙ .دًٛي املـكب بايكلب َٔ ايطايب ٚأسـ أؾلاؿ ايعا٥ 

 أؿٚات َواعـ٠ يًتـكٜب :

 .اؿٛاك ع٢ً ايـاي١ بايِٛك ٖٚٞ َنٚؿ٠ايطايب  َع اؿٛاك ٚتهٜٛٔ ايكِّ يولؿ قؿن٠ :ايِٛك

 ايّٝٛ ػ٬ٍ  ايكٛقع١ أدٗن٠ مكاع١ تٌػٌٝ ع٢ً تواعـ يٮهل٠ ٚايتٛد١ٝٗٝ اٱكًاؿ١ٜ ايهتبٚ .ػاْ بايطايب نتاب ٚإعـاؿ ايًػ١ تعًِ ع٢ً تواعـ : ايهتب

 .ايهاٌَ

 .ايًػ١ ٚتعًِ ايه٬ّ أٚ يًِٛت َٗاكات اٱُػا٤ يتهٜٛٔ يٮُٛات ايطايب ػقب :املوذ١ً أٚ اؿ١ٝ ا٭ُٛات

 ٚايتٓػِٝ اٱُػا٤ ٚاٱٌْاؿ بٗـف ٚايًعب ا٭ؿٚاك تباؿٍ ع٬ق١ ٚبٓا٤ ايذلنٝن َٔ ايطايبيٝتُهٔ  املـكب َع ٚاملٌاكن١ ايطايب اْتباٙ دقب بٗـف :ايًعب

 ايه٬ّ ٚإْتاز

 .اؾ١ًُ يف َتهلك بٌهٌ باهتؼـاّ ايًػ١: املٓني١ٝ اي١َٝٛٝ املٗاكات عٔ ايطايب َع احملاؿث١

 .ايًػ١ ٚايهتاب١ ٚتعًِ اؿٛاك ٚتهٜٛٔ ايطايب اْتباٙ ؾقب :ايؿ١ٝٓ ا٭عُاٍ

 اؾـٜـ٠ ا٭ًٝا٤ ع٢ً ايتعلف ع٢ً ٙٚتواعـ َٚٗتِ ٌْط ايطايب ٚػعٌ ايًػ١ٜٛ ايطايب َٗاكات تٛهع :املٓنٍ ػاكز ايتعًِ

  .ٚتٛقعات٘ ٜ٘ٚٛهع َـاكن با٭َإ ايٌعٛك ع٢ًايطايب  ٜواعـ :اي١َٝٛٝ ا٭ؿٚاك متجٌٝ

 عٓـ ايتؼطٝط يًتـكٜب : 

 ؼٔرل يٛس١ ؾعايٝات ايطايب املهتٛب١ هًؿا . .1

 ايت١٦ٝٗ ايٓؿو١ٝ اؾٝـ٠ . .2

 امل١ًْٛ ؾُع ا٫يعاب .ا٫ستؿاظ بعـؿ دٝـ َٔ ايِٓاؿٜل  .3

 اػباك ايطؿٌ با٭ًٝا٤ املؿ١ًٔ يـٜ٘ . .4

 ػُع ايًعب يف ُٓـٚم ػاْ بعـ ا٫ْتٗا٤ َٔ ايتـكٜب . .5

 نتاب١ امل٬سعات ػ٬ٍ ايـكي ٚبعـٙ . .6

 تكِٝٝ قـكات ا٫ٌٖ اثٓا٤ ؾذل٠ ايتـكٜب . .7

 ٌٖ يػلض املتابع١ ايـٚك١ٜ . ٭ا هذٌنتاب١ امل٬سعات يف  .8

 امل٬سعات . هذٌا٫ٖتُاّ بكلا٠٤ ٬َسعات ٚتعًٝكات ا٭ٌٖ يف  .9
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 :  عا١َ اكًاؿات

 

 .  اشلـف يتشكٝل ٚقؿن٠ َو١ًٝ ايتـكٜب١ٝ اؾًو١ تهٕٛ إٔ هب.1

 قبٌ ايتـكٜب يف ايوُع اهتؼـاّ َٔ يًتأنـ ٚفيو(  يٝٓر اُٛات)  دًو١ نٌ بـا١ٜ يف ايوت١ ايه١َٝ٬ يٮُٛات ايٛظٝؿٞ ايوُعٞ املوض ادلا٤.2

 .  ايتـكٜب/ ايًعب اهتعلاض

 . ع٬ق١ ٚفات ٚآش١ تهٕٛ إ هب املٓطٛق١ ايًػ١.3

 . ػاط١٦ ناْت يٛ ست٢ ايطايب اهتذاب١ عٌٝذت.4

 ا٫ُػا٤ َٗاكات تطٜٛل اهذلاتٝذٝات َٔ ايعـٜـ باهتؼـاّ ايتٜٓٛع . 5

 (ايلعا١َٜهْٛات بلْاَر ايٛايـٜٔ ) تجكٝـ َٚتابع١ أٚيٝا٤ ا٭َٛك / َكـَٛ 

اَر / امللنن  ٜتهٕٛ ايدلْاَر َٔ فُٛع١ َٔ ا٫ٌْط١ تتٓٛع بني اؾًوات ايتـكٜب١ٝ  ٚاؿًكات ايتجكٝؿ١ٝ  اؾُاع١ٝ أٚيٝا٤ ا٭َٛك يف املعٗـ / ايدلْ

ع١ ؿٚك١ٜ َٔ ػ٬ٍ ايدلْاَر  . باٱٓاؾ١ إىل ايٛادبات املٓني١ٝ ٜٚوًِ ايكلْ امللٕ احملتٟٛ ع٢ً ايدلْاَر يٛيٞ ا٭َل يف بـا١ٜ ايعاّ ايـكاهٞ  ٚتهٕٛ املتاب

 ٚميهٔ تًؼّٝ أِٖ َؿلؿات ايدلْاَر ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :  

 (يف املًشل 34اْعل ايُٓٛفز كقِ) دـٚي١ مٜاكات ٚىل ا٭َل/ َكـّ ايلعا١ٜ يدلْاَر ايتأٌٖٝ ايوُعٞ  .1

 املًشلب (يف 35أ,35اْعل ايُٓٛفز كقِ) قٛا٥ِ ا٭ٌْط١ املٓني١ٝ احملؿن٠ يًوُع ٚايتٛاٌُ .  .2

 سًكات تجكٝؿ١ٝ عٔ املعني ايوُعٞ ٚايكٛقع١ ا٫يهذل١ْٝٚ  .3

 (يف املًشل 36اْعل ايُٓٛفز كقِ) سًكات تجكٝؿ١ٝ عٔ بـا١ٜ اهتؼـاّ املعني ايوُعٞ  .4

 (يف املًشل 37اْعل ايُٓٛفز كقِ) سًكات تجكٝؿ١ٝ عٔ ُٝا١ْ املعني ايوُعٞ  .5

 (يف املًشل 38اْعل ايُٓٛفز كقِ)  ٚأهبابٗا ع١ٝايوُ يًُعٝٓات ايٌا٥ع١ ايِػل٣ ا٫عطاٍ تجكٝؿ١ٝ سًكات .6

 )ٚادبات َٓني١ٝ (–سًكات تجكٝؿ١ٝ عٔ املعٝٓات ايوُع١ٝ  .7

 يًطايبسًكات تجكٝؿ١ٝ عٔ ايتطٛك ايًػٟٛ ٚايوُعٞ  .8

 (يف املًشل 39اْعل ايُٓٛفز كقِ) يٮُٛات  ايطايبسًكات تجكٝؿ١ٝ عٔ يؿت اْتباٙ  .9

 (  سًكات تجكٝؿ١ٝ  عٔ ايوُع )ٚادبات َٓني١ٝ .10

 ) ٚادبات َٓني١ٝ (  –سًكات تجكٝؿ١ٝ  عٔ ايوُع ٚاملؼطط ايوُعٞ  .11

 سًكات تجكٝؿ١ٝ  عٔ دٗام قٝاي ايوُع ٚنٝـ ٜواعـْا ع٢ً ؼـٜـ ْٛع ايؿكـإ ايوُعٞ ايقٟ ٜعاْٞ َٓ٘ ايطايب  .12

 )ٚادبات َٓني١ٝ ( –سًكات تجكٝؿ١ٝ عٔ اػتباك ايوُع ٚاملؼطط ايوُعٞ  .13

 سًكات تجكٝؿ١ٝ عٔ املؼطط ايوُعٞ  .14

 )ٚادبات َٓني١ٝ ( –سًكات تجكٝؿ١ٝ عٔ اػتباك املؼطط ايوُعٞ  .15

 (يف املًشل 40اْعل ايُٓٛفز كقِ) سًكات تجكٝؿ١ٝ عٔ تأثرل ؿكد١ ايؿكـإ ايوُعٞ ع٢ً ايًػ١ ٚايه٬ّ .  .16

 عٔ ايتطٛك ايوُعٞ . تجكٝؿ١ٝ سًكات .17

 )ٚادبات َٓني١ٝ (–ا٫هتُاع  ايطايبسًكات تجكٝؿ١ٝ نٝـ تعًِ  .18

 يف املًشل( 41ُٓٛفز كقِ )ايعٔ ًـ٠ ا٫ُٛات ايه١َٝ٬ .اْعل  تجكٝؿ١ٝ سًكات .19

 عٔ ايتكِٝٝ ايقاتٞ ٭ؿا٤ ايٛايـٜٔ  تجكٝؿ١ٝ سًكات .20

 )ٚادب َٓنيٞ (–عٔ ايًػ١  تجكٝؿ١ٝ سًكات .21

 سًكات تجكٝؿ١ٝ عٔ ايًػ١ ٚايتٛاٌُ  .22

 عٔ َا١ٖٝ ايًػ١ ا٫هتكباي١ٝ   تجكٝؿ١ٝ سًكات .23

 ( َٓنيٞ ٚادب) ا٫هتكباي١ٝ ايًػ١ عٔ تجكٝؿ١ٝ سًكات .24

 عٔ َا١ٖٝ ايًػ١ ايتعبرل١ٜ   تجكٝؿ١ٝ سًكات .25

 )ٚادب َٓنيٞ( –ايًػ١ ايتعبرل١ٜ   تجكٝؿ١ٝ سًكات .26

 دـٚي١ اٖـاف  ايدلْاَر ايع٬دٞ املٓنيٞ . .27

 ايب١٦ٝ ايوُع١ٝ ٚايِؿ١ٝ 

 : ٖٞ  فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ت٪ثل ع٢ً ايوُاع يف  ايػلؾ١ ايـكاه١ٝ عٝح ػعًٗا فات ب١٦ٝ زلع١ٝ دٝـ٠ أٚ ايعهى َجٌ 
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 ائذٝر يف ايػلؾ١ ايـكاه١ٝ .أُٛات1

ع٢ً اٱِْات أٚ ا٫هتُاع ٚا٫ْتباٙ ايوُعٞ . َٔ املُهٔ إٔ تهٕٛ أُٛات ائذٝر فات  ايطًب١ٜعتدل ايِٛت يف ايػلؾ١ ايـكاه١ٝ يف ساي١ نْٛ٘ ٜ٪ثل ع٢ً قـك٠ 

سلن١ املكاعـ اييت هًى  دٗام اؿاهب اٯيٞ أٚ  ـ أَٚٝجٌ أُٛات أدٗن٠ ايتهٝ يطايبَِـك ؿاػًٞ مبع٢ٓ إٔ َِـكٖا ايػلؾ١ ايـكاه١ٝ اييت ٜتٛادـ بٗا ا

. َٚٔ املُهٔ إٔ ٜهٕٛ َِـك ائذٝر ػاكدٞ َجٌ أُٛات سلن١ ايورل ايهجٝؿ١ يف ايٌاكع اجملاٚك أٚ  Projectorsعًٝٗا ايطًب١ أٚ دٗام علض ايٌلا٥ض 

 ٤ ٚتٌٝٝـ ػل٣ بايكلب َٔ املـكه١.اجملاٚك٠ يًِـ ايـكاهٞ , أٚ ُاي١ ايلٜا١ٓ أٚ قاع١ ا٫ستؿا٫ت ايكلٜب١ َٔ ايِـ ايـكاهٞ أٚ أعُاٍ بٓا اُٛات ايػلؾ١ 

ٗا املؼتِٕٛ يًتؼؿٝـ َٔ أُٛات ائذٝر يف ايػلؾ١ ايـكاه١ٝ َجٌ ٚٓع ًَِكات ػا١ُ ع٢ً أكدٌ املكاعـ ٚايطا٫ٚت ٝيإرل٠ ًٜذأ ٖٚٓاى ٚها٥ٌ نج

 اهتؼـاّ أدٗن٠ فات ُٛت َلتؿع ؿاػٌ اؿذل٠ ايـكاه١ٝ ٚغرل فيو َٔ ا٭َٛك . , و ٖقٙ املكاعـٜيًتؼؿٝـ َٔ ايِٛت عٓـ ؼل

 . اكتـاؿ ايِٛت أٚ اْعهاه٘ 2

ى عٔ دـكإ ٜٓتكٌ ايِٛت ع٢ً ًهٌ َٛدات ُٛت١ٝ يف اشلٛا٤ ٚعٓـَا تٌِ ٖقٙ املٛد٘ إىل دـكإ ايػلؾ١ تلتـ عٓٗا , ٚايِٛت امللتـ ٖٛ ايِٛت ايقٟ ٜٓعه

مما ٜعٝل زلاع  ٚقـ وـخ تـاػٌ بُٝٓٗا ايطايب ايػلؾ١ ايـكاه١ٝ أٚ ايكاع١ بعـ تٛقـ َِـك ايِٛت , ٚنٌ َٔ ايِٛتني ا٭ًُٞ ٚامللتـ ٬ِٜٕ إىل أفٕ

تايٞ تطػ٢ ٖقٙ ا٭ُٛات ع٢ً ا٭ُٛات ايؿٜوبٌ ٚب 15-10أٚ ؾِٗ ن٬َ٘ . سٝح إٔ أُٛات املـ أٚ ايع١ً تهٕٛ أع٢ً َٔ ا٭ُٛات ايوان١ٓ مبكـاك  املعًِ

يؿعٞ ٚآػل ٚبقيو ِٜبض ا٭ُٛات امللتـ٠ يف ايؿٛاٌُ اين١َٝٓ اييت تهٕٛ بني ن١ًُ ٚأػل٣ أٚ بني َكطع  ايطايبايوان١ٓ ٚوـخ نقيو إٔ ٜوُع 

املِاب عاه١ ايوُع . ٚأنجل َا تتٔض ٌَه١ً ا٭ُٛات امللتـ٠  ٚايطايب فٚ ايكـكات ايوُع١ٝ ايعاؿ١ٜ  ايطايبايه٬ّ غرل ٚآض أٚ َؿّٗٛ ٜٚٓطبل فيو ع٢ً 

٤ات َع١ٓٝ يًشـ َٔ اْعهاي ايِٛت أٚ تكًٌٝ ايؿذل٠ يف ايكاعات ايهبرل٠ َجٌ ُا٫ت ايتـكٜب ايلٜآٞ ٚقاعات ا٫ستؿا٫ت يف املـكه١ , يقيو تتِ اؽاف إدلا

 عهاي ا٭ُٛات إىل اؿـ ا٭ؿ٢ْ . اين١َٝٓ ٫ْ

 املواؾ١ أٚ ايبعـ عٔ َِـك ايِٛت .3

ايقٟ هًى يف املكعـ اـًؿٞ َٔ  ايطايبقٌ بوب انؿاض ايِٛت, ٚبقيو ؾإ أنًُا نإ اهتكباٍ ا٭فٕ يًِٛت  ايطايبٚ املعًِنًُا ماؿت املواؾ١ بني 

 ٜٚعٛؿ ايوبباؾايى يف املكعـ ا٭َاَٞ ٚا٭َل ٜهٕٛ أنجل ٚٓٛسا يف ايِؿٛف ايـكاه١ٝ فات املواس١ ايهبرل٠ ,  ايطايبا ٜوُع٘ ممايػلؾ١ ايـكاه١ٝ ٜوُع أقٌ 

ـكهٞ يف املٛد١ ايِٛت١ٝ نًُا ماؿت املواؾ١ ٚبعـٖا نؿاض تإيف ايِٛت سٝح وـخ  Damping ا٫نُاؿيف فيو إىل ظاٖل٠ تعلف مبو٢ُ ايت٬ًٞ أٚ 

   .عٔ َِـك ايِٛت

بٛٓٛغ . ٚتًػٞ نقيو عاٌَ املعًِ ع٢ً زلاع  يطايبوـ نجرلا َٔ تأثرل أُٛات ائذٝر ٚا٭ُٛات امللتـ٠ ٚبايتايٞ وؤ َٔ قـك٠ ا FMْعاّ إٕ 

عدل َٛد٘  ايطايبأٚ قلٜب دـا َٓ٘ عٝح ٜٓتكٌ ايِٛت بٌهٌ َباًل إىل أفٕ  املعًِاملواؾ١ أٚ ايبعـ سٝح إٔ ٫قط ايِٛت أٚ املٝهلؾٕٛ ٜهٕٛ أَاّ ؾِ 

 ٫هًه١ٝ .

 ٌٌُٜٚ تكِٝٝ ايب١٦ٝ ايوُع١ٝ باملـكه١ أٚ ايدلْاَر أٚ امللنن َٔ ػ٬ٍ ايتايٞ :

 ( يف املًشل42اْعل ايُٓٛفز كقِ )ايوُعٝات ؿاػٌ املـكه١ / املعٗـ/ امللنن إؿاك٠ .تكِٝٝ فاٍ 1

 ( يف املًشل43اْعل ايُٓٛفز كقِ ).قٝاي ايب١٦ٝ املاؿ١ٜ يؿٍِٛ املٔطلبني زلعٝا 2

ٔ تؿاعٌ املعًِ َع ايطايب َٚع املٛاؿ عايوا٥ـ٠ يف هٝام قاع١ ايـكاه١ ايٓاػ١ ٚاملاؿ١ٜ ٗٞ فُٛع٘ َٔ ايعٛاٌَ ايٓؿو١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اَا ايب١٦ٝ ايِؿ١ٝ ؾ

ٚميهٔ يًُعًِ إٔ ٜكٝى ؿكد١ اهتؼـاَ٘ ٖقٙ ايعٛاٌَ ت٪ثل هًبا اٚ إهابا يف تعًِ ايط٬ب ٌ ايوُعٞ ايؿًِٞ اهذلاتٝذٝات ايتأٖٝ ٚاهتؼـاّايتع١ًُٝٝ 

 .يف املًشل  ايٛاكؿ٠ 44ايوُعٞ ايؿًِٞ باهتؼـاّ منٛفز كقِ  ايتأٌٖٝ ٫هذلاتٝذٝات
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 امل٬سل 

 (1منٛفز كقِ )

 املٗاكات ايوُع١ٝ )ػاْ بناكعٞ ايكٛقع١ (امللاسٌ اين١َٝٓ يتطٜٛل اهِ ايُٓٛفز : 

 امللاسٌ اين١َٝٓ يتطٜٛل املٗاكات ايوُع١ٝ )ػاْ بناكعٞ ايكٛقع١ (

 أٖـاف امللس١ً  ايؿذل٠ اين١َٝٓ َتٛهط  امللس١ً 

امللس١ً ا٭ٚىل : َلس١ً ايٛعٞ 

 بايِٛت  

 ايٛعٞ يِٛت ايه٬ّ  .1 اهبٛع بعـ تؿعٌٝ اؾٗام1-4

 ٚؼـٜـ َِـك ايِٛت .ايٛعٞ يٮُٛات احملٝط١  .2

 نٌـ أُٛات يٓر ) آآآآ, أٚٚٚٚ, إٜٝٞ,ممِ , اًٌٍ , اهوى (  .3

 ا٫هتذاب١ عٓـ زلاع اهِ ايطؿٌ . .4

امللس١ً ايجا١ْٝ : متٝٝن ايِؿات 

 ايعا١َ يًِٛت :

 

 . قِرل/ طٌٜٛ ايِٛت ٚقت يف ا٫ػت٬ؾات متٝٝن .1 ًٗٛك  بعـ تؿعٌٝ اؾٗام 2-5

 ( ٓعٝـ -ًـٜـ) ايِٛت عًٛ , ايِٛت طبك١ , ايِٛت ًـ٠ متٝٝن .2

 , ايِٛت اٜكاع , ايِٛت ْدل , ايِٛت طبك١ تقبقب يف ايؿلٚم إؿكاى .3

  ايِٛت َعـٍ

  بِٛت٘  ايها٥ٔ ُٛك٠ كبط .4

 . َكاطع1,2,3,4 َٔ َ٪يؿ١ ناْت إفا ايه١ًُ طٍٛ بني ايؿلم إؿكاى .5

 ( قِرل٠ , ط١ًٜٛ) اؾٌُ طٍٛ متٝٝن .6

تؿلٜل َكاطع امللس١ً ايجايج١ : 

 ايِٛت ٚػُٝع٘

 3,2,1 َٔ َ٪يؿ١ نًُات يف ايع١ً أُٛات َٔ ايوان١ٓ ا٫ُٛات تؿلٜل .1 بعـ تؿعٌٝ اؾٗام ًٗٛك6-9

  َكاطع

   ايع١ً يف املؼتًؿ١ ايوان١ٓ ا٫ُٛات يف املتٌاب١ٗ ايهًُات بني ايتؿلٜل .2

 . هٴل ٚ ِٚهل هٳل َجٌ(  املتشلن١) 

  :  َجٌ(  ايجٓا٥ٝات) ٚاسـ هانٔ ُٛت يف كتًؿ١ نًُات بني ايتُٝٝن .3

 ( َاٍ , ُاك , هاٍ) 

 بـٕٚ أٚ َع ايًؿعٞ ايوٝام يف  ٚاسـ٠(  َؿتاغ)  ن١ًُ ع٢ً ايتعلف .1 ًٗل بعـ تؿعٌٝ اؾٗام18-9 ايتعلف:  ايلابع١ امللس١ً

 . يًِٛت ايعا١َ ايِؿات

 . ايٛاسـ ايوٝام يف َؿتاسني .2

 . َؿاتٝض ث٬خ .3

 . ايٛاسـ ايوٝام يف أنجل أٚ َؿاتٝض أكبع .4

امللس١ً اـاَو١ : َعاؾ١ ٚؾِٗ 

 ايه٬ّ

  .َتطٛك٠ َؿلؿات ؾِٗ  .1 ايكٛقع١ بعـ تؿعًٌٝٗلا  18

 .اٱُػا٤ ػ٬ٍ َٔ ايه١ًُ ُٛت كبط قاب١ًٝ يف مٜاؿ٠ .2

 (. َٔ , َافا , َت٢)  ايبوٝط١ ا٭ه١ً٦ عٔ اٱداب١ .3

 . أنجل أٚ عٓاُل ث٬ث١ َٔ تتهٕٛ اييت املعكـ٠ اؾٌُ ؾِٗ .4

 . بوٝط١ اه١ً٦ ع٢ً ٚاٱداب١ قِرل٠ َكاطع إىل ا٫هتُاع .5

 ( . بعـ َافا , ملافا , نٝـ)  َعكـ٠ أه١ً٦ ع٢ً اٱداب١ .6

 .  َعكـ٠ اه١ً٦ ع٢ً ٚاٱداب١ أطٍٛ ن١َٝ٬ َكاطع إىل ا٫هتُاع .7

 . ايِٛك َٔ بِلٟ ؿعِ بـٕٚ َتوًو١ً ع٢ً ايتعلف .8

  املعكـ٠ ايًػ١ٜٛ املٗاكات يف مٜاؿ٠ .9

 َعلٚؾ١ غرل أساؿٜح َتابع١ , عا١َ َٛآٝع يف اؿـٜح َتابع١   .10

 . غرل ٚاملتشـخ

 ( .  َؿتٛس١ أساؿٜح)  َعلٚف غرل ٚاملتشـخ َعلٚؾ١ غرل أساؿٜح َتابع١ .11
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 ( 2منٛفز كقِ )

 اهِ ايُٓٛفز : تاكٜؽ اؿاي١ ملٔطلبٞ ايوُع . 

 تاكٜؽ اؿاي١ ملٔطلبٞ ايوُع

 أ٫ّٚ: ايبٝاْات ا٭ٚي١ٝ

          ........اؾٓو١ٝ :  .....................   ايِـ : ......................   ................................................... ا٫هِ :

 ًٗل      ه١ٓ                     ٖع      ايعُل:14...... /...... /...... تاكٜؽ امل٬ٝؿ :

 ٖاتـ : ......... دٛاٍ ا٭ب : .............. دٛاٍ ا٭ّ : ................ ايعٓٛإ : ...........................................

 ٞثاّْٝا: ايتاكٜؽ ايِش

 :١ًُ ايٛايـٜٔ ٚؿكد١ ايكلاب١ بُٝٓٗا .............................................................................................. 

 ........................................................................  :ايتاكٜؽ امللٓٞ يٮّ أثٓا٤ اؿٌُ ٚاي٫ٛؿ٠............. 

........................................................................................................................................... 

  ْٞ٠ َٔ ُعٛب١ يف ايوُع ؟          ْعِ          ٫ايطايبٌٖ ٜعا/ 

 .................................. إفا ناْت اٱداب١ ْعِ ; َت٢ انتٌـ فيو ٭ٍٚ َل٠ ؟......................................... 

 ٌَاب١ٗ يف ا٭هل٠: ........................................................................................ ٌٖ تٛدـ سا٫ت...... 

 ٠ َٔ مناّ سايّٝا ؟            ْعِ            ٫     طايبٌٖ ٜعاْٞ اي/ 

 اّ َتهلك؟                     ْعِ            ٫ٌٖ ٜعاْٞ َٔ من 

 ٌٖ  ْٞ٫          ْعِ               /٠ َٔ آ٫ّ يف ا٭فٕ ؟ايطايبٜعا 

 إفا نإ اؾٛاب ْعِ .. أٟ أفٕ ؟               اي٢ُٓٝ         ايٝول٣

 ٟ٫          ْعِ         ؟ أٟ ع١ًُٝ دلاس١ٝ يف دٗام ايوُع /٠يًطايب ٌٖ أدل 

  :إفا نإ اؾٛاب ْعِ افنل............................................................................................................ 

  ٠ ع١ًُٝ إماي١ ايًٛم ؟           ْعِ              ٫       َت٢ ؟ ........................يًطايبٌٖ أدلٜت/.................... 

  ٠ ع١ًُٝ إماي١ ايًش١ُٝ ؟         ْعِ              ٫       َت٢ ؟ ............................................يًطايبٌٖ أدلٜت/ 

  ْٞ٠ َٔ ُعٛب١ يف ايتٓؿى َٔ ا٭ْـ ؟            ْعِ           ٫ايطايبٌٖ ٜعا/ 

  ا٭َلاض ايتاي١ٝ ؟/٠ بأٟ َٔ ايطايبٌٖ أُٝب 

 مح٢ ًـٜـ٠          اؿِب١        اؾـكٟ         ايلبٛ         ايٓهاف         ايـؾذلٜا         ا٫يتٗاب ايل٥ٟٛ      

 مح٢ قلَن١ٜ        ايوعاٍ ايـٜهٞ          مح٢ ايكٍ           ايتٗاب اؾٝٛب ا٭ْؿ١ٝ         دـكٟ املا٤      

 ٜ ٌٖ٠ َٔ ٓذٝر َجٌ ا٭مٜن يف أفْٝ٘ ؟يطايبعاْٞ ا/ 

 ٠ إٔ تعلض يٓٛع َٔ ائذٝر ايجابت , ُـ١َ يف ايلأي , اْؿذاك ؟يًطايب ٌٖ هبل/ 

  ٠ إٔ تعلض يؿكـ زلع نًٞ يف ؾذل٠ َٔ سٝات٘ ؟يًطايب /ٌٖ هبل 

  ّ٠ َعٝٓات زلع١ٝ ؟         ْعِ           ٫       ايطايبٌٖ ٜوتؼـ/ 

  ٕاؾٛاب ْعِ .. يف أٟ أفٕ ؟               اي٢ُٓٝ           ايٝول٣إفا نا 

 ............................................................................................................ َا ْٛع ايوُاع١ ؟     ......... 

 ........................  َٓق َت٢ اهتٴؼـَت ايوُاع١ ؟............................................................................. 

  ٠ أٟ تأٌٖٝ زلعٞ اٯٕ ؟            ْعِ             ٫ايطايبٌٖ ٜتًك٢/ 

 ...............................أفنل ......................................................................................................

 ماكع/ماكع١ ايكٛقع١ : عُل ايطايب عٓـ اينكاع١ :.....................

 ايعُل ايوُعٞ : ............................... آػل َٛعـ يدلف١ دٗام مكاع١ ايكٛقع١ : ...................................

 ............... َـ٣ ا٫يتناّ باهتؼـاّ دٗام ايِٛت :................................اؾٗام املوتؼـّ سايٝا :..............

 ...............................................................................................................................................٬َسعات:

 ....   ايتاكٜؽ: ...........................                                  َعًِ/٠ تـكٜبات ايٓطل :ا٫هِ: .............................                                   ايتٛقٝع: .......................
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 (3منٛفز كقِ )

 فٕ ايٛهط٢اهِ ايُٓٛفز : تؿورل ْتا٥ر اػتباك ٓػط ا٭

 تؿورل ْتا٥ر اػتباك ٓػط ا٭فٕ ايٛهط٢

 ) ٜعلف مبٛقع ق١ُ املٛد٘ (:ائػط

 ايتؿورل ايٓتٝذ١ 

 تًِب بػٌا٤ ايطب١ً –ايعع١ُٝٝ  تكطع بايوًو١ً–تًِب بايععُٝات  ٫ تٛدـ قُ٘ 

 طب١ً ا٭فٕ َجكٛب١  ٫ تٛدـ ق١ُ /َوتٟٛ 

 

  :)ٜعلف باكتؿاع املٛد٘ (: سلن١ ايٓعاّ ؿاػٌ ا٫فٕ ايٛهط٢ اٱفعإ 

 ايتؿورل ايٓتٝذ١ 

 تكطع بايوًو١ً ايعع١ُٝٝ -تػرلات بايطب١ً  مٜاؿ٠ هع١ املٛد٘

 ايتٗاب ا٫فٕ ايٛهط٢ ايتكلسٞ–اٚكاّ –تًِب ايطب١ً -تًِب بايععُٝات ْكّ هع١ املٛد٘

 بـا١ٜ ايتٗاب ساؿ با٭فٕ ايٛهط٢ –اْوـاؿ قٓا٠ اهتانٝٛي  هع١ طبٝع١ٝ 

 :)ٜعٗل َٔ ػ٬ٍ املٌٝ (ايٌهٌ 

 ايتؿورل ايٓتٝذ١ 

 ٚكّ –ايتٗاب ا٫فٕ ايٛهط٢ َع هٛا٥ٌ  –تًِب بايوًو١ً ايعع١ُٝٝ  –تًِب بايععُٝات  ٌَٝ َٓؼؿض 

 تكطع بايوًو١ً ايعع١ُٝٝ -بايطب١ًتػرلات  ٌَٝ َلتؿع

 بايوًو١ً ايعع١ُٝٝتكطع  -تػرلات بايطب١ً -قٓا٠ اهتانٝٛي َتؿلع١ –اٚكاّ ٚعا١ٝ٥  ٌَٝ َتعلز 

 سذِ قٓا٠ ا٭فٕ ايطبٝعٞ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 9ٌَ-. 3 سذِ قٓا٠ ا٫فٕ ايطبٝعٞ 
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 ( 4منٛفز كقِ )

 ًَؼّ قا١ُ٥ ا٫ػتباكات ايوُع١ٝ املعٝاك١ٜايُٓٛفز : اهِ 

 

 ًَؼّ قا١ُ٥ ا٫ػتباكات ايوُع١ٝ املعٝاك١ٜ

 احملـؿات اشلـف ا٫ػتباك

 .ؿكد١ ايؿكـإ ايوُع1ٞ اؿواه١ٝ ايوُع١ٝ ايٓك١ٝايكٝاي ايوُعٞ يًٓػ١ُ 

 .ْٛع ايؿكـإ ايوُع2ٞ

 .ًهٌ ايؿكـإ ايوُع3ٞ

 .ؿكد١ ايؿكـإ ايوُع1ٞ اؿواه١ٝ ايوُع١ٝ اجملاٍ اؿل يفَكٝاي ايوُع 

 .ْٛع ايؿكـإ ايوُع2ٞ

 .ًهٌ ايؿكـإ ايوُع3ٞ

 يًذلؿؿات امللتؿع١ .ا٫هتذاب1١ اؿواه١ٝ ايوُع١ٝ بايهُبٝٛتل قٝاي ايوُع

 .ؿكد١ ايؿكـإ ايوُعٞ عٓـ تلؿؿات كتاك٠ .2

 ايتٌؼّٝ املبهل ئعـ.1 ٕايِٛت٢ يٮف ا٫ْبعاخ اػتباك

قبٌ ظٗٛك  ايطليفايوُع 

 َكٝاي ايوُع يفائعـ 

 . املوض ايوُعٞ ؿـٜجٞ اي٫ٛؿ2٠

 

 .نٌـ ه١َ٬ ايكٛقع1١

. ايهٌـ املبهل عٔ ٓعـ ايوُع ايٓاتر عٔ ا٭ؿ١ٜٚ ايِاك٠ 2

 بايوُع .

 . . ايهٌـ املبهل عٔ ٓعـ ايوُع ايٓاتر عٔ ائٛٓا3٤

 .ايتؿلق١ بني ايؿكـإ ايوُعٞ اؿوٞ ٚايعِيب4

اؿواه١ٝ ايوُع١ٝ بعـ  املعني ايوُعٞ  ايكٝاي ايوُعٞ َع 

 اهتؼـاّ املعني ايوُعٞ

 .ايطاق١ ايها١َٓ يًٛعٞ ٚايتعلف بوُات ايه1ّ٬

 .ايطاق١ ايها١َٓ يًٛعٞ ٚايتعلف ع٢ً ا٫ُٛات ايب2١ٝ٦ٝ

 .ا٫هتؿاؿ٠ َٔ املعني3

 .اؿاد١ يًتـػٌ ايطيب1 ٚظا٥ـ ا٫فٕ ايٛهط٢ ايكٝاي ايوُعٞ املكاَٚٞ

 ١ يًتػرلات امل٪قت١ ملوتٜٛات ايوُع.ايوباب املُه2ٓ

 .اؿاد١ ئبط اعـاؿات  ُٛت املعني ايوُع3ٞ

 .ؽُٝٓات اندل يـكد١ ايؿكـإ ايوُع4ٞ

 .أؿ٢ْ قـك٠ زلع١ٝ ع٢ً ايٛعٞ ايه1َٞ٬ اؿواه١ٝ ايوُع١ٝ عتب١ ايٛعٞ ايه٬َٞ

 .ؽُني َوتٜٛات ايٌـ٠ ا٫ؾٌٔ يًتعلف ع٢ً ايه2ّ٬

اؿواه١ٝ ايوُع١ٝ يًتعلف ع٢ً  عتب١ اهتكباٍ ايه٬ّ

 ايه٬ّ

 .ايكـك٠ ع١ً ايتعلف ع٢ً ا٫ُٛات املتشلن١ بايهًُات1

.أؿ٢ْ قـك٠ زلع١ٝ ٚؽُني َوتٜٛات ايٌـ٠ ا٫ؾٌٔ 2

 يًتعلف ع٢ً ايه٬ّ

 .َِـاق١ٝ اػتباك ايكٝاي ايوُعٞ يًٓػ١ُ ايٓك3١ٝ

 ٢ املتشلنات ٚايوٛانٔ ..ايكـك٠ ع٢ً ايتعلف ع1ً ايتعلف ع٢ً ايه٬ّ اػتباك متٝٝن ايهًُات

 .ؾلم  ايكـك٠ ع٢ً ايتعلف ع٢ً ايهًُات بني ن٬ ا٭فْني .2

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kenanaonline.com/users/nidasociety/tags/39187/posts
http://kenanaonline.com/users/nidasociety/tags/39187/posts


  

27 
 

 (5منٛفز كقِ )

 تكلٜل كطط ايوُع ٚاػتباكات ايوُع ايتٌؼ١ِٝٝاهِ ايُٓٛفز : 

 تكلٜل كطط ايوُع ٚاػتباكات ايوُع ايتٌؼ١ِٝٝ

-ِ :ا٫ه - - - - - - - - - - - - - - - - -ايِـ : - - - - - - - -:تاكٜؽ امل٬ٝؿ  - - - -د١ٗ ايتشٌٜٛ :- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -تاكٜؽ ايتكِٝٝ :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -املـكه١ :- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -لس١ً ايـكاه١ٝ :امل- - - - - - - - - - - - - - - 

-املعٗـ / امللنن : - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايوُعٞ ع٢ً ايذلؿؿات  َعـٍ ؿكد١ ايؿكـإ 

-اي٢ُٓٝ  - - - ا٭فٕ  ايج٬ث١ يًه٬ّ : 

- ا٭فٕ  - - - - - - - -

- -ايٝول٣ -- - - - -

 ا٭فٕ ايٝول٣  ا٭فٕ اي٢ُٓٝ  ا٫ػتباك 

   ؾشّ املٓعاك 

   قٝاي ايٓػُ٘ ايٓك١ٝ 

   ٓػط ا٭فٕ ايٛهط٢ 

   SRTاهتكباٍ ايه٬ّ 

   SDTٚعٞ ايه٬ّ  

   قٝاي املٓعهوات 

   ABRقٝاي 

OAEs   

   اػل٣

   

-ايتُٛٝات: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-تٛقٝع ايطبٝب : - - - - - - - - -تٛقٝع َعًِ/٠ تـكٜبات ايٓطل :    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 ( أ6منٛفز كقِ )

                       قٝاي ايٓػ١ُ ايٓك١ٝاهِ ايُٓٛفز : َلادع 

 

 قٝاي ايٓػ١ُ ايٓك١ٝ َلادع 

 ؿكدات ايؿكـإ ايوُعٞ َٛٓش١ ع٢ً ايتؼطٝط ايوُعٞ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسع طبيعي

 فقدان مسعي طفيف

 فقذاى سوع هتىسط

 فقدان مسعي شديد

 حاد  فقدان مسعي

 التردداث ببلهرتز

سوع 
ي ال

ستى
ه

ل
سيب

ببلذي
 

 حذة هرتفعت  حذة هٌخفضت

شذة 

 هٌخفضت 
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 (ب6)منٛفز كقِ 

 اهِ ايُٓٛفز : تِٓٝـ ايؿكـإ ايوُعٞ بايـٜوٝبٌ سوب اعتُاؿ ٚماك٠ ايتعًِٝ 

 ًـ٠ ايؿكـإ ايوُعٞ بايـٜوٝبٌ ))َوت٣ٛ ايوُع 

 زلع طبٝعٞ 10-15-

 ؾكـإ زلعٞ طؿٝـ 16-25

 ؾكـإ زلعٞ بوٝط 26-40

 ؾكـإ زلعٞ َتٛهط 41-55

 ًـٜـ-ؾكـإ زلعٞ َتٛهط 56-70

 ؾكـإ زلعٞ ًـٜـ 71-90

 عُٝلؾكـإ زلعٞ  ؾأنجل 91
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 (7منٛفز كقِ )

 تٛقعات تأثرل ايؿكـإ ايوُعٞ ع٢ً ا٭ُٛات ايه١َٝ٬ ٚا٭ُٛات ايب١ٝ٦ٝاهِ ايُٓٛفز : 

   

 تٛقعات تأثرل ايؿكـإ ايوُعٞ ع٢ً ا٭ُٛات ايه١َٝ٬ ٚا٭ُٛات ايب١ٝ٦ٝ
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 (8منٛفز كقِ ) 

 اهِ ايُٓٛفز : تكلٜل كطط ايوُع بعـ املعني ايوُعٞ اػتباكات ايوُع ايتٌؼ١ِٝٝ

 

 املعني ايوُعٞ اػتباكات ايوُع ايتٌؼ١ِٝٝ باهتؼـاّ تكلٜل كطط ايوُع 

-ِ :ا٫ه - - - -ايِـ : - - - - - - - - - -تاكٜؽ امل٬ٝؿ : - - - - - - - - - - - -د١ٗ ايتشٌٜٛ :- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -:تاكٜؽ ايتكِٝٝ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -املـكه١ :- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -امللس١ً ايـكاه١ٝ :- - - - - - - - - - - - - - - - 

-املعٗـ / امللنن : - - - - - - - - - - - - 

 

-َعـٍ ؿكد١ ايؿكـإ ايوُعٞ ع٢ً ايذلؿؿات ايج٬ث١ يًه٬ّ :  ا٭فٕ اي٢ُٓٝ  - - - - - - - - - - - - - - - - -ا٭فٕ ايٝول٣ - - -

- - - - - - - - - - 

 ا٭فٕ ايٝول٣  ا٭فٕ اي٢ُٓٝ  ا٫ػتباك 

   ؾشّ املٓعاك 

   قٝاي ايٓػ١ُ ايٓك١ٝ 

   ٓػط ا٭فٕ ايٛهط٢ 

   SRTاهتكباٍ ايه٬ّ 

   SDTٚعٞ ايه٬ّ  

   ؾشّ نؿا٠٤ املعني ايوُعٞ 

   

-ايتُٛٝات: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-تٛقٝع ايطبٝب : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - تٛقٝع َعًِ/٠                            -

-تـكٜبات ايٓطل : - - - - - - - - - - - - - - 
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 (9منٛفز كقِ)

 (SDT)   ْتا٥ر اػتباك عتب١ ٚعٞ ايه٬ّ إي ؿٟ تٞتؿورل اهِ ايُٓٛفز : 

 SDTتؿورل ْتا٥ر اػتباك عتب١ ٚعٞ ايه٬ّ إي ؿٟ تٞ 

 30% َٔ عـؿ َلات علض ايه٬ّ  بعـ علض ايه٬ّ بٌـ٠ ُٛت تنٜـ 50: أقٌ ًـ٠ َٔ ايِٛت ٜوتطٝع ايٌؼّ إٔ ٜعٞ بٛدٛؿ ايه٬ّ اػتباك عتب١ ٚعٞ ايه٬ّ

١ . ٚيف ساي١ كٜاض ا٭طؿاٍ هب إٔ ٜـكب ايطؿٌ ي٬هتذاب١ ايٌلط١ٝ ايبِل١ٜ أٚ  َٔ ػ٬ٍ قٝاي ايوُع بايًعب . أَا ؿٜوٝبٌ عٔ َتٛهط ايٓػ١ُ ايٓكٝ

 ايط٬ب ايهباك ؾٝهتؿ٢ بلؾع ايٝـ عٓـ زلاع ايه٬ّ .

 ٚاسـ , ٫ ٜٛدـ ٓٛٓا٤ , اهتؼـاّ غلؾ١ ايكٝاي املعنٚي١ ُٛتٝا. -ب١٦ٝ ا٫ػتباك : ظلٚف زلع١ٝ َجاي١ٝ , ٚاسـ

 ؿٜوٝبٌ . 30ؿٜوٝبٌ ؟: ٭ٕ َـ٣ ًـ٠ ايِٛت  ايٛاقع١ بني أقٌ ًـ٠ ُٛت َٔ ا٫ُٛات ايوان١ٓ ٚأع٢ً ًـ٠ ُٛت َٔ ا٭ُٛات املتشلن١ ٖٞ  30ملافا نتاك 

 

 

 

 

 (10منٛفز كقِ )

 (SRT)  تؿورل ْتا٥ر قٝاي عتب١ اهتكباٍ ايه٬ّ إي أكتٞاهِ ايُٓٛفز : 

 (SRT)تؿورل ْتا٥ر قٝاي عتب١ اهتكباٍ ايه٬ّ إي أكتٞ 

أيٛؾ١ فات املكطعني قٝاي عتب١ اهتكباٍ ايه٬ّ: اسٝاْا ٜعلف بعتب١ املؿلؿات املتٛام١ْ َكطعٝا, ٖٚٛ أقٌ ًـ٠ َٔ ايِٛت ٜوتطٝع ايٌؼّ إٔ ٜلؿؿ ايهًُات  امل

 % َٔ عـؿ َلات ايعلض .50أٚ ايتأًرل إىل ُٛك٠ متجٌ تًو ايهًُات ,   )املتعاؿيني)هبْٛـٟ

 (.500,1000,2000ؿٜوٝبٌ تٔاف أٚ تٓكّ َٔ َتٛهط ايٓػ١ُ ايٓك١ٝ عٓـ )6 -املعٝاك : عتب١ اهتكباٍ ايه٬ّ ايطبٝع١ٝ = +/

 إي ؿٟ تٞ (  (ٌ أع٢ً َٔ عتب١ ايٛعٞ بايه٬ّؿٜوٝب 10-5ع٬ق١ ا٫ػتباك َع ا٫ػتباكات ا٭ػل٣ : قٝاي عتب١ اهتكباٍ ايه٬ّ ٜهٕٛ َٔ  

 ؿٜوٝبٌ  أع٢ً َٔ  ْتا٥ر قٝاي عتب١ اهتكباٍ ايه٬ّ  30ع٢ً َوت٣ٛ  يًطايبتٛدٝ٘ ا٭ٌٖ / َكـَٞ ايلعا١ٜ : تكـِٜ ايه٬ّ 
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 (11منٛفز كقِ )

  ((WDTتؿورل ْتا٥ر قٝاي اػتباك متٝٝن ايهًُات اهِ ايُٓٛفز : 

 

 ((WDTتؿورل ْتا٥ر قٝاي اػتباك متٝٝن ايهًُات 

 

١ٝ َٔ عًُٝات اػتباك متٝٝن ايهًُات : اػتباك ٜكٝى  قـك٠ ايطؿٌ يًتعلف ع٢ً ايهًُات فات املكطع ايٛاسـ  ٫ٚ ٜٛدـ ع٬ق١ بٝٓٗا , ؼت ايعلٚف املجاي

(بـٕٚ أٟ ػًؿ١ٝ ٓٛٓا١ٝ٥ .   SRTايه٬ّ ) قٝاي عتب١ اهتكباٍ ؿٜوٝبٌ ؾٛم  ْتا٥ر اػتباك 30-25ا٫ِْات . تعلض ايهًُات بٌـ٠ ُٛت تذلاٚغ بني 

َا قبٌ  ٚميهٔ تطبٝل ا٫ػتباك بٛدٛؿ ػًؿ١ٝ ٓٛٓا١ٝ٥ عٓـ اؿاد١ . ٚتهُٔ ا١ُٖٝ ا٫ػتباك نٕٛ إ َٗاكات متٝٝن ايه٬ّ تتطٛك ٚتتشؤ ػ٬ٍ َلس١ً

 يٌؼّ إىل  اق٢ِ طاقات٘ ايوُع١ٝ  ايها١َٓ .املـكه١ ٚايوٓٛات ا٫ٚىل َٔ امللاسٌ ا٫بتـا١ٝ٥ ثِ توتكل عٓـَا ٌِٜ ا

 ٖقا ا٫ػتباك َٔ  َٓعٛك ايكٝاهات ايوُع١ٝ  ٜعتدل اػتباك ايتُٝٝن , أَا َٔ َٓعٛك تطٛك املٗاكات ايوُع١ٝ ؾٝعتدل اػتباك ايتعلف .

 ن١ًُ . 50نًه١ُ ا25ٚإ ٜعٝـ نًُات قا١ُ٥ َه١ْٛ َٔ  ايطايباٱدلا٤ : ٜطًب َٔ 

 %( 64=16/25نٝؿ١ٝ استواب ْتٝذ١ ا٫ػتباك : ايٓوب١ امل١ٜٛ٦ يًهًُات ايِشٝش١ ) َجاٍ 

 أْٛاع قٛا٥ِ ايهًُات : 

ايتعلف ع٢ً ا٫ُٛات ايه١َٝ٬ ايوان١ٓ ٚاملتشلن١ يهٌ ن١ًُ ٚفيو يًشٍِٛ  ع٢ً ايطايب َٗاّ تهلاك نًُات َٔ فُٛع١ َؿتٛس١ : هب  .1

 ٌ ن١ًُ (ع٢ً ؿكد١ ن١ًُ ُشٝش١ )ث٬خ أُٛات يه

اٚ 25ُٛك يف نٌ ُؿش١ يف نتاب اٚ ايبّٛ َٔ  6-4َٔ عُل ث٬خ هٓٛات ٚانجل  . ُُِ ا٫ػتباك تٛٓع  يًطًب١َُٗ١ متٝٝن ايهًُات املِٛك٠ :  .2

 إ ٜ٪ًل ع٢ً ُٛك٠ ٚاسـ٠ يف نٌ ُؿش١ . ٚتُِِ ايهًُات اييت ٜعدل عٓٗا بايِٛك عٝح تتٌاب٘ بايِٛت املتشلى يطايبُٛك٠ ٜٚطًب َٔ ا 50

 ٚؽتًـ ايِٛتإ ايوانٓإ بأٍٚ اٚاػل ايه١ًُ اٚ ن٬ُٖا . إٔ ٖقٙ امل١ُٗ ٖٞ ١َُٗ ايتعلف ع٢ً ا٫ُٛات ايوان١ٓ ُٓٔ فُٛع١ َػًك١ 

ك بطاك١ٜ ا٫ؿكاى املبهل يًه٬ّ :تٌتٌُ ع٢ً َٗاّ يًتعلف ع٢ً ايهًُات  املؿلؿ٠ ُٓٔ فُٛع١ َػًك١ ٚميهٔ اهتؼـاّ ؿ٢َ يًهًُات عٓـ اػتبا .3

 ايِػاك . ايطًب١

 تؿورل ايٓتا٥ر : 

 

 

   

 

 ايتؿورل ايٓتٝذ١

 متٝٝن نًُات ممتام 90-100

 ُعٛب١ بوٝط١ يف ايتُٝٝن  75-89

 ُعٛب١ َتٛهط١ يف ايتُٝٝن  60-74

 قـك٠ ٓعٝؿ١ يتُٝٝن ايهًُات   50-60
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 (12منٛفز كقِ )

 ع٢ً ايب١٦ٝ ايوعٛؿ١ٜ  غرل َك١ٓٓ اػتباكات زلع١ٝ اهِ ايُٓٛفز : 

 ع٢ً ايب١٦ٝ ايوعٛؿ١ٜ  َك١ٓٓغرل اػتباكات زلع١ٝ 

 

 اهِ ا٫ػتباك اشلـف َٔ ا٫ػتباك ا٫دلا٤ ٬َسعات 

ادتٝام ا٫ػتباك تعطٞ َ٪ًلا ع٢ً ادتٝام  

 َٗاكات ايتعلف ع٢ً ايهًُات 

تعلض فُٛع١ َػًك١ َٔ 

ايهًُات ٜٚطًب َٔ ايطؿٌ إ 

 ٜ٪ًل ع٢ً ايه١ًُ اييت زلعٗا  

اػتباك ملٗاك٠ ايتعلف , ٜكِٝ قـك٠  

ايطؿٌ ع٢ً ايتعلف ع٢ً ايهًُات بٓا٤ 

ع٢ً اػت٬ف ايٌـ يف ايهًُات املأيٛؾ١ 

فات املكطع ايٛاسـ , ٚا٫ثٓني ٚايج٬خ 

َكاطع .ٚبٓا٤ ع٢ً ا٫ػت٬ؾات يف 

 ا٫ُٛات ايوان١ٓ ٚاملتشلن١ . 

دًٝٓـٚيٓـاملوض ايوُعٞ   

 

  ) GASP) 

اػتباك ٚهطٞ بني عتب١ 

ٛعٞ ايه٬َٞ ٚ عتب١ اي

 اهتكباٍ ايه٬ّ 

تهُٔ ا١ُٖٝ ا٫ػتباك عٓـَا هتام ايطؿٌ 

 GASP2اػتباك 

َٚاماٍ غرل قاؿك ع٢ً ايتعلف ع٢ً ايؿلٚقات 

 بني املـٚؿ يف اػتباك اهتكباٍ ايه٬ّ

(SRT)    

تعلض نًُتني ٜٚطًب َٔ 

ايطؿٌ إ وـؿ إ ناْت 

ايهًُتإ ٌَابٗتني اّ 

 كتًؿتني  

ٜكِٝ قـك٠ ايطؿٌ ع٢ً ايتُٝٝن بني 

مٚدني َٔ ايهًُات فات املكطعني 

 املتٛامْني 

MAC اػتباك املؼتًـ

ٚاملتٌاب٘) اػتباك متٝٝن 

 املـٚؿ ( 

تٛدـ املعاٜرل تبعا يًعُل ٚؿكد١ ايؿكـإ -

 ايوُعٞ

ْتا٥ر ا٫ػتباكات تلبط بأٖـاف ٚاٌْط٘ -

-ملٓٗر املٗاكات ايوُع١ٝ ) يٛي الًٛي 

ـاكي (  اًلاف امل  

اػتباك ايؿِٗ ايوُعٞ  اػتباك املٗاكات ايوُع١ٝ ايعا١َ  اػتٝاك َٔ َتعـؿ

TAC 

اػتباكات  10بطاك١ٜ َٔ 

 17-4ؾلع١ٝ يٮعُاك َٔ 

 ه١ٓ

اعاؿ٠ اؾ١ًُ نا١ًَ بـٕٚ اٚ  

غًؿ١ٝ ٓٛٓا١ٝ٥ ٚبـٕٚ 

 ٚبتًُٝشات قلا٠٤  ايه٬ّ 

تكِٝٝ قـك٠ ايطؿٌ ع٢ً ايتعلف ع٢ً 

 ايه٬ّ َٔ ػ٬ٍ ايوٝام. 

 اػتباك اؾ١ًُ 

ُٛتا  30ٜعلض  ع٢ً ايطؿٌ  

ب٦ٝٝا نٌ ُٛت ع٢ً سـ٠ ٚعًٝ٘ 

إ ىتاك ايِٛت املٓاهب 

بايتأًرل ع٢ً ايِٛك٠ اييت متجٌ 

ايِٛت َٔ بني فُٛع١ َػًك١ 

َهْٛ٘ َٔ اكبع ُٛك ٜبـا ا٫ٚ 

 با٭ُٛات املأيٛؾ١ 

قـك٠ ايطؿٌ ع٢ً ايتعلفتكِٝٝ  ع٢ً  

 ا٫ُٛات 

اػتباك ايتعلف ع٢ً 

 ا٫ُٛات 
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 ( 13منٛفز كقِ )

 اهِ ايُٓٛفز : اػتباك يٝٓر يٮُٛات ايوت١ .

 

 

 ايطبك١ ايِٛت١ٝ  ُٛت يٝٓؼ

ايطبك١ ٚافا مل ٜتُهٔ ايطؿٌ َٔ زلاع ٖقا ايِٛت ؾاْ٘ ئ تهٕٛ يـٜ٘ ايكـك٠ ع٢ً زلاع ايطبكات املٓؼؿ١ٔ ُٛت َٓؼؿض  /ّ/

 ائلٚك١ٜ يتطٛك ايه٬ّ بأمناط تٓػُٝٝ٘ َٓاهب١ ؿٕٚ أػطا٤ يف أُٛات ايع١ً . 

 ُٛت َٓؼؿض ايطبك١ /ٚ/

 مللتؿع١ وتٟٛ ع٢ً َعًَٛات ػا١ُ بايطبك١ املٓؼؿ١ٔ ٚاػل٣ ػا١ُ بايطبكات ا /ٟ/

 يف ٚهط َـ٣ طبكات ايه٬ّ  /أ/

 يف اؾن٤ املتٛهط امللتؿع َٔ َـ٣ طبكات ايه٬ّ  /َ/

 يف اؾن٤ امللتؿع دـا َٔ َـ٣ طبك١ ايه٬ّ  /ي/

 ا٫هتُاع( ٚظٝؿ١ ايوت١  )اػتباك يٮُٛات يٝٓؼ اػتباك

 ايذلؿؿات فات ا٭ُٛات تذلاٚغ بني أُٛات 6 َٔ ا٫ػتباك ٜتهٕٛ -

 ايعاي١ٝ ايذلؿؿات فات املٓؼؿ١ٔ إىل

 ا٫ػتباك:  تطبٝل إدلا٤ات

 نايتايٞ :   ا٫ػتباك تطبٝل ٜٓبػٞ

 ٖاؿ٨ املهإ ٜهٕٛ إٔ -

 )ايه١َٝ٬ احملاؿث١ - َواؾ١( َذل إىل هِ 50 َٔ املواؾ١ تهٕٛ إٔ -

 .ايعاؿ١ٜ احملاؿث١ يف ايِٛت يعًٛ مماث٬ ايِٛت عًٛ ٜهٕٛ إٔ -

 قِرل٠ م١َٝٓ ملـ٠ ا٭ُٛات إُـاك -

 عٌٛا٥ّٝا ا٭ُٛات تلتٝب ٜهٕٛ إٔ -

 عٌٛا٥ّٝا ا٭ُٛات بني اينَين ايؿاٌُ ٜهٕٛ إٔ

 املتشـخ ؾِ ٜهٕٛ ٫( ؾكط ا٫هتُاع ػ٬ٍ  َٔ ا٫ػتباك ٜتِ

 )يًطؿٌ ظاٖل

 اػتدل زلعٝني دٗامٜٔ ٜوتؼـّ املؿشْٛ ايٌؼّ نإ إفا

 .سـا ع٢ً ٚاسـ نٌ

 تـٍ  ع٢ً زلاع ع١َ٬ أٚ إًاك٠ يٝٓؼ اػتباك ػ٬ٍ  َٔ عٓ٘ ْبشح َا إٕ

 يًِٛت. ايطؿٌ

 ع٬َات اهتذاب١ ايطؿٌ : 

 ٜلؾع قـ ٚبعِٔٗ بعٝٓ٘, )ٜلٍَ( ٜلف قـ ا٭طؿاٍ بعض -

 عٔ ٜتٛقـ قـ ا٭ػل ٚايبعض سٛي٘, َٔ ٜٓعل أٚ سادب٘

 .ب٘ ٜكّٛ ايقٟ ايعٌُ

 أٚ أٜـِٜٗ, ٜلؾعٛا قـ ايبايػني أٚ هّٓا ا٭ندل ا٭طؿاٍ -

 ايِٛت ٜهلكٚا أٚ ايِٛت, َٓٗا ُـك اييت يًعب١ ًٜتؿتٛا

 .زلعٛٙ أِْٗ ع٢ً يًـ٫ي١ زلعٛٙ ايقٟ

 ي٘ قـّ ؾُٗ٘ أٚ ايِٛت ٜوُع اْ٘ ايطؿٌ ٜٴعٗل عٓـَا

 :املجاٍ هبٌٝ ع٢ً كادع١ تػق١ٜ أٚ َهاؾأ٠

 ايلٓٝع ايطؿٌ َـاعب١ -

 هّٓا ا٭ندل يًطؿٌ بايٓوب١ ايًعب يف ايـٚك إعطا٤ -

 ايِٛت زلع أْ٘ ػدلٙ يًبايؼ بايٓوب١ -

 ٜوتذٝب ايطؿٌ؟ ٫ عٓـَا أعٌُ َافا

 ايتًُٝض باهتؼـاّ ايِٛت علض قاٚي١ َٓو فيو ٜتطًب قـ

 :فيو ع٢ً أَج١ً

 ايِٛت أطٍٛ , اْطل بٌهٌ ايِٛت اْطل -أع٢ً , بٌهٌ ايِٛت اْطل -

 إَ - إَ -إَ :املجاٍ هبٌٝ ع٢ً َوتُل مَين بُٓط

 ع٢ً بٗا قُت اييت ايتػٝرلات نٌ املؿهل٠ يف ؿٕٚ -

 ايعلض يف أهًٛبو

 أٚ٭ػِا٥ٞ ايوُعٝات ٭ػِا٥ٞ تٴكـّ دـّا ٖا١َ املعًَٛات ٖقٙ -

 ايتؼاطب( ( ايتأٌٖٝ

 با٫تِاٍ عًٝو ايطؿٌ دٗام يف املٌه١ً اهتُلاك ساٍ يف

 .ٚايًػ١ ايٓطل أػِا٥ٞ أٚ ايوُعٝات بأػِا٥ٞ ؾٛكّا

 ٖقا ؾإٕ ا٭ُٛات, ؾُٝع إهابٞ بٌهٌ ايطؿٌ اهتذاب إفا

 دـٜـ زلعٞ ّٜٛ ٫هتكباٍ اهتعـاؿٙ ع٢ً َ٪ًلا ٜهٕٛ

 املٓطٛق١ ٚايًػ١ ا٫هتُاع َٗاكات انتواب بإَهاْ٘ ٚإٔ
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 (14)منٛفز كقِ 

 اهِ ايُٓٛفز : َوض أعٔا٤ ايٓطل ٚايه٬ّ 

/       تاكٜؽ ايؿشّ:      /     /      ٠: ......................... تاكٜؽ امل٬ٝؿ:     /    ايطايب /اهِ 

 ٖع14

 

ٜٛدـ ػًٌ       ٍ ٟ مل ىتدل  ٍ ا     -+     هًِٝ                

 اهتذاب١ ػاط١٦       ٫Xتٛدـ اهتذاب١    

 ايٛظٝؿ١ ايٌهٌ ا٭عٔا٤

 َتُاثًتني يف ايوهٕٛ )     ( ايٌؿتني

 ُٚـ اـًٌ:

 ايتعًُٝات: اْعل ٠اؾعٌ َجًٞ

 ع٢ً ًهٌ ؿا٥ل٠ايٌؿتني 

 هشب ايٌؿتني يًؼًـ

 اطبل ايٌؿتني ٚاْؿؽ اــٜٔ

 عض ايٌؿ١ ايوؿ٢ً

 ا٫هتذاب١

)     ( 

)     ( 

)     ( 

)     ( 

 ايوطض )     ( ايًوإ

 ايلابط ايًواْٞ )     (

 ُٚـ اـًٌ:

 طلف ايًوإ يٮع٢ً

 طلف ايًوإ يٮهؿٌ

 طلف ايًوإ يًُٝني

 طلف ايًوإ يًٝواك

)     ( 

   (  ) 

)     ( 

)     ( 

 ايؿو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابع ايؿو

 تطابل ا٭هٓإ:

ْعل٠ داْب١ٝ يٮٓلاي )ا٭ٓلاي 

 ا٭ٚىل

 ايٌهٌ طبٝعٞ     ْعِ )     (   ٫ )     (

 ا٭َاّ         اـًـ

 اكهِ ا٭ٓلاي ايوؿ٢ً -1

 (✓ٓع ) -2

 ( إطبام ٚسٌٞط     ص ا٭ٓلاي ايع١ًٜٛ باكمٚ يٮَاّ ٚا٭ٓلاي ايوؿ١ًٝ َذلادع١ يًـاػٌ )

 اٱطبام( ا٭ٓلاي ايع١ًٜٛ َذلادع١ يًـاػٌ ٚا٭ٓلاي ايوؿ١ًٝ باكم٠ يٮَاّ )ه٤ٛ ط     ص

 )ْعل٠ داْب١ٝ يًكٛاطع ا٭َا١َٝ

 ايكٛاطع امللنن١ٜ (

 ايٌهٌ طبٝعٞ     ْعِ )     (   ٫ )     (

 ا٭َاّ         اـًـ

 

 اكهِ ايكاطع ا٭َاَٞ ايوؿًٞ -1

 (✓ٓع ) -2

 ايكٛاطع ايع١ًٜٛ تػطٞ أنجل َٔ ثًح ايكٛاطع ايوؿ١ًٝ )عض َػًل(ط     ص 

 ط     ص ايكٛاطع ايع١ًٜٛ ٫ تػطٞ ايكٛاطع ايوؿ١ًٝ )عض َؿتٛغ(

 ط     ص ايكٛاطع ايع١ًٜٛ باكم٠ يٮَاّ عٔ ايكٛاطع ايوؿ١ًٝ )عض ما٥ـ(

 ط     ص ايكٛاطع ايع١ًٜٛ َذلادع١ عٔ ايكٛاطع ايوؿ١ًٝ )عض هؿًٞ(

 اؿاي١: ا٭هٓإ

 )     ( توٛي ا٭هٓإ

)     ( ؾلاغات ْتٝذ١ أهٓإ َؿكٛؿ٠ 

 )ٓع ؿا٥ل٠ سٍٛ ايؤ املؿكٛؿ(

 تلاْ ا٭هٓإ:

)     ( ؾلاغات نبرل٠ بني ا٭هٓإ 

)اكهِ هِٗ بني ا٭هٓإ يٲًاك٠ 

 يتًو ايؿلاغات(

 )     ( دول أٚ تلنٝب١ أٚ تكِٜٛ:

 

 ػًٌ آػل:

 ا٭هٓإ ايًب١ٝٓ امل٪قت٘

 

 

 ا٭هٓإ ايـا١ُ٥

 

 

هكـ اؿًل 

 ايًِب

 سلن١ اؾٗام ايًٟٗٛ اؿٓذلٟ ا٫كتؿاع )   (   ا٫تواع )   (   ػًٌ آػل:

 /u :أٚ/َوتُل٠/ / 

 طبٝع١ ايِٛت تتػرل عٓـ اغ٬م ا٭ْـ ٚؾتش٘: -1

 ْعِ )     (   ٫ )     (
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 ٚدٛؿ ٖٛا٤ أْؿٞ: -2

 ْعِ )     (   ٫ )     (

هكـ اؿًل 

 ايلػٛ

يف ساي١ ايوهٕٛ )   (  ايًٗا٠ َتُاث١ً 

)   ( 

 ػًٌ آػل:

 

 

 ٬َسع١ اؿلن١

( 1قٌ )آٙ( اؿلن١ ايعاَٛؿ١ٜ )

 ٫ٜٛدـ )   ( ٜٛدـ )   (

 قا٫ٚت 3

 متاثٌ اؿلن١

)     ( 

 

ا٭قٛاي ا٭َا١َٝ )   (  ا٭قٛاي  ايبًعّٛ

 اـًؿ١ٝ )   (

 ايًٛمتني )   (    ػًٌ آػل:

(   2اؿلن١ اؾاْب١ٝ )        

 ٫ٜٛدـ )   ( ٜٛدـ )   (   

 

)     ( 

 

  ايتٓؿى عٔ طلٜل ايؿِ: ْعِ )     (   ٫ )     (   ػًٌ آػل: ايتٓؿى

 

 

 

 

ايتٓاٚب 

ايولٜع 

 يًٓطل

 

 احملا٫ٚت/ نٌ ثا١ْٝ ايٛقت )ثٛاْٞ( ايعـؿ اشلـف
 ُش١ ايٓطل ايتٛاتل

 ٫ ْعِ ٫ ْعِ

 )     ( )     ( )     ( )     ( .................. .................. 16 با,با,با

 )     ( )     ( )     ( )     ( .................. .................. 16 تا, تا, تا

 )     ( )     ( )     ( )     ( .................. .................. 16 نا,نا,نا

 )     ( )     ( )     ( )     ( .................. .................. 12 باتا باتا ,باتا,

 )     ( )     ( )     ( )     ( .................. .................. 8 باتانا,باتانا,باتانا
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 (15منٛفز كقِ )

اػتباك آي١ٝ  ايه٬ّ ايٌاٌَ اهِ ايُٓٛفز :   

ايه٬ّ ايٌاٌَ اػتباك آي١ٝ   

__________________ايعُل:          __________________________ا٫هِ:   

 ٖع 14        /       /تاكٜؽ ا٫ػتباك:                _________________________َعًِ/٠ تـكٜبات ايٓطل: 

 ايذلنٝب: .1   أ٫ٚ: ايٌؿتإ

 ٫  ْعِ          َتُاث١ً:    .1

 ٫ ْعِ           ايٌؿتإ َتُاهتإ عٓـ تطابل ا٭هٓإ َعّا:    .2

 ٫ ْعِ          ْـبات:    .3

 ايٛظٝؿ١: .2

 CVأ٫ّٚ )ايعِب ايـَاغٞ اـاَى( 

 ٫ ْعِ          ايطايب/٠ ٜوتطٝع َٔؼ قطع١ َٔ ايًبإ:    .1

 ( CX   ٚTXؿغ/ٟ ايبًع ) .2

 ٫ ْعِ          ايطايب/٠ توتطًع ايبًع:    

 قٌ "عض/ٟ بك٠ٛ )ؼووٞ ع١ًٔ املاهٝذل ع٢ً اؾاْبني(" .3

 ميني ٜواك     َتوا١ٜٚ داْبّٝا   ػؿض:   ايهت١ً:  .1

 __________________________________ٓعـ يف  .2

 "٫ تـعين أؾتض ؾُو )إٓػط ٭هؿٌ فقٔ ايطايب/٠("  .4

 ٓعٝؿ١ َكا١َٚ طبٝع١ٝ           .1

 "اؾتض ؾُو ببط٤ ٚبأندل اتواع ممهٔ" .5

 ميني ٜواك       طبٝعٞ          ٜٓشلف:    .1

 ايطايب/٠ توتطٝع ؼلٜو ايؿو ايوؿًٞ: .6

 ٫ ْعِ          يًُٝني:   

 ٫ ْعِ          يًٝواك:   

 (:IIIثاّْٝا: )ايعِب ايـَاغٞ ايوابع )ايٛدٗٞ( 

 "اقؿٌ/ٟ ًؿتٝو ٫ٚ تـعين أؾتشُٗا" .1

٬َسعات:                      ٫ ْعِ          ايطايب/٠ ٜوتطٝع قؿٌ ًؿتٝ٘/ا بك٠ٛ:   

__________________________________________ 

 "أكٜين أهٓاْو )ايطايب/٠ ٜوشب ًؿتٝ٘/ا(" .2

 طبٝعٞ 

 غرل طبٝعٞ 

 "بايتباؿٍ ابتوِ/ٟ ٚتػٔٔ/ٟ )تدلٖٔ أَاّ ايطايب/٠(" .3

 طبٝعٞ 

 غرل طبٝعٞ 

 "عٔٞ ًؿتٝو )آػطٞ بٛاهط١ ائاغط ايًوإ(" .4

 طبٝعٞ 

 غرل طبٝعٞ 

 ؿع/ٟ ايطايب/٠ توشب إسـ٣ مٚاٜا ايؿِ بايتباؿٍ: ؼوى/ٟ اــٜٔ .5

 ميني ٜواك        َتواٟٚ داْبّٝا          َٓؼؿض:   ايٌـ:  .1

 ٫سغ/ٟ اٯتٞ: .6

 ن٬ُٖا ٜواك    ميني    ٫ ٜٛدـ    اْوـاؿ دؿٔ ايعني ا٭ع٢ً:  .1

 ٚد٘ ًُب َتكٓع  .2

 ____________ٓعـ ٚدٗٞ يف  .3
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 ________________كع١ٌ يف  .4

 "اْعل/ٟ إىل ايوكـ بـٕٚ ؼلٜو ٚدٗو" .7

 ميني ٜواك        ٟٚ داْبّٝا          َٓؼؿض:  َتوا ػعـ يف اؾب١ٗ:  .1

 "أغُن/ٟ بعني ثِ ا٭ػل٣" .8

 ميني ٜواك        َتواٟٚ داْبّٝا          َٓؼؿض:   ايػُن:  .1

 ع٢ً اؾاْبني  SCMؼوى/ٟ ع١ًٔ  .9

 ميني ٜواك        َتواٟٚ داْبّٝا          َٓؼؿض:   ايٌـ:  .1

 :٬َسعات

 ثاّْٝا: ا٭هٓإ

 ايذلنٝب: .1

 غرل طبٝعٞ طبٝعٞ       ايتٔاؿ/ ايلُٔ:  .1

 ٌٖ ٖٓاى ؾذٛات بني ا٭هٓإ )سـؿ/ٟ( .2

اك
و

ٜ
 

 )عًٟٛ(

ني
مي

 

8 7  6 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 6  7 8 

8 7  6 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 6  7 8 

 )هؿًٞ(

 

 نًٞ دن٥ٞ      ْعِ      ٫      تلقٝع ا٭هٓإ )تكِٜٛ(:  .3

 ٓعٝؿ١ دٝـ٠     ممتام٠     اؿاي١ ايِش١ٝ يٮهٓإ:  .4

 ثايجّا: ايًوإ:

 ايذلنٝب: .1

 سذِ ايًوإ باملكاك١ْ بايتذٜٛـ ايؿُٞ: .1

 نبرل ُػرل     طبٝعٞ     

 ٫ ْعِ    ْٛبات:  .2

 ٫ ْعِ    ًكٛم:  .3

 قِرل طبٝعٞ     ايلابط ايًواْٞ:  .4

 (C XIIايٛظٝؿ١:)ايعِب ايـَاغٞ  .2

 ٫سعٞ اٯتٞ: .1

 ٫ ْعِ    ا٫كتعاَ يف ايٛٓع ايوانٔ:  .1

 ٫ ْعِ    ُٓٛك:  .2

 :٬َسعات 

 

 يواْو َوتكُّٝا يًؼاكز بأندل قل ممهٔ"قٍٛ/ٟ "ابلم/ٟ  .3

 ٫ٜٛدـ ميني     ٜواك     ٜٓشلف:  .1

 َٓؼض طبٝعٞ     َـ٣ بلٚم ايًوإ:  .2

 َٓؼؿض طبٝعٞ     ايولع١:  .3

 َٓؼؿض طبٝعٞ    غط ايًواْٞ: َكاَٚت٘/ا ئًا .4

 "أبلم/ٟ يواْو يًؼاكز ٚسلنٝ٘ َٔ اؾاْب اٯػل بأهلع َا ميهٔ" .4

 ٫ ْعِ    اؿلن١ اؾاْب١ٝ َتوا١ٜٚ:  .1

 َٓؼؿض ٜواك  .2

 َٓؼؿض ميني  .3

 بط٤ٞ طبٝعٞ    ايولع١:  .4

 ميني ٜواك    طبٝعٞ   َٓؼؿض:  املكا١َٚ اؾاْب١ٝ ئًاغط ايًواْٞ:  .5
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 "ساٍٚ/ٟ ملى أْؿو بك١ُ يواْو" .5

 َٓعـّ َٓؼؿض    طبٝعٞ    ايِعٛؿ:  .1

 "اؾتض/ٟ ؾُو باتواع ٚاؿؾع/ٟ بًواْو يًـاػٌ" .6

 َٓعـّ َٓؼؿض    طبٝعٞ    ايـؾع:  .1

 بًع يواْٞ طبٝعٞ    ابًع/ٟ:  .2

 ايًٗا٠ ايًِب١:كابعّا: 

 :ايذلنٝب .1

 ٚاهع ٓٝل    طبٝعٞ    ا٫تواع:  .1

 َٓؼؿض َلتؿع    طبٝعٞ    اكتؿاع ايكب١:  .2

 ٫ ْعِ    متاثٌ ا٭قٛاي:  .3

 غرل َِشض َِشض    ٫ ٜٛدـ    ًل ػًكٞ:  .4

٬َسعات 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 ػاَوّا: آي١ٝ اؾٗام ايًٟٗٛ اؿٓذلٟ:

 ايذلنٝب: .1

 ايًٗا٠ اي١ًٓٝ ٚشلا٠ اؿًل .1

 ٜواك ميني    طبٝعٞ   تٓشلف:  يف ساي١ ايوهٕٛ:  .1

 شلا٠ اؿًل ٌَل١َٚ  اْعـاّ شلا٠ اؿًل    ٫ٜٛدـ    ًكٛم ػًك١ٝ:  .2

 غرل َِشض ٜٛدـ َِشض     

 _______________________________________٬َسعات: 

 اؿًك١ٝ:ا٭قٛاي  .3

 ْـبات َٓعـّ    ٜٛدـ    ا٭قٛاي اؿًك١ٝ ا٭َا١َٝ:  .1

 ْـبات َٓعـّ    ٜٛدـ    ا٭قٛاي اؿًك١ٝ اـًؿ١ٝ:  .2

 َٓعـ١َ ًَتٗب١    ؿذِ   ما٥ـ٠ يف ا ٓاَل٠    طبٝع١ٝ    ايًٛمتني:  .3

 ايٛظٝؿ١: .2

 (C XI, C X, C IXايعِب ايـَاغٞ ) .1

 ٫سغ/ٟ اٯتٞ: .1

 ٫ ْعِ    ُعٛب١ يف ايبًع:  .1

 ٫ ْعِ    هٝٛي١ يف ايًعاب:  .2

 ٓعٝـ طبٝعٞ    نش١ تًكا١ٝ٥:  .3

 ٫سغ/ٟ اٯتٞ .2

 ُٛت كتٓل  كْني طبٝعٞ 

 غرل طبٝعٞ طبٝعٞ    ايٓعِ:  ػٓـ 

 ايُٛـ  غٓ٘ 

  ُٛت طبٝعٞ 

  ُٛت أْؿاي 

  ُٛت أدٍ 

 ْٗاٜات ايكٓا٠ اي١ًٜٛٗ اؿٓذل١ٜ: .3

 ٜطؿ٤ٞ عٛؿ ثكاب 

 ٌٜلب َٔ املا١ُ 

 

 اػتباك امللآ٠: .4
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 / باهتطايu١اَوو/ٟ امللآ٠ ٚٓعٝٗا ؼت َٓش٢ٓ ا٭ْـ ػ٬ٍ إُـاك ايطايب/٠ /

 طبٝعٞ 

 ٚدٛؿ ٖٛا٤ أْؿٞ 

 / بُٝٓا أْؿٗا  َؿًلuتِـك ايطايب/٠ / .5

 با٫بٗاّ ٚايوباب١ ثِ أطًكٝ٘""بايتباؿٍ أغًل/ٟ أْـ ايطايب/٠ عٔ طلٜل َوه١ 

 ؼٍٛ مل ٜتػرل    ايلْني: 

 /"Q"أُـكٟ ُٛت / .6

 امل٬سع١ ايـقٝك١:ٜهلك فيو ايطايب/٠ عـ٠ َلات َع 

 َٓعـّ َٓؼؿض    طبٝعٞ    اكتؿاع هكـ اؿًل:  .1

 هاؿهّا: ايتٓاٚب ايولٜع يًٓطل:

 . ايًوا2ٕايٌؿتإ                          .1

 ايتكِٝٝ احملا٫ٚت ايبٝإ

 ايٌؿتنيِٓ ٚهشب 

U – il – l u – il / 

 خ( 15َلات نٌ  5ثٛإ ) 10يف 

 ؼت املوت٣ٛ املوت٣ٛ ؾٛم املوت٣ٛ 3 2 1

 خ 5/ يف Pعـؿ َلات اُـاك /

 خ( 1َلات نٌ  5 – 3)

      

 خ 5/ يف taعـؿ َلات اُـاك /

 خ( 1َلات نٌ  5 – 3)

      

 خ 5/ يف Kdعـؿ َلات اُـاك /

 نٌ ثا١ْٝ( 5ظ5 – 5ظ3)

      

 خ 5يف  P – ta – Kdعـؿ َلات اُـاك 

 نٌ ثا١ْٝ( 7ظ1 – 0ظ1)
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 ( 16منٛفز كقِ )

 اهِ ايُٓٛفز : اػتباك ايٓطل ايُٓا٥ٞ 

 منٛفز ايتوذٌٝ ٫ػتباك ايٓطل ايُٓا٥ٞ

Developmental Articulation Test – Scoring Sheet 

 تـكٜباهِ َعًِ/ ايـكاهٞايِـ  ا٫ػتباكتاكٜؽ  ايعُل ا٫هِ

 ايٓطل

     

 

 

 (,1,2% يف مجٝع املٛآع )75** ايعُل ايكٝاهٞ= إٔ ايطؿٌ ٜٓطل ايِٛت ُشٝشّا 

 

 

 اؿلف 
IPA املٛآع ايهًُات املؼتدل٠ 

 ٬َسعات
 ايعُل

 ايكٝاهٞ**
 ايعُل* املكبٍٛ

1 2 3 1 2 3 ISO 

1 ّ m 2:4 – 2:0 ≥ 2:4 – 2:0 ≥      ؾِ يُٕٝٛ َهتب١ 

 3:10 – 2:0 3:10 – 2:0      َؿتاغ عل سبٌ ħ غ 2

3 ٕ n 2:10 – 2:6 2:10 – 2:6      سِإ عٓب ل١ُ 

4 ٚ w 2:10 – 2:6 2:10 – 2:6      ؿيٛ نل٠ ٚكق١ 

 2:10 – 2:6 2:10 – 2:6      ؿٜو ههني نأي k ى 5

 2:10 – 2:6 2:10 – 2:6      دانٝت ػامت تؿاس١ t ت 6

 2:10 – 2:6 2:10 – 2:6      ػلٚف تًؿٕٛ ؾٌٝ f ف 7

 3:4 – 3:0 3:4 – 3:0      ؿب ُابٕٛ  بٓت b ب 8

 3:4 – 3:0 3:4 – 3:0      قلؿ هٓـٍٜٚ ؿداد١  d ؿ 9

10 ٍ l ٕ3:10 – 3:6 3:10 – 3:6      مجٌ بًٕٛ يوا 

 6:4 – 4:0 6:4 – 4:0       َػو١ً غناٍ ɣ ؽ 11

 6:4 – 4:0 6:4 – 4:0      َطبؽ كـ٠ ػ١ُٝ xæ ؾ 12

13 ٙ h 5:4 – 5:0 5:4 – 5:0      ٚدٛٙ مٖٛك ٖـ١ٜ 

 5:4 – 5:0 5:4 – 5:0      سلى نلهٞ هاع١ s ي 14

15 َ ʃ 5:4 – 5:0 5:4 – 5:0      ٌٍَُ ؾل١ً ًٓط١ 

 5:10 – 5:6 5:10 – 5:6      هلٜل علٚي كدٌ r ك 16

17 ٟ j 2:10 – 2:6 6:4 – 6:0       هٝاك٠ ٜـ 

 5:4 – 5:0 6:4 – 6:0 <      َجًح نُجل٣ ثعبإ θ خ 18

 6:4 – 6:0 < 6:4 – 6:0 <       أفٕ فٌٜ ð ف 19

 6:4 – 6:0 < 6:4 – 6:0 <      َٛم دنك مكاؾ١  z م 20

 4:4 – 4:0 6:4 – 6:0 <      ؿكز كدٌ دلي dʒ ز 21

22 ٤ ˤ 3:10 – 2:0 6:4 <      ًَذأ ؾأك أهـ 

23 ْ sˤ 6:4 – 4:0 6:4 <      قؿّ عِؿٛك ُٛك٠ 

 6:4 < 6:4 <      بٝض َٔلب ٓؿـع dˤ ض 24

 6:4 < 6:4 <      ٌَط قطاك طبٌ tˤ ط 25

 6:4 – 4:0 6:4 <       ْعاك٠ ظؿل ðˤ ظ 26

 6:4 < 6:4 <      َلبع ًعل عٕٝٛ ʕ ع 27

 3:10 – 2:0 6:4 <      ُٓـٚم َكّ قًِ q م 28
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 (17منٛفز كقِ )

 اهِ ايُٓٛفز : اػتباك ايقانل٠ ايوُع١ٝ يًهًُات 

 

 اػتباك ايقانل٠ ايوُع١ٝ )نًُات (

 

 ايقانل٠ ايوُع١ٝ يًهًُات 

 املوت٣ٛ ا٫ٍٚ 

  لض محـ

 ٖـ٣ تًعب

 مكع نجرل

 املوت٣ٛ ايجاْٞ

  َٗا تًُٝق٠ فتٗـ٠

 ُؿا٤ ؼب املـكه١

 ًٜعب عًٞ نجرلّا

 املوت٣ٛ ايجايح

 ٖـ٣ تقٖب إىل املـكه١ 

 ايؿتا٠ ايٓعٝؿ١ ؼب املـكه١

 قلأت ايكلإٓ قبٌ قًٌٝ

 املوت٣ٛ ايلابع

 ًٜعب ع٢ً َع سواّ باـاكز

 ٖـ٣ ؼب كنٛب ايـكاد١ ٚايـكاه١

 ايوُا٤ ُاؾٝ٘ ٚيٝى بٗا غّٝٛ

 املوت٣ٛ اـاَى 

 أسب إٔ أيعب نل٠ املٔلب يف ايِباغ

 أفانل ؿكٚهٞ باْتعاّ ٚأْاّ َبهلّا َّٜٛٝا

  امل١ًْٛ ٚكا٥شتٗا مج١ًٝ اؿـٜك١ ١٦ًَٝ با٭مٖاك

 

 

 ُٚـ ا٫ػتباك:

 ٜتأيـ َٔ مخو١ َوتٜٛات ,نٌ َوت٣ٛ ٜتُٔٔ ث٬خ ه٬هٌ َٔ 

هٌ َٔ هت ايهًُات ايٌا٥ع١ يف يػ١ ايطؿٌ, ٚاملوت٣ٛ ا٭ٍٚ ٜبـأ بو٬هٌ َٔ نًُتني ٚايجاْٞ ه٬هٌ َٔ ث٬خ نًُات ٜٚٓتٗٞ عٓـ املوت٣ٛ اـاَى بو٬

 َكطع ُٛتٞ ٚاسـ, ٜٚطًب َٔ ايطايب إعاؿ٠ ايهًُات اييت ٜكل٥ٗا ايؿاسّ ٫ٚ ٌٜذلط ايذلتٝب يف إعاؿ٠ ايهًُات.نًُات, ٚتتهٕٛ نٌ ن١ًُ َٔ 

 غلض ا٫ػتباك :

ايعك١ًٝ  ٜٚكٝى ايكـك٠ ع٢ً تقنل ايهًُات فات املكطع ايٛاسـ ُٓٔ ه٬هٌ َتـكد١ ايطٍٛ, ٚيبٝإ َوت٣ٛ ايقانل٠ ايوُع١ٝ نأسـ َهْٛات تكِٝٝ ايكـك٠

 عـاؿ يًتعًِ ٚدٛاْب آطلابات ايقانل٠ ايوُع١ٝ نْٛٗا ا٭هاي ٫نتواب ايًػ١ ٚتطٛك َٗاكات ا٫تِاٍ ٚايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ.ٚا٫هت

 تعًُٝات ايتطبٝل:

 ايتطبٝل ايؿلؿٟ -

 ايتأنـ َٔ عـّ ٚدٛؿ أعلاض َل١ٝٓ فات ع٬ق١ نايلًض ٚايتٗاب ا٭فٕ -

 ٌ عـّ ايٓعل إىل ٚدٗ٘. هًى ايطؿٌ َكابٌ ايؿاسّ ٜٚطًب ايؿاسّ َٔ ايطؿ -

 َعٝاك ايتٛقـ إفا ؾٌٌ ايطؿٌ يف مجٝع ؾكلات املوت٣ٛ. -

 ٫تعاؿ أٟ َٔ ؾكلات ست٢ يٛ طًب ايطؿٌ فيو.  -
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 :تعًُٝات ايتِشٝض 

 إفا أعاؿ ايؿاسّ نًُات ايوًو١ بػض ايٓعل عٔ تلتٝبٗا ٜأػق ايع١َ٬  -

 تعتدل اٱداب١ ػاط١٦ إفا أٓاف أٚ سقف َٓٗا أٟ ن١ًُ  -

 ع٢ً اٱداب١ اـاط١٦  Xتٛٓع ؿا٥ل٠ سٍٛ ايع١َ٬ املوتشك١ ٚ إًاك٠  -

 ايع١َ٬ ايه١ًٝ ٖٞ فُٛع ايٓكاط اييت سٌِ عًٝٗا َٔ اٱدابات ايِشٝش١  -

 60ايع١َ٬ ايـْٝا ُؿل ٚايع١َ٬ ايك٣ِٛ  -
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 (18منٛفز كقِ )

 أكقاّ .–اهِ ايُٓٛفز : اػتباك ايقانل٠ ايوُع١ٝ 

 اػتباك ايقانل٠ ايوُع١ٝ)أكقاّ(

 4-7 املوت٣ٛ ا٫ٍٚ

6-3 

5-8 

 هٓٛات(6-2)

 6-4-1 املوت٣ٛ ايجاْٞ

2-5-3 

7-3-8 

 هٓٛات(3)

 4-7-2-9 املوت٣ٛ ايجايح 

2-5-8-3 

1-6-2-7 

 هٓٛات4-6)

 3-1-8-5-9 املوت٣ٛ ايلابع

2-7-3-8-4 

3-8-1-6-9 

 هٓٛات7)

 4-7-3-8-5-9 املوت٣ٛ اـاَى 

6-4-7-9-2-5 

4-9-3-8-2-7 

 هٓٛات(10)

 4-9-2-6-5-3-7 املوت٣ٛ ايواؿي

6-2-8-1-5-3-9 

5-8-3-9-4-7-2 

 هٓ٘(15)

 7-2-5-9-4-8-3-6 املوت٣ٛ ايوابع

4-2-6-9-3-5-1-7 

7-6-2-8-5-3-9-1 

 )يًبهاك ايبايػني(

 5-9-6-1-3-8-2-7-4 املوت٣ٛ ايجأَ 

6-3-7-1-4-8-5-2-9 

3-5-8-6-1-9-2-7-4 

 )ايهباك ايبػايني(

 

 ُٚـ ا٫ػتباك :

هًو١ َٔ ا٭كقاّ,  ٚعٌلٕٚ ع٢ً تقنل هًو١ َٔ ا٭كقاّ بٓؿى ايذلتٝب ايقٟ زلع٘ َٔ ايؿاسّ, ٜٚتأيـ ا٫ػتباك َٔ أكبع١  ايطايب ٜكٝى ا٫ػتباك قـك٠ 

 ث٬خ ه٬هٌ َوتٜٛات, نٌ َوت٣ٛ َهٕٛ َٔ  مثإ  ْعُت يف

 ايػلض َٔ ا٫ػتباك:

قـ ٜٚوتؼـّ يكٝاي ايكـك٠ ع٢ً تقنل هًو١ً َٔ ا٭كقاّ بٓؿى ايذلتٝب اييت ٜوُعٗا املؿشْٛ ؾٝ٘, بٗـف تكِٝٝ َوت٣ٛ ايقانل٠ ايوُع١ٝ عٓـ َٔ 

قٜٔ ٜعإْٛ َٔ ُعٛبات يف ايتعًِ . ٜعإْٛ َٔ ُعٛبات تع١ًُٝ أٚ قِٛك يف ايقانل٠ ؾٗٛ ٜوتؼـّ يتكِٝٝ َوت٣ٛ ايقانل٠ ايوُع١ٝ عٓـ ا٭طؿاٍ اي

 ٚايتعلف ع٢ً قـك٠ ا٭طؿاٍ ع٢ً تقنل ه٬هٌ أكقاّ َتـكد١ يف ايطٍٛ.

 تعًُٝات ايتطبٝل:

 ايتطبٝل ايؿلؿٟ -

 اٚ ٜوتؼـّ سا٥ٌ بِلٟهًى ايطؿٌ َكابٌ ايؿاسّ ٜٚطًب ايؿاسّ َٔ ايطؿٌ عـّ ايٓعل إىل ٚد٘ املؿشْٛ  -

 جايني ٜتِ ًلغ املطًٛب ٜٚعطٞ ايؿاسّ َ -

 َعٝاك ايتٛقـ ٖٛ ايؿٌٌ يف مجٝع ؾكلات ايوًو١ً . -

 تعًُٝات ايتِشٝض:

 ع٢ً اٱداب١ اـاط١٦ Xتٛٓع ؿا٥ل٠ سٍٛ ايع١َ٬ املوتشك١ ٚ إًاك٠ -
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 ايع١َ٬ ايه١ًٝ ٖٞ فُٛع ايٓكاط اييت سٌِ عًٝٗا َٔ اٱدابات ايِشٝش١  -

 132ايع١َ٬ ايـْٝا ُؿل ٚايع١َ٬ ايك٣ِٛ  -

 اهٞ )إعاؿ٠ ا٭كقاّ بٓؿى ايذلتٝب(ًلط أهايذلتٝب  -
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 ( 19منٛفز كقِ )

 اهِ ايُٓٛفز : اهتبا١ْ ايٛايـٜٔ يتكِٝٝ املٗاكات ايوُع١ٝ 

 هٓٛات(6-)هٓ٘اهتبا١ْ ايٛايـٜٔ يتكِٝٝ املٗاكات ايوُع١ٝ 

 َعًَٛات عا١َ :

 .................................    ايتاكٜؽ : .............................ا٫هِ : 

 ايعُل : .................................... ايؿاسّ :...........................

 عـؿ َلات ايؿشّ :

١َ ُض أٚ ػطأ بعـ ه٪اٍ ايٛايـٜٔ سٍٛ قـكات طؿًُٗا أٚ إدلا٤ تعًُٝات : ٜعتُـ ٖقا ايتكِٝٝ ع٢ً ٚدٛؿ املٗاك٠ يـ٣ ايطؿٌ َٔ عـَٗا . ٚفيو بٛٓع ايع٬

 بعض امل٬سعات أٚ ايتطبٝكات ايع١ًُٝ سٍٛ املٗاك٠ املطًٛب١ 

 املٗاكات ايوُع١ٝ  ايع١َ٬ 

 ميٝن ايطؿٌ ايِٛت ا٫ْواْٞ عٔ ا٫ُٛات ا٫ػل٣ يف ايب١٦ٝ احملٝط١ نإ ٜٗـا ٜٚوعـ عٓـ زلاع ايِٛت ا٫ْواْٞ 

 بني اُٛات ايًػ١ املؼتًؿ١ نإ ٜوتذٝب يًطًب ٚفيو بإسٔاك غلض َأيٛف ميٝن ايطؿٌ 

 ٜكًـ ايطؿٌ ا٫ُٛات ايِاؿك٠ عٔ ا٫يعاب نِٛت ايطبٌ اٚ ايوٝاك٠  

 ٜلبط ايطؿٌ اي٤ٌٞ بِٛت٘ نإ ؤل ٦ًٝا َأيٛؾا َٔ تكًٝـ ُٛت٘ ؾكط

ب املٓنٍ ٜعين إ ابٞ قـ دا٤ ٚعٓـَا تهٕٛ ُٓابرل ٜتٓبأ ايطؿٌ ٜٚوتذٝب يٮسـاخ امللؾك١ بأُٛات َع١ٓٝ , ؾِٛت إغ٬م با 

 اؿُاّ داك١ٜ ؾٗقا ٜعين اْ٘ قـ سإ ٚقت ا٫هتشُاّ 

 ٜوتذٝب ايطؿٌ ٫زل٘  

 هٓتني : تطٜٛل َٗاكات ا٫هتُاع –عُل ه١ٓ  

 ٜٓتب٘ ايطؿٌ يٮُٛات عٓـَا تـاك يعب١ فات ُٛت .1

 نأغ١ٝٓ )كٕ كٕ ٜا دلي (. ٜوتُع ايطؿٌ اىل اْاًٝـ ا٫طؿاٍ َلؾك١ بإميا٤ات ٚاؾعاٍ .2

 ٜتذاٚب ايطؿٌ عٓـَا تواي٘ )أتلٜـ ؿ١َٝ أٚ سٝٛاْا أٚ قطاكا (..اخل  .3

ػاٚب ايطؿٌ عٓـَا تطًب َٓ٘ إ هًب اغلآا َأيٛؾ١ ٚايعابا نبرل٠ نإ تكٍٛ )أعطين نٛبا( , أسٔل يٞ  .4

 سقا٤ى .

 ث٬خ :تطٛك َٗاكات ا٫هتُاع –عُل هٓتني  

عٓـَا تلٜ٘ ث٬ث١ أًٝا٤ ٚتطًب َٓ٘ دًب ٤ًٞ أٚ ٦ًٝني , نكٛيو ) أعطين ايـب ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜوتذٝب  .1

 ( باهتؼـاّ ا٫يعاب املِػل٠ أٚ ايِٛك .

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜكًـ عـؿا َٔ ائلبات ع٢ً ايطاٚي١ . .2

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ِٜٓت ثِ ٜٓؿق ؾع٬ بوٝطا نايٛقٛف  .3

 أكبع : تطٛك َٗاكات ا٫هتُاع  –عُل ث٬خ هٓٛات  

ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜوتُع ٜٚؿِٗ َا تكٛي٘ ؿٕٚ إٔ ٜٛقـ َا ٜؿعً٘ عٓـَا تكٍٛ ي٘ ) ٖقا دٝـ أٚ نٝـ  .1

 سايو ايّٝٛ (.

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜطابل اُٛاتا َع١ٓٝ َع اًٝا٤ اٚ ُٛك  .2

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜواٍ عٔ اًٝا٤ َجٌ قتٜٛات سكٝب١ ايتوٛم ٚسكٝب١ امل٬بى  .3

 اتباع اٚاَل بوٝط١  .4

 ايطؿٌ إ ٜٓؿق َا ٜطًب َٓ٘ نإ ًُٜى دن٥ٝني اٚ ث٬ث١ َٔ دوُٜ٘وتطٝع  .5

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜٓؿق َا ٜطًب َٓ٘ نإ ًُٜى اٚ ٜعطٝو ٦ًٝني َلتبطني ببعُٔٗا ناملًعك١  .6

 ٚايوهني ٚايٌلاب ٚاؿقا٤ 

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜٓؿق َا ٜطًب َٓ٘ نإ ًُٜى اٚ ٜعطٝو ٦ًٝني غرل َلتبطني ببعُٔٗا ناؿقا٤  .7

 ِ .ٚايكً

ٜتذاٚب عٓـ أَلٙ ايكٝاّ بأؾعاٍ بوٝط١ َلتبط١ مبجرل ُٛتٞ , ؾُج٬ عٓـَا ٜوُع ُٛت قلع ع٢ً ايطاٚي١  .8

 عًٝ٘ إ ٜكـ .

 مخى هٓٛات : تطٛك َٗاكات ا٫هتُاع –َٔ اكبع  
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 قـكات ْكٌ ا٫ْتباٙ .1

 ٜوتطٝع ايطؿٌ انُاٍ ٌْاط٘ )يعب٘( عٓـَا ٜعٌُ اىل داْب٘ طؿٌ آػل ٜكّٛ بٓؿى ايٌٓاط . .2

 هت١ هٓٛات : تطٛك َٗاكات ا٫هتُاع  –َٔ مخو١  

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜٓؿق َا ٜطًب َٓ٘ عٔ ا٫ًٝا٤ اٚ ايِٛك نُا ٚكؿ يف املوتٜٛني ايجايح ٚايلابع ٚيهٔ بنٜاؿ٠ عـؿ  .1

 ا٭غلاض املعل١ٓٚ ٚاملطًٛب١ َجٌ عًب١ أعٛاؿ ايجكاب ٌَٚعٌ ايؿلٕ ٚثٝاب ايوباس١ ....اخل . 

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ِٜـك ايِٛت املٓاهب عٓـَا تكلا ق١ِ يًطؿٌ عٔ نًب اٚ قط١ نًُا فنل اؿٝٛإ ي٘ ٚطًب  .2

 َٓ٘ فيو . 

 ا٫ْتكا٤ ايِٛتٞ :

ٓع عـؿا َٔ ا٫ًٝا٤ فات ا٫هتعُاٍ ايَٝٛٞ اَاّ ايطؿٌ ناملؿاتٝض ٚاؾلي ٚاملًعك١ ٚبُٝٓا ٜػًل عٝٓٝ٘  .1

 ٌ إ ٜتعلف ع٢ً َِـك ايِٛت بٌهٌ ُشٝض.قِ بإُـاك ايِٛت امللاؾل , ٜوتطٝع ايطؿ

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜكًـ اٜكاعا بوٝطا ع٢ً ايطاٚي١ نٔلبتني هلٜعتني ثِ ٚقؿ١ ثِ ٓلب١ ٚاسـ٠ هلٜع١  .2

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜطابل ا٫ُٛات َع ايِٛك ,اهتؼـاّ اًلط١ َوذ١ً يٮُٛات اي١َٝٛٝ  .3

 ايٛعٞ ايوُعٞ ايعاّ  

يعاب املِـك٠ يًِٛت ٚاهتهٌاف ا٫ُٛات احملٝط١ ٚكبطٗا با٭ًٝا٤ ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜٓتب٘ اىل ا٫ .1

 ٚا٫سـاخ عٔ طلٜل ػلب١ ا٫ًٝا٤ بأْؿوِٗ نإطؿا٤ املهٓو١ ٚتٓعٝـ اؿُاّ  

 ٜوتطٝع ايطؿٌ ا٫ِْات َٚكاك١ْ ا٫ُٛات ايعاي١ٝ ٚاملٓؼؿ١ٔ ٚايط١ًٜٛ ٚايكِرل٠  .2

 ايتُٝٝن ايوُعٞ : 

 .ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلبط ُٛتا َع َِـكٙ عٔ طلٜل ايهجرل َٔ ايعلٚٓات ٚايًعب 1

 . ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ميٝن بني ا٫ُٛات بٓذاغ باهتؼـاّ َٗاكات٘ ايبِل١ٜ ٚايوُع١ٝ 2

 

 ؼـٜـ َٛقع ايِٛت: 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜتابع بِلٜا ٚزلعٝا نل٠ َـسلد١ َِـك٠ يًِٛت نايهل٠ . .1

 ؿت اىل ايِٛت عٓـَا ٜٓاؿ٣ بازل٘ ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ًٜت .2

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ًٜتؿت اىل ايعاب َتشلن١ َِـك٠ يًِٛت تٓتكٌ بني ايلاًـ ٚايطؿٌ عدل فاٍ ك١ٜ٩  .3

 ايطؿٌ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ًٜتؿت عٓـَا ٜٓاؿ٣ َٔ مٚاٜا كتًؿ١ َٔ ايػلؾ١  .4

ًؿ١ َٔ ايػلؾ١ . بُٝٓا ٜػًل ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ًٜتؿت اىل َِـك ا٫ُٛات املجرل٠ ايكاؿ١َ َٔ مٚاٜا كت .5

 ايطؿٌ عٝٓٝ٘ , ٌٖ ًٜتؿت اىل ُٛت هاع١ َٓب١ٗ اٚ ُٓـٚم َٛهٝك٢ كبأ.

 ايقانل٠ ايبِل١ٜ ٚايوُع١ٝ . 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ َعلؾ١ ا٫ًٝا٤ ٚاملؿلؿات املوتؼـ١َ َٔ ازلٗا . .1

كً٘ عٓـ فنل ازلٗا ٜوتطٝع ايطؿٌ ا٫ًاك٠ ي٤ًٌٞ أٚ كزل٘ يف اشلٛا٤ أٚ إٔ ٜلهِ ُٛك٠ ي٤ٌٞ ٜٚبكٝٗا يف ع .2

. 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜتؼٌٝ ُٛك٠ ا٫ًٝا٤ عٔ طلٜل علض ُٛكٖا ع٢ً ايبطاقات ايؿاكغ١ . .3

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ؤل ٦ًٝا َٔ عـ٠ اًٝا٤ َٛٓٛع١ ع٢ً ايطاٚي١ ؟ ٖٚٓاى اَج١ً عـ٠ نكا١ُ٥ ايتبٔع  .4

اٚ ث٬ث١ ثِ ٜكّٛ ايطؿٌ اٚ إ هُع اًٝا٤ عـ٠ َٔ ايػلؾ١ اٚ اثٓا٤ ْن١ٖ َٚٔ ثِ ٜكّٛ بتو١ُٝ ٦ًٝني 

بايبشح عٓٗا  ثِ اهاؿٖا يف عًب١ َٔ ا٫ًٝا٤  املتٌاب١ٗ َٚٔ ا٫َج١ً اكتـا٤ امل٬بى ٚإ ٜلتب سـٜك١ 

 سٝٛاْات اٚ َنكع١ اٚ ًاكع ٚإ ٜعٝـ كٚا١ٜ ايك١ِ مبواعـ٠ ايِٛك ...اخل .

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜتبع ا٫ٚاَل  .5

ّ اٯت َٛهٝك١ٝ : اُـك اٜكاعا بوٝطا , اسـٖا طٌٜٛ ٚا٫ػل ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜكًـ ا٫ٜكاعات باهتؼـا .6

 قِرل 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜهلك ا٫كقاّ اٚ ايهًُات اٚ اؾٌُ . .7

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜتقنل سها١ٜ بوٝط١ , تقنل ؾٝٗا اًٝا٤ اٚ سٝٛاْات أٚ أعُاٍ .  .8
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 تهاٌَ َٗاكات ايوُع : 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜطابل ايِٛت َع ايِٛك٠ . .1

 ايطؿٌ إ ٜطابل ايِٛك٠ َع اؿلن١ ٚايعهى ُشٝض . ٜوتطٝع .2

 ٜوتطٝع ايطؿٌ كٚا١ٜ ق١ِ ؼٟٛ اُٛاتا ٕ نُا ٜوتطٝع إ ِٜـك ايِٛت املٓاهب يف ايٛقت املٓاهب . .3

 ايٓتٝذ١ : 
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 (20منٛفز كقِ )

 اهِ ايُٓٛفز : اهتبٝإ َٗاكات ايًػ١ ايعا١َ 

 

 َٗاكات ايًػ١ ايعا١َاهتبٝإ 

 ا٫هِ :....................................

 ايتاكٜؽ :.................................

 ايعُل:....................................

 عـؿ َلات ايؿشّ :...................

 

 َٗاكات ايًػ١ :

 َٗاكات ايًػ١ ا٫ٚي١ٝ  .1

 َٗاكات ا٫ْتباٙ .2

 َٗاكات ايًػ١ ا٫هتكباي١ٝ  .3

 َٗاكات ايًػ١ ايتعبرل١ٜ  .4

 َٗاكات ا٫ؿكاى اؿوٞ  .5

 أ٫ٚ : َٗاكات ايًػ١ ا٭ٚي١ٝ  ْعِ / ٫ 

 ايتٛاٌُ املبهل  

 ٌٜاكنو ايطؿٌ ا٫ْتباٙ عٓـَا تًعب َع٘ 

 ايتباؿ٫ت املتٓاٚب١ : ٜتذاٚب ايطؿٌ ٜٚأػق ؿٚكٙ عٓـَا ؼاٍٚ  تكًٝـٙ بعـَا ٜتٛقـ  

ا٫ؾعاٍ ايلٚت١ٝٓٝ قبٌ احملاؿث١: ٜٓـَر ايطؿٌ يف ايعاب َجٌ ا٫ػتؿا٤ ٚايعٗٛك عٝح تتُٔٔ ٖقٙ  

 ايتِلؾات ا٫تِاٍ ايبِلٟ ٚسلنات ايلاي ٚاؾوِ ٚايتعبرل ايٛدٗٞ ..اخل

ٜتذاٚب َع ايعاب ا٫ػق ٚايعطا٤ َجاٍ ميـ ايلاًـ ٜـٙ يًطؿٌ ٭ػق يعب٘ َع٘ َع اهتؼـاّ يػ١ َلاؾك٘  

 ٌ ٖات اٚ اعطٗا يٞ يقيو َج

ٜتذاٚب ايطؿٌ َع ايعاب ايورل يٮَاّ ٚاـًـ َجاٍ ػاٚب ايطؿٌ َع ايلاًـ بـسلد١ ايهلات ٚايوٝاكات  

 يبعِٔٗ ايبعض ؟

ٜتذاٚب ايطؿٌ َع ايعاب ايورل يٮَاّ ٚاـًـ ,َجاٍ ػاٚب ايطؿٌ َع ايلاًـ بـسلد١ ايهلات ايوٝاكات  

 يبعِٔٗ ايبعض؟ 

ايعاب ا٫ػتؿا٤ ٚايعٗٛك َجاٍ : ػاٚب ايطؿٌ َع ايلاًـ بإػؿا٤ ٚدِٖٛٗ يف اٜـِٜٗ  ٜتذاٚب ايطؿٌ َع 

 ٚاػت٬ي ايٓعل يًؼاكز آٚ ا٫ػتبا٤ ػًـ ا٫بٛاب 

 ٜتذاٚب َع ايعاب ايٝـٜٔ ٚا٫ُابع َجٌ ايتِؿٝل املتكابٌ  

) سٝح هًى ًؼِإ ٜتذاٚب َع ا٫يعاب اؾوـ١ٜ َج٬ ػاٚب ايطؿٌ َع ايلاًـ بتذـٜـ ايكٛاكب         

 َكابٌ بعُٔٗا ع٢ً ا٫كض ٌٜٚٝهإ أٜـُٜٗا ٜٚتأكدشإ إىل ا٭َاّ ٚاـًـ (

 ٜتذاٚب َع اْاًٝـ ا٫طؿاٍ ٚقِِِٗ  

ٜتذاٚب َع توًو٬ت ايًعب )ايلَنٟ (يف اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ , نتذاٚب ايطؿٌ َع ايلاًـ يف تباؿٍ ا٫ؿٚاك يف  

بإعـاؿ ؾٓذإ  سكٝكٞ  َٔ ايٌاٟ اٚ ٜتعاٖلإ بايكٝاّ بقيو عٓـَا تٓؿٝق اعُاٍ َع١ٓٝ بُٝٓا ٜكَٛإ 

 ِٜب ايلاًـ ايٌاٟ ثِ ٜٔع ايطؿٌ ايوهل ٜٚٔٝـ ايلاًـ اؿًٝب ٚولن٘ ايطؿٌ

 ا٫هتشجاخ ايًؿعٞ املبهل  

 ٜوتؼـّ ايطؿٌ اُٛاتا هان١ٓ اٚ َتشلن١ يتًب١ٝ طًب٘ ؟ َجاٍ )آٙ( أٟ ٜلٜـ س٣ًٛ 

 ات بٌهٌ ٖاؿف ؟َجاٍ )بٝٝب(أٟ هٝاك٠ )أّ ( أٟ َاَا ٜوتؼـّ ايطؿٌ بعض ا٫ُٛ 

 ٌٜهٌ ايه١ًُ أٟ ِٜـك سلنات بايؿِ اثٓا٤ ايًعب  
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 املؿاِٖٝ املبهل٠ : 

 ؿٚاّ اي٤ٌٞ: 

 ٬ٜسل اي٤ٌٞ املتشلى 

 ٜٓعل يٮهؿٌ عٓـَا ٜوكط ٤ًٞ 

 إفا اػتبأت ٜأتٞ يًبشح عٓو , أٚ ٜٓعل بتٛقع مٛ َهإ اػتبا٥و  

 اي٤ٌٞ :َؿّٗٛ  

 ٜوتطٝع َعلؾ١ ٬َبو٘ َٔ ٬َبى اٯػلٜٔ  

 ثبات اي٤ٌٞ: 

 إفا أكٜت٘ ًَعك١ أٚ نٛبا ٚطًبت َٓ٘ إٔ ؤل يو ٬َعل أٚ أنٛاب أػل٣ ٜؿعٌ فيو  

 َؿاِٖٝ ايع٬قات :  

 امللدع : 

ا٭ًٝا٤ ٬ٜٚسل ا٭ًٝا٤ ايٛدٛؿ ٚا٫ػتؿا٤ ٚايتهلاك : ٜٓعل ايطؿٌ إىل ا٭ًٝا٤ ٚ ا٭سـاخ يف ايب١٦ٝ ٜٚتابع  

 املؼتؿ١ٝ

 املٛقع :  

 ٜعلف ايطؿٌ َهإ اي٤ٌٞ ايقٟ ٜلٜـٙ 

 ايوبب ٚا٭ثل : 

 ٜـكى ايطؿٌ أثل ايٓاك أٚ اؿلاك٠ )نٛب ايٌاٟ ايواػٔ (. 

 إؿكاى ايه٬ّ املبهل : 

ميٝن ايطؿٌ ايِٛت ا٫ْواْٞ عٔ ا٫ُٛات ا٫ػل٣ يف ايب١٦ٝ احملٝط١ نإ ٜٗـا ٜٚوعـ عٓـ زلاع ايِٛت  

 ا٫ْواْٞ 

 ميٝن ايطؿٌ بني اُٛات ايًػ١ املؼتًؿ١ نإ ٜوتذٝب يطًب اسٔاك غلض َأيٛف 

 ٜكًـ ايطؿٌ ا٫ُٛات ايِاؿك٠ عٔ ا٫يعاب نِٛت ايطبٌ اٚ ايوٝاك٠ 

 ت٘ نإ ؤل ٤ًٞ َأيٛف َٔ تكًٝـ ُٛت٘ ؾكطٜلبط ايطؿٌ اي٤ٌٞ بِٛ 

ٜتٓبأ ايطؿٌ ٜٚوتذٝب يٮسـاخ ايلا١ٖٓ  بأُٛات َع١ٓٝ ؾِٛت اغ٬م باب املٓنٍ ٜعين إ بابا قـ دا٤  

 ٚعٓـَا تهٕٛ ُٓابرل اؿُاّ داك١ٜ ؾٗقا ٜعين اْ٘ قـ سإ ٚقت ا٫هتشُاّ

 ٜوتذٝب ايطؿٌ ٫زل٘ 

 ايؿِٗ ايًؿعٞ املبهل: 

 اؿايٞ )املتعًل بٛٓع١ٝ َا (:ايؿِٗ  

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜعٗل ؾُٗا سكٝكٝا يًهًُات ٚسـٖا َجٌ : ) ا٫ٕ هٓقٖب ( 

 ايؿِٗ ايلَنٟ : 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ ايًعب بايـ٢َ ايهبرل٠ ٚايِػرل٠ ٚتطبٝل ا٭عُاٍ اؿكٝك١ٝ عًِٝٗ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ ايتعلف ع٢ً ايِٛك 

 اؿكٝك١ٝ ٚا٫ًٝا٤ املِػل٠ َع ايِٛك٠ٜوتطٝع ايطؿٌ َطابك١ ا٫ًٝا٤  

 ٜوتطٝع ايطؿٌ َطابك١ ايِٛك٠ َع ايِٛك٠ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜكّٛ مبطابك١ ُٛكتني َتُاثًتني متاَا 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜؿلم ُٛكا ُػرل٠ يت٥٬ِ ُٛك٠ نبرل٠ َلنب١ 

املتُاث١ً ٚا٫مٚاز غرل ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜؿلم كم١َ َٔ ايبطاقات ِٜٚٓع نَٛتني اسـاُٖا يٮمٚاز  

 املتُاث١ً

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜطابل ُٛك٠ ؾعٌ َا َع ايؿعٌ اؿكٝكٞ اٚ تكًٝـٙ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜأػق ُٛك٠ ٚاسـ٠ يٝكًـٖا َٔ ع٢ً طاٚي١ عًٝٗا ُٛكتني اٚ ث٬خ 

 ثاْٝا: ا٫ْتباٙ َٚٗاكات ا٫هتُاع 
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 ه1١ٓ-0املوت٣ٛ ا٫ٍٚ  

 عًٝ٘ ٚاملتابع١ ايبِل١ٜاْتباٙ ايطؿٌ ٚاحملاؾع١  

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜٓتب٘ يٮًٝا٤ املتشلن١ َجاٍ فيو دوِ َتشلى اٚ يعب١ َتأكدش١ ع٢ً اسـ  

 اؾاْبني يف َوت٣ٛ ٚد٘ ايطؿٌ

 ٜوتطٝع ايطؿٌ ايٍُٛٛ اىل ا٫ًٝا٤ 

 ٜٓكٌ ايطؿٌ اْتباٖ٘ َٔ ٤ًٞ اىل آػل 

 ٜعٗل ايطؿٌ اتِا٫ بِلٜا اهتذاب١ ٫زل٘ ايٌؼِٞ 

 ه١ٓ(2-1املوت٣ٛ ايجاْٞ ) 

 ٜتشٌُ ايطؿٌ ٚدٛؿ ايلاًـ ٚتـػً٘ يف ٌْاط َٔ اػتٝاكٙ 

 عٓـَا ٜهٕٛ يـٜو يعب١ ٚؼاٍٚ تكًٝـ ايطؿٌ ٌٖ ٜعٌُ ايتايٞ : 

 ٜبـٚ إ ايطؿٌ ٫ ٬ٜسعو ٚيهٔ ٜبـا بتكًٝـ ؾعًو 

 اٚ ٜٛقـ يعب٘ ٜٚٓعل ايٝو باٖتُاّ 

 اٚ ٜوكط يعبتو 

 تطٛك َٗاكات ا٫هتُاع 

 ٜٓتب٘ ايطؿٌ يٮُٛات , عٓـَا تـاك يعب٘ فات ُٛت 

 ٜوتُع ايطؿٌ اىل اْاًٝـ ا٫طؿاٍ َلؾك١ بإميا٤ات ٚاؾعاٍ نأغ١ٝٓ )كٕ كٕ ٜادلي( 

 ٜتذاٚب ايطؿٌ عٓـَا تواي٘ ) أتلٜـ ؿ١َٝ أٚ سٝٛاْا أٚ قطاكا(...اخل 

نإ تكٍٛ )أعطين نٛبا( , ) ٜتذاٚب ايطؿٌ عٓـَا تطًب َٓ٘ إ هًب اغلآا َأيٛؾ١ ٚايعابا نبرل٠  

 أسٔل يٞ سقا٤ى(.

 هٓٛات (3-2املوت٣ٛ ايجايح )َٔ  

 بعض املٗاّ ايبِل١ٜ املٓاهب١ 

 ي٬ًهاٍ ٚا٫يٛإ ا٫هاه1١ٝ-1ٜوتطٝع ايطؿٌ َطابك١  

 ٜوتطٝع ايطؿٌ قانا٠ ا٫بلاز ٚايكطاكات بٛهاط١ املهعبات نُا ٜعلٓٗا ايلاًـ 

 اىل ايٛكمٜوتطٝع ايطؿٌ ْكٌ ا٫ًهاٍ  

 ٜوتطٝع ايطؿٌ تكًٝـ سلنات نبرل٠ َع ايلاًـ 

ميهٔ نوب اْتباٙ ايطؿٌ بُٝٓا ٌٜذلى بؿعاي١ٝ يف امل١ُٗ . نإٔ تٓاؿ ازل٘ ٚتكٌ )اْعل ( , )اِْت ( ٫ٚ  

 تعط٘ أٟ تعًُٝات ست٢ ٜبـا با٫تِاٍ ايبِلٟ , نُا هب إ تهٕٛ ايتعًُٝات َتعًك١ بامل١ُٗ

 تطٛك َٗاكات ا٫هتُاع 

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜوتذٝب عٓـَا تلٜ٘ ث٬ث١ اًٝا٤ ٚتطًب َٓ٘ دًب ٧ًٝ اٚ ٦ًٝني نكٛيو ) أعطين  

 ايـب ( باهتؼـاّ ا٫يعاب املِػل٠ أٚ ايِٛك

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜكًـ عـؿا َٔ ائلبات ع٢ً ايطاٚي١ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ِٜٓت ثِ ٜٓؿق ؾع٬ بوٝطا نايٛقٛف 

 هٓٛات(4-3املوت٣ٛ ايلابع ) َٔ  

 نٝـ أٚ دٝـ ٖقا)  ي٘ تكٍٛ عٓـَا ٜؿعً٘ َا ٜٛقـ إٔ ؿٕٚ تكٛي٘ َا ٜٚؿِٗ ٜوتُع إٔ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 (. ايّٝٛ سايو

 ُٛك اٚ اًٝا٤ َع َع١ٓٝ اُٛاتا ٜطابل إ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 امل٬بى ٚسكٝب١ ايتوٛم سكٝب١ قتٜٛات َجٌ اًٝا٤ عٔ ٜواٍ إ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 بوٝط١ اٚاَل اتباع 

 دوُ٘ َٔ ث٬ث١ اٚ دن٥ني ًُٜى نإ َٓ٘ ٜطًب َا ٜٓؿق إ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 ناملًعك١ ببعُٔٗا َلتبطني ٦ًٝني ٜعطٝو اٚ ًُٜى نإ َٓ٘ ٜطًب َا ٜٓؿق إ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 ٚاؿقا٤ ٚايٌلاب ٚايوهني
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 ناؿقا٤ ببعُٔٗا َلتبطني غرل ٦ًٝني ٜعطٝو اٚ ًُٜى نإ َٓ٘ ٜطًب َا ٜٓؿق إ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 . ٚايكًِ

 ايطاٚي١ ع٢ً قلع ُٛت ٜوُع عٓـَا ؾُج٬ , ُٛتٞ مبجرل َلتبط١ بوٝط١ بأؾعاٍ ايكٝاّ أَلٙ عٓـ ٜتذاٚب 

 . ٜكـ إ عًٝ٘

 هٓٛات(5-4املوت٣ٛ اـاَى ) 

 قـكات ْكٌ ا٫ْتباٙ 

 . ايٌٓاط بٓؿى ٜكّٛ آػل طؿٌ داْب٘ اىل ٜعٌُ عٓـَا( يعب٘) ٌْاط٘ انُاٍ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 ا٫هتُاع َٗاكات تطٛك 

 ٚيهٔ ٚايلابع ايجايح املوتٜٛني يف ٚكؿ نُا ايِٛك اٚ ا٫ًٝا٤ عٔ َٓ٘ ٜطًب َا ٜٓؿق إ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 . اخل.... ايوباس١ ٚثٝاب ايؿلٕ ٌَٚعٌ ايجكاب أعٛاؿ عًب١ َجٌ ٚاملطًٛب١ املعل١ٓٚ ا٭غلاض عـؿ بنٜاؿ٠

املٓاهب عٓـَا تكلا ق١ِ يًطؿٌ عٔ نًب اٚ قط١ نًُا فنل اؿٝٛإ ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ِٜـك ايِٛت  

 ي٘ ٚطًب َٓ٘ فيو .

 ا٫ْتكا٤ ايِٛتٞ : 

ٓع عـؿا َٔ ا٫ًٝا٤ فات ا٫هتعُاٍ ايَٝٛٞ اَاّ ايطؿٌ ناملؿاتٝض ٚاؾلي ٚاملًعك١ ٚبُٝٓا ٜػًل عٝٓٝ٘  

 ايِٛت بٌهٌ ُشٝض.قِ بإُـاك ايِٛت امللاؾل , ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜتعلف ع٢ً َِـك 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜكًـ اٜكاعا بوٝطا ع٢ً ايطاٚي١ نٔلبتني هلٜعتني ثِ ٚقؿ١ ثِ ٓلب١ ٚاسـ٠ هلٜع١ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜطابل ا٫ُٛات َع ايِٛك ,اهتؼـاّ اًلط١ َوذ١ً يٮُٛات اي١َٝٛٝ 

 هٓٛات(6-5املوت٣ٛ ايواؿي )َٔ 

انجل ؾانجل ٚع٢ً انُاٍ اْتكاي٘ اىل ٚٓع١ٝ تعًِ  ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلنن ع٢ً قلٓات َعكـ٠ 

 طبٝع١ٝ

 ثايجا : تطٛك إؿكاى ايًػ١ ا٫هتكباي١ٝ : 

 اٱًاكات ايًؿع١ٝ ا٭ٚىل : 

 ؾِٗ َؿلؿات ايطعاّ 

 ؾِٗ َؿلؿات امل٬بى 

 ؾِٗ َؿلؿات ا٫يعاب 

 ؾِٗ َؿلؿات ا٫غلاض اي١َٝٛٝ 

 ؾِٗ َؿلؿات اؿٝٛاْات 

 ؾِٗ َؿلؿات ايٓكٌ 

 ؾِٗ أدنا٤ اؾوِ 

 اهِ(-ؾِٗ كبط َؿَٗٛني يؿعٝني )اهِ 

ٜوتطٝع تٓؿٝق عٌُ َا َهٕٛ َٔ ازلني َج٬ : إد٬ي ايـ١َٝ ع٢ً ايهلهٞ أٚ ؿسلد١ ايـب أٚ ايـ١َٝ 

 إيٝو

 ا٭ؾعاٍ : 

 ٜؿِٗ َؿلؿات أؾعاٍ اؿلن١ َجٌ أؾعاٍ اؿلن١ نايلنض ٚايكؿن ٜوتطٝع ايطؿٌ تٓؿٝقٖا بٓؿو٘ 

 أؾعاٍ ا٭عُاٍ املطبك١ ع٢ً أًٝا٤ ٜؿِٗ َؿلؿات 

َج٬ ٓلب نل٠ ٚؿؾع باب , متوض ٚمتٌط ٚػؿـ ٜٚٓنيل ٚميوو ٚأؾعاٍ َجٌ )ٜلَٞ( )ًٜتكط()ٜلنٌ( 

 ٚأؾعاٍ ع٢ً ايطعاّ عٓـ ايطبؽ َج٬ )ايتشلٜو( )اـؿل( )ايكطع (

 ٜؿِٗ َؿلؿات ا٫ؾعاٍ ايُٛؿ١ٝ 

 هول( )ٜٓعـ()ٜطبؽ()ٜقٚب(تِـ ٖقٙ ا٫ؾعاٍ تػرلا يف اؿاي١ ايٌه١ًٝ َج٬ )ٜ

 ؾِٗ ٚظا٥ـ ا٫ًٝا٤ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜؿِٗ اي٤ٌٞ َٔ ٚظٝؿت٘ ) أٜٔ ايقٟ ٌْلب ؾٝ٘ املا٤ (
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 أسلف اؾل : 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜؿِٗ َؿلؿات أسلف اؾل , َجٌ ؾٛم , يف , ع٢ً , ظاْب , ؼت , أَاّ , ػًـ

 ايتعابرل ايُٛؿ١ٝ ٚاملها١ْٝ : 

 ٜؿِٗ َؿلؿات اؿذِ َجٌ نبرل /ُػرلٜوتطٝع ايطؿٌ إ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ  إٔ ٜؿِٗ َؿلؿات ايطٍٛ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜؿِٗ َؿلؿات ا٫كتؿاع َجٌ عايٞ / َٓؼؿض 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜؿِٗ َؿلؿات ايٛمٕ َجٌ ثكٌٝ /ػؿٝـ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜؿِٗ َؿلؿات ايب١ٝٓ َجٌ قاي/طلٟ , ػٌٔ / ْاعِ 

 ٜؿِٗ َؿلؿات تػرل ا٫ُٛات َجٌ عاٍ/ َٓؼؿض , عاٍ / ٖاؿ٨ , َلتؿع / َٓؼؿض . ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜؿِٗ َؿلؿات ا٭يٛإ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜؿِٗ أزلا٤ ا٭عٔا٤ ا٭ندل َٔ اؾوِ َجٌ ايلدٌ , ايٝـ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜؿِٗ أزلا٤ ا٭عٔا٤ ا٭ُػل َٔ اؾوِ َجٌ ظؿل ٚأُبع ٚأهٓإ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜؿِٗ َؿلؿات املٌاعل َجٌ هعٝـ ٚسنٜٔ ٜٚٔشو ٜٚبهٞ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜؿِٗ َؿلؿات ائُا٥ل َجٌ أْت ٖٚٛ ٚأْا ٚمٔ ٚيٞ ٚيٓا ....اخل . 

ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜؿِٗ َؿلؿات اينَٔ َجٌ ا٫عُاٍ ٚا٫سـاخ اييت ؼـخ يف تلتٝب توًوًٞ َجٌ تلتٝب  

 ٔ ُٛكتني ثِ ث٬خ (ُٛك توًو١ًٝ ) هًو١ً َ

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜؿِٗ َؿلؿات ايٛقت 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜؿِٗ اينَٔ املآٞ َج٬ أه١ً٦ ٌٖ أؾطل ايّٝٛ, ٌٖ دًى ع٢ً ايهلهٞ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜعلف أؾلاؿ ايعا١ً٥ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜعلف َؿلؿات املٗٔ 

 كابعا : ايًػ١ ايتعبرل١ٜ 

 ايهًُات ا٭ٚىل : 

 ٜكٍٛ )٫( 

 ٜكٍٛ )املنٜـ ( 

 ٜكٍٛ ) نٌ ٤ًٞ فٖب (, فٖب , بعٝـا : نًُات َؿٝـ٠ تٓـَر بٌهٌ دٝـ َع أزلا٤ ا٭ًٝا٤ ٚا٭ؾعاٍ 

 ٜكٍٛ )ٖقا ( ,)فاى( : تؿٝـ باهتـعا٤ ا٫ْتباٙ  يٮًٝا٤ ٚنأًهاٍ َبهل٠ يٲًاك٠ 

 )ايؿعٌ املٔاكع (ٜكٍٛ )ٜعطٞ ( ) ِٜٓع ( )ٜقٖب ( : أؾعاٍ َل١ْ يهٌ ا٭غلاض  

 ٜكٍٛ أع٢ً , أهؿٌ 

 ٜكٍٛ أزلا٤ ايعا١ً٥ ٚا٫يعاب 

 ٜكٍٛ ٖٓا ٖٚٓاى 

 ٜكٍٛ ع٢ً ٚيف 

 ٜكٍٛ أزلا٤ ا٫ًٝا٤ يف اهتذاب١ ٭ه١ً٦ ايلاًـ َا ٖقا؟ َا ازل٘؟ , َافا متًو / ٚدـت؟ 

 ٜوتؼـّ ُٝؼ ايؿعٌ َج٬ عٓـَا ٜو٦ٌ َافا ٜؿعٌ ٖٚٛ ٌٜلب اٚ ٜأنٌ 

 ٚاسـ٠ يف ا٫ٚاَل ٚا٫قذلاسات ٜوتؼـّ ن١ًُ 

 ٜوتؼـّ ن١ًُ ٚاسـ٠ يف ايتعًٝل ٚايُٛـ 

 ٜوتؼـّ ن١ًُ ٚاسـ٠ يف ايطًب 

 ايعباك٠ امله١ْٛ َٔ عباكتني : 

 ٜكٍٛ ايعباكات امل٪يؿ١ َٔ نًُتني 

 عباكات ايج٬خ نًُات 

 ٜوتؼـّ مج١ً َٔ ث٬خ نًُات

 ٜوتؼـّ انجل َٔ ث٬خ نًُات يف اؾ١ًُ 
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 اسلف اؾل يف ٚع٢ً ٜوتؼـّ 

 ٜوتؼـّ ُٝؼ مجع ايوامل 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜوتؼـّ ُٝؼ املًه١ٝ 

 ا٫ؾعاٍ ايلابط١ غرل املؼتِل٠ : 

 هٝب عٓـَا ٜواٍ ايطؿٌ عٔ ايًٕٛ باهتؼـاّ ُٛكا نبرل٠ ٚآش١ اٚ ايعابا 

 بكٛي٘ ٖقٙ طًٜٛ٘هٝب عٓـَا ٜواٍ ايطؿٌ عٔ ايؿلم بني ٦ًٝني يف ُٛك٠ اسـُٖا اطٍٛ َٔ ا٫ػل  

 ٜوتؼـّ اينَٔ املآٞ َج٬ عٓـَا ٜهٌُ ايطؿٌ ٌْاطا َا اهاي٘ َافا ؾعًت اٚ ُٓعت اٚ يْٛت 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜوتؼـّ مَٔ املوتكبٌ َج٬ ايلاًـ :) أٜٔ هتقٖب بعـَا ْٓٗٞ ايع٬ز ( 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜواٍ اه١ً٦ تهٕٛ اداباتٗا ْعِ /٫ 

ٍ اه١ً٦ تهٕٛ اداباتٗا ايٓٗاٜات املؿتٛس١ َج٬ : ٜواٍ اٯػلٜٔ َافا ٜلٜـٕٚ إٔ ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜوا 

 ٌٜلبٛا أٚ ٜأنًٛا؟

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜتذاٚب عٓـ ا٫هتُاع إىل قِّ َع َٓاق١ٌ قتٛاٖا ٚإعاؿ٠ اؿها١ٜ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ِٜـ ايٓاي ٚا٫ًٝا٤ ٚايِٛك ٭طؿاٍ 

 َوتُل٠ ٭سـاخ سكٝك١ٝ اٚ اسـاخ تكًـ اٚ متجٌٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜعطٞ تعًٝكات  

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜعطٞ تعًٝكات َوتُل٠ ع٢ً اؾ٬ّ اٚ بلاَر تًؿن١ْٜٝٛ ُاَت١ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ِٜـ اٌْط١ نطلٜك١ عٌُ ؾٓذإ َٔ ايٌاٟ اٚ تٓعٝـ ا٫هٓإ اٚ ا٫هتشُاّ 

 م ٚاًذلت ثٛب َٔ ايكُاَ ٚطاق١ٝ (ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ِٜـ َٔ ايقانل٠ َج٬ )فٖبت أَٞ إىل ايوٛ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜتِ اؾٌُ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ امتاّ ايكِّ 

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜتذاٚب َع َٓاقٌات ايلس٬ت اٚ مٜاكات ٫َانٔ ممتع١ نشـٜك١ اؿٝٛاْات ٚاؿـا٥ل  

 ٚاحمل٬ت ايتذاك١ٜ أٚ بلْافا تًؿنْٜٛٝا

 ػاَوا : تطٛك ا٫ؿكاى اؿوٞ 

 املٗاكات ايبِل١ٜ . .1 

 املٗاكات ايوُع١ٝ .2 

 ايقانل٠ ايوُع١ٝ ٚايبِل١ٜ .3 

 َٗاكات ايًُى .4 

 تهاٌَ َٗاكات ايوُع َع ايبِل .5 

 املٗاكات ايبِل١ٜ 

 ايٛعٞ ايبِلٟ ايعاّ 

 القاب ايطؿٌ يٮيعاب  احملل١ٓ بِلٜا املتٛؾل٠ يف ا٫هٛام اٚ املِٓٛع١ يف املٓنٍ 

 ا٫دواّ املتشلن١ ٚا٫ٓٛا٤ ايٛا١َٔ ٚايـٚاَات فات ايل٩ٚي امل١ًٌْٖٛ ػقب اٖتُاّ ايطؿٌ  

القاب ايطؿٌ يًِٓاؿٜل فات ايجكٛب املٌه١ً ٚا٫يٛاغ املٌه١ً املٛماٜٝو ا٫كٓٞ , قاطعات ايًـا٥ٔ  

 ٚاملعذٓات ٚيعب١ ايدلاٌَٝ املهـه١ , ُٓاؿٜل ايتهِٜٛ , ٚا٫يعاب ايهبرل٠ ٚايِػرل٠

يًؼلمات امل١ًْٛ ٚا٫يٛإ ٚاملهعبات ٚايبهلات ايكط١ٝٓ ايٛعٞ ايًْٛٞ ٚايعاب ايكطع املتـاػ١ً القاب ايطؿٌ  

 ٚايكاب١ً يًتؿهٝو ٚفُٛعات املطلق١ ٚا٫ٚتاؿ ٚنٝـ تذلانب ا٫ًٝا٤ َعا

 القاب ايطؿٌ يًٓعل اىل نتب ُٛك نبرل٠ ١ًَْٛ ٚايٓعل اىل َا هلٟ سٛي٘ يف ب٦ٝتِٗ 

 ا٫ؿكاى اؿوٞ يًٌهٌ 

القاب ايطؿٌ يٮًهاٍ ايطبٝع١ٝ ٚاملِٓٛع١ ٜـٜٚا يٝتعاٌَ َعٗا مبا ؾٝٗا اؿ٢ِ ٚا٫ُـاف ٚاٚكام  

 ا٫ًذاك ,ايِٓاؿٜل ايعًب املعـ١ْٝ ٚايدلاغٞ ٚايهتب

 القاب ايطؿٌ يٮًٝا٤ افا َا ناْت تـسلز اٚ تكـ اٚ ؼٟٛ ع٢ً ْكاط اٚ سٛاف َوتك١ُٝ ٚغرل فيو 

ًهاٍ اشلٓـه١ٝ اجمللؿ٠ نايـٚا٥ل ٚاملجًجات ٚاملوتط٬ٝت ٚامللبعات َع اًهاٍ القاب ايطؿٌ ملكاك١ْ ا٫ 
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 ٌَاب١ٗ َٔ اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ نايهلات ٚاـٝاّ ٚا٫بٛاب ٚايِٓاؿٜل

 القاب ايطؿٌ يلهَٛات ا٫ًهاٍ اىل ٓٛك َٔ اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ  ؾِٝبض امللبع َٓن٫ ٚايـا٥ل٠ سلوا ٖٚهقا 

 ا٫ًهاٍ ْٚوؽ ا٫ًهاٍ بايٛكم ايٌؿافالقاب ايطؿٌ يلهِ سٍٛ  

 اٖتُاّ ايطؿٌ اثٓا٤ ايٓنٖات إ هـ س٢ِ َوتـٜل٠ َٚـبب١ انٛام ُٓٛبل , أٚكام  اًذاك ؿا٥ل١ٜ ٚغرلٖا 

 ػقب اٖتُاّ ايطؿٌ باهتؼـاّ ُٛاْٞ ٚؿ٤٫ َتعـؿ٠ ا٫ًهاٍ عٓـ ايًعب باملا٤ ٚايلٌَ 

 ا٫ؿكاى اؿوٞ يًشذِ 

 ٢ً اؿا٥طٜكاكٕ ايطؿٌ ا٫طٛاٍ ع 

 ٜكاكٕ ايطؿٌ ا٫يعاب ايِػرل٠ َع ايهبرل٠ ٚاؿٝٛاْات ٚايهتب ٚامل٬بى ٚغرلٖا 

 ٜكاكٕ ايطؿٌ بني قِٛكا َٔ ايلَاٍ باهتؼـاّ اٚع١ٝ كتًؿ١ ايكٝاهات 

 ِٜٓع ايطؿٌ قطاكات ٚطلم ط١ًٜٛ ٚقِرل٠ باهتؼـاّ اعـاؿ كتًؿ١ َٔ املهعبات ٚا٫طؿاٍ 

 ايٓنٖات ا٫ًذاك ٚا٫مٖاك ايوٝاكات ٚاؿاؾ٬ت ,ايٌكل ٚاملٓامٍ , ٖٚهقاٜكاكٕ ايطؿٌ اثٓا٤  

مٝـ, باٱٓاؾ١ –قِرل ,  زلني –َٓؼؿض, طٌٜٛ –ػقب اٖتُاّ ايطؿٌ ا٫بعاؿ املؼتًؿ١ َجٌ : عاٍ  

 ُػرل .–يهبرل 

 املطابك١ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜطابل ٦ًٝني َتُاثًني بٌهٌ عؿٟٛ 

 قطاكات ٚابلاز ٚطلم باملهعبات يٝطابكٗا ايطؿٌ سوب ايًٕٜٛوتطٝع ايطؿٌ إ ٜبين  

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜطابل امٚاز سٝٛاْات 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜطابل اثاخ ايـ٢َ ًَٚشكاتٗا 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ اهتؼـاّ امٚادا َتطابك١ َٔ ايبطاقات َع اظٗاك ايِٛك٠ ٚايًٕٛ ٚايٌهٌ ٚايكٝاي 

اهاه١ٝ فات اًٝا٤ َٔ ؾ٦ات َتعـؿ٠ عًٝٗا نايجٝاب ٚا٫يعاب ٚايطعاّ ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜطابل بطاق١  

 ٚعًٝ٘ إ ٜطابل ايِٛك املتطابك١ عٔ طلٜل اؿػاشلِ يف ثكب ايِٓـٚم

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜطابل ُٛكا يِٛك٠ نبرل٠ َلنب١ نِٛك ايٛاغ ايتنسًل ٚا٫كادٝض ٚغرلٖا  اىل ٌَٗـ  

 َـ١ٜٓ ا٫يعاب

 غرل املتُاث١ً (املطابك١ غرل ايها١ًَ ) 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜطابل ايعاب ايِٛك ايذلنٝب١ٝ ُٚٓاؿٜل ايجكٛب املٌه١ً يف َطابك١ ايٌهٌ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜطابل اًها٫ نلت١ْٝٛ اًهاٍ ب٬هتٝه١ٝ اٚ َٔ ايًـا٥ٔ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜطابل َهعبا أمحل َع هٝاك٠ محلا٤ , ػلم٠ ُؿلا٤ َع بهل٠ قط١ٝٓ ُؿلا٤ 

ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜطابل يٛسات طبعت بأًهاٍ كتًؿ١ ُٚٛك َع١ًً ؿٝٛاْات , عٝح ٜطابل ايطبعات  

 َع قٛايبٗا

ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜطابل اـلمات املتوًو١ً : عٝح ٜطابل ايطؿٌ ػلمات ػٌب١ٝ َع بطاق١ فات اًهاٍ  

 َكٛيب١

 ابك١ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜطابل ُؿا٥ض َكٛيب١ َع أًهاٍ ب٬هتٝه١ٝ َط 

ٜوتطٝع ايطؿٌ إٔ ٜطابل أيعاب أيٛاغ تتُٔٔ َطابك١ ايًٕٛ ٚايٌهٌ املٛدٛؿ ع٢ً سذل ايٓلؿ َع املٛدٛؿ  

 ع٢ً ايًٛغ

 ا٫ْتكا٤ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜٓتكٞ ايكًٌٝ َٔ ا٫يٛإ 

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜٓتكٞ نلات محلا٤ نبرل٠ َٔ فُٛع١ كتًط١ َٔ نلات كتًؿ١ ا٫يٛإ  

 ٚايكٝاهات

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ِٜٓـ ا٫ًٝا٤ ْؿوٗا بطلم كتًؿ١ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜٓتؿٞ ا٫ًٝا٤ تبعا يٛظا٥ؿٗا َٚٝناتٗا 

 تِٓٝـ فُٛعتني َٔ اًٝا٤ َتبا١ٜٓ متاَا 
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ٜوتطٝع ايطؿٌ اثٓا٤ ايذلتٝب , إٔ ٜٔع نٌ ايـبب١ ع٢ً كف ٚنٌ ايـ٢َ ع٢ً آػل, ٜٚٔع ا٫ق٬ّ يف عًب١  

 ٖٚهقاٚاملكِات يف اػل٣ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ِٜٓـ ُٓٔ فُٛع١ , ُـ ايِب١ٝ يف داْب ُٚـ ايكتٝات يف داْب آػل 

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜؿلم ايِٓاؿٜل عٔ ايندادات ٚاؿ٢ِ عٔ ا٫ُـاف ٚاـٛامت عٔ ايعكٛؿ ٚايؿٓادني  

 عٔ ايِشٕٛ ٚامل٬عل عٔ ايوهانني ٚايٌٛى ٚغرلٖا

 فُٛعات ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜتعلف ع٢ً ايِٛك يف 

 ا٫ْتكا٤ ع٢ً اهاي اػت٬ف ٚاسـ ؾكط : 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜؿلم ا٫طؿاٍ فٟٚ ايٌعل ا٫هٛؿ عٔ فٟٚ ايٌعل ايؿاتض 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلتب بٛاهط١ ٚٓع املهعبات اؿُلا٤ يف ُٓـٚم ٚايِؿلا٤ يف آػل ٖٚهقا 

 كتًؿ١ ا٫يٛإٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜٓتل ػلمات كتًؿ١ ا٫يٛإ يِٓع عكٛؿ  

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜؿلم اًها٫ ب٬هتٝه١ٝ كتًؿ١ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ِٜٓع امٖاكا َٔ اًهاٍ ب٬هتٝه١ٝ عٔ طلٜل اْتكا٤ ايـٚا٥ل يًُلنن َٚجًجات يًٌت٬ت 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜؿٌِ ا٫يعاب ايهبرل٠ عٔ ا٫يعاب ايِػرل٠ 

 ًٝا٤ ٚاطًب َٓ٘ إ ٜوكط َج٬ اؿُلا٤ َٓٗا يف ايِٓـٚمٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜعط ايطؿٌ تٌه١ًٝ َٔ ا٫ 

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ِٜٓع ُٛك طبعات كتًؿ١ , َج٬ غط ُؿش١ بطبعات يتؿاسات محلا٤ , ٚأػل٣  

 بتؿاسات ػٔلا٤ اٚ َٛم اُؿل ٖٚهقا

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلهِ اًها٫ ثِ ٜكِِٗ ٜٚلتبِٗ ِٜٚٓؿِٗ 

 املؼتًؿ١ ا٫يٛإ ٚايكٝاهات ٚأٜا اق٬ّ ايتًٜٛٔ ٚعًب ا٫يٛإ ٚا٭ٚكامٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلتب ا٫ق٬ّ  

 ايذلتٝب سوب اؿذِ 

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜٓتكٞ ُٓٔ فُٛع١ َٔ ا٫ًٝا٤ ايهبرل٠ ٚايِػرل٠ نإ ٜؿلم امل٬عل ايِػرل٠ عٔ  

١ بايـ٢َ ٚغرلٖا ايهبرل٠ ٚايـ٢َ ايهبرل٠ عٔ ايِػرل٠ ٚايوهانني ٚايٌٛى اؿكٝك١ٝ عٔ املنٜؿ١ اـاُ

 تانـ َٔ اهتؼـاّ سذُني كتًؿني ؾكط يف ٖقٙ امللس0١ً

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلتب سذُني ثِ َطابك١ اُػل بهجرل اٚ اندل بهجرل 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلتب ٦ًٝني ٚٚٓع٘ بايتوًوٌ ايِشٝض 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلتب ث٬ث١ اًٝا٤ ٚٚٓع٘ يف ايتوًوٌ ايِشٝض 

 إ ٜلتب ث٬ث١ اًٝا٤ ٚٚٓع٘ يف ايتوًوٌ ايِشٝضٜوتطٝع ايطؿٌ  

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلتب ث٬ث١ اًٝا٤ ٚٚٓع٘ يف ايتوًوٌ ايِشٝض 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلتب انجل َٔ ث٬ث١ اًٝا٤ ٚٚٓع٘ يف ايتوًوٌ ايِشٝض 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلتب اٚع١ٝ املطبؽ ؾٛم بعٔٗا ايعض عوب قٝاهاتٗا 

 ب قطاعات املعذٓات , اينباؿٟ , ُؿا٥ض اـبن , ٬َٚعل ايهٌٜٝوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلت 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلتب اسق١ٜ ايلاًـٜٔ ٚامللاٖكني ٚط٬ب املـاكي ٚا٫طؿاٍ سـٜجٞ املٌٞ ٚايِػاك 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلتب كتب فُٛعات َٔ سٝٛاْات كتًؿ١ اؿذّٛ 

 كتًؿ١ ا٫سذاّٜوتطٝع ايطؿٌ إ ِٜٓع منافز طبعات مبهعبات  

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلهِ ؿٚا٥ل كتًؿ١ ايكٝاهات ع٢ً بطاقات ٚكتبٗا 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ِٜٓع اثاك اقـاّ كتًؿ١ ايكٝاهات يرلتبٗا ايطؿٌ ثِ اػتًل ق١ِ تلٜٚٗا عٓٗا 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلهِ ايطؿٌ اًٝا٤ كتًؿ١ اؿذّٛ ًِْٜٚٛٗ 

ايعاب ايِٛك ايذلنٝب١ٝ امللتب١ سوب اؿذِ ٚسـٖا ؿٕٚ ايًٛغ ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜوتؼـّ ايٛاغ ٚ 

 ايل٥ٝوٞ ملواعـ٠ ايطؿٌ

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜوتؼـّ فُٛعات َٔ ث٬ث١ اًٝا٤ ) اثٓإ َٓٗا َتطابكإ ٚايجايح كتًـ ( 

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜوتؼـّ فُٛعات َٔ ث٬خ ُٛك بٓؿى ايطلٜك١. عٝح ٜتٛدب ع٢ً ايطؿٌ إ ٜٓتب٘  

 ايتؿاٌُٝ َج٬ ُٛكتني يٛد٘ َٗلز ي٘ ٚد٘ َبتوِ ٚثايج٘ بٛد٘ سنٜٔ اىل
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 متٝٝن ٤ًٞ ٚاسـ َٔ فُٛع١ 

ٜوتطٝع ايطؿٌ بعـ إ ٜل٣ ٦ًٝا ُػرلا نشٝٛإ َِػل , إٔ هـ ايٓوؽ املطابك١ ي٘ بني فُٛع١ َٔ  

 ا٫ًٝا٤ املتٌاب١ٗ

 ها٫ ثٓا١ٝ٥ ا٫بعاؿٜوتطٝع ايطؿٌ إ هـ يعب١ محلا٤ ع٢ً ػًؿ١ٝ محلا٤ َوتؼـَا اً 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ هـ اًها٫ ٚاًٝا٤ ٚامٖاكا ٚاسلؾا ٚاكقاَا كؿ١ٝ يف ُٛك نبرل٠ َلنب١ 

 ايع٬قات املها١ْٝ 

 َٛقع ايطؿٌ يف ايؿلاؽ 

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜٛد٘ ْؿو٘ اىل ا٫ًٝا٤ يف عامل٘ )بعض ا٫ًٝا٤ ثابت١ ناؾـكإ ٚاـنا٥ٔ املجبت١ ,  

 تػٝرل اػاٖ٘ بايٓوب١ شلِ عٔ طلٜل ؼلٜو ْؿو٘ (ٚيهٓ٘ ٜوتطٝع 

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜتعًِ إ بعض ا٫ًٝا٤ ًٝ٘ ثابت١ نايهلهٞ ايقٟ غايبا َا ٜهٕٛ َٓتِبا ظاْب  

 املٓٔـ٠ ٚيهٓ٘ قـ ٜكع اٚ ٜٛٓع يف اَانٔ اػل٣

 ايودل ايبِلٟ 

 ثٓا٤ يعبٜ٘وتطٝع ايطؿٌ إ ٜٓتب٘ يبعض ا٫يعاب ػاكز فاٍ ك٩ٜت٘ املباًل٠ ا 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜٓتب٘ اىل نٌ ايتؿاٌُٝ يف ُٛك٠ اٚ نٌ اٚد٘ ايػلؾ١ اٚ ايًعب١ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜٓتب٘ اىل نٌ ايتؿاٌُٝ يف ايػلؾ١ اٚ املًعب ٚايلؾام 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜٓتب٘ اىل نٌ ايتؿاٌُٝ يف ُٛك٠ َلنب١ 

 ميهٔ اعطا٤ ْوؼ١ داٖن٠ يًطؿٌ نُٓٛفزٜوتطٝع ايطؿٌ إ هُع نٌ ايٓكاط يتٌهٌٝ ُٛك٠  

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ميٝن بني ايُٝني اىل ايٝواك 

 ايتوًوٌ ايبِلٟ 

ٜوتطٝع ايطؿٌ اؿكاى ايذلتٝب يف اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ : ؾُج٬ عٓـَا ٜلتـٟ ٬َبو٘ ع٢ً ايطؿٌ إ ٜلتـٟ ثٝاب٘  

١ ايٌؼ١ِٝ ٚاملٗاّ املٓني١ٝ بٓؿو٘ َع ايتؿهرل ايـاػ١ًٝ ا٫ٚ ثِ ايع١ًٜٛ ثِ ثٝاب اـلٚز ٚايكٝاّ مبٗاّ ايعٓاٜ

 بهٌ َلس١ً َٔ ايع١ًُٝ

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜبـا بتوًوٌ بوٝط َوتؼـَا ا٫يٛإ ٚا٫ًهاٍ ٚايِٛك ٚاييت قـ ٜتٛدب عًٝ٘ بٓا٩ٖا  

 يؿذل٠ قبٌ إ ٜؿِٗ ايطؿٌ ايؿهل٠

 املٗاكات ايوُع١ٝ 

 ايٛعٞ ايوُعٞ ايعاّ 

اىل ا٫يعاب املِـك٠ يًِٛت ٚاهتهٌاف ا٫ُٛات احملٝط١ٝ ٚكبطٗا با٭ًٝا٤ ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜٓتب٘  

 ٚا٫سـاخ عٔ طلٜل ػلب١ ا٫ًٝا٤ بأْؿوِٗ نإطؿا٤ املهٓو١ ٚتٓعٝـ اؿُاّ

 ٜوتطٝع ايطؿٌ ا٫ِْات َٚكاك١ْ ا٫ُٛات ايعاي١ٝ ٚاملٓؼؿ١ٔ ٚايط١ًٜٛ ٚايكِرل٠ 

 ايتُٝٝن ايوُعٞ 

 َع َِـكٙ عٔ طلٜل ايهجرل َٔ ايعلٚٓات ٚايًعبٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜلبط ُٛت   

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ميٝن بني ا٫ُٛات بٓذاغ باهتؼـاّ َٗاكاتٗا ايبِل١ٜ ٚايوُع١ٝ 

 ؼـٜـ َٛقع ايِٛت 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜتابع بِلٜا ٚزلعٝا نل٠ َـسلد١ َِـك٠ يًِٛت 

 بازل٘ ٜٓاؿ٣ عٓـَا ايِٛت اىل ًٜتؿت إ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 ك١ٜ٩ فاٍ عدل ٚايطؿٌ ايلاًـ بني تٓتكٌ يًِٛت َِـك٠ َتشلن١ ايعاب اىل ًٜتؿت إ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 ايطؿٌ

 ايػلؾ١ َٔ كتًؿ١ مٚاٜا َٔ ٜٓاؿ٣ عٓـَا ًٜتؿت إ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 ٜػًل بُٝٓا.  ايػلؾ١ َٔ كتًؿ١ مٚاٜا َٔ ايكاؿ١َ املجرل٠ ا٫ُٛات َِـك اىل ًٜتؿت إ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 .كبأ َٛهٝك٢ ُٓـٚم اٚ َٓب١ٗ هاع١ ُٛت اىل ًٜتؿت ٌٖ , عٝٓٝ٘ ايطؿٌ

 ايقانل٠ ايبِل١ٜ ٚايوُع١ٝ 
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ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜتقنل ْٛع املٛاؿ املوتؼـ١َ نا٭يعاب ٚايـ٢َ ٚا٫ثاخ املِػل ٚاـٔلٚات ٚايِٛك  

 ٚامل٬بى اخل

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ىدل َج٬ نٌ اؿٝٛاْات اييت كاٖا اٚ اؿٚات 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜتعًِ اهتؼـاَٗا 

 ٜوتطٝع عٔ طلٜل اػؿا٤ ايُٓٛفز إ ٜٓوؽ اٚ ٜطابل اٚ هـ 

 . ازلٗا َٔ املوتؼـ١َ ٚاملؿلؿات ا٫ًٝا٤ َعلؾ١ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 فنل عٓـ عكً٘ يف ٜٚبكٝٗا ي٤ٌٞ ُٛك٠ ٜلهِ إٔ أٚ اشلٛا٤ يف كزل٘ أٚ ي٤ًٌٞ ا٫ًاك٠ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 . ازلٗا

 . ايؿاكغ١ ايبطاقات ع٢ً ُٛكٖا علض طلٜل عٔ ا٫ًٝا٤ ُٛك٠ ٜتؼٌٝ إ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 ايتبٔع نكا١ُ٥ عـ٠ اَج١ً ٖٚٓاى ؟ ايطاٚي١ ع٢ً َٛٓٛع١ اًٝا٤ عـ٠ َٔ ٦ًٝا ؤل إ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 ايطؿٌ ٜكّٛ ثِ ث٬ث١ اٚ ٦ًٝني بتو١ُٝ ٜكّٛ ثِ َٚٔ ْن١ٖ اثٓا٤ ا٠ ايػلؾ١ َٔ عـ٠ اًٝا٤ هُع إ اٚ

 سـٜك١ ٜلتب ٚإ امل٬بى اكتـا٤ ا٫َج١ً َٚٔ املتٌاب١ٗ  ا٫ًٝا٤ َٔ عًب١ يف اهاؿٖا ثِ  عٓٗا بايبشح

 . اخل... ايِٛك مبواعـ٠ ايك١ِ كٚا١ٜ ٜعٝـ ٚإ ًاكع اٚ َنكع١ اٚ سٝٛاْات

 ا٫ٚاَل ٜتبع إ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 ٚا٫ػل طٌٜٛ اسـٖا , بوٝطا اٜكاعا اُـك:  َٛهٝك١ٝ اٯت باهتؼـاّ ا٫ٜكاعات ٜكًـ إ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 قِرل

 . اؾٌُ اٚ ايهًُات اٚ ا٫كقاّ ٜهلك إ ايطؿٌ ٜوتطٝع 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜتقنل سها١ٜ بوٝط١ , تقنل ؾٝٗا اًٝا٤ اٚ سٝٛاْات أٚ أعُاٍ . 

 َٗاكات ايًُى 

 ٚعٞ ايًُى ايعاّ 

 َٔ اؾوِ إ ٜتعلف عًٝٗا َع اغُاض ايعٝٓني ٜوتطٝع ايطؿٌ بعـ إ ًُٜى ا٫ًٝا٤ بأعٔا٤ كتًؿ١ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜتشوى ا٫ًهاٍ املوتـٜل٠ يٝهتٌـ قٝطٗا 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜكّ ا٫ًهاٍ َٔ ٚكم اينداز ٚغرلٙ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜوتؼـّ ايٝـٜٔ يٌلب ايٌاٟ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ هٗن َٓٔـ٠ بايًُى َع ايهجرل َٔ ايب٢ٓ املؼتًؿ١ 

 ايتُٝٝن بايًُى 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜتعلف ع٢ً اًٝا٤ يف سكٝب١ َع١ًُ بٛاهط١ ملوِٗ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ هـ ْوؼ١ َٔ ٤ًٞ كاٙ يف اؿكٝب١ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ِٜـ اسـ ا٫ًٝا٤ يف اؿكٝب١ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜتعلف ع٢ً ا٫ًٝا٤ بتشووِٗ اثٓا٤ عِب عٝٓٝ٘ 

 ٚد٘ اسـِٖ ٜٚو٢ُ اؾن٤ ايقٟ ًُٜوٜ٘وتطٝع ايطؿٌ إ ٜتشوى  

 تهاٌَ َٗاكات ايوُع ٚايبِل 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜطابل ايِٛت َع ايِٛك٠ 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ٜطابل ايِٛك٠ َع اؿلن١ ٚايعهى بايعهى 

 ٜوتطٝع ايطؿٌ كٚا١ٜ ق١ِ ؼٟٛ اُٛاتا ٌٖٚ ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ِٜـك ايِٛت املٓاهب يف ايٛقت املٓاهب 

ٜوتطٝع ايطؿٌ إ ميٝن زلعٝا بني فُٛعات َتطابك١ َٔ ايِٛك , أٟ إٔ ايطؿٌ ٜوتُع اىل ايِٛت ثِ  

 ٌٜرل اىل ُٛك٠ َِـك ٖقا ايِٛت .
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 (21منٛفز كقِ )

 ٚايؿِٗ(اهتُاك٠ تكِٝٝ املٗاكات ايًػ١ٜٛ)تطٛك ايوُع ٚايٓطل اهِ ايُٓٛفز : 

 

 )تطٛك ايوُع ٚايٓطل ٚايؿِٗ( اهتُاك٠ تكِٝٝ املٗاكات ايًػ١ٜٛ

 : ...................................................   ايؿاسّ : ............................   ايعُل:ا٫هِ

كقِ 

 ايؿكل٠
 اهِ ايؿكل٠

 ايتاكٜؽ ايتاكٜؽ ايتاكٜؽ ايتاكٜؽ

٬َسعات 

 ايؿاسّ

ايتكِٝٝ 

 ا٭ٍٚ

 ,+- 

ايتكِٝٝ 

 ايجاْٞ

 ,+- 

ايتكِٝٝ 

 ايجايح

 ,+- 

ايتكِٝٝ 

 ايلابع

 ,+- 

      أهابٝع 3َٔ اي٫ٛؿ٠ ٚست٢ 

      ا٭ُٛات ايعٌٛا١ٝ٥ 1

      ُلاؾ غرل َٓتعِ َتهلك ٚترل بـٕٚ هبب 2

      ا٫بتواّ ٭ُٛات ايهباك 3

      ا٫هتذاب١ يِٛت اؾلي 4

      ايٓعل يٰػلٜٔ 5

      أًٗل 3أهابٝع ٚست٢  3َٔ 

      ايبها٤ نتعبرل عٔ ائٝل 6

أُٛات ُٚلاؾ عٓـ ايٌعٛك باؾٛع أٚ ا٭مل أٚ عـّ  7

 ايلاس١

     

      ؼلٜو اؾوِ اهتذاب١ يًِٛت 8

      ايتعبرل ا٫ْؿعايٞ 9

      ا٫بتواّ يٮُٛات املأيٛؾ١ 10

      أُٛت تـٍ ع٢ً ايولٚك )بـا١ٜ املٓاغات( 11

      اُـاك َكاطع ُٛت١ٝ 12

 اُـاك أُٛات َٔ َكطع ٚاسـ 13

 + تعبرلات ايٛد٘

     

      اُـاك أُٛات َتشلن١ يؿع١ٝ َجٌ )آٖع ٖع, آٖع ٖع( 14

      ايتٛقـ عٔ ايٌٓاط 15

      ايبشح عٔ َِـك ايِٛت 16

      ا٫ْتباٙ يًجـٟ أٚ داد١ ايلٓاع١ 17

      ٦ًٝنيايتٓكٌ بايبِل بني  18

      ايتٓكٌ بايبِلمٛ اي٤ٌٞ املؼؿٞ 19

      أًٗل 6أًٗل ست٢  3َٔ 

      اُـاك ا٭ُٛات ا٫ْؿعاي١ٝ 20

      ٓشو بِٛت عايٞ + َٓاغات 21

      ٜعًٛ ايِٛت + ُٝاغ 22

      تهلاك ا٭ُٛات 23

 َ اًاك٠

 ٕ ْطل

 ّ َؿّٗٛ
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      أُٛت بوٝط١ ٜكًـٖا + ايتعبرل عٔ ايولٚك 24

 

 ايؿكل٠ اهِ كقِ ايؿكل٠

 ايتاكٜؽ ايتاكٜؽ ايتاكٜؽ ايتاكٜؽ

 ٬َسعات ايؿاسّ
ايتكِٝٝ 

 ا٭ٍٚ
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ايتكِٝٝ 

 ايجاْٞ

 ,+- 

ايتكِٝٝ 

 ايجايح

 ,+- 

ايتكِٝٝ 

 ايلابع

 ,+- 

      ِٜـك أُٛات َتٓٛع١ 25

      تٛدٝ٘ ا٭ُٛات مٛ ا٭ًٝا٤ 26

      وب ا٭ُٛات اييت تِـك َٔ ايًعب 27

      َـ ايقكاعني 28

      َعلؾ١ َِـك ا٭ُٛات 29

      ايبشح عٔ اي٤ٌٞ املؼؿٞ 30

      كؾض ايطعاّ عٓـْا ٫ ٜهٕٛ دا٥عّا 31

      ٜوتطٝع إٔ ٜػرل طبك١ ايِٛت 32

      متٝٝن أؾلاؿ ا٭هل٠ َٔ ايػلبا٤ 33

      ايٍُٛٛ إىل ايًعب١ املؿ١ًٔ 34

      ؼـٜـ َِـك ايِٛت 35

      ا٭ًٝا٤ املؼؿ١ٝايبشح عٔ  36

      اؿٍِٛ ع٢ً ا٭يعاب 37

      ؾِٗ ُٝػ١ ا٭َل 38

      أًٗل ٚست٢ ه١ٓ 6َٔ 

      قاٚي١ تكًٝٝـ إميا٤ات ايهباك 39

      ًٜعب بذلؿٜـ ايِٛت أنجل َٔ َل٠ )٫ ٫ ٫( 40

      أُٛات َتعـؿ٠ املكاطع 41

      َكاطع َؿلؿ٠ )ؿا, نا, َا ...( 42

      ٜكًـ ا٭ُٛات ايًػ١ٜٛ ٚايػرل يػ١ٜٛ 43

      ايه١ًُ ا٭ٚىل 44

      تكًٝـ ايهًُات ايبوٝط١ + ؾِٗ اٱًاك٠ 45

      يعب١ ا٫هتػُاك١ٜ 46

      ايتٛقـ عٔ ايٌٓاط )ٜذلى ايًعب عٓـَا ٜطًب َٓ٘ فيو( 47

      ؾِٗ َعاْٞ بعض ايهًُات با٫كتباط 48

      ايو١َ٬ؾِٗ ن١ًُ ٫ َٚع  49

      ا٫هتذاب١ يٮٚاَل ايبوٝط١ اييت تِاسبٗا اًاك٠ 50

      ا٫هتذاب١ ي٬هِ 51

عـؿ ايه٬َات ٫ ٜنٜـ عٔ مخى نًُات )ٜوتؼـّ نًُتني  52

 بٌهٌ ُشٝض( 3أٚ 

     

      ٜوتُع باٖتُاّ يًػٓا٤ 53

      َٔ ه١ٓ إىل ه١ٓ ِْٚـ

      ا٫هتذاب١ يِٛت ايقات بامللآ٠ 54

      تكًٝـ ايهًُات 55

      ْطل ن١ًُ َاَا ٚ بابا 56
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      َه١ْٛ َٔ نًُتنياهتعُاٍ مج١ً  65

      أدنا٤ َٔ اؾوِ 3ا٫ًاك٠ إىل  66

      تٌػٌٝ ايًعب١ 67
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      اٱًاك٠ إىل مخو١ َٔ ايِٛك 71

      ٜتابع ا٭ٚاَل ايبوٝط١ 72

      َع٢ٓ عٌلٜٔ ن١ًُٜعلف  73

      هٓٛات 3َٔ هٓتني ست٢ 

      اهتؼـاّ ا٭ه١ً٦ 74

      إعاؿ٠ اؾٌُ ايكِرل٠ ٚا٭غاْٞ املأيٛؾ١ 75
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      تو١ُٝ يٕٛ ٚاسـ 79
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      اهتؼـاّ ُٝػ١ املآى 99
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      هٓٛات 5هٓٛات ٚست٢  4َٔ 

      ايتعلف ع٢ً أدنا٤ اؾوِ 102

      اتباع تعًُٝات َه١ْٛ َٔ ػطٛتني 103

      تو١ُٝ أكبع١ أيٛإ 104

      ايتعبرل عٔ اؿادات يبذو١ُٝ 105

      َكاك١ْ ا٭ٚمإ 106

      متٝٝن اؾٓى 107

      أًهاٍ ٖٓـه١ٝ 3اٱًاك٠ إىل  108

      اؿـٜح املؿّٗٛ  109

      طلغ ا٭ه١ً٦  110

      تو١ُٝ هت١ أيٛإ 111

      تو١ُٝ قطع ايٓكٛؿ 112

      15ايعـ اٯىل ست٢  113

      أًٝا٤ 3عـ  114

      ؼـٜـ ٚظٝؿ١ ايهًُات ايبوٝط١ 115

      تِٓٝـ ا٭ًٝا٤ إىل فُٛعات 116

      ػطٛات 3تعًُٝات َه١ْٛ َٔ اتباع  117

      متٝٝن أٚؾات ايٌٓاط اي١َٝٛٝ 118

      تهلاك ْػِ بوٝط 119

      سؿغ أغ١ٝٓ بوٝط١ 120

      ايتُٝٝن بني ا٭سذاّ 121

      هٓٛات 6ست٢  5َٔ 

      إعاؿ٠ أكبع١ أكقاّ َتتابع١ 122

      هلؿ ق١ِ بٛاهط١ ُٛك 123
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      20ايعـ اٯىل ست٢  124

      تِٓٝـ ا٭ًٝا٤ سوب أسذاَٗا 125

      تِٓٝـ ا٭ًٝا٤ سوب أًهاشلا 126

      َعلؾ١ ايُٝني ٚايٝواك 127

      ػطٛات 4اتباع تعًُٝات َه١ْٛ َٔ  128

      ؾِٗ َع٢ٓ ا٭كقاّ 129

      ؾِٗ َع٢ٓ ايولع١  130

      ؾِٗ َع٢ٓ ايٛقت 131

      ؾِٗ َع٢ٓ املهإ 142
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 ( 22منٛفز كقِ ) 

 ع٢ً ْطل ا٫ُٛات ايتـكٜب املتوًوٌ اهِ ايُٓٛفز : 

ّ  

 ايتعلف ع٢ً ًهٌ اؿلف/    / فلؿّا َهتٛبّا ع٢ً بطاق١. 1

 ايتعلف ع٢ً ًهٌ اؿلف/    / فلؿّا َهتٛبّا ع٢ً بطاق١. 2

 تكًٝـّٜا. ُٛت اؿلف/    / فلؿّاايطايب   إ ٜٓطل 3

 وُع فيو َٔ ث٬خ أُٛات.ٜ ُٛت اؿلف/    / فلؿّا عٓـَا إٔ ميٝن ايطايب  4

 فيو )قلا٠٤ ايٌؿاٙ( َٔ ث٬خ أسلف. ٜل٣ٝن ايطايب ُٛت اؿلف/    / فلؿّا عٓـَاإٔ مي 5

 ُٛت اؿلف/    / َت٬ِّ بِٛت َتشلى بوٝط )بايؿتش١, باي١ُٔ, بايهول٠( تكًٝـّا/ )َكطع(. ٜٓطل ايطايب إٔ  6

 ُٛت اؿلف/    / َت٬ِّ بِٛت َتشلى بوٝط )بايؿتش١, باي١ُٔ, بايهول٠( تًكا٥ّٝا/ )َكطع(.ٜٓطل ايطايب  إٔ  7

 كطع(.ُٛت اؿلف/    / َت٬ِّ بِٛت َتشلى طٌٜٛ تكًٝـّا/ )َٜٓطل ايطايب  إٔ  8

 ُٛت اؿلف/    / َت٬ِّ بِٛت َتشلى طٌٜٛ تًكا٥ّٝا/ )َكطع(.ٜٓطل ايطايب  إٔ  9

 ل٣ فيو )قلا٠٤ ايٌؿاٙ(.ٜاملكاطع َٔ بعٔٗا عٓـَا  ميٝن ايطايب إٔ  10

 وُع فيو.ٜاملكاطع َٔ بعٔٗا عٓـَا  ميٝن ايطايب إٔ  11

 ع٢ً َع٢ٓ ايه١ًُ/    / ن١ًُ تبـأ باؿلف املطًٛب. ٜتعلف ايطايبإٔ  12

 ُٛت اؿلف/    / يف أٍٚ ايه١ًُ تكًٝـّا. ٜٓطل ايطايب إٔ  13

 ُٛت اؿلف/    / يف أٍٚ ايه١ًُ تًكا٥ّٝا. إٔ ٜٓطل  ايطايب 14

 فيو(. ٜل٣ٝن ايطايب ايهًُات ايوابك١ قلا٠٤ ًؿاٙ )عٓـَاميإٔ  15

 عّا.اايوابك١ زل ايهًُات ٝن ايطايبميإٔ  16

 ُٛت اؿلف/    / يف ْٗا١ٜ ايه١ًُ تكًٝـّا. ٜٓطل ايطايب إٔ  17

 ُٛت اؿلف/    / يف ْٗا١ٜ ايه١ًُ تًكا٥ّٝا.  ٓطل ايطايبٜإٔ  18

 ل٣ فيو(ٜايهًُات ايوابك١ قلا٠٤ ايٌؿاٙ )عٓـَا  ميٝن ايطايب إٔ  19

 عّا.اايهًُات ايوابك١ زل ميٝن ايطايب إٔ  20

 ُٛت اؿلف/    / يف ٚهط ايه١ًُ تكًٝـّا. ٜٓطل ايطايب إٔ  21

 ُٛت اؿلف/    / يف ٚهط ايه١ًُ تًكا٥ّٝا. ٜٓطل ايطايب إٔ  22

 ل٣ فيو(ٜايهًُات ايوابك١ قلا٠٤ ايٌؿاٙ )عٓـَا  ميٝن ايطايب إٔ  23

 ايهًُات ايوابك١ زلعّا ميٝن ايطايب إٔ  24
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 (23منٛفز كقِ ) 

 قا١ُ٥ فُٛعات َؿلؿات ايًػ١ املهتوب١اهِ ايُٓٛفز : 

 

 قا١ُ٥ فُٛعات َؿلؿات ايًػ١ املهتوب١

 ....................       اهِ املعًِ /٠:...................................:.......................  ا٫هِ 

 ايتاكٜؽ :...............................

(يعـّ -َكـك٠ ايطؿٌ /ايطايب  يؿِٗ ٚيؿغ فُٛع١ َٔ املؿلؿات املؼتاك٠ ٜتِ ايتكِٝٝ بٌهٌ ؿٚكٟ ٜٚهٕٛ ع٢ً ًهٌ )+( ي٬دتٝام ) دـٍٚ توذٌٝ تكِٝٝ

 ا٫دتٝام .

 

 طعاّ ايؿِٗ  ايًؿغ طعاّ ايؿِٗ  ايًؿغ طعاّ ايؿِٗ  ايًؿغ

 ثّٛ    َدلؿ   سًٝب   

 بٌِ   دًٝٞ   بوهٜٛت  

 سلاّ   ؾٍٛ   عِرل  

 ػٝاك   فك٠   تؿاغ  

 بطٝؽ   بٝض   بلتكاٍ   

 يُٕٝٛ   ؾطا٥ل   َٛم  

 بًض   نٝو   بطاطى َك١ًٝ   

 اْاْاي   هٓـٜٚتٍ   ناناٚ   

 نلم   ػبن   هذل  

 ًَٛػٝ٘   بطاطى ًبى    ؾٌاك   

مبـ٠ ايؿٍٛ   

 ايوٛؿاْٞ 

 باَٝ٘   مبـ٠   

 طُاطِ   دنك    اٜوهلِٜ   

 نٛه١    بطاطى   ؿِ   

 عٓب   نُجل٣   ًٛكب١  

 ًَض    ؾًؿٌ   ثًر  

 اػل٣    أػل٣   َا٤  

 ٬َبى ايؿِٗ  ايًؿغ ٬َبى ايؿِٗ  ايًؿغ ٬َبى ايؿِٗ  ايًؿغ

 َعطـ   قُّٝ    ًلاب  

 دانٝت    ؾوتإ   سقا٤  

 دن١َ   امكاك   قبع١  

 ُٓـٍ    هشاب   بٓطًٕٛ  

 ؾا٬ْٝ   قُّٝ ّْٛ   بٝذاَ٘  

 ٬َبى ايؿِٗ  ايًؿغ ٬َبى ايؿِٗ  ايًؿغ ٬َبى ايؿِٗ  ايًؿغ

 ُـك١ٜ   دٝٓن   تٓٛك٠   

 عكاٍ   سلاؽ    ؾٛط١  

 عبا٠٤   طاق١ٝ    غذل٠  

 ؾًٓٝ٘   هلٚاٍ   ثٛب   

 سناّ    قب٘   نِ  

 أػل٣   نلاؾت٘   ٚهط  

 سٝٛاْات ايؿِٗ  ايًؿغ سٝٛاْات ايؿِٗ  ايًؿغ سٝٛاْات ايؿِٗ  ايًؿغ
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 ؿداد١   مجٌ   نًب  

 َاعن   طرل   قط١  

 تٝى   زلو   بكل٠  

 اهـ   بط١   سِإ  

 منل   محاك ٚسٍ   ؾكُ٘  

 عٓهبٛت   قٌُ   ثعبإ  

 اػل٣   ؾاك   ؾلاً٘  

 اؿٝٛاْات يٮطؿاٍ ا٭ندل هٓا : ميهٔ تـكٜب ا٫طؿاٍ ع٢ً فُٛعات اؿٝٛاْات ) ثـٜات , مٚاسـ, ..اخل(

 اؿٚات املٓنٍ ايؿِٗ  ايًؿغ اؿٚات املٓنٍ ايؿِٗ  ايًؿغ اؿٚات املٓنٍ ايؿِٗ  ايًؿغ

 َؿتاغ   مداد١   ًَعك١  

 ١ُٝٓٝ   ؿي١   ؾٓذإ  

 مبـ١ٜ   ابلٜل   نٛب  

 كـ٠   بطا١ْٝ   ُشٔ   

 َٓـٌٜ    ًٛن١   ههني   

 قـك   َك٠٬   َؿلَ  

 ػ٬ط   ق١ُِ    َؿو عًب  

 أػل٣    هذاؿ٠    ٚهاؿ٠   

 ايعاب ايؿِٗ  ايًؿغ ايعاب ايؿِٗ  ايًؿغ ايعاب ايؿِٗ  ايًؿغ

 ؿ١َٝ   ٚيـ   نل٠  

 ًاس١ٓ   هٝاك٠   ؿب  

 ٜـؼهِ   ؿٚك   يعب١ ُٛت١ٝ  

 علب١   ؿكاد١     قلْ ايًعب  

 يعب تلنٝب   تلانٝب   طا٥ل٠  

 َلدٝش١   مسًٝك١   َلادٝض  

 اػل٣   تنسًل    م٫د١   

 اَانٔ  ايؿِٗ  ايًؿغ اَانٔ ايؿِٗ  ايًؿغ اَانٔ  ايؿِٗ  ايًؿغ

 ٚهط ايبًـ   قٌ اسق١ٜ   َع ايو١َ٬   

 َطاؾ٧   ُٝـي١ٝ    َٓنٍ   

 سـٜك١   قٌ ايعاب    َوذـ  

 َوتٌؿ٢   اٜوهلِٜ   َـكه١   

 ْاؿٟ   َهتب طبٝب   بكاي١  

 اػل٣   َك٢ٗ   َطعِ   

 ايتٛاٌُ ايؿِٗ  ايًؿغ ايتٛاٌُ ايؿِٗ  ايًؿغ ايتٛاٌُ ايؿِٗ  ايًؿغ

 اْذلْت   دٛاٍ   تًؿٕٛ  

 هُٝٓا    كاؿٜٛ   تًؿنٜٕٛ  

 بلٜـ   دٗام ٫هًهٞ   كها٥ٌ   

 ؾٝوبٛى   ٚاتواب    بلٜـ ايهذلْٚٞ  

 اػل٣    َٛقع   تٜٛذل  

 َٛا٬ُت ايؿِٗ  ايًؿغ َٛا٬ُت ايؿِٗ  ايًؿغ َٛا٬ُت ايؿِٗ  ايًؿغ

 ؾإ   ًاس١ٓ   هٝاك٠  

 قاكب   قطاك   طا٥ل٠  
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 ؿكاد١   هؿ١ٓٝ   غٛا١ُ   

 تقنل٠    ْؿاث١   َلنب١  

 اػل٣   ادل٠   يُٝٛمٜٔ  

 اثاخ ايؿِٗ  ايًؿغ اثاخ ايؿِٗ  ايًؿغ اثاخ ايؿِٗ  ايًؿغ

 طاٚي١   نلهٞ عايٞ   هلٜل اطؿاٍ  

 ملب١   طاٚي١    هلٜل   

 نٓب١   ملب١   نلهٞ  

 اكؾـ   غلؾ١ ٬َبى   ؿكز  

 ث٬د٘   بٛػام   ؿ٫ٚب  

 َػو١ً    باْٝٛ    محاّ   

 ساؾ١ ايطاٚي١   نلهٞ ٖنام    ُٛك٠  

 اػل٣    نلهٞ ؿٚاك    ه١ً ٬َبى   

 ادنا٤ ايبٝت ايؿِٗ  ايًؿغ ادنا٤ ايبٝت ايؿِٗ  ايًؿغ ادنا٤ ايبٝت ايؿِٗ  ايًؿغ

 أك١ٝٓ    ايـٚكايعًٟٛ   املٓنٍ   

 هذاؿ٠   ايـٚك ايوؿًٞ    املطبؽ  

 بواط    ػاكز   محاّ  

 هتا٥ل    ايباب ا٫َاَٞ   ؽ. ّْٛ  

 ما١ٜٚ    ايباب اـًؿٞ    ؽ. َع١ٌٝ  

 بًه١ْٛ    باب ايؿٓا٤    ؽ. طعاّ   

 هطض   باب ايٌاكع   ؽ. دًٛي  

 ًا١ً    ًباى   َلساض  

 ؿكؾ١ ايٓاؾق٠    ايباب َكبض   بـكّٚ   

 َـػ١ٓ   ه٬مل   ؽ. ايعا١ً٥   

 ٌَب    هكـ     

 َٛقـ   نلاز   ممل  

 غِٔ   ًذل٠   هٝاز /هٛك  

 عٌب   طني   محاّ هباس١  

 اػل٣   ًَشل    ٌَب  

 اؿٚات ايؿِٗ  ايًؿغ اؿٚات ايؿِٗ  ايًؿغ اؿٚات ايؿِٗ  ايًؿغ

 ؿبابٝى   َجكاب    َطلق١   

 َكّ   َذل   َواَرل  

 َهٓو١   ؾلًا٠ ؿٖإ   مكاؿ١ٜ   

 َهٓو١نٗلبا١ٝ٥   بهل٠   َؿتاغ كبط   

 اهؿٓذ١ تٓعٝـ   هًِ   ٌَٓاك  

 ؿيٛ   َكٌط١   َؿو   

 ػلطّٛ   َان١ٓٝػٝاط١   ههلٚب  

 ًطاؾ١   ملب١ ؾ٬َ    ناَرلا  

 فلؾ١   نلٜو   ٌَط اؿٌا٥ٍ  

 دلاك٠    دلاك٠ اعٌاب   َكًِ   

 أػل٣   ؾأي    قلاخ   

 َعـات ايؿٌِ ايؿِٗ  ايًؿغ َعـات ايؿٌِ ايؿِٗ  ايًؿغ َعـات ايؿٌِ ايؿِٗ  ايًؿغ
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 ؿكز   قًِ كُاْ   ٚكم  

 هبٛك٠   قًِ هبٛك٠   َكّ  

 طباًرل   ًلٜط   َعذٕٛ  

 يٛس١ ايبٝاْات    سِرل٠    ايٛإ   

 قا١ٜ    بلا١ٜ    َوطل٠   

 أػل٣    نُبٝٛتل    ػلٜط١   

 غلف املـكه١ ايؿِٗ  ايًؿغ غلف املـكه١ ايؿِٗ  ايًؿغ غلف املـكه١  ايؿِٗ  ايًؿغ

 ا٫ٚؿ   َٛقـ اؿاؾ٬ت   ايؿٌِ   

 ع٬ق١ َعطـ   محاّ   غلؾ١ املٛهٝك٢  

ُاي١ ايعاب   

 َػًك١

 علب١ ُػرل٠    بٓات  

 غلؾ١ املعًُني    ا٫فاع١    ايواس١   

 امللاهٌ    اؿاكي    َهتب املـٜل  

 اػل٣   ايتـبرل    املكِـ  

 ايِش١ ٚايعٓا١ٜ   ايؿِٗ  ايًؿغ ايِش١ ٚايعٓا١ٜ   ايؿِٗ  ايًؿغ ايِش١ ٚايعٓا١ٜ   ايؿِٗ  ايًؿغ

 ٌَط    ؾلًا٠ اهٓإ    ؾلًا٠   

 ُابٕٛ    غوٌٝ ٬َبى   َٓـٌٜ   

 باكؿ   َٓاؿٌٜ    ًاَبٛ   

 امل هٔ    امل كاي   امل َعـ٠  

 ؿٚك٠    كًض    َعكِ   

 أػل٣    ب٬هذل   ؾٛط ُش١ٝ   

ايعٓا١ٜ يٮطؿاٍ  ايؿِٗ  ايًؿغ

 ا٭ندل هٓا   

ايعٓا١ٜ  ايؿِٗ  ايًؿغ

يٮطؿاٍ 

 ا٭ندل هٓا   

ايعٓا١ٜ يٮطؿاٍ  ايؿِٗ  ايًؿغ

 ا٭ندل هٓا   

 ُٚؿ١ طب١ٝ    َٝنإ سلاك٠   اهدلٜٔ   

 نلِٜ س٬ق١    َٛي س٬ق١    فؿـ ًعل  

 أػل٣    َهٝاز    عطل   

 قٛاْني ايعا١ً٥  ايؿِٗ  ايًؿغ  قٛاْني ايعا١ً٥  ايؿِٗ  ايًؿغ  قٛاْني ايعا١ً٥  ايؿِٗ  ايًؿغ 

 ػاٍ   دـ   َاَا  

 ػاي١    دـ٠   بابا  

 ابٔ عِ    عِ    اؾ  

 اػل٣    ع١ُ   اػت  

         

 أعُاٍ ايؿِٗ  ايًؿغ  أعُاٍ ايؿِٗ  ايًؿغ  أعُاٍ ايؿِٗ  ايًؿغ 

اػِا٥ٞ    اـبام  

 ػٌُٝ

 ها٥ل ايباْ  

 ايؿ٬غ   طبٝب اهٓإ    احملاهب   

عاٌَ قط١    مباٍ   كدٌ اطؿا٤  

 ايبٓنٜٔ

 ُشؿٞ    اَني َهتب١    دٛاٖلدٞ  

 با٥ع اؾلا٥ـ   َٝهاْٝهٞ    هاعٞ ايدلٜـ  
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 هباى   طٝاك    ممل١ٓ   

 ههلترل    َو٪ٍٚ َبٝعات   ًَِض   

ها٥ل    ها٥ل تهوٞ   

 ايذلانتٛك

 اؾلهٕٛ   

 أػل٣    َٗٓـي    َعًِ   

 ظلٚف املهإ  ايؿِٗ ايًؿغ  ظلٚف املهإ  ايؿِٗ ايًؿغ  ظلٚف املهإ  ايؿِٗ ايًؿغ 

املوت٣ٛ ا٫ٍٚ   

 :ع٢ً

 عٔ   يف  

 مجٝعا   ػاكز   ؼت  

       بعٝـا عٔ   

املوت٣ٛ ايجاْٞ   

 :ؾٛم

 دن٤   أع٢ً   

 أَاّ    سٍٛ   اػاٙ  

 ٚكا٤   أع٢ً   أَاّ   

       ظاْب   

املوت٣ٛ ايجايح:   

 دٓب 

 يًؼًـ   ْٗا١ٜ اي٤ٌٞ  

 قًٌٝ    ؼت   ي٬َاّ  

املوت٣ٛ ايلابع :   

 ػًـ

 ا٭ٍٚ   أع٢ً   

 ؾٛم   أػل٣   ا٭ػرل   

 ؼت   بني   تعـٟ  

 ػاكز   ٚهط   ؿاػٌ   

 بعٝـ   قلٜب   ػ٬ٍ  

 ميني    ما١ٜٚ    َلنن  

 بعـ   ؾٌِ    ٜواك  

 ايجاْٞ    ا٭ٍٚ    بايذلتٝب   

    ا٭ػرل   ايجايح  

 املؿاِٖٝ  ايؿِٗ  ايًؿغ  املؿاِٖٝ  ايؿِٗ  ايًؿغ  املؿاِٖٝ  ايؿِٗ  ايًؿغ 

 ققك   باكؿ   ساك  

 سنٜٔ    هعٝـ   ْعٝـ  

 ثكٌٝ   ػٌٔ    ْاعِ   

 بط٧   هلٜع   ػؿٝـ  

 مجٌٝ    كتًـ   َتٌاب٘   

 ٖاؿ٨   ٓٛٓا٤    بٌع  

 غاَل   ْاعِ   ػٌٔ   

 باكؿ   ؿاؾ٧    ؾاتض  

 أمحل    بٓؿوذٞ    ايٛإ :بلتكايٞ  

 أمكم   أػٔل    أُؿل   

 بين    أبٝض    أهٛؿ  

 َلبع   ؿا٥ل٠    أػل٣ : ػط  
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 كلٚط   َوتطٌٝ    َجًح  

 ُػرل    نبرل   َتكاطع  

 نٌ   قِرل   طٌٜٛ   

 ٧ًَٝ   ؾاكؽ   ٫ ٧ًٝ  

 زلني    أقٌ   أنجل   

 طٌٜٛ   ٖنٌٜ   مٝـ  

 ٓٝل   علٜض    قِرل   

 نجرل    ا٫قٌ   ا٫نجل   

 ِْـ   مجٝع   قًٌٝ  

 َتعـؿ   نٌ َٔ   نٌ   

 )عاقٌ (مٚز    نعـؿ   تكلٜبا   

 ْؿى اؿذِ    ُؿل    مٚز )غرل عاقٌ(  

 ا٫عـاؿ بايهًُات    ن١ُٝ    ٜواٟٚ   

 ث٬ث١    اثٓإ    ٚاسـ   

 أػل٣    مخو١    أكبع١   

 ظلٚف اينَإ  ايؿِٗ  ايًؿغ  ظلٚف اينَإ  ايؿِٗ  ايًؿغ  ظلٚف اينَإ  ايؿِٗ  ايًؿغ 

 ؾُٝا بعـ    ُباسا    ايّٝٛ   

 سا٫   بعـ ايعٗل    غـا   

 قبٌ    اٯٕ   أَى  

 ْٗا١ٜ    بـا١ٜ    بعـ  

 ؿا٥ِ –عاؿ٠    َتاػل   َبهلا   

 ظٗل   ّٜٛ   أبـا  

 ًٗل    أهبٛع   يٌٝ  

 ايتايٞ   ٖقا    ه١ٓ  

 هاع١    ؿقٝك١   ا٫ػرل   

 أػل٣   أػرلا   أ٫ٚ   
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 (24منٛفز كقِ )

 ٛك ايًػ١ ا٫هتكباي١ٝ ٚا٫كهاي١ٝايُٓٛفز : امللدع يف َلاسٌ تطاهِ 

 ايًػ١ ا٫كهاي١ٝ  ايًػ١ ا٫هتكباي١ٝ  ايعُل

 ابتوا١َ اْعهاه١ٝ يٲثاك٠ ايًُو١ٝ ٚاؾو١ُٝ.   ًٗل ٚاسـ

 ا٫بتوا١َ يِٛت ايهباك 

 اشلـ٤ٚ غايبّا َع ا٭ُٛات املأيٛؾ١ 

  

  .إُـاك اُٛات يف ا٭ٜاّ ايجُا١ْٝ ا٭ٚىل 

  .أُٛات سٓذلٜ٘ ُػرل٠ 

  .ايِلاؾ ٜٚتبأٜ اعتُاؿّا ع٢ً املجرلات املؼتًؿ١ 

 ٜٔايٓعل يٮػل 

أْٛاع كتًؿ١ َٔ ايِلاؾ اهتذاب١ يٮمل ٚاؾٛع ٚعـّ   ًٗلإ 

 ايلاس١. 

  .َٞٓاغا٠ ٖٚـٌٜ يف ًهٌ يعب ُٛت 

  .ًِٜٓتب٘ بوٗٛي١ يِٛت املته 

 .ايبها٤ نتعبرل عٔ ائٝل 

  .٘ا٫هتذاب١ يِٛت 

  .ابتوا١َ ادتُاع١ٝ 

 ا٫هتذاب١ إىل ْػُات ايِٛت ايػآب١ َٔ ػ٬ٍ ايِلاؾ.   ًٗٛك  3

  .ٌٜا٫هتذاب١ إىل ايٓػُات املؿلس١ َٔ ػ٬ٍ اشلـ 

 .مٜاؿ٠ ايٛعٞ يًب١٦ٝ احملٝط١ 

  .ٍائشو بِٛت عا 

  .ا٫هتُلاك باملٓاغا٠ 

  .إُـاك َكاطع ُٛت١ٝ 

ا٫هتذاب١ ئًذٝر ٚايِٛت َٔ ػ٬ٍ ا٫هتـاك٠ مٛ   ًٗٛك  4

 َِـك ايِٛت. 

  .إعاؿ٠ ن١ًُ َٔ َكطع ٚاسـ 

  .ايتعبرل بايًعب با٭ُٛات ايقات١ٝ 

 ٜبـأ ٜؿِٗ َع٢ٓ ايتِلٜـ يف املعاْٞ.   ًٗٛك  5

  .ا٫هتذاب١ إىل ايه٬ّ املؿلغ َٔ ػ٬ٍ ائشو 

  .املٓاغا٠ املًؿت١ ٚاملعدل٠ عٔ اؿادات 

  .ايتعبرل ايِٛتٞ ناهتذاب١ ؿب املعلؾ١ 

  .ايتعبرل عٔ عـّ ايلاس١ 

 قٍٛ عـ٠ َكاطع.   مٜاؿ٠ ايٛعٞ ٚا٫هتذاب١ يًب١٦ٝ.   ًٗٛك 6

 ا٫ُػا٤ ٚا٫ْتباٙ املتناٜـ٠ يًهًُات اؾـٜـ٠.  ًٗل 6-12

 ( 8ا٫هتذاب١ يٌؼّ قـؿ َع عُل  .)ًٗٛك 

 ( ٚازل٘ َع عُل )ًٗٛك(.  9ؾِٗ ن١ًُ )٫ 

 ٘10ناهتذاب١ بٓعِ أٚ ٫ يبعض ا٭َج١ً عُل ) ٖن كأه 

 ًٗٛك(. 

 ( 12أٚ  11ٜتبع ايتعًُٝات ايبوٝط١ َع عُل  .)ًٗلّا 

  ِاملعاْٞ املؿلؿ٠ املًُٛه١ أٚ  –ْٛع ايه١ًُ ٖٛ ا٫ه

 اؿكٝك١ٝ.

  .ايبـ٤ باهتعُاٍ ا٭مناط ايتِلٜؿ١ٝ 

  اهتعُاٍ ايعـٜـ َٔ ا٭ُٛات ايه١َٝ٬ ٚغرل ايه١َٝ٬

 بٌهٌ تعبرل عٌٛا٥ٞ. 

 ( 7أْػاّ غٓا١ٝ٥ َع عُل  .)ًٗٛك 

 ( ا٫هتُتاع بتكًٝـ  12 – 9ايبـ٤ باملِاؿا٠ َع عُل )ًٗل

 ا٭ُٛات. 

 ( 12 – 10ظٗٛك أٍٚ ن١ًُ َع  .)ًٗل 

 ( 12 – 10قاٚي١ تو١ُٝ ا٭ًٝا٤ عٓـَا توتجاك َع عُل 

 ًٗل(. 

  ( ًٗل. 12نًُات َع عُل ) 8 – 5اَت٬ى 

 .إعاؿ٠ ا٭ُٛات َٓتذ١ فاتّٝا 

  .اهتعُاٍ منط ايتٓػِٝ َع ايه٬ّ احملـؿ 

  .ْاظٗاك أُٛات َباًل٠ ٚإوا٤ات يٮًٝا٤ ٚا٭ًؼا 

 ًٗل.  18ؾِٗ ا٭ٚاَل ايبوٝط١ ٚاملُٓٛعات َع عُل   ه١ٓ 2 – 1

 َ 14ل )َعلؾ١ ا٭ًٝا٤ ٚا٭ًؼاْ ٚاؿٝٛاْات املأيٛؾ١ َع 

 ًٗل(.  18 –

 ( 20ؼـٜـ ث٬خ أدنا٤ َٔ اؾوِ َع عُل  .)ًٗل 

 ( 22ؼـٜـ مخو١ أدنا٤ َٔ اؾوِ َع عُل  .)ًٗل 

  ٞ39ًٗل ٚ 18% َٔ ايهًُات ٖٞ أزلا٤ َع عُل 50سٛاي %

 ًٗلّا.  24َع عُل 

  َٔ ن١ًُ  200ًٗل ٚ 18ن١ًُ َع عُل  20 – 10اَت٬ى

 ًٗل.  24َع عُل 

  اهتعُاٍ ايه٬ّ ايتًػلايف )سقف ا٭ؿٚات, بأؾعاٍ املواعـ٠
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 ٙتٓؿٝق أٚاَل َٔ ػط٠ٛ ٚاسـ 

 إٔ ٜوتُع إىل قِّ قِرل٠ 

 ... اخل(.

  .إدلا٤ قاؿث١ تعبرل١ٜ ٚتِلٜؿ١ٝ 

  ,ٌٝظٗٛك ايِؿات ٚايعلٚف يف ايه٬ّ َجٌ, دٝـ, ه٤ٞ, مج

 هاػٔ, باكؿ, ... اخل. 

 ١ َجٌ كأ٣, فٖب, أؿا٤. ظٗٛك أًهاٍ ايؿعٌ ايبوٝط 

  .أٍٚ ًب٘ مج١ً 

  .أٍٚ مج١ً 

  .أٍٚ ُٓرل َع متٝٝن دن٥ٞ َجٌ أْا, أْت ... اخل 

إظٗاك ؾِٗ يهًُات عـٜـ٠ َٔ ػ٬ٍ اػتباك ُٛك َٓاهب١   ه١ٓ 2-2.5

 ًٗل(.  27 – 24َع عُل )

  ,ٌَعلؾ١ ٚؼـٜـ تِٓٝؿات عا١َ ٫هِ ايعا١ً٥ َجٌ: طؿ

 دـ, أّ, ... اخل.

 ؾل )َٔ ٚع٢ً(. متٝٝن أسلف ا 

  .)ايتُٝٝن بني )ٚاسـ ٚايعـٜـ 

  .ا٫ُػا٤ يًكِّ ايبوٝط١ 

  .ٍؼـٜـ اي٤ٌٞ َٔ ػ٬ٍ ا٫هتعُا 

  .ؾِٗ ن١ًُ تعاٍ, افٖب, اكنض, تٛقـ, اعط, ػق 

 .ْٞؾِٗ ايؿلٚم يف املعا 

  .ؾِٗ ناؾ١ تلانٝب اؾ١ًُ 

  ًٗلّا.  30 – 27ؾِٗ ايؿلٚم يف ا٭سذاّ َع 

  ًٗلّا.  24تو١ُٝ أًٝا٤ َأيٛؾ١ يف ايب١٦ٝ َع عُل 

  .ٜبـأ انؿاض ْوب١ ايه٬ّ غرل املعلٚف 

  َٔ ن١ًُ, ٚتٌهٌ ا٭زلا٤ َا ْوب١  300 – 200ميتًو

 %. 14.6% ٚائُا٥ل 70% ٚايعلٚف 21% ٚا٭ؾعاٍ 38.6

  ٜٔطلغ أه١ً٦ بوٝط١ َلنن٠ سٍٛ ايقات غايبّا َجٌ أ

 ايطايب؟ 

  .قٍٛ ا٫هِ نا٬َّ 

  .ٞاتباع ن٬ّ مٟٛ فاتٞ اكػاي 

  .إعاؿ٠ كقُني َٔ ايقانل٠ 

  .اهتعُاٍ ا٭ؿٚات بٌهٌ ُشٝض 

  .اهتعُاٍ سلف )ٚ( َجٌ: َاَا ٚبابا 

ن١ًُ يف عُل  400مٜاؿ٠ َتواكع١ يف ؾِٗ ايهًُات )سٛايٞ   ه١ٓ 2.5-3

 ًٗلّا(. 36ن١ًُ يف عُل  800ًٗلّا ٚ 30

  ,ٌا٫هتذاب١ إىل ا٭ٚاَل باهتعُاٍ ع٢ً, ؼت, ؾٛم أهؿ

 قؿن ... اخل. 

  ا٫هتذاب١ يٮٚاَل باهتعُاٍ ؾعًني فٚ ١ًُٚ َجٌ كنض

 بولع١. 

  .ؾِٗ يعب ايـٚك 

  .ميهٔ إٔ ٜٓؿق أَلٜٔ بوٝطني 

  أدنا٤ َٔ اؾوِ.  7وـؿ 

  .ٜعٗل ا٫ٖتُاّ يف ًلغ ملافا ٚنٝـ 

  .إظٗاك ؾِٗ يًِؿات املٌذلن١ 

 ًاك٠ اىل هبع أيٛإ.اٱ 

  ًٗلّا.  30ايبـ٤ باهتعُاٍ ا٭ؾعاٍ املؼتِل٠ َع عُل 

  ًٗلّا.  30تكًٝـ تٛسٝـ نًُتني َع عُل 

  ًٗلّا.  30ظٗٛك عـّ ايط٬ق١ َع عُل 

  ٞن١ًُ.  900مٜاؿ٠ َتواكع١ يهًُات سٛاي 

  اهتعُاٍ مجٌ بوٝط١ قِرل٠ 

  ٞايه٬ّ. 90ؾِٗ سٛاي َٔ % 

 .ِّكبط ؼ٬ًٝت بوٝط١ بايك 

  .ٜوتُل مبشاؿث١ َؿٝـ٠ 

  .ٙايتشـخ َع ْؿو٘ عٓـَا ًٜعب ايطؿٌ يٛسـ 

  .اؿـٜح عٔ ػدلات ؾٛك١ٜ 

  .ُٚـ ايؿعٌ يف نتاب قـؿ 

  .ايبـ٤ بطلغ ا٭ه١ً٦ 

  .٘ؼـٜـ اي٤ٌٞ َٔ ػ٬ٍ ازل٘ ٚاهتعُاي 

  .اهتعُاٍ ُٓا٥ل ًؼ١ِٝ 

  .ٌايبـ٤ باهتعُاٍ تعلٜـ ايؿع 

  .ايبـ٤ باهتعُاٍ تِلٜـ ا٭زلا٤ 

 باهتعُاٍ ايِؿات.  ايبـ٤ 

  .اهتعُاٍ أسلف اؾل 

 .ايتعبرل عٔ ايلؾض 

  .ايو٪اٍ يٰػل 

  .ٜوتطٝع تو١ُٝ ث٬خ أًٝا٤ يف ُٛك٠ 

  .ٜعلف عـؿ قًٌٝ َٔ ايوذع يف ايه٬ّ ٜهلك ث٬خ ػاْات كق١ُٝ 
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 ؼؤ َٗاكات ا٭ُػا٤ ٚايبـ٤ بايتعًِ َٔ ا٫هتُاع.   هٓٛات  3-4

  ن١ًُ َع عُل أكبع هٓٛات.  1500ؾِٗ ست٢ 

  .ؾِٗ اؾٌُ, اؿلن١ٝ ٚاملعكـ٠ 

  .ٞتعًِ َعاْٞ ادتُاع١ٝ َٓاهب١ يًتٛاٌُ ايًؿع 

 ِايتعلف ع٢ً أدنا٤ اؾو 

 .اتباع تعًُٝات َه١ْٛ َٔ ػطٛتني أٚ ث٬خ ػطٛات 

 

  َٔ ن١ًُ متٝٝن١ٜ.  1500 – 900ميتًو 

  ٞايوٝاقات.  % يف َعع100ِ – 90ؿكد١ ٚٓٛغ ايه٬ّ سٛاي 

  .ميهٔ ا٫هتُلاك باحملاؿث١ ايط١ًٜٛ 

  .ٜٜٔوٝطل ع٢ً اٯػل 

 )ٍ,ؼؤ َٗاكات ايٓطل َع ٚدٛؿ ُعٛبات يف سلف )ك 

  .اهتعُاٍ مج١ًٝ َعكـ٠ َٚلنب١ ٚه١ًُٝ قٛاعـّٜا 

  .اهتعُاٍ ُشٝض يًذُع ُٚٝؼ املًه١ٝ 

  .ٌُاهتعُاٍ ا٭َل ٚايتٛنٝـ يف اؾ 

 .اهتعُاٍ أؿا٠ اٍ ايتعلٜؿ١ٝ 

 .ٞٓاهتعُاٍ ُٝػ١ املا 

  .ٍاهتعُاٍ اػتِاك ا٭ؾعا 

  .َلس١ً طلغ ه٪اٍ ملافا 

  .اهتعُاٍ َافا أٜٔ نٝـ 

  .ٔاهتعُاٍ ُٓرل م 

 .تو١ُٝ ا٭يٛإ ايل٥ٝو١ٝ 

  10ايعـ ا٫يٞ ست٢ 

 .ؼـٜـ ٚظٝؿ١ ا٭ًٝا٤ 

 .ايتعبرل عٔ اؿادات اؾو١ُٝ 

  ٌاهتعُاٍ ايكٝاهات ايتٌب١ٝٗٝ ايعهو١ٝ َجٌ ا٭ؾ طؿ

 ػت ... اخل.فنل ٚأ

  ن١ًُ.  2000ميتًو َا ٜكاكب 

 ن١ًُ.  2000 – 1500ؾِٗ َٔ   هٓٛات 4-5

  َٔ أؾعاٍ.  3-2تٓؿٝق أٚاَل َعكـ٠ أنجل 

 .ؾِٗ َع٢ٓ إفا, بوبب, َت٢, ٚملافا 

  نًُات.  4.3َتٛهط اؾ١ًُ 

  .ْطل ايِٛاَت ٚايِٛا٥ت ٚا٭ُٛات 

  ٍبٌهٌ ُشٝض. 80ايجٓا١ٝ٥ ٜعاؿ % 

  .ٜعلف ايهًُات َٔ سٝح اهتعُاشلا 

  .ٌانتُاٍ ايًػ١ َٔ سٝح ايذلنٝب ٚايٌه 

  .اهتعُاٍ أسلف ايعطـ ٚؾِٗ أسلف اؾل 

  .اهتعُاٍ مجٌ ط١ًٜٛ ٚأنجل تعكٝـّا 

  ا٫هتذاب١ إىل ا٭ه١ً٦ ايبوٝط١, َجٌ َٔ َافا َٛٓٛع

 ايبٝت. 

  ٜكٍٛ ق١ِ عٔ ْؿو٘ ٚعٔ ايب١٦ٝ َُٛٛي١ باهتٌاك٠

 بوٝط١. 

  يف إْتاز أػطا٤ قٛاعـ١ٜ. اهتُلاك 

  ِٜٚـ ا٭ًٝا٤ اعتُاؿا ع٢ً يْٛٗا أٚ ًهًٗا أٚ سذُٗا أ

 ٚظٝؿتٗا

 ن١ًُ.  2800 – 2500ؾِٗ سٛايٞ   هٓٛات 5-6

  ْ٘ا٫هتذاب١ بٌهٌ ُشٝض أنجل إىل اؾٌُ املعكـ٠, إ٫ أ

 ٫ٜناٍ تٌٍٜٛ بايتٛقٝت َٔ سٝح اؾٌُ املوتؼـ١َ. 

  ٔن١ًُ.  2500ٜعدل ع 

  نًُات.  6 – 5َتٛهط طٍٛ اؾ١ًُ 

  َٔ 5/6إٔ ِٜـ ايِٛك اييت تعلض عًٝ٘ ظٌُ َه١ْٛ 

 نًُات

  .ٚٓٛغ ايٓطل 

  اهتعُاٍ ناؾ١ تلنٝب ًب٘ اؾ١ًُ ٚا٫هتُلاك بإْتاز

 أػطا٤. 
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  .اهتعُاٍ ائُا٥ل بٌهٌ َوتُل ُٚشٝض 

  أع٢ً  –أندل, عايٞ  –اهتعُاٍ ُؿات املكاه١ َجٌ: نبرل

 ... اخل. 

  ٍايتًؿٕٛ ٚاهتُلاك باحملاؿث١. اهتعُا 

  .ا٫هتُاع يًكِّ ٚاؿهاٜات 

  .تباؿٍ املعًَٛات أٚ طلغ ا٭ه١ً٦ ٚايكِّ فات اي١ًِ 

  .اهتعُاٍ أسلف اؾل, َجٌ َٔ, إىل, عٔ, ع٢ً ... اخل 
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 (25منٛفز كقِ )

 تِٓٝؿات عا١َ يٮُٛاتاهِ ايُٓٛفز : 

 

 يٮُٛاتتِٓٝؿات عا١َ 

 فُٛعات ا٭ُٛات:

 ا٭ُٛات املٌذلن١ يف اجملُٛعات اجملُٛع١

 " غ, خ, ٖع, َ, ؾ, ْ, ف, ي, ى, ت" ,)ط,م ,٤( املُٗٛه١

 )/أ/,/ب/, /ز/, /ؿ/, /ف/, /ك/, /م/, /ض/ ,/ظ/, /ع/, /ؽ/, /ٍ/, /ّ/, /ٕ/, /ٚ/,/ٟ/( اجملٗٛك٠

 )ب, ت , ط, ؿ , ض , ى, ز , م, ٤( ا٫ْؿذاك١ٜ

 )َ , ْ , م, ؾ, ؽ , ٖع, خ, ف, ظ, ف, َ, غ , ع, أ( ا٫ستهان١ٝ

 ٍ, ٕ, ع , ّ , ك بني ايٌـ٠

 )ّ , ٕ( ا٭ْؿ١ٝ

 )ٍ, ك( ايوا١ً٥

 )ٚ,ٟ ( ًب٘ املتشلن١

 )ب, ّ( ايٌؿ١ٝ

 )ي , َ, ْ, م( ايًواْٞ هين )ؿاػٌ ايؿِ(

 ) خ, ف, ظ( ايًواْٞ هين )ػاكز ايؿِ(

 )ع , غ( اؿًكٞ

 )ؾ, ؽ( ايًٗا٥ٞ

 )٤, ٖع( سٓذلٟ

ِّٞ  )ف( ايٌؿٞ ِه

 )َ , ز, ٟ( ايوكـ سًكٞ

 )غ , ع( ايبًعَٛٞ

 عا٬٥ت ا٭ُٛات

 ايِٛت املؿذلض ايبـ٤ ب٘ يًتـكٜب عا٬٥ت ا٭ُٛات

 /ت/ /ت/ ,/ط/, /ؿ/, /ض/

 /ى/ /ى/ ٕ /ز/, /م/

 /ي/ /ي/, /َ/, /ْ/, /م/

 /خ/ /خ/ , /ف/, /ظ/

 /غ/ /غ/, /ٖع/

 /ؾ/ /ؾ/ , /ؽ/

 /ب/ /ب/, /ّ/

 /ٍ/ /ك/ , /ٍ/

 ايتِٓٝـ اعتُاؿا ع٢ً نٝؿ١ٝ ايٓطل

 ا٭ُٛات اييت تٓطبل عًٝٗا ٖقٙ اـا١ُٝ نٝؿ١ٝ ايٓطل

 ب, ت, ط, ؿ, ض, ى, م, ٤, ز ا٭ُٛات ا٫ْؿذاك١ٜ

 ف, خ, ظ, ي, ْ, م, َ, ؾ, ؽ, غ, ع, ٖع ا٭ُٛات ا٫ستهان١ٝ

 /ك/ ايِٛت استهانٞ َهلك

 /ٍ/ داْيب ايِٛت استهانٞ

 /ٚ/, /ٟ/ ا٭ُٛات ا٫ستهان١ٝ ا٫ْوٝاب١ٝ )ًب٘ ُٛت ايع١ً(
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 تِٓٝـ ا٭ُٛات َٔ سٝح نٝؿ١ٝ ْطل ايِٛت ٚكلز ايِٛت:

 /ب/ ايِٛت ا٫ْؿذاكٟ ايٌؿٟٛ

 /خ/ , /ط/ ا٭هٓا١ْٝ -ا٭ُٛات ا٫ْؿذاك١ٜ

 /ؿ/ , /ض/ ايًج١ٜٛ -ا٭ُٛات ا٫ْؿذاك١ٜ

 /ى/ ايِٛت ا٫ْؿذاكٟ ايطبكٞ

 /م/ ايًٗا٥ٞ -ايِٛت ا٫ْؿذاكٟ

 /٤/ اشلُن٠ اؿٓذلٟ -ايِٛت ا٫ْؿذاكٟ

 /ّ/ ايٌؿٟٛ -ايِٛت َتٛهط ايٌـ٠

 /ٕ/ ايًجٟٛ -أْؿٞ -ايِٛت َتٛهط ايٌـ٠

 /ف/ ايٌؿٟٛ أهٓاْٞ –ايِٛت ا٫ستهانٞ 

 /خ/ , /ف/, /ظ/ ايًواْٞ هين ػاكز ايؿِ -ايِٛت ا٫ستهان١ٝ

 /ي/, /ْ/, /م/ ايًج١ٜٛ -ا٭ُٛات ا٫ستهان١ٝ

 /َ/,/ٟ/ ا٭ُٛات ا٫ستهان١ٝ هكـ سًكٞ

 /ؾ/,/ؽ/ ا٭ُٛات ا٫ستهان١ٝ ايًٗا١ٝ٥

 /غ/ ايبًع١َٝٛ–ا٭ُٛات ا٫ستهان١ٝ 

 /ع/ ايبًع١َٝٛ -ايِٛت َتٛهط ايٌـ٠

 /ٖع/ اؿٓذلٟ –ايِٛت ا٫ستهانٞ 

 /٤/ اؿٓذلٟ -ايِٛت ا٫ْؿذاكٟ

 /ٍ/ اؾاْيب -ايِٛت َتٛهط ايٌـ٠

 /ك/ ايتهلاكٟ -ايِٛت َتٛهط ايٌـ٠

 /ٚ/ ايٌؿٟٛ -ايِٛت ا٫ستهانٞ ا٫ْوٝابٞ

 دـٍٚ ٜٛٓض َهإ ايٓطل بايتؿٌِٝ:

 ا٭ُٛات ايذلمج١ َهإ ايٓطل

 /ب/,/ّ/, /ٚ/ (bilabial sound) ًؿاٖٞ

 /ف/ (labio-dental) ًؿٟٛ-أهٓاْٞ

 /ك/,/ٍ/ ,/ٕ//ت/, /ؿ/ , /ض/, /ط/,  Alveolar-dental يجٟٛ -أهٓاْٞ

 (Interdental sounds)أهٓاْٞ  -يواْٞ

 )/ظ/, /خ/,/ف/(,)/م/,/ي/,/ْ/, /َ/(

 /ظ/,/خ/,/ف/ (Interdental) أهٓاْٞ ػاكز ا٭هٓإ –يواْٞ 

 /م/,/ي/,/ْ/,/َ/ (Interdental) أهٓاْٞ ػًـ ا٭هٓإ ؿاػٌ ايؿِ –يواْٞ 

 /ز/,/م/, /ى/     (velar sounds)ا٭ُٛات ايًوا١ْٝ اؿًك١ٝ 

 /ز/ (veolar sounds) ٚهط ايًوإ َع هكـ اؿًل ايًِب

 /ى/ (palate-olvedar) َ٪ػل٠ ايًوإ َع أػل هكـ اؿًل ايلػٛ

َ٪ػل٠ ايًوإ َع أػل هكـ اؿًل ايلػٛ قلب 

 ايًٗا٠

(velar sounds) /م/ 

 (velum sounds)ا٭ُٛات اؿًك١ٝ 

 /ؽ/,/ؾ/ (uvular sounds) ا٭ُٛات ايًٗا١ٝ٥

 /ع/,/غ/ (pharyngeal) ا٭ُٛات ايبًع١َٝٛ

 /ٖع/,/٤/ (glottal sounds) ا٭ُٛات أق٢ِ اؿًل

 أُٛات اؾٛف ٖٚٞ ا٭ُٛات املتشلن١
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 ُؿات ا٭ُٛات

 َهإ ايٓطل تٝاك اشلٛا٤ ايلْني ايجٓاٜا ايِٛت١ٝ ايِٛت

 ايعًٝاطلف ايًوإ َع أٍُٛ ا٭هٓإ  اْؿذاكٟ ؾُٞ َُٗٛي ت

 طلف ايًوإ ػًـ أٍُٛ ا٭هٓإ ايعًٝا اْؿذاكٟ ؾُٞ فٗٛك ؿ

 طلف ايًوإ َع َكـ١َ اؿاؾ١ اؿ١ًِٜٝٛ اْؿذاكٟ ؾُٞ فٗٛك ض

 طلف ايًوإ َع ٚهط ساؾ١ اؿ١ًِٜٝٛ اْؿذاكٟ ؾُٞ َُٗٛي ط

 ٚهط ايًوإ َع هكـ اؿًل ايًِب اْؿذاكٟ ؾُٞ فٗٛك ز

 ايًوإ َع هكـ اؿًل ايلػٛ قلب ايًٗا٠َ٪ػل٠  اْؿذاكٟ ؾُٞ َُٗٛي م

 َ٪ػل٠ ايًوإ َع أق٢ِ هكـ اؿًل ايلػٛ اْؿذاكٟ ؾُٞ َُٗٛي ى

 طلف ايًوإ َع َٓبت ا٭هٓإ ايعًٝا داْيب ؾُٞ فٗٛك ٍ

 طلف ايًوإ َع َٓبت ا٭هٓإ ايعًٝا َتهلك ؾُٞ فٗٛك ك

 ايٌؿتإ اْؿذاكٟ أْؿٞ فٗٛك ّ

 ايٌؿتإ اْؿذاكٟ ؾُٞ فٗٛك ب

 طلف ايًوإ بني ا٭هٓإ ا٭َا١َٝ ايع١ًٜٛ ٚايوؿ١ًٝ استهانٞ ؾُٞ َُٗٛي خ

 طلف ايًوإ بني ا٭هٓإ ا٭َا١َٝ ايع١ًٜٛ ٚايوؿ١ًٝ استهانٞ ؾُٞ فٗٛك ف

 طلف ايًوإ بني ا٭هٓإ ا٭َا١َٝ ايع١ًٜٛ ٚايوؿ١ًٝ استهانٞ ؾُٞ فٗٛك ظ

 ا٭هٓإ ا٭َا١َٝ ايع١ًٜٛ ٚايوؿ١ًٝطلف ايًوإ ػًـ  استهانٞ ؾُٞ فٗٛك م

 طلف ايًوإ ػًـ ا٭هٓإ ا٭َا١َٝ ايع١ًٜٛ ٚايوؿ١ًٝ استهانٞ ؾُٞ َُٗٛي ي

 طلف ايًوإ ػًـ ا٭هٓإ ا٭َا١َٝ ايع١ًٜٛ ٚايوؿ١ًٝ استهانٞ ؾُٞ َُٗٛي ْ

 طلف ايًوإ ٚٚهط٘ َع هكـ اؿًل ايًِب استهانٞ ؾُٞ َُٗٛي َ

 َ٪ػل٠ ايًوإ َع ْٗا١ٜ هكـ اؿًل ايلػٛ استهانٞ ؾُٞ فٗٛك ؽ

 َ٪ػل٠ ايًوإ َع هكـ اؿًل ايلػٛ استهانٞ ؾُٞ َُٗٛي ؾ

 َ٪ػل٠ )دقك( ايًوإ َع دـاك اؿًل اـًؿٞ استهانٞ ؾُٞ َُٗٛي غ

 اؿًل استهانٞ ؾُٞ َُٗٛي ٖع

 اؿًل استهانٞ ؾُٞ فٗٛك ع

 ايٌؿاٙ استهانٞ ؾُٞ فٗٛك ٚ

 اؿًل استهانٞ ؾُٞ فٗٛك ٟ

 اؿٓذل٠ استهانٞ ؾُٞ َُٗٛي ٤

 اؿًل استهانٞ ؾُٞ فٗٛك أ

 أطلاف ايكٛاطع ايعًٝا َع ايٌؿ١ ايوؿ٢ً استهانٞ ؾُٞ َُٗٛي ف

 أْؿٞ استهانٞ ؾُٞ فٗٛك ٕ
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 (26منٛفز كقِ )

 ٚايتـكٜب عًٝٗا اُٛات اؿلٚف طلٜك١ ْطل                                           اهِ ايُٓٛفز : طلٜك١ ْطل ا٫ُٛات 

 طلٜك١ ْطل ُٛت اؿلف ٚايتـكٜب عًٝ٘ اؿلف

 سلف يواْٞ سًكٞ كػٛ, شلٟٛ, استهانٞ, َُٗٛي, ُاَت, قِٞ, ٌٜذلى َع سلف )ؽ( فٗٛك. ؾ

أق٢ِ  عٓـ ْطل اؿلف ٜتِ كؾع أق٢ِ ايًوإ عٝح ٜهاؿ ًٜتِل بأق٢ِ اؿٓو ,عٝح ىلز اشلٛا٤ َٔ ايؿلاؽ ائٝل املٛدٛؿ بني

 ايًوإ ٚأق٢ِ اؿٓو.

 يًتـكٜب عًٝ٘: ٜٔع ايطؿٌ ٜـٙ َؿتٛس١ يف سلن١ أؾك١ٝ ع٢ً َكـ١َ اؿٓذل٠ تٌبّٝٗا بع١ًُٝ ايقبض.-

 أٚ بتكًٝـ ُٛت ايٌؼرل ٚاٱسواي باٖتنامٖا ٚايقبقبات ايِاؿك٠ ْتٝذ١ إْتاز اؿلف ٜٚكًـٖا.

ا٠ ثِ ٜطًب َٔ ايطؿٌ إػلادٗا بولع١ ػاكز ايؿِ سٝح ِٜـك ُٛت ٚيف اؿا٫ت ايِعب١ ممهٔ ٚٓع قطع١ ٚكق١ ُػرل٠ يف آػل ايًٗ

 اؿلف ٚيهٔ هب اؿقك دـّا يف ٖقٙ اؿاي١.

 سلف يواْٞ يجٟٛ هين اْؿذاكٟ فٗٛك ُاَت. ؿ

اؿٓذل٠ ثِ عٓـ ْطل اؿلف ًٜتكٞ طلف ايًوإ بأٍُٛ ايجٓاٜا ايعًٝا يًج١ ٜٚتهٕٛ ايِٛت ْتٝذ١ اْـؾاع اشلٛا٤ َٔ ايكِب١ اشلٛا١ٝ٥ إىل 

ٜوتُل يف ايتذٜٛـ ايؿُٞ ؾٝٓشبى ٖٓاى ؾذل٠ قِرل٠ دـّا ٫يتكا٤ طلف ايًوإ بأدنا٤ ايجٓاٜا ايعًٝا ثِ ٜٓؿٌِ ايعٔٛإ اْؿِا٫ّ 

ؾذا٥ّٝا قـثّا ُٛت )ؿ( يًتـكٜب عًٝ٘: ٜٔع ايطؿٌ ٜـٙ ع٢ً سٓذلت٘ يهٞ وى علن١ ا٭سباٍ ايِٛت١ٝ عٓـ إْتاز اؿلف َع 

إ ؿاػٌ ايؿِ ٚفيو ٭دٌ ايتؿلٜل بني إْتاز سلف )ؿ,ت( بايٓوب١ يٛٓع طلف ايًوإ ع٢ً ايًج١ ايعًٝا إ٫ إٔ ائػط ٬َسع١ َٛٓع ايًو

 ٜهٕٛ أقٌ يف )ؿ(. ٚأٜٔا عٌُ سلف يٌهٌ )ؿ( بايوباب١ ٚاٱبٗاّ أَاّ ايؿِ )ٜؿٌٔ بايٝـ ايٝول٣(

 سلف أهٓاْٞ هين استهانٞ فٗٛك ُاَت. ف

ايًوإ بني ا٭هٓإ ايعًٝا ٚايوؿ٢ً عٝح ٜوُض يًٗٛا٤ بامللٚك َٔ ػ٬ٍ َٓؿق ٓٝل َٔ بني ا٭هٓإ بعـ عٓـ ْطل اؿلف ٜٛٓع طلف 

تلؿؿ املنَاك ايِٛتٞ. يًتـكٜب عًٝ٘: تٛٓع ٜـ ايطؿٌ أَاّ ؾِ املـكب أثٓا٤ ْطك٘ يٌٝعل باْـؾاع ن١ُٝ ق١ًًٝ َٔ اشلٛا٤. نقيو ممهٔ إٔ 

يٌٝعل با٫ٖتنامات ايٓاػ١ عٔ إػلاز اؿلف يًتُٝٝن بٝٓ٘ ٚبني سلف )خ( ايقٟ ٌٜابٗ٘ يف  ٜٔع ايطؿٌ ايوباب١ ٚاٱبٗاّ ع٢ً ايؿهني

 املؼلز ٚىتًـ َع٘ يف ايٌـ٠. َٚجٌ ايـاٍ سٝح ٜتِ تٌهٌٝ سلف )ف( بايوباب١ ٚاٱبٗاّ َع ؼلٜو ايٝـ يف ٚٓع أؾكٞ ٜواكّا ٚميّٝٓا.

 ٟ َهلك.سلف يواْٞ سًكٞ ًُب اٖتنامٟ فٗٛك استهانٞ ُاَت يجٛ ك

عٓـ ْطل اؿلف ًٜتكٞ طلف ايًوإ بايًج١ ايعًٝا ٜٚذلؿؿ بولع١ سٝح ٜبتعـ عٓٗا َلات عـٜـ٠ ؾٝوُع ايِٛت ع٢ً ُٛك٠ فُٛع١ َٔ 

ا٫مباهإ ٚا٫ْؿذاكات.  يًتـكٜب عًٝ٘: ٜٔع ايطؿٌ ٜـٙ ايٝول٣ ع٢ً ُـكٙ ٚاي٢ُٓٝ ع٢ً سٓذلت٘ يهٞ وى بقبقبات ايًوإ املتهلك٠ 

ْتاز اؿلف. أٜٔا ممهٔ إٔ ٌٜاك باٱُبع ايوباب١ إىل ايًوإ بإًاك٠ تـٍ ع٢ً ايتهلاك كأهّٝا )أع٢ً ٚأهؿٌ( ٚميهٔ اٱًاك٠ ايولٜع١ عٓـ إ

بايوباب١ إىل أهؿٌ ايـقٔ. ٚممهٔ إٔ ٜطًب َٓ٘ إٔ ٜٓطل سلف )ف( بٌهٌ َوتُل ٚؿٕٚ ايتٛقـ ٜوشب طلف ايًوإ ببط٤ كاؾعّا إٜاٙ إىل 

لز ُٛت )ك( أسٝاّْا ٜكّٛ ايطؿٌ بإبـاٍ سلف )ك( علف اي٬ّ يتعـٌٜ فيو ٜتِ ا٫هتعا١ْ باـاؾض ايًواْٞ ايًج١ ايعًٝا عٓـ فيو ى

 يتشلٜو ايًوإ يٮع٢ً ٚا٭هؿٌ عـ٠ َلات ملواعـت٘ ع٢ً إْتاز اؿلف بطلٜك١ ُشٝش١.

 طلٜك١ ْطل ُٛت اؿلف ٚايتـكٜب عًٝ٘ اؿلف

 سلف يواْٞ يجٟٛ هين استهانٞ فٗٛك ُاَت. م

عٓـ ْطل اؿلف ٜهٕٛ طلف ايًوإ ػًـ ا٭هٓإ ايعًٝا ًٜٚتكٞ َع َكـ١َ ايًج١ َع ٚدٛؿ َٓؿق ٓٝل يًوُاغ يًٗٛا٤ بامللٚك ٖٚقا اشلٛا٤ 

 ٜهٕٛ َٓـؾع بعـ تلؿؿ اؿباٍ ايِٛت١ٝ ٚا٭هٓإ َػًك١ ٚػًؿُٗا ايًوإ.

عٓـ إْتاز اؿلف ٚميهٓ٘ إٔ وى با٫ٖتنامات أّٜٔا عٔ طلٜل  يًتـكٜب عًٝ٘: ٜٔع ايطؿٌ إبٗاَ٘ ع٢ً أهٓاْ٘ يٌٝعل با٫ٖتنامات ايِاؿك٠

ٚٓع ٜـٙ َؿتٛس١ ع٢ً كأه٘ أٚ ٚٓعٗا أهؿٌ ايققٔ. يًُكاك١ْ بني ُٛت اؿلف )ي( ُٚٛت اؿلف )م( ٜطًب َٔ ايطؿٌ ٚٓع ٚد٘ ٜـٙ 

 سٍٛ فقٔ املـكب عٝح ت٬َوٗا أثٓا٤ ْطل ُٛت اؿلف )م( يٌٝعل باٖتنامٖا.

 استهانٞ َُٗٛي ُاَت. ْؿى سلف )م( عـا أْ٘ َُٗٛي )٫ تلؿؿ يف اؿباٍ ايِٛت١ٝ(. سلف يواْٞ يجٟٛ ي

عٓـ ْطل اؿلف ٜهٕٛ طلف ايًوإ ػًـ ا٭هٓإ ايعًٝا ًٜٚتكٞ َع َكـ١َ ايًج١ َع ٚدٛؿ َٓؿق ٓٝل مللٚك اشلٛا٤. يًتـكٜب عًٝ٘: ميلك 

و نٞ ٌٜعل باشلٛا٤ ايباكؿ ايقٟ ىلز عٓـ إْتاد٘ يًشلف. ايطؿٌ ٜـٙ ١ََُٛٔ ا٭ُابع )بٌهٌ سلف ي يف اشلذا٤ اٱُبعٞ( ٚفي

ٚست٢ ٜوتطٝع ايتؿلٜل بٝٓ٘ ٚبني ْٛع١ٝ اشلٛا٤ اـاكز عٓـ إْتاز سلف )م(. نقيو هب َلاعا٠ تٌهٌٝ ايٌؿتإ عٓـ إْتاد٘ يًشلؾني 

 ٚيتشكٝل فيو ميهٔ ا٫هتعا١ْ بامللآ٠.

 سلف يواْٞ سًكٞ ًُب استهانٞ َُٗٛي ُاَت يجٟٛ. َ

ـ ْطل اؿلف ًٜتكٞ طلف ايًوإ مب٪ػل٠ ايًج١ ٚدن٤ َٔ ٚهط٘ بايكوِ ا٭ٚهط َٔ هكـ اؿًل َع ٓلٚك٠ ٚدٛؿ ؾلاؽ ٓٝل بُٝٓٗا عٓ
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يًوُاغ يًٗٛا٤ بامللٚك َٚلٚك اشلٛا٤ ٜٓتر ُؿرلّا يهٓ٘ أقٌ َٔ ايِؿرل ايقٟ وـخ عٓـ إػلاز سلف )ي(. يًتـكٜب عًٝ٘: ٜٔع ايطؿٌ ٜـٙ 

ٛا٤ ايواػٔ ايقٟ ىلز َٔ ايؿِ عٓـ إػلاز اؿلف )ميهٔ اهتؼـاّ امللآ٠ مل٬سع١ فيو ( َع ؼلٜو ايٝـ يف أَاّ ؾُ٘ يهٞ وى باشل

 اػاٙ أؾكٞ )ميّٝٓا ٜٚواكُا(.

 سلف يواْٞ سًكٞ ًُب استهانٞ َُٗٛي. ْ

كؾع طلف ايًوإ مٛ  عٓـ ْطل اؿلف ٜتؼق ايًوإ ٚٓعّا كايؿّا يٛٓع٘ يف سلف )ي( سٝح ٜهٕٛ َٓطبكّا ع٢ً اؿٓو ا٭ع٢ً َع

اؿٓو ٚكدٛع ايًوإ ق٬ًٝ ع٢ً اـًـ ٜٚهٕٛ اشلٛا٤ َٓـؾع ٚا٭هٓإ َػًك١ ٚايًوإ ػًؿُٗا. يًتـكٜب عًٝ٘: ٜطًب َٔ ايطؿٌ إػلاز 

ل سلف )ي( أ٫ّٚ ٜٚوتُل بعـ فيو ٜتِ ِٓ ايؿِ ق٬ًّٝ َٔ أدٌ تٌهٌٝ سلف )ْ( ٜٚلاقب ايطؿٌ ايؿلم ٚايؿلم بني اؿلؾني إٔ )ي( َلق

 أَا )ْ( َؿؼِ.

 أٜٔا تٛٓع كاس١ ايٝـ أَاّ ايؿِ َع ؿؾعٗا بولع١ ٚبٌـ٠ يًؼاكز ٚ٭هؿٌ.

 سلف يواْٞ سًكٞ ًُب اْؿذاكٟ فٗٛك ُاَت هين َطبل. ض

عٓـ ْطل اؿلف ًٜتكٞ طلف ايًوإ بأٍُٛ ايجٓاٜا ايعًٝا ٚايًج١ ًٜٚتِل بُٗا ٜٚلتؿع َ٪ػل ايًوإ باػاٙ اؿٓو َع كدٛع٘ ق٬ًٝ 

 ٚإفا اْؿٌِ ايًوإ عٔ أٍُٛ ايجٓاٜا ايعًٝا زلعٓا ُٛت اؿلف )ض(. يًؼًـ

يًتـكٜب عًٝ٘: ْـع ايطؿٌ ٬ٜسغ ٚٓع ايًوإ عٝح ٜكّٛ بوـ ايؿلاؽ بني ا٭هٓإ ايعًٝا ٚا٭هٓإ ايوؿ٢ً يٝشبى ن١ُٝ َٔ اشلٛا٤ ثِ 

 ٜوُض يًٗٛا٤ با٫ْـؾاع ػاكز ايؿِ قـثّا ُٛت اؿلف.

ـٙ ع٢ً اؿٓو ايوؿًٞ )أهؿٌ ايققٔ( ٖٚٞ ١ََُٛٔ ا٭ُابع عٓـ إْتاد٘ يًشلف ٚفيو يٌٝعل با٫ٖتنامات أٚ إٔ ٜٔع ايطؿٌ ظاٖل ٜ

 ايٓاػ١ عٔ اْؿذاك اؿلف

 طلٜك١ ْطل ُٛت اؿلف ٚايتـكٜب عًٝ٘ اؿلف

 سلف يواْٞ أهٓاْٞ سًكٞ ًُب استهانٞ فٗٛك اْؿذاكٟ ُاَت. ط

 َٓطبكّا َع اؿٓو ا٭ع٢ً ٜٚلدع ايًوإ إىل اـًـ ق٬ًّٝ.عٓـ ْطل اؿلف ٜتؼق ايًوإ ًه٬ّ َكعلّا 

يًتـكٜب عًٝ٘: ٜلاقب ايطؿٌ ًـ٠ ػلٚز اؿلف َع ٬َسع١ سلن١ ايًوإ ٚست٢ وى با٫ٖتنامات ميهٓ٘ ٚٓع ظٗل ايٝـ َؿتٛس١ أهؿٌ 

 ايققٔ َع ؿؾعٗا ٭هؿٌ بولع١ ٚبٌـ٠.

( ٬ٜٚسغ ايطؿٌ ايؿلم بإٔ ٚهط ايًوإ ٖٓا ًٜتكٞ َع ايًج١ ايعًٝا ػًـ ٚيتُٝٝن اؿلف )ط( َٔ اؿلف )ت( ٜٓطل املعًِ )ت( ثِ )ط

 ا٭هٓإ بـ٫ّ َٔ طلف ايًوإ ٚوى باشلٛا٤ اـاكز َع إسواها بايقبقبات ع٢ً اؿٓذل٠.

 سلف يواْٞ أهٓاْٞ سًكٞ ًُب استهانٞ فٗٛك ُاَت. ظ

سٝح ميل اشلٛا٤ َٔ ػ٬ٍ َٓؿق ٓٝل َٔ بني ا٭هٓإ ٜٚلتؿع َ٪ػل٠ عٓـ ْطل اؿلف ٜتِ ٚٓع طلف ايًوإ بني ا٭هٓإ ايعًٝا ٚايوؿ٢ً 

 ايًوإ باػاٙ اؿٓو َع كدٛع٘ ق٬ًّٝ إىل اـًـ.

يًتـكٜب عًٝ٘: ؿع ايطؿٌ ٬ٜسغ ٚٓع ايًوإ عٝح ٜكّٛ َا بعـ طلؾ٘ بكًٌٝ بوـ ايؿلاؽ بني ا٭هٓإ ايعًٝا ٚا٭هٓإ ايوؿ٢ً يٝشبى 

ـٜٔ ثِ ٜوُض يًٗٛا٤ با٫ْـؾاع ػاكز ايؿِ قـثّا ُٛت اؿلف َع اٱسواي بايقبقبات ع٢ً اؿٓذل٠. ن١ُٝ َٔ اشلٛا٤ توبب اْتؿاؾ اـ

إػلاز طلف ايًوإ َٔ بني ا٭هٓإ َع ؼلٜو ظٗل ايٝـ َؿتٛس١ يف سلن١ كأه١ٝ َٔ أهؿٌ إىل أع٢ً. هب ايتشهِ بع٬ٔت ايٛد٘ 

 ط(.-ظ-ض_ٛت اؿلف َٔؼُّا ٖٚقا ٜواعـ يًتؿلٜل بني )عٝح ٜتِ ائػط عًٝٗا بٌهٌ ػؿٝـ مما ٜواعـ ع٢ً إػلاز ُ

 سلف بًعَٛٞ سًكٞ فٗٛك استهانٞ ُاَت. ع

عٓـ ْطل اؿلف ميل اشلٛا٤ َٔ اؿٓذل٠ ٌِٜ إىل اؾن٤ ا٭ٚهط َٔ هكـ اؿًل ٚعٓـ ُٚٛي٘ إىل ٚهط هكـ اؿًل ٜٚٔٝل اجملل٣ 

 سلف )ؽ(.اشلٛا٥ٞ يف ايؿلاؽ اؿًكٞ إ٫ إٔ ٓٝك٘ ٜهٕٛ أقٌ مما ٖٛ يف 

يًتـكٜب عًٝ٘: ٜوتؼـّ املـكب ػاؾض ايًوإ )ٜوتؼـَ٘ ايطبٝب عاؿ٠( ٜٚٔػط بٛاهطت٘ ع٢ً َ٪ػل٠ يوإ ايطؿٌ ٜٚطًب َٓ٘ إٔ ٜكٍٛ 

)آٙ( ثِ ٜهلك بعـ كؾع ػاؾض ايًوإ َع اٱسواي بايقبقبات ع٢ً اؿٓذل٠ إفا إٔ سلف )ع( ىلز َٔ سلف )أ(ٚعٓـ ايتـكٜب عًٝ٘ هب إٔ 

 قـ أتكٔ إػلاز سلف ا٭يـ أ٫ُٚ.ٜهٕٛ ايطؿٌ 

 ميهٔ ٚٓع ايوباب١ ع٢ً َكـ١َ اؿًل )عٓـ ايًٛم( يٲسواي باؿلف.

 سلف يواْٞ سًكٞ كػٛ شلٟٛ استهانٞ فٗٛك ُاَت ق٣ِٛ سٓهٞ. ؽ

يًوإ عٓـ ْطل اؿلف ٜلتؿع أق٢ِ ايًوإ عٝح ٜهاؿ ًٜتِل بأق٢ِ اؿٓو ٚىلز اشلٛا٤ َٔ ايؿلاؽ ائٝل املٛدٛؿ بني أق٢ِ ا

 ٚأق٢ِ اؿٓو.

يًتـكٜب عًٝ٘: ٜكّٛ ايطؿٌ بٛٓع ن١ُٝ َٔ املا٤ يف ؾُ٘ ٜٚطًب َٓ٘ ؼلٜهٗا عـ٠ َلات ع٢ً إٔ تبك٢ قذٛم٠ يف ؾُ٘ )ايػلغل٠ باملا٤( ثِ 

 ٜكًـ ايِٛت ايٓاتر عٓٗا َع اٱسواي بايقبقبات ٜٛٓع ايوباب١ أهؿٌ اؿًل )ؼت ايًٛم( اؿٓذل٠ أثٓا٤ إْتاز سلف )ؽ(.
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 سلف ًؿاٖٞ هين استهانٞ َُٗٛي ُاَت. ف

 عٓـ ْطل اؿلف تًتكٞ ايٌؿاٙ ايوؿ٢ً با٭هٓإ ايعًٝا ايتكا٤ دن٥ّٝا عٝح تبك٢ ٖٓاى ؾتش١ ُػرل٠ َٔ ايؿلاؽ ىلز َٓٗا اشلٛا٤ اْؿذاكٜا

 ؾٝوُع ايِٛت ٖٚٛ أًب٘ َا ٜهٕٛ عؿٝـ ايٌذل.

ع كأهٞ َع ؼلٜهٗا بٌهٌ عُٛؿٟ َٔ أع٢ً ٭هؿٌ َع ٓػط ا٭هٓإ ايعًٝا يًتـكٜب عًٝ٘: تٛٓع ايوباب١ يًٝـ اي٢ُٓٝ أَاّ ايؿِ يف ٚٓ

ع٢ً ٚهط ايٌؿاٙ ايوؿ٢ً يٲسواي باشلٛا٤ املٓـؾع َٔ بني ايٌؿاٙ ٚا٭هٓإ ) يف ساي١ ايؿا٤ املؿتٛس١ ٚاملهوٛك٠( أَا يف ساي١ ايؿا٤ 

ٛا٤ املٓـؾع َٔ بُٝٓٗا ٚأثٓا٤ ايٓطل ٜٔع ايطؿٌ ٜـٙ ايٝول٣ امل١َُٛٔ ؾتٛٓع ايوباب١ أَاّ ايٌؿتني َع ُُٓٗا إىل اـاكز ٚاٱسواي باشل

ع٢ً ُـكٙ. ٖٚٓاى طلٜك١ أػل٣ ٖٚٞ اهتؼـاّ سلع١ َٔا٠٤ ٜٚطًب َٔ ايطؿٌ إطؿا٥ٗا يهٞ تواعـٙ ع٢ً إْتاز اؿلف ؼلٜو ايٛكق١ 

 ايِػرل٠ أٚ املٓـٌٜ أَاَ٘.

 َؿتٛس١.سلف يواْٞ سًكٞ كػٛ شلٟٛ اْؿذاكٟ َُٗٛي ُاَت ٜتٌهٌ ٚايٌؿاٙ  م

عٓـ ْطل اؿلف ٜتٌِ أؿ٢ْ اؿًل مبا يف فيو ايًٗا٠ باؾن٤ اـًؿٞ َٔ ايًوإ ثِ ٜٓؿٌِ ايعٔٛإ اْؿِا٫ّ َؿاد٦ّا قـثّا اشلٛا٤ 

 ُٛتا اْؿذاكّٜا ٖٚٛ ُٛت سلف )م(.

ايًوإ ٖٓا ىلز  يًتـكٜب عًٝ٘: ٜطًب َٔ ايطؿٌ إػلاز سلف )ى( ٚأثٓا٤ إػلاد٘ ي٘ ٜتِ  ائػط بٛاهط١ ػاؾض ايًوإ ع٢ً ٚهط

ُٛت اؿلف )م( يقيو هب َلاعا٠ إتكإ ايطؿٌ ؿلف )ى( أ٫ّٚ قبٌ تـكٜب٘ ع٢ً سلف )م(.أٜٔا يًتـكٜب عًٝ٘ تٛٓع ايوباب١ ٚايٛهط٢ 

 ؿاػٌ ايؿِ ٚائػط ع٢ً ايًوإ ع٢ً أهؿٌ.

 سلف يواْٞ سًكٞ كػٛ شلٟٛ اْؿذاكٟ َُٗٛي ُاَت قِٞ. ى

ٜٴٔػط اشلٛا٤ ثِ ٜطًل هلاغ اجملل٣ اشلٛا٥ٞ بإٔ ٜٓؼؿض  عٓـ ْطل اؿلف ٜلتؿع أق٢ِ ايًوإ ست٢ ًٜتكٞ بأق٢ِ اؿٓو ا٭ع٢ً 

 ايًوإ ؾٝٓـؾع اشلٛا٤ ػ٬ٍ ايؿِ قـثّا عٓـ اْـؾاع٘ ُٛتا اْؿذاكّٜا ٖٚٛ ُٛت )ى(.

إػلاد٘ ي٘ ْٔع ػاؾض يًتـكٜب عًٝ٘: ٜذلى طلف ايًوإ إىل أهؿٌ ثِ ٜطًب َٓ٘ ْطل )ت(.أٚ ٜطًب َٔ ايطؿٌ إػلاز سلف )ت( ٚأثٓا٤ 

ايًوإ ع٢ً طلف ايًوإ َع قًٌٝ َٔ ائػط ىلز سلف )ى( إف إٔ إػلاز سلف )ى( ٜعتُـ ع٢ً إتكإ ايطؿٌ ؿلف )ت(.ميهٔ ٚٓع 

 ايوباب١ ع٢ً ٚهط ا٭هٓإ ايوؿ٢ً َع ٓػطٗا إىل أهؿٌ.

 سلف يواْٞ سًكٞ ًُب استهانٞ داْيب فٗٛك أٚ أهٓاْٞ يجٟٛ. ٍ

كٞ طلف ايًوإ بأٍُٛ ايجٓاٜا ايعًٝا ٚايًج١ ٚتبتعـ ساؾيت ايًوإ عٔ داْيب ايؿِ مما ٜ٪ؿٟ إىل ػلٚز اشلٛا٤ عٓـ ْطل اؿلف ًٜت

.يًتـكٜب عًٝ٘: ٜطًب َٔ ايطؿٌ ؾتض ايؿِ بٌهٌ أٚهع مما ٖٛ يف سلف )ٕ( ٚفيو يًتُٝٝن بني إػلاز اؿلؾني عٓـ إػلاز اؿلف ٜطًب 

٢ُٓ ع٢ً سٓذلت٘ نٞ وى بايقبقبات ٚا٫ٖتنامات ايِٛت١ٝ ايِاؿك٠ عٓـ إْتاز اؿلف َٔ ايطؿٌ ٚٓع ٜـٙ ايٝول٣ ع٢ً ُـكٙ ٚايٝ

ٚتعتُـ طلٜك١ ايتـكٜب يف ايبـا١ٜ ع٢ً كؾع ايًوإ )طلف ايًوإ( َع ثين ايًوإ إىل ايـاػٌ ق٬ًّٝ ًُٜٚى ايًٗا٠ ػًـ ا٭هٓإ ايع١ًٜٛ 

ك ىلز ُٛت اؿلف )ٍ(.أٚ إػلاز ايًوإ إىل اـاكز تو٬ّٝٗ ع٢ً )هكـ اؿًل( ثِ ىؿض ايًوإ ببط٤ إىل أهؿٌ َع سلن١ املنَا

ايطؿٌ ٚبعـٖا ٜٓطل اؿلف ؿٕٚ إٔ ىلز يواْ٘. ٬َسع١: ٜتِ ايتـكٜب ع٢ً سلف )ٍ( قبٌ سليف )ٕ,ك( ٜٚؿٌٔ يف ايبـا١ٜ ؿؾع ايٝـ 

 َؿتٛس١ يف سلن١ إىل أهؿٌ ٚفيو أثٓا٤ سلن١ ايًوإ.

 َت.سلف ًؿاٖٞ أْؿٞ )أغٔ( فٗٛك ُا ّ

عٓـ ْطل اؿلف تٓطبل )تِٓٔ( ايٌؿتإ اْطباقّا تاَّا عٝح ٜٓؼؿض اؿٓو ايًني مما ٜوٌٗ ع٢ً اشلٛا٤ اـاكز َٔ ايل٥تني ايٓؿٛف َٔ 

 ا٭ْـ ٚتولب اشلٛا٤ َٔ ايتذٜٛـ ا٭ْؿٞ وـخ ُٛت سلف )ّ( )أٟ وـخ كْني أْؿٞ(.

بايلْني ايٓاتر أٚ ٚٓع اٱُبع إىل داْب ايؿِ أثٓا٤ إػلاز ايِٛت ٚهب  يًتـكٜب عًٝ٘: ٜٔع ايطؿٌ إُبع ايوباب١ ع٢ً أْـ املـكب يٝشى

 إٔ تهٕٛ ايٌؿتني َٓطبكتني اْطباقّا تاَّا. ٚميهٔ ٚٓع ايٝـ ايٝول٣ ع٢ً ُـكٙ.

 سلف يواْٞ هين أْؿٞ فٗٛك ُاَت أغٔ )كْني أْؿٞ( أهٓاْٞ يجٟٛ. ٕ

ا٭هٓإ ايع١ًٜٛ ثِ ؼلٜو ايًوإ إىل أهؿٌ َع ؾتض ايٌؿتني ق٬ًّٝ  عٓـ ْطل اؿلف ٬َٜى طلف ايًوإ أٍُٛ ايجٓاٜا ايعًٝا ػًـ

 ٚانؿاض هكـ اؿًل ايًني بٗقا ٜتُهٔ اشلٛا٤ اـاكز َٔ ايل٥تني إٔ ٜٓؿق عٔ طلٜل ا٭ْـ بوبب ائػط )كْني َٔ ا٭ْـ(

 ١ ا٭ْـ َٔ اـاكز ( يٝشى بايلْني ايٓاتر.يًتـكٜب عًٝ٘: ٜٔع ايطؿٌ ٜـٙ ايٝول٣ ع٢ً ُـكٙ ٚهباب١ ايٝـ اي٢ُٓٝ ع٢ً أْـ املـكب )َكـَ

 سلف سٓذلٟ ٖٛا٥ٞ َُٗٛي ُاَت استهانٞ ٖع

عٓـ ْطل اؿلف ٜتؼق ايؿِ ْؿى ايٛٓع ايقٟ ٜتؼقٙ عٓـ ْطل ايِٛت ايًني )أ( عٝح ميل اشلٛا٤ ػ٬ٍ ا٫ْؿلاز ايٛاهع يًؿِ قـثّا 

ٜٴوُع َٔ أق٢ِ اؿًل ٜٚهٕٛ ايًوإ يف ساي١ ا  هذلػا٤ تاّ ٚايؿِ َؿتٛغ.ْٛعّا َٔ اؿؿٝـ 

يًتـكٜب عًٝ٘: ًُٜى ايبًعّٛ ٚؾتض ايٝـ ثِ ِٓ ا٭ُابع يف ٚٓع َوتكِٝ أَاّ ايؿِ َؿتٛسّا َع قٝاّ ايٝـ علن١ تبـأ َٔ ؿاػٌ ايؿِ إىل 
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اشلٛا٤ أٚ امللآ٠ سٝح ػاكد٘ تعبرلّا عٔ هشب اشلٛا٤ َٔ ؿاػٌ ايؿِ إىل اـاكز َٚٔ املُهٔ إٔ ٜٔع باطٔ ٜـٙ أَاّ ؾِ املـكب يٌٝعل باْـؾاع 

 ٜتهٕٛ ايبؼاك )أثل اشلٛا٤ ايواػٔ(.

 سلف يواْٞ سًكٞ كػٛ َُٗٛي ًب٘ ُا٥ت فٗٛك ًؿٟٛ سٓهٞ قِٞ )َٔ أق٢ِ اؿٓو( َتشلى. ٚ

عٓـ ْطل اؿلف تهٕٛ ايٌؿاٙ ع٢ً ًهٌ ؿا٥ل٠ ١ََُٛٔ إىل ا٭َاّ يف سلن١ َوتـٜل٠ ايًوإ كادع يًؼًـ طلؾ٘ يٮهؿٌ ٚدن٩ٙ اـًؿٞ 

َلتؿع مٛ هكـ اؿًل ؿٕٚ ٬ََو٘ ايًٗا٠ َلتؿع١ ٚاؿٓذل٠ َلتؿع١ ق٬ًّٝ عٓٗا يف سلف )أ( يًتـكٜب عًٝ٘: ٜٔع ايطؿٌ إُبع٘ أَاّ 

ايؿِ يٝشى باشلٛا٤ اـاكز نقيو ٜـاك اٱُبع أَاّ ايؿِ يٝؿِٗ سلن١ ايٌؿاٙ نقيو ميهٔ يـ ايوباب١ سٍٛ ايٌؿتني ََُٔٛتإ 

 اهتؼـاّ امللآ٠ يتٛٓٝض َكـاك اٱطاي١ بايِٛت ٚاهتـاك٠ ايٌؿتإ. ٚممـٚؿتإ إىل اـاكز ٜؿٌٔ

 سلف سٓذلٟ اْؿذاكٟ ًب٘ ُا٥ت فٗٛك َهوٛك سٓهٞ ٚهٝط )ٚهط اؿٓو( َتشلى. ٟ

عٓـ ْطل اؿلف تهٕٛ ايٌؿاٙ ِْـ َؿتٛس١ أطلاؾٗا ٌَـٚؿ٠ إىل اؾٛاْب ايًوإ طلؾ٘ ا٭َاَٞ ٌَـٚؿ بك٠ٛ ع٢ً أهٓإ ايكاطع١ 

 ايًوإ َلتؿع مٛ هكـ اؿًل بـٕٚ ٬ََو١ اؿٓذل٠ َؿتٛس١ ٚباكم٠ يٮَاّ. ايوؿ٢ً ظٗل

يًتـكٜب عًٝ٘: ٜٓنٍ اؿٓو ايوؿًٞ إىل ا٭هؿٌ يٝؿِٗ إٔ اؿلف ٜٓتر ُٛت٘ عٓـَا ٜلؾع باؿٓو َع ايًوإ إىل أع٢ً ي٬َٝى طليف 

 ايِٛت.ٚهط ايًوإ داْب ا٭هٓإ ايع١ًٜٛ ثِ ٜٓنٍ اؿٓو ٚايًوإ إىل أهؿٌ يٝٓتر 

سلن١ سلف )ٟ( تٌب٘ سلن١ سلف )أ,ٚ( َع َلاعا٠ اْؿلاز ايٌؿتني ق٬ًّٝ عٓـ إْتاز اؿلف ٚميهٔ إٔ ٜٔع ايهؿٌ ٜـٙ ع٢ً أهؿٌ 

 اؿٓو يًٌعٛك علن١ اؿلف ٚميهٔ ؾتض ايؿِ َع َوو ايققٔ بايوباب١ ٚاٱبٗاّ.
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 (27منٛفز كقِ )

 فٟٚ ا٫ٓطلاب ايوُعٞ يًطًب١ ٗاكات ايوُع١ٝ ايتكِٝٝ ا٭ٚيٞ  يًُ اهتُاك٠اهِ ايُٓٛفز: 

 فٟٚ ا٫ٓطلاب ايوُعٞ يًطًب١ ٗاكات ايوُع١ٝ اهتُاك٠ ايتكِٝٝ ا٭ٚيٞ  يًُ

 :............................................ا٫هِ :......................................  ايِـ:.....................................................  ايعُل 

 ...........................................املكِٝ :..................................................................... ايتاكٜؽ :......................................

 املٗاكات ايوُع١ٝ ا٫هاه١ٝ 

 

 ٫ ٜٛدـ  ٜٛدـ  املٗاكات ايؿلع١ٝ  ّ

اهتؼـاّ ايوُاعات ايطب١ٝ /دٗام ايكٛقع١/ 

 ا٫دٗن٠ املواعـ٠ 

اهتؼـاّ املعٝٓات ايوُع١ٝ /ايكٛقع١ طٛاٍ ايّٝٛ املـكهٞ  1

 ٚبٌهٌ َٜٛٞ 

  

   ايتُهٔ َٔ ايعٓا١ٜ باملعني ايوُعٞ  2

ايتُهٔ َٔ ؾِٗ ايتعًُٝات يف نتٝب املعني  3

 ايوُعٞ/ايكٛقع١ 

  

   ؾِٗ آي١ٝ عٌُ املعني ايوُعٞ /ايكٛقع١  4

ؾِٗ ا٫دلا٤ات املطًٛب١ عٓـ عـّ اؿٍِٛ ع٢ً تهبرل َٔ  5

 املعني ايوُعٞ 

  

   ايتُهٔ َٔ تػٝرل ايبطاك١ٜ  6

   ؾِٗ املؼطط ايوُعٞ اـاْ ب٘ 7

   ايكٝاهات ايوُع١ٝ اييت أدلٜت ي٘ؾِٗ ْتا٥ر  8

   َعلؾ١ ايؿٛيت١ٝ املٓاهب١ ملعاجل ايكٛقع١  اـاْ ب٘ 9

َعلؾ١ ايع٬ق١ بٝت ايؿكـإ ايوُعٞ اـاْ ب٘ ٚاملٗاكات  10

 ايوُع١ٝ اييت ٜؿكـٖا 

  

َعلؾ١ ايع٬ق١ بني بني ايؿكـإ ايوُعٞ اـاْ ب٘  11

 ٚايتٛقعات ايه١َٝ٬ 

  

   َعلؾ١ ايوبب١ٝ يف ُٚـ ٖقا ايٓٛع َٔ املعني ايوُعٞ ي٘  12

   اؿكاى ق١ُٝ ايكٛقع١ َاؿٜا َٚعٜٓٛا  13 

   ؾِٗ أدنا٤ ا٭فٕ ٚآي١ٝ ايوُع  14 

 )ايٛعٞ ايِٛتٞ ( انتٌاف  ا٭ُٛات

sound detection َٟع /بـٕٚ َجرل بِل 

ا٫هتذاب١ يٮُٛات ايب١ٝ٦ٝ ٚا٫ُٛات ايه١َٝ٬ ايعٌٛا١ٝ٥  1

 بٛدٛؿٖا ٚعـَٗا 

  

   ؼـٜـ اػاٙ ا٫ُٛات املعل١ٓٚ ع٢ً  ا٫فْني  2 

ا٫هتذاب١ ي٬ُٛات ايب١ٝ٦ٝ املؼتًؿ١ ايذلؿؿ ٚايٌـ٠ ظًو١  3 

 َػًك١ 

  

ا٫هتذاب١ ي٬ُٛات ايه١َٝ٬ املٓؼؿ١ٔ ايذلؿؿ ايعاي١ٝ  4 

 ايٌـ٠

  

ا٫هتذاب١ ي٬ُٛات ايه١َٝ٬ املٓؼؿ١ٔ ايذلؿؿ املٓؼؿ١ٔ  5 

 ايٌـ٠

  

   ا٫هتذاب١ ي٬ُٛات ايه١َٝ٬ اايعاي١ٝ  ايذلؿؿ ايعاي١ٝ ايٌـ٠ 6 

ا٫هتذاب١ ي٬ُٛات ايه١َٝ٬ ايعاي١ٝ ايذلؿؿ املٓؼؿ١ٔ  7 

 ايٌـ٠

  

-ب-)ّا٫هتذاب١ ي٬ُٛات ايه١َٝ٬ بايذلتٝب ايتايٞ  8 

-ط-أ–غ -ت-م-ي-ف-ْ-ك-ٕ-ٍ-ؿ

-خ-ٙ-ف-ٟ-ؾ-ى-ع-ض-َ-ز-ٚ-م
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 ظ( بأُٛاتٗا ايؿِرل٠ ٚايط١ًٜٛ ٚايوان١ٓ-ؽ

   ا٫هتذاب١ يٛدٛؿ نًُات عا١َ  9 

ا٫هتذاب١ يٛدٛؿ نًُات )اْعل املوتٗـف َٔ قا١ُ٥  10 

 املٓطٛقات ملاؿ٠ يػيت ( 

  

   ايهبرل٠ا٫هتذاب١ ي٬ُٛات ايب١ٝ٦ٝ املـكه١ٝ املؼتًؿ١  11 

ا٫هتذاب١ ي٬ُٛات ايب١ٝ٦ٝ املـكه١ٝ املؼتًؿ١ ايِػرل٠  12 

 )ُٛت ايكًِ ,ُٛت ايباب , طلم ايباب  ...(

  

   ا٫هتذاب١ يوُاع اؾلي املـكهٞ ٚاْتٗا٤ٙ 13 

   ا٫هتذاب١ يوُاع ُٛت ا٫ْقاك باملـكه١  14 

)اَا ا٫هتذاب١ يبـا١ٜ ايِٛت ٚايتٜٓٛ٘ عٔ اْتٗا٤ ايِٛت  15 

ُٛت ب٦ٝٞ أٚ ظًو٘ َػًك١ أٚ بػلؾ١ ايكٝاي ايوُعٞ 

 ايٓػُات ايٓك١ٝ (.

  

ىدل عٓـَا ٜتِ اٜكاف ُٛت هانٔ َع َتشلى َجٌ  16 

 يٛيٛيٛيٛ(-بٝبٝيب_)َاَاَاَا

  

   ّ(-َ-ي-إٟ-أٚ-ا٫هتذاب٘ ي٬ُٛات ايوت١ )آ 17 

   ايتُٝٝن بني ايه٬ّ ٚايوهٛت   

ث٬ث١ اُٛات  َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ  متٝٝن ُٛت ب٦ٝٞ ٚاسـ َٔ 18 

كتًؿ١ )ُٛت اؾلي َٔ اُٛات سٝٛاْات ,اُٛات 

 َٛهٝك١ٝ , اُٛات َٛا٬ُت (

  

متٝٝن ُٛت ب٦ٝٞ ٚاسـ َٔ ث٬ث١ أُٛات َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ  19 

 ٚاسـ٠ )ُٛت ايطا٥ل٠ َٔ ُٛت ايوٝاك٠ , ايكطاك , ايوؿ١ٓٝ(

  

متٝٝن ُٛت ب٦ٝٞ ٚاسـ َٔ أكبع١ اُٛات  َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ  20 

 كتًؿ١ 

  

متٝٝن ُٛت ب٦ٝٞ ٚاسـ َٔ أكبع١  أُٛات َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ  21 

 ٚاسـ٠ 

  

متٝٝن ُٛتني ب٦ٝٝني َٔ مخو١اُٛات  َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ  22 

 كتًؿ١ 

  

متٝٝن ُٛتني ب٦ٝٝني َٔ مخو١ أُٛات َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ  23 

 ٚاسـ٠ 

  

متٝٝن أُٛات ب١ٝ٦ٝ كتًؿ١ َٔ فُٛع١ َه١ْٛ َٔ أكبع  24 

 أُٛات

  

أع٢ً _أع٢ً ايٝواك –ٜواك  -ؼـٜـ اػاٙ ايِٛت )ميني  25 

 ؿاػٌ ايػلؾ١ (–ػاكز ايػلؾ١  –ايُٝني 

  

   ؼـٜـ ٌَٓأ ايِٛت 26 

ٜهتٌـ إٔ َع١ٓٝ ايوُعٞ َػًل / َؿتٛغ /ن٬ُٖا َػًل  27 

 / ن٬ُٖا َؿتٛسإ باؾًو١ املػًك١ 

  

متٝٝن ؿٚاّ )بكا٤(ايِٛت  -ايتُٝٝن ايِٛتٞ 

 ٚا٫مناط ايِٛت١ٝ َع / بـٕٚ َجرل بِلٟ  

ايتُٝٝن بني ُٛت ب٦ٝٞ نايٓكل ع٢ً ايطاٚي١  ُٚٛت ب٦ٝٞ  1

 ناؾلي 

  

-م-ي-ف-ْ-ك-ٕ-ٍ-ؿ-ب-ايتُٝٝن )ّ 2 

-ؾ-ى-ع-ض-َ-ز-ٚ-م-ط-أ–غ -ت

ظ( بأُٛاتٗا ايؿِرل٠ ٚايط١ًٜٛ -ؽ-خ-ٙ-ف-ٟ
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 ٚايوان١ٓ

ثٛإ ُٚٛت 10ايتُٝٝن بني ُٛت )َا( ملـ٠ 3 

 ثٛإ 10)َاَاَاَاَا..(ملـ٠ 

  

ثٛإ ُٚٛت ن٬َٞ  10ايتُٝٝن بني ُٛت ب٦ٝٞ َتٌِ ملـ٠  4 

 َتهلك 

  

   ايتُٝٝن بني ُٛت ب١ُٔ ٚ مبـ بايٛاٚ  5 

   ايتُٝٝن بني ُٛت بؿتش١ ٚمبـ بايؿتض  6 

   ايتُٝٝن بني ُٛت بهول٠ ُٚٛت مبـ بايهول  7 

   ايتُٝٝن بني ُٛت )َااااا( ُٚٛت )ممُُُُُُِ( 8 

ثا١ْٝ ٚ)ّ بايؿتش١ ي 15ايتُٝٝن بني ُٛت)كبايؿتش١(ملـ٠  9 

 ايوٛانٔ ٚاؿلنات (ثا١ْٝ )تبـٌٜ 15بايؿتش١( ملـ٠ 

  

ثا١ْٝ ٚ)كؾتش١ ف 20ايتُٝٝن بني ُٛت )كاؾا( َتٌِ ملـ٠  10 

 ثا١ْٝ  10ؾتش١( َتٌِ ملـ٠ 

  

–ٜهلك ػًـ املعًُ٘ املكاطع اييت ٜوُعٗا َٓٗا )َكطع  11 

اكبع َكاطع  )قط ,  بٓو , –ث٬خ َكاطع –َكطعإ 

 َـكه١ , ؾلاً٘ (

  

ٚٳطبٳ ( ٚ)َا  12  ّٳ   –) بٴ كٳفٴ ( ٚ)بٛ كا ؾٛ( –ٚا با ( ايتؿلٜل بني )

َٴ( ٚ )عٞ ٫ ًٛ (... ٍٳ   )ع 

  

ٚٳ بٳ ؿٳ( ٚ )َا ٚا با ؿا (  13  ّٳ  ٍٳ( ٚ ) بٛ كا  –ايتؿلٜل بني )  )بٴ كٳ فٴ 

 ؾٛ ٫ ( ...

  

   ايتُٝٝن بني )بابابابابا( هلٜع١ , )با  با با با ( بط١٦ٝ  1 َعـٍ ايه٬ّ  .1

   ايولٜع ٚاؿٛاك ايبط٧ٝ.ايتُٝٝن  بني اؿٛاك  2 

   ايتُٝٝن بني اشلُى ٚايِٛت امللتؿع   1 ًـ٠ ايِٛت  .2

   ايتُٝٝن بني اشلُى ٚايِٛت اشلاؿ٨ 2 

   ايتُٝٝن بني اشلُى ٚايُِت 3 

   ايتُٝٝن بني ايِٛت اشلاؿ٨ ٚايِٛت امللتؿع . 4 

   ايتُٝٝن بني اشلُى ٚايِٛت اشلاؿ٨ ٚايِٛت امللتؿع.  5 

ايتؿلٜل بني )َاَاَاَاَاَا( باكتؿاع يًِٛت ثابت ٚ )َا  1 ْػ١ُ ايِٛت  .3

َلتؿع ايِٛت َا َٓؼؿض ايِٛت , َا َلتؿع ايِٛت َا 

َٓؼؿض ايِٛت , َا َلتؿع ايِٛت َا َٓؼؿض ايِٛت 

 ....( )تبـٌٜ ايِٛت ايوانٔ ٚاملتشلى (

  

ايتؿلٜل بني )َاَاَاَاَاَا( بانؿاض يًِٛت ثابت ٚ )َا  2 

َلتؿع ايِٛت َا َٓؼؿض ايِٛت , َا َلتؿع ايِٛت َا 

َٓؼؿض ايِٛت , َا َلتؿع ايِٛت َا َٓؼؿض ايِٛت 

 ....( )تبـٌٜ ايِٛت ايوانٔ ٚاملتشلى ( 

  

ايتُٝٝن بني ٌْٝـتني أسـُٖا تكلأ بِٛت كتٝب ٚا٭ػل٣  3 

 ُٛت١ٝ .بِٛت َٓػِ بتػٝرلات 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات فات ايذلؿؿ املٓؼؿض )ُٛت غًٝغ (  4 

 ٚفات ايذلؿؿات ايعاي١ٝ ) ُٛت ساؿ ( 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات فات ايذلؿؿ املٓؼؿض )ُٛت غًٝغ (  5 

ٚفات ايذلؿؿات ايعاي١ٝ ) ُٛت ساؿ ( َٔ ػ٬ٍ ايتٛمٜع ع٢ً 
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 ا٫ؿٜٛدلاّ 

ايذلؿؿ املٓؼؿض )ُٛت غًٝغ ( ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات فات  6 

ٚفات ايذلؿؿات ايٛهط٢ ٚفات ايذلؿؿات ايعاي١ٝ ) ُٛت ساؿ ( 

 َٔ ػ٬ٍ ايتٛمٜع ع٢ً ا٫ؿٜٛدلاّ

  

ايتُٝٝن بني ُٛت ايطؿٌ / ايِيب / ايبٓت / ايلدٌ / امللأ٠  7 

 / ايعذٛم 

  

ايتُٝٝن بني ُٛت َتٌِ ٜتـكز َٔ ايذلؿؿ امللتؿع يًذلؿؿ  8 

 املٓؼؿض  ٚايعهى 

  

ايتُٝٝن بني سلٚف ايع١ً سوب اـِا٥ّ ايِٛت١ٝ   9 

 ٚسوب ايٌٓاط امل٥٬ِ يًؿ١٦ ايعُل١ٜ 

  

ايتُٝٝن بني سلٚف ايع١ً ٚا٫ؿغاّ ٚاؿلٚف ايوان١ٓ تبعا   10 

 يًتكِٝٝ ايعُٝل 

  

   ايتُٝٝن بني اؿلٚف ايوان١ٓ  سوب اـِا٥ّ ايِٛت١ٝ   11 

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ ا٫ْؿ١ٝ ٚغرل ا٫ْؿ١ٝ يف اٍٚ  12 

 املكطع اٚ ايه١ًُ 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ )  14 

 ايطلٜك١ ( يف بـا١ٜ املكاطع ٚايهًُات )نًُتإ (

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ )  15 

 ايطلٜك١ ( يف بـا١ٜ املكاطع ٚايهًُات )ث٬خ نًُات ( 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ )  16 

ايطلٜك١ ( يف بـا١ٜ املكاطع ٚايهًُات )اكبع نًُات 

 (...)مخى نًُات ( ...)هت نًُات ( 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف  17 

اـِا٥ّ)ايتِٜٛت ( يف بـا١ٜ املكاطع ٚايهًُات 

 )نًُتإ ( 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ )  18 

 ايتِٜٛت ( يف بـا١ٜ املكاطع ٚايهًُات )ث٬خ نًُات ( 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ )  19 

ايتِٜٛت ( يف بـا١ٜ املكاطع ٚايهًُات )اكبع نًُات 

 (...)مخى نًُات ( ...)هت نًُات ( 

  

ايتُٝٝن بني نًُات تبـا بوٛانٔ غرل تِٜٛت١ٝ يف بـا١ٜ  20 

 ايه١ًُ ٚنًُات تبـا بأُٛات  ع١ً  )نًُتإ (

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ ا٫ْؿ١ٝ ٚغرل ا٫ْؿ١ٝ يف اػل   

 املكطع اٚ ايه١ًُ 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ )  21 

 ايطلٜك١ ( يف ْٗا١ٜ  املكاطع ٚايهًُات )نًُتإ (

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ )  22 

 ايطلٜك١ ( يف ْٗا١ٜ  املكاطع ٚايهًُات )ث٬خ نًُات ( 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ )  23 

ايطلٜك١ ( يف ْٗا١ٜ  املكاطع ٚايهًُات )اكبع نًُات 

 (...)مخى نًُات ( ...)هت نًُات ( 
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ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف  24 

اـِا٥ّ)ايتِٜٛت ( يف ْٗا١ٜ  املكاطع ٚايهًُات 

 )نًُتإ ( 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ )  25 

 ايتِٜٛت ( يف ْٗا١ٜ املكاطع ٚايهًُات )ث٬خ نًُات ( 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ )  26 

ايتِٜٛت ( يف ْٗا١ٜ  املكاطع ٚايهًُات )اكبع نًُات 

 (...)مخى نًُات ( ...)هت نًُات ( 

  

ايتُٝٝن بني نًُات تٓتٗٞ بوٛانٔ غرل تِٜٛت١ٝ يف بـا١ٜ  27 

 ايه١ًُ ٚنًُات تٓتٗٞ  بأُٛات  ع١ً  )نًُتإ (

  

   ايتُٝٝن بني اْٛاع ايٌـ املؼتًؿ١  28 

   ايتعلف ع٢ً اْٛاع ايٌـ املؼتًؿ١ 29 

ايؿِٗ ا٫هتٝعاب ايوُعٞ  .4

 )املعاؾ١ ٚايؿِٗ (

ايتُٝٝن ايوُعٞ بني ن١ًُ َا ٚعـ٠ نًُات َٔ َكاطع  1

 َكل٠٤ٚ اٚ ٌَٓٛؿ٠ اٚ عـؿ َٔ اٜات ايكلإ َٔ ايوٛك املكلك٠ 

  

ايتُٝٝن بني مج١ً َأيٛؾ١ يـ٣ ايطايب ٚن١ًُ َأيٛؾ١.  2 

 )ٖٝا اىل اي٠٬ِ ( )انتب( 

  

ايتُٝٝن بني نًُات كتًؿ١ املكاطع )َكطعني  3 

 َكطعني (...×َكاطع3َكطع()×

  

ايتُٝٝن بني ن١ًُ تتهٕٛ َٔ َكطعني َتعاؿيني ٚن١ًُ  4 

 َٔ َكطع ٚاسـ٠

 فُٛعات5

  

تتهٕٛ َٔ َكطعني ٜهٕٛ  ايتُٝٝن بني نًُتني ا٭ٚىل 5 

املكطع ا٭ٍٚ ؾٝٗا ٌَـؿا ٚايه١ًُ ايجا١ْٝ تتهٕٛ َٔ 

 فُٛعات5َكطعني َتعاؿيني  

  

ايتُٝٝن بني نًُتني ا٭ٚىل تتهٕٛ َٔ َكطعني ٜهٕٛ  6 

املكطع اايجاْٞ ؾٝٗا ٌَـؿا ٚايه١ًُ ايجا١ْٝ تتهٕٛ َٔ 

 فُٛعات5َكطعني َتعاؿيني  

  

ا٭ٚىل تتهٕٛ َٔ َكطعني ٜهٕٛ ايتُٝٝن بني نًُتني  7 

املكطع اايجاْٞ ٜٛسٞ ب٧ٌ اػل  ٚايه١ًُ ايجا١ْٝ تتهٕٛ َٔ 

 فُٛعات5َكطعني َتعاؿيني  

  

ايتُٝٝن بني نًُات َٔ َكاطع َتعاؿي١ َٚكاطع َتٓٛع١  8 

فُٛع١ َتباؿي١ 15ايٌـ َٚكاطع تٛس٢ مبعاْٞ أػل٣ )

 (7-4ؽتًـ عُا فنل 

  

ايتُٝٝن بني ُٛت ا٫ْوإ ظٌُ ُٚٛت اٯ٫ت املٛهٝك١ٝ  9 

 اييت ؼانٞ اؾٌُ 

  

   متٝٝن ايه٬ّ بٛدٛؿ ائٛٓا٤ اـًؿ١ٝ  10 

   متٝٝن اهِ ايطايب َٔ اهِ اػل ي٘ ْؿى ايٛمٕ 11 

   متٝٝن اهِ ايطايب َٔ ازلإ اػلإ شلُا ْؿى ايٛمٕ 12 

عباك٠ عٔ تعبرلٜٔ متٝٝن بني مجًتني كتًؿتني بايطٍٛ  13 

 مجٌ ...(3ٜوتؼـَُٗا ايطايب بايػايب )

  

  ايتعلف ع٢ً ُٛت امللأ٠ ْاطك١ عـ٠ مجٌ ُٚٛت ايلدٌ  14 
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 ْاطكا عـ٠ مجٌ 

–سنٜٔ ×ايتُٝٝن بني ُٛتني و٬ُٕ ٌَاعل )هعٝـ 15 

 فُٛعات(5َٓـٍٖ ....() -ػا٥ـ-غٔبإ  ×هعٝـ

  

ٚؼتٜٛإ ع٢ً ايتُٝٝن بني مجًتني شلُا ْؿى ايطٍٛ  16 

 فُٛعات (5نًُات َايٛؾ٘ )

  

مجٌ شلا ْؿى ايطٍٛ ٚؼتٜٛإ ع٢ً نًُات 3ايتُٝٝن بني  17 

 فُٛعات (5َايٛؾ٘ )

  

يف اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً عِٓل ٚاسـ  18 

 بني ث٬خ ػٝاكات 

  

 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً عِٓل ٚاسـ يف 19 

 ػٝاكاتبني اكبع 

  

 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً عِٓلإ  بني يف 20 

 ػٝاكإ

  

 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً عِٓلإ  بني يف 21 

 ػٝاكات 3

  

 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً عِٓلإ  بني يف 22 

 ػٝاكات  4

  

عٓاُل   3  اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ًيف 23 

 بني ػٝاكإ

  

عٓاُل  بني 3 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً يف 24 

 ػٝاكات 3

  

عٓاُل  بني 3 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ًيف 25 

 ػٝاكات  4

  

يف اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً اكبع عٓاُل  26 

 ٚاـٝاكات (ػٝاكات )ٜوتُل املعًِ بنٜاؿ٠ ايعٓاُل 6بني 

  

   ٜتبع ايطايب تعًُٝإ َتوًو٬ٕ بعـّ ٚدٛؿ ػٝاكات  27 

   تعًُٝات َتوًو١ً بعـّ ٚدٛؿ ػٝاكات3ٜتبع ايطايب  28 

   ٜتبع ايطايب تعًُٝإ َتوًو٬ٕ بٛدٛؿ ػٝاكات  29 

   تعًُٝات َتوًو١ً بٛدٛؿ ػٝاكات 3ٜتبع ايطايب  30 

بايتأًرل با٭ُبع ع٢ً ُؿش١ َِٛك٠ َل١ٜٚ  ايطايبٜتابع ا 31 

 َٔ املع١ًُ

  

   ع٢ً اؾٌُ ايِشٝش١ ٚاـاط١٦  ايطايبٜتعلف  32 

   ع٢ً َؿلؿات ايؿٌِ احملٝط١ يطايب ٜتعلف ا 33 

ع٢ً اؾٌُ ٚايعباكات ايلٚت١ٝٓٝ املوتؼـ١َ  ايطايبٜتعلف  34 

 باملـكه١ 

  

باداب١ ا٭ه١ً٦ ٜتابع ق١ِ قِرل٠ تكلا َٔ املع١ًُ  35 

 املطلٚس١

  

اهتٝعاب املعًَٛات اؾـٜـ٠ اييت تٔاف  ايطايبٜوتطٝع  36 

 يًك١ِ ايكِرل٠

  

   ٜعٝـ ق١ِ مت زلاعٗا  37 

   اؿٛاك َٔ ػ٬ٍ ايوُع ؾكط يطايبٜوتطٝع ا 38 
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عٓاُل   3 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً يف 23 

 بني ػٝاكإ

  

عٓاُل  بني 3 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً يف 24 

 ػٝاكات 3

  

عٓاُل  بني 3 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ًيف 25 

 ػٝاكات  4

  

يف اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً اكبع عٓاُل  26 

 ػٝاكات )ٜوتُل املعًِ بنٜاؿ٠ ايعٓاُل ٚاـٝاكات (6بني 

  

   ٜتبع ايطايب تعًُٝإ َتوًو٬ٕ بعـّ ٚدٛؿ ػٝاكات  27 

   تعًُٝات َتوًو١ً بعـّ ٚدٛؿ ػٝاكات3ٜتبع ايطايب  28 

   ٜتبع ايطايب تعًُٝإ َتوًو٬ٕ بٛدٛؿ ػٝاكات  29 

   تعًُٝات َتوًو١ً بٛدٛؿ ػٝاكات 3ٜتبع ايطايب  30 

بايتأًرل با٭ُبع ع٢ً ُؿش١ َِٛك٠ َل١ٜٚ  يطايبٜتابع ا 31 

 َٔ املع١ًُ

  

   ع٢ً اؾٌُ ايِشٝش١ ٚاـاط١٦  ايطايبٜتعلف  32 

   ع٢ً َؿلؿات ايؿٌِ احملٝط١  يطايبٜتعلف ا 33 

ع٢ً اؾٌُ ٚايعباكات ايلٚت١ٝٓٝ املوتؼـ١َ  يطايبٜتعلف ا 34 

 باملـكه١ 

  

باداب١ ا٭ه١ً٦ ٜتابع ق١ِ قِرل٠ تكلا َٔ املع١ًُ  35 

 املطلٚس١

  

اهتٝعاب املعًَٛات اؾـٜـ٠ اييت تٔاف  ايطايبٜوتطٝع  36 

 يًك١ِ ايكِرل٠

  

   ٜعٝـ ق١ِ مت زلاعٗا  37 

   اؿٛاك َٔ ػ٬ٍ ايوُع ؾكط ايطايبٜوتطٝع ا 38 
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 (28منٛفز كقِ )

 املـٟ ( ملعًِ /٠ ايؿٌِ /ايٛايـٜٔ / َكـّ ايلعا١ٜايؿلع١ٝ ) قِرل٠ اهِ ايُٓٛفز : منٛفز ؼًٌٝ املٗاكات 

 اهتؼـاّ ايوُاعات ايطب١ٝ /دٗام ايكٛقع١/ ا٫دٗن٠ املواعـ٠أ٫ٚ : ؼًٌٝ َٗاكات 

 ؼًٌٝ املٗاك٠ املٗاكات ايؿلع١ٝ ّ

  اهتؼـاّ املعٝٓات ايوُع١ٝ /ايكٛقع١ طٛاٍ ايّٝٛ املـكهٞ ٚبٌهٌ َٜٛٞ 1

  ايوُعٞايتُهٔ َٔ ايعٓا١ٜ باملعني  2

  ايتُهٔ َٔ ؾِٗ ايتعًُٝات يف نتٝب املعني ايوُعٞ/ايكٛقع١ 3

  ؾِٗ آي١ٝ عٌُ املعني ايوُعٞ /ايكٛقع١ 4

  ؾِٗ ا٫دلا٤ات املطًٛب١ عٓـ عـّ اؿٍِٛ ع٢ً تهبرل َٔ املعني ايوُعٞ 5

  ايتُهٔ َٔ تػٝرل ايبطاك١ٜ 6

  ؾِٗ املؼطط ايوُعٞ اـاْ ب٘ 7

  ايوُع١ٝ اييت أدلٜت ي٘ ؾِٗ ْتا٥ر ايكٝاهات 8

  َعلؾ١ ايؿٛيت١ٝ املٓاهب١ ملعاجل ايكٛقع١  اـاْ ب٘ 9

  َعلؾ١ ايع٬ق١ بٝت ايؿكـإ ايوُعٞ اـاْ ب٘ ٚاملٗاكات ايوُع١ٝ اييت ٜؿكـٖا 10

  َعلؾ١ ايع٬ق١ بني بني ايؿكـإ ايوُعٞ اـاْ ب٘ ٚايتٛقعات ايه١َٝ٬ 11

  ايٓٛع َٔ املعني ايوُعٞ يَ٘علؾ١ ايوبب١ٝ يف ُٚـ ٖقا  12

  اؿكاى ق١ُٝ ايكٛقع١ َاؿٜا َٚعٜٓٛا 13

  ؾِٗ أدنا٤ ا٭فٕ ٚآي١ٝ ايوُع 14

 :َع /بـٕٚ َجرل بِلٟ sound detectionانتٌاف  ا٭ُٛات ثاْٝا : ؼًٌٝ َٗاكات 

  ا٫هتذاب١ يٮُٛات ايب١ٝ٦ٝ ٚا٫ُٛات ايه١َٝ٬ ايعٌٛا١ٝ٥ بٛدٛؿٖا ٚعـَٗا  1

  ؼـٜـ اػاٙ ا٫ُٛات املعل١ٓٚ ع٢ً  ا٫فْني  2

  ا٫هتذاب١ ي٬ُٛات ايب١ٝ٦ٝ املؼتًؿ١ ايذلؿؿ ٚايٌـ٠ ظًو١ َػًك١  3

  ا٫هتذاب١ ي٬ُٛات ايه١َٝ٬ املٓؼؿ١ٔ ايذلؿؿ ايعاي١ٝ ايٌـ٠ 4

  ا٫هتذاب١ ي٬ُٛات ايه١َٝ٬ املٓؼؿ١ٔ ايذلؿؿ املٓؼؿ١ٔ ايٌـ٠ 5

  ايه١َٝ٬ اايعاي١ٝ  ايذلؿؿ ايعاي١ٝ ايٌـ٠ا٫هتذاب١ ي٬ُٛات  6

  ا٫هتذاب١ ي٬ُٛات ايه١َٝ٬ ايعاي١ٝ ايذلؿؿ املٓؼؿ١ٔ ايٌـ٠ 7

-ي-ف-ْ-ك-ٕ-ٍ-ؿ-ب-ا٫هتذاب١ ي٬ُٛات ايه١َٝ٬ بايذلتٝب ايتايٞ )ّ 8

ظ( -ؽ-خ-ٙ-ف-ٟ-ؾ-ى-ع-ض-َ-ز-ٚ-م-ط-أ–غ -ت-م

 بأُٛاتٗا ايؿِرل٠ ٚايط١ًٜٛ ٚايوان١ٓ

 

  ا٫هتذاب١ يٛدٛؿ نًُات عا١َ  9

  ا٫هتذاب١ يٛدٛؿ نًُات )اْعل املوتٗـف َٔ قا١ُ٥ املٓطٛقات ملاؿ٠ يػيت (  10

  ا٫هتذاب١ ي٬ُٛات ايب١ٝ٦ٝ املـكه١ٝ املؼتًؿ١ ايهبرل٠ 11

ا٫هتذاب١ ي٬ُٛات ايب١ٝ٦ٝ املـكه١ٝ املؼتًؿ١ ايِػرل٠ )ُٛت ايكًِ ,ُٛت ايباب , طلم ايباب   12

)... 

 

  ا٫هتذاب١ يوُاع اؾلي املـكهٞ ٚاْتٗا٤ٙ 13

  ا٫هتذاب١ يوُاع ُٛت ا٫ْقاك باملـكه١  14

ا٫هتذاب١ يبـا١ٜ ايِٛت ٚايتٜٓٛ٘ عٔ اْتٗا٤ ايِٛت )اَا ُٛت ب٦ٝٞ أٚ ظًو٘ َػًك١ أٚ بػلؾ١  15

 ايكٝاي ايوُعٞ ايٓػُات ايٓك١ٝ (.

 

  يٛيٛيٛيٛ(-بٝبٝيب_َجٌ )َاَاَاَاىدل عٓـَا ٜتِ اٜكاف ُٛت هانٔ َع َتشلى  16

  ّ(-َ-ي-إٟ-أٚ-ا٫هتذاب٘ ي٬ُٛات ايوت١ )آ 17

  ايتُٝٝن بني ايه٬ّ ٚايوهٛت  
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متٝٝن ُٛت ب٦ٝٞ ٚاسـ َٔ ث٬ث١ اُٛات  َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ كتًؿ١ )ُٛت اؾلي َٔ اُٛات  18

 سٝٛاْات ,اُٛات َٛهٝك١ٝ , اُٛات َٛا٬ُت (

 

َٔ ث٬ث١ أُٛات َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ ٚاسـ٠ )ُٛت ايطا٥ل٠ َٔ ُٛت متٝٝن ُٛت ب٦ٝٞ ٚاسـ  19

 ايوٝاك٠ , ايكطاك , ايوؿ١ٓٝ(

 

  متٝٝن ُٛت ب٦ٝٞ ٚاسـ َٔ أكبع١ اُٛات  َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ كتًؿ١  20

  متٝٝن ُٛت ب٦ٝٞ ٚاسـ َٔ أكبع١  أُٛات َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ ٚاسـ٠  21

  متٝٝن ُٛتني ب٦ٝٝني َٔ مخو١اُٛات  َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ كتًؿ١  22

  متٝٝن ُٛتني ب٦ٝٝني َٔ مخو١ أُٛات َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ ٚاسـ٠  23

  متٝٝن أُٛات ب١ٝ٦ٝ كتًؿ١ َٔ فُٛع١ َه١ْٛ َٔ أكبع أُٛات 24

ؿاػٌ ايػلؾ١ –ػاكز ايػلؾ١  –أع٢ً ايُٝني _أع٢ً ايٝواك –ٜواك  -ؼـٜـ اػاٙ ايِٛت )ميني  25

) 

 

  ؼـٜـ ٌَٓأ ايِٛت 26

  ٜهتٌـ إٔ َع١ٓٝ ايوُعٞ َػًل / َؿتٛغ /ن٬ُٖا َػًل / ن٬ُٖا َؿتٛسإ باؾًو١ املػًك١  27

 :متٝٝن ؿٚاّ )بكا٤(ايِٛت ٚا٫مناط ايِٛت١ٝ َع / بـٕٚ َجرل بِلٟ  ثايجا: 

  ايتُٝٝن بني ُٛت ب٦ٝٞ نايٓكل ع٢ً ايطاٚي١  ُٚٛت ب٦ٝٞ ناؾلي  1

-ز-ٚ-م-ط-أ–غ -ت-م-ي-ف-ْ-ك-ٕ-ٍ-ؿ-ب-ايتُٝٝن )ّ 2

 ظ( بأُٛاتٗا ايؿِرل٠ ٚايط١ًٜٛ ٚايوان١ٓ-ؽ-خ-ٙ-ف-ٟ-ؾ-ى-ع-ض-َ

 

  ثٛإ 10ثٛإ ُٚٛت )َاَاَاَاَا..(ملـ٠ 10ايتُٝٝن بني ُٛت )َا( ملـ٠ 3

  ثٛإ ُٚٛت ن٬َٞ َتهلك  10ٞ َتٌِ ملـ٠ ايتُٝٝن بني ُٛت ب٦ٝ 4

  ايتُٝٝن بني ُٛت ب١ُٔ ٚ مبـ بايٛاٚ  5

  ايتُٝٝن بني ُٛت بؿتش١ ٚمبـ بايؿتض  6

  ايتُٝٝن بني ُٛت بهول٠ ُٚٛت مبـ بايهول  7

  ايتُٝٝن بني ُٛت )َااااا( ُٚٛت )ممُُُُُُِ( 8

ثا١ْٝ )تبـٌٜ 15بايؿتش١ ي بايؿتش١( ملـ٠ ثا١ْٝ ٚ)ّ 15ايتُٝٝن بني ُٛت)كبايؿتش١(ملـ٠  9

 ايوٛانٔ ٚاؿلنات (

 

  ثا١ْٝ  10ثا١ْٝ ٚ)كؾتش١ ف ؾتش١( َتٌِ ملـ٠ 20ايتُٝٝن بني ُٛت )كاؾا( َتٌِ ملـ٠  10

اكبع َكاطع  –ث٬خ َكاطع –َكطعإ –ٜهلك ػًـ املعًُ٘ املكاطع اييت ٜوُعٗا َٓٗا )َكطع  11

 )قط ,  بٓو , َـكه١ , ؾلاً٘ (

 

ٚٳطبٳ ( ٚ)َا ٚا با (  12 ّٳ  َٴ( ٚ )عٞ ٫ ًٛ (... –) بٴ كٳفٴ ( ٚ)بٛ كا ؾٛ( –ايتؿلٜل بني ) ٍٳ    )ع 

ٚٳ بٳ ؿٳ( ٚ )َا ٚا با ؿا (  13 ّٳ  ٍٳ( ٚ ) بٛ كا ؾٛ ٫ ( ... –ايتؿلٜل بني )    )بٴ كٳ فٴ 

 َعـٍ ايه٬ّكابعا : 

  ايتُٝٝن بني )بابابابابا( هلٜع١ , )با  با با با ( بط١٦ٝ  1

  ايتُٝٝن  بني اؿٛاك ايولٜع ٚاؿٛاك ايبط٧ٝ. 2

 ًـ٠ ايِٛت ػاَوا :

  ايتُٝٝن بني ُٛت ب٦ٝٞ نايٓكل ع٢ً ايطاٚي١  ُٚٛت ب٦ٝٞ ناؾلي  1

  ايتُٝٝن بني اشلُى ٚايِٛت امللتؿع   1

  اشلاؿ٨ايتُٝٝن بني اشلُى ٚايِٛت  2

  ايتُٝٝن بني اشلُى ٚايُِت 3

  ايتُٝٝن بني ايِٛت اشلاؿ٨ ٚايِٛت امللتؿع . 4

  ايتُٝٝن بني اشلُى ٚايِٛت اشلاؿ٨ ٚايِٛت امللتؿع.  5

 هاؿها: ْػ١ُ ايِٛت
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ايتؿلٜل بني )َاَاَاَاَاَا( باكتؿاع يًِٛت ثابت ٚ )َا َلتؿع ايِٛت َا َٓؼؿض ايِٛت , َا  1

َٓؼؿض ايِٛت , َا َلتؿع ايِٛت َا َٓؼؿض ايِٛت ....( )تبـٌٜ ايِٛت  َلتؿع ايِٛت َا

 ايوانٔ ٚاملتشلى (

 

ايتؿلٜل بني )َاَاَاَاَاَا( بانؿاض يًِٛت ثابت ٚ )َا َلتؿع ايِٛت َا َٓؼؿض ايِٛت ,  2

َا َلتؿع ايِٛت َا َٓؼؿض ايِٛت , َا َلتؿع ايِٛت َا َٓؼؿض ايِٛت ....( )تبـٌٜ 

 املتشلى ( ايِٛت ايوانٔ ٚ

 

  ايتُٝٝن بني ٌْٝـتني أسـُٖا تكلأ بِٛت كتٝب ٚا٭ػل٣ بِٛت َٓػِ بتػٝرلات ُٛت١ٝ . 3

  ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات فات ايذلؿؿ املٓؼؿض )ُٛت غًٝغ ( ٚفات ايذلؿؿات ايعاي١ٝ ) ُٛت ساؿ (  4

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات فات ايذلؿؿ املٓؼؿض )ُٛت غًٝغ ( ٚفات ايذلؿؿات ايعاي١ٝ ) ُٛت ساؿ (  5

 َٔ ػ٬ٍ ايتٛمٜع ع٢ً ا٫ؿٜٛدلاّ 

 

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات فات ايذلؿؿ املٓؼؿض )ُٛت غًٝغ ( ٚفات ايذلؿؿات ايٛهط٢ ٚفات ايذلؿؿات  6

 ّايعاي١ٝ ) ُٛت ساؿ ( َٔ ػ٬ٍ ايتٛمٜع ع٢ً ا٫ؿٜٛدلا

 

  ايتُٝٝن بني ُٛت ايطؿٌ / ايِيب / ايبٓت / ايلدٌ / امللأ٠ / ايعذٛم  7

  ايتُٝٝن بني ُٛت َتٌِ ٜتـكز َٔ ايذلؿؿ امللتؿع يًذلؿؿ املٓؼؿض  ٚايعهى  8

  ايتُٝٝن بني سلٚف ايع١ً سوب اـِا٥ّ ايِٛت١ٝ  ٚسوب ايٌٓاط امل٥٬ِ يًؿ١٦ ايعُل١ٜ  9

  ايتُٝٝن بني سلٚف ايع١ً ٚا٫ؿغاّ ٚاؿلٚف ايوان١ٓ تبعا  يًتكِٝٝ ايعُٝل  10

  ايتُٝٝن بني اؿلٚف ايوان١ٓ  سوب اـِا٥ّ ايِٛت١ٝ   11

  ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ ا٫ْؿ١ٝ ٚغرل ا٫ْؿ١ٝ يف اٍٚ املكطع اٚ ايه١ًُ  12

) ايطلٜك١ ( يف بـا١ٜ املكاطع ٚايهًُات  ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ 14

 )نًُتإ (

 

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايطلٜك١ ( يف بـا١ٜ املكاطع ٚايهًُات  15

 )ث٬خ نًُات ( 

 

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايطلٜك١ ( يف بـا١ٜ املكاطع ٚايهًُات  16

 ت (...)مخى نًُات ( ...)هت نًُات ( )اكبع نًُا

 

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ)ايتِٜٛت ( يف بـا١ٜ املكاطع ٚايهًُات  17

 )نًُتإ ( 

 

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايتِٜٛت ( يف بـا١ٜ املكاطع ٚايهًُات  18

 )ث٬خ نًُات ( 

 

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايتِٜٛت ( يف بـا١ٜ املكاطع ٚايهًُات  19

 )اكبع نًُات (...)مخى نًُات ( ...)هت نًُات ( 

 

ايتُٝٝن بني نًُات تبـا بوٛانٔ غرل تِٜٛت١ٝ يف بـا١ٜ ايه١ًُ ٚنًُات تبـا بأُٛات  ع١ً   20

 )نًُتإ (

 

  ن١ٓ ا٫ْؿ١ٝ ٚغرل ا٫ْؿ١ٝ يف اػل املكطع اٚ ايه١ًُ ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوا 

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايطلٜك١ ( يف ْٗا١ٜ  املكاطع ٚايهًُات  21

 )نًُتإ (

 

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايطلٜك١ ( يف ْٗا١ٜ  املكاطع ٚايهًُات  22

 )ث٬خ نًُات ( 

 

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايطلٜك١ ( يف ْٗا١ٜ  املكاطع ٚايهًُات  23

 )اكبع نًُات (...)مخى نًُات ( ...)هت نًُات ( 

 

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ)ايتِٜٛت ( يف ْٗا١ٜ  املكاطع ٚايهًُات  24

 )نًُتإ ( 

 

 ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايتِٜٛت ( يف ْٗا١ٜ املكاطع ٚايهًُات  25
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 )ث٬خ نًُات ( 

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايتِٜٛت ( يف ْٗا١ٜ  املكاطع ٚايهًُات  26

 )اكبع نًُات (...)مخى نًُات ( ...)هت نًُات ( 

 

ايتُٝٝن بني نًُات تٓتٗٞ بوٛانٔ غرل تِٜٛت١ٝ يف بـا١ٜ ايه١ًُ ٚنًُات تٓتٗٞ  بأُٛات   27

 ع١ً  )نًُتإ (

 

  ايٌـ املؼتًؿ١ ايتُٝٝن بني اْٛاع  28

  ايتعلف ع٢ً اْٛاع ايٌـ املؼتًؿ١ 29

 ا٫هتٝعاب ايوُعٞٚايؿِٗ هابعا : 

ايتُٝٝن ايوُعٞ بني ن١ًُ َا ٚعـ٠ نًُات َٔ َكاطع َكل٠٤ٚ اٚ ٌَٓٛؿ٠ اٚ عـؿ َٔ اٜات  1

 ايكلإ َٔ ايوٛك املكلك٠ 

 

  ايتُٝٝن بني مج١ً َأيٛؾ١ يـ٣ ايطايب ٚن١ًُ َأيٛؾ١. )ٖٝا اىل اي٠٬ِ ( )انتب(  2

  َكطعني (...×َكاطع3َكطع()×ايتُٝٝن بني نًُات كتًؿ١ املكاطع )َكطعني  3

 ايتُٝٝن بني ن١ًُ تتهٕٛ َٔ َكطعني َتعاؿيني ٚن١ًُ َٔ َكطع ٚاسـ٠ 4

 فُٛعات5

 

َٔ َكطعني ٜهٕٛ املكطع ا٭ٍٚ ؾٝٗا ٌَـؿا ٚايه١ًُ ايجا١ْٝ  ايتُٝٝن بني نًُتني ا٭ٚىل تتهٕٛ 5

 فُٛعات5تتهٕٛ َٔ َكطعني َتعاؿيني  

 

ايتُٝٝن بني نًُتني ا٭ٚىل تتهٕٛ َٔ َكطعني ٜهٕٛ املكطع اايجاْٞ ؾٝٗا ٌَـؿا ٚايه١ًُ ايجا١ْٝ  6

 فُٛعات5تتهٕٛ َٔ َكطعني َتعاؿيني  

 

ٔ َكطعني ٜهٕٛ املكطع اايجاْٞ ٜٛسٞ ب٧ٌ اػل  ٚايه١ًُ ايتُٝٝن بني نًُتني ا٭ٚىل تتهٕٛ َ 7

 فُٛعات5ايجا١ْٝ تتهٕٛ َٔ َكطعني َتعاؿيني  

 

ايتُٝٝن بني نًُات َٔ َكاطع َتعاؿي١ َٚكاطع َتٓٛع١ ايٌـ َٚكاطع تٛس٢ مبعاْٞ أػل٣  8

 (7-4فُٛع١ َتباؿي١ ؽتًـ عُا فنل 15)

 

  ايتُٝٝن بني ُٛت ا٫ْوإ ظٌُ ُٚٛت اٯ٫ت املٛهٝك١ٝ اييت ؼانٞ اؾٌُ  9

  متٝٝن ايه٬ّ بٛدٛؿ ائٛٓا٤ اـًؿ١ٝ  10

  متٝٝن اهِ ايطايب َٔ اهِ اػل ي٘ ْؿى ايٛمٕ 11

  متٝٝن اهِ ايطايب َٔ ازلإ اػلإ شلُا ْؿى ايٛمٕ 12

مجٌ 3تعبرلٜٔ ٜوتؼـَُٗا ايطايب بايػايب )متٝٝن بني مجًتني كتًؿتني بايطٍٛ عباك٠ عٔ  13

)... 

 

  ايتعلف ع٢ً ُٛت امللأ٠ ْاطك١ عـ٠ مجٌ ُٚٛت ايلدٌ ْاطكا عـ٠ مجٌ  14

َٓـٍٖ  -ػا٥ـ-غٔبإ  ×هعٝـ–سنٜٔ ×ايتُٝٝن بني ُٛتني و٬ُٕ ٌَاعل )هعٝـ 15

 فُٛعات(5....()

 

  فُٛعات (5ت َايٛؾ٘ )ايتُٝٝن بني مجًتني شلُا ْؿى ايطٍٛ ٚؼتٜٛإ ع٢ً نًُا 16

  فُٛعات (5مجٌ شلا ْؿى ايطٍٛ ٚؼتٜٛإ ع٢ً نًُات َايٛؾ٘ )3ايتُٝٝن بني  17

  يف اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً عِٓل ٚاسـ بني ث٬خ ػٝاكات  18

   اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً عِٓل ٚاسـ بني اكبع ػٝاكاتيف 19

  ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً عِٓلإ  بني ػٝاكإ اؾًو١ يف 20

  ػٝاكات 3 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً عِٓلإ  بني يف 21

  ػٝاكات  4 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً عِٓلإ  بني يف 22

  عٓاُل   بني ػٝاكا3ٕ اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً يف 23

  ػٝاكات 3عٓاُل  بني 3 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً يف 24

  ػٝاكات  4عٓاُل  بني 3 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ًيف 25
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ػٝاكات )ٜوتُل املعًِ بنٜاؿ٠ 6يف اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً اكبع عٓاُل بني  26

 ايعٓاُل ٚاـٝاكات (

 

  ٜتبع ايطايب تعًُٝإ َتوًو٬ٕ بعـّ ٚدٛؿ ػٝاكات  27

  تعًُٝات َتوًو١ً بعـّ ٚدٛؿ ػٝاكات3ٜتبع ايطايب  28

  ٜتبع ايطايب تعًُٝإ َتوًو٬ٕ بٛدٛؿ ػٝاكات  29

  تعًُٝات َتوًو١ً بٛدٛؿ ػٝاكات 3ٜتبع ايطايب  30

  املع١ًُبايتأًرل با٭ُبع ع٢ً ُؿش١ َِٛك٠ َل١ٜٚ َٔ ايطايب ٜتابع ا 31

  ع٢ً اؾٌُ ايِشٝش١ ٚاـاط١٦  ايطايبٜتعلف  32

  ع٢ً َؿلؿات ايؿٌِ احملٝط١  يطايبٜتعلف ا 33

  ع٢ً اؾٌُ ٚايعباكات ايلٚت١ٝٓٝ املوتؼـ١َ باملـكه١  ايطايبٜتعلف  34

  ٜتابع ق١ِ قِرل٠ تكلا َٔ املع١ًُ باداب١ ا٭ه١ً٦ املطلٚس١ 35

  اهتٝعاب املعًَٛات اؾـٜـ٠ اييت تٔاف يًك١ِ ايكِرل٠ ايطايبٜوتطٝع  36

  ٜعٝـ ق١ِ مت زلاعٗا  37

  اؿٛاك َٔ ػ٬ٍ ايوُع ؾكط ايطايبٜوتطٝع ا 38

  عٓاُل   بني ػٝاكا3ٕ اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً يف 23

  ػٝاكات 3عٓاُل  بني 3 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً يف 24

  ػٝاكات  4عٓاُل  بني 3 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ًيف 25

ػٝاكات )ٜوتُل املعًِ بنٜاؿ٠ 6يف اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً اكبع عٓاُل بني  26

 ايعٓاُل ٚاـٝاكات (

 

  ٜتبع ايطايب تعًُٝإ َتوًو٬ٕ بعـّ ٚدٛؿ ػٝاكات  27

  بعـّ ٚدٛؿ ػٝاكات تعًُٝات َتوًو3١ًٜتبع ايطايب  28

  ٜتبع ايطايب تعًُٝإ َتوًو٬ٕ بٛدٛؿ ػٝاكات  29

  تعًُٝات َتوًو١ً بٛدٛؿ ػٝاكات 3ٜتبع ايطايب  30

  بايتأًرل با٭ُبع ع٢ً ُؿش١ َِٛك٠ َل١ٜٚ َٔ املع١ًُ يطايبٜتابع ا 31

  ع٢ً اؾٌُ ايِشٝش١ ٚاـاط١٦  ايطايبٜتعلف  32

  ع٢ً َؿلؿات ايؿٌِ احملٝط١  ايطايبٜتعلف  33

  ع٢ً اؾٌُ ٚايعباكات ايلٚت١ٝٓٝ املوتؼـ١َ باملـكه١  ايطايبٜتعلف  34

  ٜتابع ق١ِ قِرل٠ تكلا َٔ املع١ًُ باداب١ ا٭ه١ً٦ املطلٚس١ 35

  اهتٝعاب املعًَٛات اؾـٜـ٠ اييت تٔاف يًك١ِ ايكِرل٠ ايطايبٜوتطٝع  36

  ٜعٝـ ق١ِ مت زلاعٗا  37

  اؿٛاك َٔ ػ٬ٍ ايوُع ؾكط ايطايبٜوتطٝع  38
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 (29منٛفز كقِ )

 ()أٖـاف بعٝـ٠ املـ٣ اهِ ايُٓٛفز : اـط١ ايتـكٜب١ٝ يًٓطل ٚايتأٌٖٝ ايوُعٞ 

 

 تأٌٖٝ ايوُعٞ اـط١ ايتـكٜب١ٝ يًٓطل ٚاي

 أٖـاف بعٝـ٠ املـ٣أ٫ٚ: 

 .....................ايتاكٜؽ :                                     ......................  ايِـ:          ................ايؿٌِ ايـكاهٞ:   ....................                ا٫هِ :    

  أٖـاف متٗٝـ١ٜ

 

 

  أٖـاف يؿع١ٝ

 

 

  أٖـاف يػ١ٜٛ

 

 

أٖـاف ايتـكٜب 

 ايوُعٞ

 

 

 

________________________________________________________________________________________٬َسعات:

____________________________________________ 

 ايٓطل تـكٜبات  ٠ /َعًِ

_____________                                                                                                              
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 (30منٛفز كقِ )

 أٖـؿاف قِرل٠ املـ٣  _ؾلؿ١ٜ / مجاع١ٝ   –اهِ ايُٓٛفز : منٛفز ؼٔرل دًو١ تـكٜب ايٓطل / ايتأٌٖٝ ايوُعٞ 

 أٖـاف قِرل٠ املـ٣ –/ ايؿلؿ١ٜ اؾُاع١ٝ / ايتأٌٖٝ ايوُعٞ منٛفز ؼٔرل س١ِ ايٓطل 

 _________________ايتاكٜؽ: ______________ايّٝٛ: ______________ايتاكٜؽ:_____________:ايّٝٛ 

 _______________اؿ١ِ:

 

أٖـاف قِرل٠ 

 املـ٣

1____________________________________________________ 

2____________________________________________________ 

3____________________________________________________ 

4____________________________________________________ 

 ايتـكٜبات املٓني١ٝ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلٜك١ 

 ايتطبٝل

 

 

 

____________________________________________________ 

ايٛها٥ٌ 

 ايتـكٜب١ٝ

 

  ايتعنٜن

  ٬َسعات

  ع٢ً منٛفز ايتكِٜٛ ايَٝٛٞ. ايط٬ب ٜتِ توذٌٝ اهتذابات 
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 (31منٛفز كقِ )

 /٠اهِ ايُٓٛفز : منٛفز ايتكِٜٛ ايَٝٛٞ ٫هتذابات ايطايب 

 ٠/منٛفز ايتكِٜٛ ايَٝٛٞ ٫هتذابات ايطايب

 _________________املع١ًُ:___________________ايِـ:___________________٠:/اهِ ايطايب               

 ٬َسعات ا٫هتذاب١ اشلـف ايوًٛنٞ  ايتاكٜؽ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 ( مل تتكٔ 4( ؼتاز إىل ايتـكٜب املهجـ )3ٓت مبواعـ٠  )ك( ات2( اتكٓت مبٗاك٠  )1:َؿاتٝض ايتكِٝٝ  )٬َسع١ 

 ٜهتؿ٢ بتوذٌٝ كقِ اشلـف ايوًٛنٞ 
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 ( 32منٛفز كقِ )

 اهِ ايُٓٛفز : اهتُاك٠ ايتكِٝٝ ايؿًِٞ يًُٗاكات ايوُع١ٝ يقٟٚ ا٫ٓطلاب ايوُعٞ 

 قٟٚ ا٫ٓطلاب ايوُعٞيٗاكات ايوُع١ٝ يًُ  اهتُاك٠ ايتكِٝٝ ايؿًِٞ 

 .................................ا٫هِ :......................................  ايِـ:.....................................................  ايعُل :...........

 ....................................:..................................................................... ايتاكٜؽ :.............................................املكِٝ 

 املٗاكات ايوُع١ٝ ا٫هاه١ٝ 

 

 مل ٜتكٔ أتكٔ  املٗاكات ايؿلع١ٝ  ّ

اهتؼـاّ ايوُاعات  .1

ايطب١ٝ /دٗام 

ايكٛقع١/ ا٫دٗن٠ 

 املواعـ٠ 

   اهتؼـاّ املعٝٓات ايوُع١ٝ /ايكٛقع١ طٛاٍ ايّٝٛ املـكهٞ ٚبٌهٌ َٜٛٞ  1

   ايتُهٔ َٔ ايعٓا١ٜ باملعني ايوُعٞ  2

   ايتُهٔ َٔ ؾِٗ ايتعًُٝات يف نتٝب املعني ايوُعٞ/ايكٛقع١  3

   ؾِٗ آي١ٝ عٌُ املعني ايوُعٞ /ايكٛقع١  4

   ؾِٗ ا٫دلا٤ات املطًٛب١ عٓـ عـّ اؿٍِٛ ع٢ً تهبرل َٔ املعني ايوُعٞ  5

   ايتُهٔ َٔ تػٝرل ايبطاك١ٜ  6

   ؾِٗ املؼطط ايوُعٞ اـاْ ب٘ 7

   ؾِٗ ْتا٥ر ايكٝاهات ايوُع١ٝ اييت أدلٜت ي٘ 8

   ملعاجل ايكٛقع١  اـاْ بَ٘علؾ١ ايؿٛيت١ٝ املٓاهب١  9

   َعلؾ١ ايع٬ق١ بٝت ايؿكـإ ايوُعٞ اـاْ ب٘ ٚاملٗاكات ايوُع١ٝ اييت ٜؿكـٖا  10

   َعلؾ١ ايع٬ق١ بني بني ايؿكـإ ايوُعٞ اـاْ ب٘ ٚايتٛقعات ايه١َٝ٬  11

   َعلؾ١ ايوبب١ٝ يف ُٚـ ٖقا ايٓٛع َٔ املعني ايوُعٞ ي٘  12

   اؿكاى ق١ُٝ ايكٛقع١ َاؿٜا َٚعٜٓٛا  13

   ؾِٗ أدنا٤ ا٭فٕ ٚآي١ٝ ايوُع  14

انتٌاف  ا٭ُٛات .2

sound detection  َع

 /بـٕٚ َجرل بِلٟ

   ا٫هتذاب١ يٮُٛات ايب١ٝ٦ٝ ٚا٫ُٛات ايه١َٝ٬ ايعٌٛا١ٝ٥ بٛدٛؿٖا ٚعـَٗا  1

   ؼـٜـ اػاٙ ا٫ُٛات املعل١ٓٚ ع٢ً  ا٫فْني  2

   ايب١ٝ٦ٝ املؼتًؿ١ ايذلؿؿ ٚايٌـ٠ ظًو١ َػًك١  يٮُٛاتا٫هتذاب١  3

   ايه١َٝ٬ املٓؼؿ١ٔ ايذلؿؿ ايعاي١ٝ ايٌـ٠ يٮُٛاتا٫هتذاب١  4

   ايه١َٝ٬ املٓؼؿ١ٔ ايذلؿؿ املٓؼؿ١ٔ ايٌـ٠ يٮُٛاتا٫هتذاب١  5

   ايذلؿؿ ايعاي١ٝ ايٌـ٠  ايعاي١ٝايه١َٝ٬  يٮُٛاتا٫هتذاب١  6

   ايه١َٝ٬ ايعاي١ٝ ايذلؿؿ املٓؼؿ١ٔ ايٌـ٠ يٮُٛاتا٫هتذاب١  7

-ك-ٕ-ٍ-ؿ-ب-ايه١َٝ٬ بايذلتٝب ايتايٞ )ّ يٮُٛاتا٫هتذاب١  8

-ى-ع-ض-َ-ز-ٚ-م-ط-أ–غ -ت-م-ي-ف-ْ

 ٚايط١ًٜٛ ٚايوان١ٓ ايكِرل٠ظ( بأُٛاتٗا -ؽ-خ-ٙ-ف-ٟ-ؾ

  

   ا٫هتذاب١ يٛدٛؿ نًُات عا١َ  9

   ا٫هتذاب١ يٛدٛؿ نًُات )اْعل املوتٗـف َٔ قا١ُ٥ املٓطٛقات ملاؿ٠ يػيت (  10

   ايب١ٝ٦ٝ املـكه١ٝ املؼتًؿ١ ايهبرل٠ يٮُٛاتا٫هتذاب١  11

ايب١ٝ٦ٝ املـكه١ٝ املؼتًؿ١ ايِػرل٠ )ُٛت ايكًِ ,ُٛت  يٮُٛاتا٫هتذاب١  12

 ايباب , طلم ايباب  ...(

  

   املـكهٞ ٚاْتٗا٤ٙ ا٫هتذاب١ يوُاع اؾلي 13

   ا٫هتذاب١ يوُاع ُٛت ا٫ْقاك باملـكه١  14

ا٫هتذاب١ يبـا١ٜ ايِٛت ٚايتٜٓٛ٘ عٔ اْتٗا٤ ايِٛت )اَا ُٛت ب٦ٝٞ أٚ ظًو٘  15

 َػًك١ أٚ بػلؾ١ ايكٝاي ايوُعٞ ايٓػُات ايٓك١ٝ (.

  

  -بٝبٝيب_ىدل عٓـَا ٜتِ اٜكاف ُٛت هانٔ َع َتشلى َجٌ )َاَاَاَا 16



  

99 
 

 يٛيٛيٛيٛ(

   ّ(-َ-ي-إٟ-أٚ-ايوت١ )آ يٮُٛات ا٫هتذاب١ 17

   ايتُٝٝن بني ايه٬ّ ٚايوهٛت  18

متٝٝن ُٛت ب٦ٝٞ ٚاسـ َٔ ث٬ث١ اُٛات  َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ كتًؿ١ )ُٛت  19

 اؾلي َٔ اُٛات سٝٛاْات ,اُٛات َٛهٝك١ٝ , اُٛات َٛا٬ُت (

  

أُٛات َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ ٚاسـ٠ )ُٛت ايطا٥ل٠ متٝٝن ُٛت ب٦ٝٞ ٚاسـ َٔ ث٬ث١  20

 َٔ ُٛت ايوٝاك٠ , ايكطاك , ايوؿ١ٓٝ(

  

   متٝٝن ُٛت ب٦ٝٞ ٚاسـ َٔ أكبع١ اُٛات  َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ كتًؿ١  21

   متٝٝن ُٛت ب٦ٝٞ ٚاسـ َٔ أكبع١  أُٛات َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ ٚاسـ٠  22

   متٝٝن ُٛتني ب٦ٝٝني َٔ مخو١اُٛات  َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ كتًؿ١  23

   متٝٝن ُٛتني ب٦ٝٝني َٔ مخو١ أُٛات َٔ ب٦ٝات ُٛت١ٝ ٚاسـ٠  24

   متٝٝن أُٛات ب١ٝ٦ٝ كتًؿ١ َٔ فُٛع١ َه١ْٛ َٔ أكبع أُٛات 25

ايػلؾ١ ػاكز  –أع٢ً ايُٝني _أع٢ً ايٝواك –ٜواك  -ؼـٜـ اػاٙ ايِٛت )ميني  26

 ؿاػٌ ايػلؾ١ (–

  

   ؼـٜـ ٌَٓأ ايِٛت 27

ٜهتٌـ إٔ َع١ٓٝ ايوُعٞ َػًل / َؿتٛغ /ن٬ُٖا َػًل / ن٬ُٖا َؿتٛسإ  28

 باؾًو١ املػًك١ 

  

متٝٝن ؿٚاّ  .2

)بكا٤(ايِٛت ٚا٫مناط 

ايِٛت١ٝ َع / بـٕٚ 

 َجرل بِلٟ  

   ايتُٝٝن بني ُٛت ب٦ٝٞ نايٓكل ع٢ً ايطاٚي١  ُٚٛت ب٦ٝٞ ناؾلي  1

-ط-أ–غ -ت-م-ي-ف-ْ-ك-ٕ-ٍ-ؿ-ب-ايتُٝٝن )ّ 2

ظ( بأُٛاتٗا -ؽ-خ-ٙ-ف-ٟ-ؾ-ى-ع-ض-َ-ز-ٚ-م

 ايؿِرل٠ ٚايط١ًٜٛ ٚايوان١ٓ

  

   ثٛإ 10ثٛإ ُٚٛت )َاَاَاَاَا..(ملـ٠ 10ايتُٝٝن بني ُٛت )َا( ملـ٠ 3

   ثٛإ ُٚٛت ن٬َٞ َتهلك  10ايتُٝٝن بني ُٛت ب٦ٝٞ َتٌِ ملـ٠  4

   ايتُٝٝن بني ُٛت ب١ُٔ ٚ مبـ بايٛاٚ  5

   ايتُٝٝن بني ُٛت بؿتش١ ٚمبـ بايؿتض  6

   ايتُٝٝن بني ُٛت بهول٠ ُٚٛت مبـ بايهول  7

   ايتُٝٝن بني ُٛت )َااااا( ُٚٛت )ممُُُُُُِ( 8

ثا١ْٝ 15ثا١ْٝ ٚ)ّ بايؿتش١ ي بايؿتش١( ملـ٠ 15ُٛت)كبايؿتش١(ملـ٠ ايتُٝٝن بني  9

 )تبـٌٜ ايوٛانٔ ٚاؿلنات (

  

 10ثا١ْٝ ٚ)كؾتش١ ف ؾتش١( َتٌِ ملـ٠ 20ايتُٝٝن بني ُٛت )كاؾا( َتٌِ ملـ٠  10

 ثا١ْٝ 

  

ث٬خ َكاطع –َكطعإ –ٜهلك ػًـ املعًُ٘ املكاطع اييت ٜوُعٗا َٓٗا )َكطع  11

 َكاطع  )قط ,  بٓو , َـكه١ , ؾلاً٘ (اكبع –

  

ٚٳطبٳ ( ٚ)َا ٚا با (  12 ّٳ  َٴ( ٚ )عٞ ٫ ًٛ  –) بٴ كٳفٴ ( ٚ)بٛ كا ؾٛ( –ايتؿلٜل بني ) ٍٳ  )ع 

...) 

  

ٚٳ بٳ ؿٳ( ٚ )َا ٚا با ؿا (  13 ّٳ  ٍٳ( ٚ ) بٛ كا ؾٛ ٫ ( ... –ايتؿلٜل بني )     )بٴ كٳ فٴ 

   ايتُٝٝن بني )بابابابابا( هلٜع١ , )با  با با با ( بط١٦ٝ  1 َعـٍ ايه٬ّ  .3

   ايتُٝٝن  بني اؿٛاك ايولٜع ٚاؿٛاك ايبط٧ٝ. 2

   ايتُٝٝن بني اشلُى ٚايِٛت امللتؿع   1 ًـ٠ ايِٛت  .4

   ايتُٝٝن بني اشلُى ٚايِٛت اشلاؿ٨ 2

   ايتُٝٝن بني اشلُى ٚايُِت 3



  

111 
 

   ٚايِٛت امللتؿع .ايتُٝٝن بني ايِٛت اشلاؿ٨  4

   ايتُٝٝن بني اشلُى ٚايِٛت اشلاؿ٨ ٚايِٛت امللتؿع.  5

ايتؿلٜل بني )َاَاَاَاَاَا( باكتؿاع يًِٛت ثابت ٚ )َا َلتؿع ايِٛت َا  1 ْػ١ُ ايِٛت  .5

َٓؼؿض ايِٛت , َا َلتؿع ايِٛت َا َٓؼؿض ايِٛت , َا َلتؿع ايِٛت َا 

 ايوانٔ ٚاملتشلى (َٓؼؿض ايِٛت ....( )تبـٌٜ ايِٛت 

  

ايتؿلٜل بني )َاَاَاَاَاَا( بانؿاض يًِٛت ثابت ٚ )َا َلتؿع ايِٛت َا  2 

َٓؼؿض ايِٛت , َا َلتؿع ايِٛت َا َٓؼؿض ايِٛت , َا َلتؿع ايِٛت َا 

 َٓؼؿض ايِٛت ....( )تبـٌٜ ايِٛت ايوانٔ ٚاملتشلى ( 

  

ٚا٭ػل٣ بِٛت َٓػِ بتػٝرلات ايتُٝٝن بني ٌْٝـتني أسـُٖا تكلأ بِٛت كتٝب  3

 ُٛت١ٝ .

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات فات ايذلؿؿ املٓؼؿض )ُٛت غًٝغ ( ٚفات ايذلؿؿات ايعاي١ٝ  4

 ) ُٛت ساؿ ( 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات فات ايذلؿؿ املٓؼؿض )ُٛت غًٝغ ( ٚفات ايذلؿؿات ايعاي١ٝ  5

 ) ُٛت ساؿ ( َٔ ػ٬ٍ ايتٛمٜع ع٢ً ا٫ؿٜٛدلاّ 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات فات ايذلؿؿ املٓؼؿض )ُٛت غًٝغ ( ٚفات ايذلؿؿات  6

 ايٛهط٢ ٚفات ايذلؿؿات ايعاي١ٝ ) ُٛت ساؿ ( َٔ ػ٬ٍ ايتٛمٜع ع٢ً ا٫ؿٜٛدلاّ

  

   ايتُٝٝن بني ُٛت ايطؿٌ / ايِيب / ايبٓت / ايلدٌ / امللأ٠ / ايعذٛم  7

   ايتُٝٝن بني ُٛت َتٌِ ٜتـكز َٔ ايذلؿؿ امللتؿع يًذلؿؿ املٓؼؿض  ٚايعهى  8

ايتُٝٝن بني سلٚف ايع١ً سوب اـِا٥ّ ايِٛت١ٝ  ٚسوب ايٌٓاط امل٥٬ِ  9

 يًؿ١٦ ايعُل١ٜ 

  

   ايتُٝٝن بني سلٚف ايع١ً ٚا٫ؿغاّ ٚاؿلٚف ايوان١ٓ تبعا  يًتكِٝٝ ايعُٝل  10

   ايتُٝٝن بني اؿلٚف ايوان١ٓ  سوب اـِا٥ّ ايِٛت١ٝ   11

   ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ ا٫ْؿ١ٝ ٚغرل ا٫ْؿ١ٝ يف اٍٚ املكطع اٚ ايه١ًُ  12

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايطلٜك١ ( يف بـا١ٜ  14

 املكاطع ٚايهًُات )نًُتإ (

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايطلٜك١ ( يف بـا١ٜ  15

 املكاطع ٚايهًُات )ث٬خ نًُات ( 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايطلٜك١ ( يف بـا١ٜ  16

 املكاطع ٚايهًُات )اكبع نًُات (...)مخى نًُات ( ...)هت نًُات ( 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ)ايتِٜٛت ( يف بـا١ٜ  17

 املكاطع ٚايهًُات )نًُتإ ( 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايتِٜٛت ( يف بـا١ٜ  18

 املكاطع ٚايهًُات )ث٬خ نًُات ( 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايتِٜٛت ( يف بـا١ٜ  19

 املكاطع ٚايهًُات )اكبع نًُات (...)مخى نًُات ( ...)هت نًُات ( 

  

ايتُٝٝن بني نًُات تبـا بوٛانٔ غرل تِٜٛت١ٝ يف بـا١ٜ ايه١ًُ ٚنًُات تبـا  20

 بأُٛات  ع١ً  )نًُتإ (

  

   ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ ا٫ْؿ١ٝ ٚغرل ا٫ْؿ١ٝ يف اػل املكطع اٚ ايه١ًُ  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايطلٜك١ ( يف ْٗا١ٜ   21

 املكاطع ٚايهًُات )نًُتإ (

  

  ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايطلٜك١ ( يف ْٗا١ٜ   22
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 املكاطع ٚايهًُات )ث٬خ نًُات ( 

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايطلٜك١ ( يف ْٗا١ٜ   23

 املكاطع ٚايهًُات )اكبع نًُات (...)مخى نًُات ( ...)هت نًُات ( 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ)ايتِٜٛت ( يف ْٗا١ٜ   24

 املكاطع ٚايهًُات )نًُتإ ( 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايتِٜٛت ( يف ْٗا١ٜ  25

 املكاطع ٚايهًُات )ث٬خ نًُات ( 

  

ايتُٝٝن بني ا٫ُٛات ايوان١ٓ املؼتًؿ١ يف اـِا٥ّ ) ايتِٜٛت ( يف ْٗا١ٜ   26

 املكاطع ٚايهًُات )اكبع نًُات (...)مخى نًُات ( ...)هت نًُات ( 

  

ايتُٝٝن بني نًُات تٓتٗٞ بوٛانٔ غرل تِٜٛت١ٝ يف بـا١ٜ ايه١ًُ ٚنًُات  27

 تٓتٗٞ  بأُٛات  ع١ً  )نًُتإ (

  

   ايتُٝٝن بني اْٛاع ايٌـ املؼتًؿ١  28

   ايتعلف ع٢ً اْٛاع ايٌـ املؼتًؿ١ 29

ايؿِٗ ا٫هتٝعاب  .6

 ايوُعٞ 

ايتُٝٝن ايوُعٞ بني ن١ًُ َا ٚعـ٠ نًُات َٔ َكاطع َكل٠٤ٚ اٚ ٌَٓٛؿ٠ اٚ  1

 عـؿ َٔ اٜات ايكلإ َٔ ايوٛك املكلك٠ 

  

ايتُٝٝن بني مج١ً َأيٛؾ١ يـ٣ ايطايب ٚن١ًُ َأيٛؾ١. )ٖٝا اىل اي٠٬ِ (  2

 )انتب( 

  

َكطعني ×َكاطع3َكطع()×ايتُٝٝن بني نًُات كتًؿ١ املكاطع )َكطعني  3

...) 

  

 ايتُٝٝن بني ن١ًُ تتهٕٛ َٔ َكطعني َتعاؿيني ٚن١ًُ َٔ َكطع ٚاسـ٠ 4

 فُٛعات5

  

تتهٕٛ َٔ َكطعني ٜهٕٛ املكطع ا٭ٍٚ ؾٝٗا ٌَـؿا  ايتُٝٝن بني نًُتني ا٭ٚىل 5

 فُٛعات5ٚايه١ًُ ايجا١ْٝ تتهٕٛ َٔ َكطعني َتعاؿيني  

  

ايتُٝٝن بني نًُتني ا٭ٚىل تتهٕٛ َٔ َكطعني ٜهٕٛ املكطع اايجاْٞ ؾٝٗا ٌَـؿا  6

 فُٛعات5ٚايه١ًُ ايجا١ْٝ تتهٕٛ َٔ َكطعني َتعاؿيني  

  

ا٭ٚىل تتهٕٛ َٔ َكطعني ٜهٕٛ املكطع اايجاْٞ ٜٛسٞ ب٧ٌ ايتُٝٝن بني نًُتني  7

 فُٛعات5اػل  ٚايه١ًُ ايجا١ْٝ تتهٕٛ َٔ َكطعني َتعاؿيني  

  

ايتُٝٝن بني نًُات َٔ َكاطع َتعاؿي١ َٚكاطع َتٓٛع١ ايٌـ َٚكاطع تٛس٢  8

 (7-4فُٛع١ َتباؿي١ ؽتًـ عُا فنل 15مبعاْٞ أػل٣ )

  

   ايتُٝٝن بني ُٛت ا٫ْوإ ظٌُ ُٚٛت اٯ٫ت املٛهٝك١ٝ اييت ؼانٞ اؾٌُ  9

   متٝٝن ايه٬ّ بٛدٛؿ ائٛٓا٤ اـًؿ١ٝ  10

   متٝٝن اهِ ايطايب َٔ اهِ اػل ي٘ ْؿى ايٛمٕ 11

   متٝٝن اهِ ايطايب َٔ ازلإ اػلإ شلُا ْؿى ايٛمٕ 12

عباك٠ عٔ تعبرلٜٔ ٜوتؼـَُٗا ايطايب متٝٝن بني مجًتني كتًؿتني بايطٍٛ  13

 مجٌ ...(3بايػايب )

  

   ايتعلف ع٢ً ُٛت امللأ٠ ْاطك١ عـ٠ مجٌ ُٚٛت ايلدٌ ْاطكا عـ٠ مجٌ  14

-غٔبإ  ×هعٝـ–سنٜٔ ×ايتُٝٝن بني ُٛتني و٬ُٕ ٌَاعل )هعٝـ 15

 فُٛعات(5َٓـٍٖ ....() -ػا٥ـ

  

ٚؼتٜٛإ ع٢ً نًُات َايٛؾ٘ ايتُٝٝن بني مجًتني شلُا ْؿى ايطٍٛ  16

 فُٛعات (5)

  

  فُٛعات 5مجٌ شلا ْؿى ايطٍٛ ٚؼتٜٛإ ع٢ً نًُات َايٛؾ٘ )3ايتُٝٝن بني  17
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) 

   يف اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً عِٓل ٚاسـ بني ث٬خ ػٝاكات  18

   ػٝاكات اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً عِٓل ٚاسـ بني اكبع يف 19

    اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً عِٓلإ  بني ػٝاكإيف 20

   ػٝاكات 3 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً عِٓلإ  بني يف 21

   ػٝاكات  4 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً عِٓلإ  بني يف 22

   عٓاُل   بني ػٝاكا3ٕ  اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ًيف 23

   ػٝاكات 3عٓاُل  بني 3 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً يف 24

   ػٝاكات  4عٓاُل  بني 3 اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ًيف 25

ػٝاكات )ٜوتُل 6يف اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً اكبع عٓاُل بني  26

 ٚاـٝاكات (املعًِ بنٜاؿ٠ ايعٓاُل 

  

   ٜتبع ايطايب تعًُٝإ َتوًو٬ٕ بعـّ ٚدٛؿ ػٝاكات  27

   تعًُٝات َتوًو١ً بعـّ ٚدٛؿ ػٝاكات3ٜتبع ايطايب  28

   ٜتبع ايطايب تعًُٝإ َتوًو٬ٕ بٛدٛؿ ػٝاكات  29

   تعًُٝات َتوًو١ً بٛدٛؿ ػٝاكات 3ٜتبع ايطايب  30

   بايتأًرل با٭ُبع ع٢ً ُؿش١ َِٛك٠ َل١ٜٚ َٔ املع١ًُ ايطايبٜتابع  31

   ع٢ً اؾٌُ ايِشٝش١ ٚاـاط١٦  ايطايب ٜتعلف  32

   ع٢ً َؿلؿات ايؿٌِ احملٝط١  ايطايبٜتعلف  33

   ع٢ً اؾٌُ ٚايعباكات ايلٚت١ٝٓٝ املوتؼـ١َ باملـكه١  ايطايبٜتعلف  34

   ا٭ه١ً٦ املطلٚس١ بإداب١ٜتابع ق١ِ قِرل٠ تكلا َٔ املع١ًُ  35

   اهتٝعاب املعًَٛات اؾـٜـ٠ اييت تٔاف يًك١ِ ايكِرل٠ يطايبٜوتطٝع ا 36

   ٜعٝـ ق١ِ مت زلاعٗا  37

   اؿٛاك َٔ ػ٬ٍ ايوُع ؾكط ايطايبٜوتطٝع  38

   عٓاُل   بني ػٝاكا3ٕٟ اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً  23

   ػٝاكات 3عٓاُل  بني 3ٟ اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً  24

   ػٝاكات  4عٓاُل  بني 3ٟ اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً 25

ػٝاكات )ٜوتُل 6يف اؾًو١ ٜتبع ايطايب تعًُٝات ؼتٟٛ ع٢ً اكبع عٓاُل بني  26

 املعًِ بنٜاؿ٠ ايعٓاُل ٚاـٝاكات (

  

   ٜتبع ايطايب تعًُٝإ َتوًو٬ٕ بعـّ ٚدٛؿ ػٝاكات  27

   تعًُٝات َتوًو١ً بعـّ ٚدٛؿ ػٝاكات3ٜتبع ايطايب  28

   ٜتبع ايطايب تعًُٝإ َتوًو٬ٕ بٛدٛؿ ػٝاكات  29

   تعًُٝات َتوًو١ً بٛدٛؿ ػٝاكات 3ٜتبع ايطايب  30

   بايتأًرل با٭ُبع ع٢ً ُؿش١ َِٛك٠ َل١ٜٚ َٔ املع١ًُ ايطايبٜتابع  31

   ع٢ً اؾٌُ ايِشٝش١ ٚاـاط١٦  ايطايب ٜتعلف 32

   ع٢ً َؿلؿات ايؿٌِ احملٝط١  ايطايبٜتعلف  33

   ع٢ً اؾٌُ ٚايعباكات ايلٚت١ٝٓٝ املوتؼـ١َ باملـكه١  ايطايبٜتعلف  34

   ا٭ه١ً٦ املطلٚس١ بإداب١ٜتابع ق١ِ قِرل٠ تكلا َٔ املع١ًُ  35

   اهتٝعاب املعًَٛات اؾـٜـ٠ اييت تٔاف يًك١ِ ايكِرل٠ ايطايبٜوتطٝع  36

   ٜعٝـ ق١ِ مت زلاعٗا  37

   اؿٛاك َٔ ػ٬ٍ ايوُع ؾكط ايطايبٜوتطٝع  38
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 (33منٛفز كقِ )

 اهِ ايُٓٛفز : ٖلّ تـكز املٗاكات ايوُع١ٝ 

 

 ٖلّ تـكز املٗاكات ايوُع١ٝ

إؿكاى ٚدٛؿ  َلاسٌ َتٛا١ًُ َٔ ايكـكات ايوُع١ٝ تبـأ بإؿكاى ٚدٛؿ ا٭ُٛات ًٜٝ٘ متٝٝن ا٭ُٛات ًٜٝ٘ ايتعلف ع٢ً ا٭ُٛات ًٜٝ٘ اهتٝعاب ا٭ُٛات .

ٝب يف ساٍ ا٭ُٛات : قـك٠ ايطؿٌ ع٢ً ا٫هتذاب١ يٛدٛؿ ايِٛت َٔ عـَ٘ ٚبقيو ٜتعًِ ايطؿٌ إ ٜوتذٝب يًِٛت ٜٚٓتب٘ ايٝ٘ , نُا ٜتعًِ ا٫ ٜوتذ

إؿكاى تًكا٥ٞ يٛدٛؿ ايِٛت  اْعـاّ ايِٛت . ٌٌُٜٚ إؿكاى ٚدٛؿ ا٭ُٛات :  

 ا٫ْتباٙ ا٫ػتٝاكٟ يٮُٛات  .1

 إؿكاى ٚدٛؿ عـؿ َتٓٛع َٔ قـثات ا٭ُٛات ٚا٭ُٛات ايب١ٝ٦ٝ ٚايتعلف عًٝٗا . .2

إؿكاى ٚدٛؿ ا٭ُٛات )ّ,آٙ,أٚ,إٜٞ, َ, ي( َٔ اػتباك ا٭ُٛات ايوت ٚايتعلف عًٝٗا  .3

 ٓاؾ١ أُٛات أػل٣ .ٚا

 ا٫هتذاب١ املٌلٚط١ يٮُٛات  .4

 ٜبشح ايطؿٌ عٔ ايِٛت أٚ وـؿ َِـكٙ  .5

ي٬ػت٬ؾات بني ايتُٝٝن ايوُعٞ :  قـك٠ ايطؿٌ ع٢ً إؿكاى أٚد٘ ايتٌاب٘ ٚا٫ػت٬ف بني ُٛتني أٚ أنجل َٔ ا٭ُٛات ايه١َٝ٬ , ٜٚتعًِ ايطؿٌ  ا٫ْتباٙ 

كتًؿ١ يٮُٛات املؼتًؿ١ .ٌٌُٜٚ ايتُٝٝن ايوُعٞ قـك٠ ايطؿٌ ع٢ً ايتُٝٝن بني املؿلؿ ٚاؾُع أٚ متٝٝن ا٭ُٛات , نُا ٜتعًِ إٔ ٜوتذٝب بطلم 

 ا٭ػطا٤ مبؼاكز ا٭ُٛات أٚ طلٜك١ إُـاكٖا أٚ ا٫دٗاك .

 ايتعلف ع٢ً ا٭ُٛات : ايكـكٙ ع٢ً ؼـٜـ املٓب٘ ايه٬َٞ ٚفيو بتهلاكٙ أٚ ا٫ًاكٙ إىل َا ٜعدل عٓ٘ أٚ نتابت٘ .

 ِا٥ّ ايؿٛم قطع١ٝ :اـ

 ايتٓػِٝ (–ايٓدل٠  -ايتٌـٜـ –ق٠ٛ ايِٛت  –ايٓدل٠ –ايولع١  -املـ٠ –ػِا٥ّ ْعِ ايه٬ّ )ايطٍٛ 

 اؿكاى ا٫ػت٬ف يف ايطٍٛ -ايطٍٛ 

 ا٭ُٛات ايط١ًٜٛ َكابٌ ا٭ُٛات ايكِرل٠ )ن١َٝ٬ أٚ ب١ٝ٦ٝ ( -

 ؿَر فُٛع١ َٔ ا٫طٛاٍ املؼتًؿ١  -

 ٍٛ يف احملاؿثات َلاقب١ فات١ٝ ٫ػت٬ؾات ايط -

 اؿكاى ا٫ػت٬ؾات يف هلع١ ايه٬ّ  -ايولع١  

 ا٭ُٛات ايولٜع١ ٚايبط١٦ٝ ُٓٔ فُٛع١ قـؿ٠ )ن١َٝ٬ أٚ ب١ٝ٦ٝ ( -

 اُـاك عباكات بولعات بط١٦ٝ اٚ َتٛهط١ اٚ هلٜع١  -

 اؿكاى عباكات مت إُـاكٖا بِٛك٠ هلٜع١ اٚ بط١٦ٝ اٚ َتٛهط١ ُٓٔ فُٛع١ قـٚؿ٠  -

 ٫ػت٬ؾات ايولع١ يف احملاؿثاتَلاقب١ فات١ٝ  -

 اؿكاى ا٫ػت٬ؾات يف ايٓدلات  -ايٓدل٠   

 ايٓدلات امللتؿع١ ٚاملٓؼؿ١ٔ ُٓٔ فُٛع١ قـٚؿ٠  -

 ايٓدلات امللتؿع١ ٚاملٓؼؿ١ٔ ٚاملتٛهط١ -

 اؿكاى ايٓدلات ا٫ػقٙ يف ا٫كتؿاع ٚا٫ػقٙ يف ا٫نؿاض  -
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 ؿاض اؿكاى ايٓدلات ا٫ػقٙ يف ا٫كتؿاع ٚا٫ػقٙ يف ا٫ن -

 اؿكاى ايٓدلات ا٫ػقٙ يف ا٫كتؿاع ٚا٫ػقٙ يف ا٫نؿاض ٚايٓدلات ايجابت١ ُٓٔ فُٛع١ قـٚؿ٠  -

 َلاقب١ فات١ٝ يًٓدلات يف احملاؿثات  -

 اؿكاى ا٫ػت٬ؾات يف ق٠ٛ ايِٛت  -ق٠ٛ ايِٛت  

 ايك٠ٛ ايعاي١ٝ )ُٛت َلتؿع ايعًٛ ( ٚايك٠ٛ املٓؼؿ١ٔ )ُٛت َٓؼؿض ايعًٛ ( -

 اي١ٝ )ُٛت َلتؿع ايعًٛ ( ٚايك٠ٛ املٓؼؿ١ٔ )ُٛت َٓؼؿض ايعًٛ ( ٚايك٠ٛ املتٛهط١ ) ايِٛت ايطبٝعٞ ايعًٛ يف احملا ؿث١ (اؿكاى ايك٠ٛ ايع -

 امللاقب١ ايقات١ٝ ٫كتؿاع ق٠ٛ ايِٛت يف احملاؿثات  -

 اؿكاى ا٫ػت٬ؾات يف أمناط ايتٌـٜـ  -ايتٌـٜـ  

 أمناط ايتٌـٜـ ُٓٔ ٌْاط فُٛع١ قـٚؿ٠  -

 ايتٌـٜـ يف ايعباكات  اؿكاى أمناط -

 اؿكاى أمناط ايتٌـٜـ يف اؾٌُ ايبوٝط١ ٚامللنب١  -

 امللاقب١ ايقات١ٝ ٫مناط ايتٌـٜـ يف احملاؿثات ٚاؿٛاكات  -

 ( بٛٓع أهايٝب ْعا١َٝ يتعًِٝ ايه٬ّ تتبع تطٜٛل اـِا٥ّ ايكطع١ٝ ٚاـِا٥ّ ؾٛم ايكطع١ٝ 1976-1989) lingقاّ 

 اـِا٥ّ ايكطع١ٝ : 

 ٓا٤ ع٢ً طلٜك١ اُـاك ايِٛت : /ب/ َكابٌ /ّ/ َكابٌ /ٍ/ا٭ُٛات ب -

 قانا٠ عـؿ َتٓٛع َٔ ا٭ُٛات ) ب/ّ , ؿ/ت /ٖع , َ/ي( -

 نًُات ؽتًـ يف عـؿ املكاطع  -

 نًُات فات َكطع ٚاسـ تتٓٛع َٔ سٝح قتٛاٖا َٔ ايِٛا٥ت ٚايِٛاَت  -

 تطٜٛل فانل٠ ايطؿٌ يًهًُات املؿلؿ٠ ٚاُـاكٖا  -

 عباكات ٚتٛدٝٗات َأيٛؾ٘  -

 نًُات تهٕٛ ؾٝٗا ايِٛاَت َتُاث١ً يف سني تهٕٛ ايِٛا٥ت كتًؿ١  -

 نًُات تتٌاب٘ ؾٝٗا ايِٛا٥ت ٚؽتًـ ؾٝٗا ايِٛاَت يف طلٜك١ اُـاك ا٭ُٛات ٚكاكز ا٭ُٛات ٚا٫دٗاك  -

 تنًُات تهٕٛ ؾٝٗا ايِٛا٥ت َتٌاب١ٗ يف سني ؽتًـ ايِٛاَت َٔ سٝح نٝؿ١ٝ اػلاز ا٭ُٛا -

 نًُات تتٌاب٘ ؾٝٗا ايِٛا٥ت يف سني ؽتًـ ايِٛاَت َٔ سٝح ػا١ُٝ ا٫دٗاك  -

ملٌاكن١ يف اؿٛاك , ا٫هتٝعاب ٚايؿِٗ : قـك٠ ايطؿٌ ع٢ً ؾِٗ َعاْٞ ايه٬ّ َٔ ػ٬ٍ إداب١ ا٭ه١ً٦ , اٚ اتباع ايتٛدٝٗات , أٚ إعاؿ٠ ُٝاغ١ َا زلع٘ , أٚ ا

 ٔ املٓب٘ ايقٟ مت علٓ٘ عًٝ٘ .ع٢ً إٔ تهٕٛ اهتذاب١ ايطؿٌ كتًؿ١ ْٛعٝا ع

 أ٫ٚ: ايقانل٠ ايوُع١ٝ ٚايتوًوٌ ايوُعٞ :

 ايعباكات املأيٛؾ١ ٚايٌا٥ع١  -

 اتباع تٛدٝٗات َٔ ػط٠ٛ ٚاسـ٠ – -
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 اتباع تٛدٝٗات َٔ ػطٛتني – -

 أكبع١ ( –ث٬ث١ –تلتٝب عٓاُل س١ٜٛٝ بٌهٌ َتوًوٌ )عِٓلٜٔ  – -

 تلتٝب توًوٌ ث٬خ تٛدٝٗات  -

 تلتٝب توًوٌ عٓاُل َتعـؿ٠ ايتٛدٝٗات  -

 اتباع ايتٛدٝٗات ؿاػٌ ايؿٌِ ايـكاهٞ  -

 ثاْٝا : َٗاكات زلع١ٝ إؿكان١ٝ ُٓٔ فُٛع١ زلع١ٝ َٓع١ُ              

 تلتٝب هًو١ً َٔ ايتٛدٝٗات َتعـؿ٠ ايعٓاُل  -

 ايتعلف ع٢ً ا٭ًٝا٤ َٔ ػ٬ٍ عـؿ َٔ ايِؿات املذلابط١  -

 مخى أسـاخ  –أكبع أسـاخ –تلتٝب توًوٌ ث٬خ اسـاخ  -

 تقنل مخى تؿاٌُٝ ؿـخ أٚ ق١ِ أٚ ؿكي -

 اهتٝعاب ايؿهل٠ ايل٥ٝو١ يـكي أٚ ق١ِ َعكـ٠  -

 ثايجا : َٗاكات زلع١ٝ إؿكان١ٝ يف اؿٛاك 

 إداب١ أه١ً٦ تتطًب ؾِٗ ايؿهل٠ ايل٥ٝو١ َٔ سٛاك قِرل -

 إعاؿ٠ ُٝاغ١ َا قاي٘ ًؼّ آػل -

 تنٜٚـ تعًٝكات تًكا١ٝ٥ فات ع٬ق١ مبٛٓٛع اؿٛاك -
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 (34منٛفز كقِ )

 دـٍٚ مٜاك٠ ٚيٞ أَل /َكـّ ايلعا١ٜ  يدلْاَر ايتأٌٖٝ ايوُعٞاهِ ايُٓٛفز : 

 دـٍٚ مٜاك٠ ٚيٞ أَل /َكـّ ايلعا١ٜ  يدلْاَر ايتأٌٖٝ ايوُعٞ 

 

 املٛٓٛع  ايتاكٜؽ  ايّٝٛ 
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 ( أ35كقِ ) منٛفز

 اٌُاهِ ايُٓٛفز : قٛا٥ِ َكذلس١ يٮٌْط١ املٓني١ٝ احملؿن٠ يًوُع ٚايتٛ

 

 قٛا٥ِ َكذلس١ يٮٌْط١ املٓني١ٝ احملؿن٠ يًوُع ٚايتٛاٌُ:

 ُٓع ٚدب١ /اعـاؿ ًطرل٠  /ؿ١َٝ اهتشُاّ ايطؿٌ  /ؿ١َٝ ايباي ايطؿٌ 

 تٓعٝـ اؿـٜك١ ُٓع عِرل /ًاٟ / ق٠ٛٗ /سًٝب بٓهٗات كتًؿ١ ُٓع س٣ًٛ بٓهٗات كتًؿ١

 تِٓٝـ اـٔاك ٚايؿٛان٘ بايدلاؿ تِٓٝـ ا٫ٚاْٞ  غوٌ ا٫طبام 

املبت١ً تػٝرل اؿؿاظ يٮطؿاٍ / تػٝرل امل٬بى  تِٓٝـ املٛاؿ بايـ٫ٚب املطبؼٞ

 يٮندل هٓا

 نٓى املٓنٍ

 ايًعب با٫يعاب ا٫يهذل١ْٝٚ  ٌَاٖـ٠ ايتًؿام تٓعٝـ َلاؾل املٓنٍ

 نٞ امل٬بى غوٌ امل٬بى ٚطٝٗا  اـلٚز يًٌلا٤ َٔ ايبكاي١ ايكلٜب١

 تِؿض اؾلٜـ٠  قلا٠٤ ق١ِ  غوٌ ايؿٓا٤ اـاكدٞ يًُٓنٍ

 باملهعبات يِٓع اًهاٍ كتًؿ١ايًعب  تؿلٜؼ ايكُا١َ  اهتطاع ايِٛك با٭يبّٛ 

 ايوباس١ باملٓنٍ  ايًعاب ايتكًٝـ١ٜ /ايػ١ُُٝ / اهاؿ اي٤ٌٞ املؼب٧  ٚا٫ٖامٜر  \ا٭ْاًٝـ

 اهتٌٛاك ايٌعل  اكهاٍ ايطؿٌ ؾًب اغلاض ؿاػٌ املٓنٍ تِؿض ا٫ْذلْت ايِٛك

 (  ب 35منٛفغ كقِ )

 ٚايتٛاٌُ)قا١ُ٥ َكذلس١ َٔ ا٭ٌٖ ( اهِ ايُٓٛفز : قٛا٥ِ ا٭ٌْط١ املٓني١ٝ احملؿن٠ يًوُع

 

 قٛا٥ِ ا٭ٌْط١ املٓني١ٝ احملؿن٠ يًوُع ٚايتٛاٌُ)قا١ُ٥ َكذلس١ َٔ ا٭ٌٖ ( 
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 (36منٛفز كقِ )

 اهِ ايُٓٛفز : َتابع١ بـا١ٜ اهتؼـاّ املعني ايوُعٞ 

 بـا١ٜ اهتؼـاّ املعني ايوُعَٞتابع١ 

........ايتاكٜؽ: ا٫هِ: .......................................................... ْٛع املعني ايوُعٞ: ........................................

 ......................................................... أفٕ ٚاسـ٠: ....................... نًتا ا٭فْني: ...............

 

املـ٠  ايٛقت ايّٝٛ/ ايتاكٜؽ

 اين١َٝٓ

 املٌانٌ ٬َسعات ا٫هتذاب١ يٮُٛات

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 (37منٛفز كقِ )

 اهِ ايُٓٛفز :َتابع١ ُٝا١ْ املعني ايوُعٞ 

 ُٝا١ْ املعني ايوُعٞ

 ..................................................................ْٛع املعني ايوُعٞ: 

 ايلقِ ايتوًوًٞ: ........................................................................

 ْٛع املوتكبٌ: .........................................................................

 ...........................................................................ْٛع ايوًو: .

 ايعٓٛإ/اشلاتـ 

 اٱ٬ُسات يًُعني . أ

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 ا٭ه٬ى/ املوتكٌ . ب

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 ايكايب )املاؿ٠ ....................( )ايلقِ ....................( . ت

.......................................................................................................... 

 ................................................................ايبطاكٜات  . خ

.................................................................................. 
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 (38منٛفز كقِ )

 اهِ ايُٓٛفز : ا٭عطاٍ ايٌا٥ع١ يًُعٝٓات ايوُع١ٝ

 ا٭عطاٍ ايٌا٥ع١ يًُعٝٓات ايوُع١ٝ

 ايعطٌ ايوبب اؿٌ

.تأنـ َٔ ايٛٓع ايوًِٝ )٭ْبٛب١ ا٭فٕ( 1

 أٚ ايكايب .

.ػؿـ ًـ٠ ايِٛت 2  

.ايكايب أٚ اْبٛب١ ا٭فٕ غرل قه١ُ أٚ َطابك١ يٮفٕ 1  

.تهبرل ما٥ـ عٔ اؿـ 2  

 ُؿرل اٚ تٌٍٜٛ 

.اؾتض ايوُاع1١  

.ْعـ ايكايب2  

.غرل ايبطاك3١ٜ  

.ٓع ايكطب املٛدب يًبطاك١ٜ َكابٌ 4

 ع١َ٬ )+(ع٢ً ايوُاع١ 

.ايوُاع١ غرل َؿتٛس1١  

.ايكايب َوـٚؿ )سلع ا٭فٕ(2  

.ايبطاك١ٜ اهتٓؿقت3  

ايبطاك١ٜ َٛٓٛع١ باملكًٛب.4  

 ٫ ٜٛدـ اهتكباٍ

 )ايوُاع١ ٫ تعٌُ (

.ْعـ أطلاف ايبطاك1١ٜ  

.غرل ايوًو2  

.أطلاف ايبطاكٜات بٗا ُـأ.1  

.ايوًو ب٘ قطع(2  

 ٓٛٓا٤ َتػرل٠ .)ُٛت َتكطع(

 غرل ايبطاك١ٜ 

 تٓعٝـ ؾتش١ املٝهلؾٕٛ 

 ائبط ايِشٝض ملؿتاغ ايك٠ٛ 

  

 ايبطاك١ٜ اهتٓؿقت 

 ؾتش١ املٝهلؾٕٛ َٛاد١ٗ يًذوِ اٚ اْوـاؿٖا 

 ٓبط ػاط٧ ملؿتاغ ايك٠ٛ 

 ُٛت تهبرل ايوُاع١ َٓؼؿض
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 (39)منٛفز كقِ 

 يٮُٛات ايطايب اهِ ايُٓٛفز : قا١ُ٥ يؿت اْتباٙ 

 يٮُٛات يطايب قا١ُ٥ يؿت اْتباٙ ا

 أُٛات ؿاػٌ املٓنٍ :

 ايهول  غًل ايباب  ايلاؿٜٛ  ايواع١  دلي ايباب  اشلاتـ 

 أْبٛب املا٤  ُلٜل ايباب  ا٫فإ  ا٫ي١ ايطابع١  ايج٬د١  املهٓو١ ايهٗلبا١ٝ٥ 

 امللساض  طلم ايباب  ايتًؿام  ا٫ٚكام ايطبؽ  ايهُبٝٛتل

 ...... غواي١ امل٬بى ؾتض ايباب  غواي١ ايِشٕٛ  ا٫طبام  ايػًٝإ 

 املٓنٍ :أُٛات ػاكز 

 ا٫فإ   ايطا٥ل٠  ايٌاس١ٓ   ايكاكب  ايٓاك ايلعـ 

ُلاؾ ا٭طؿاٍ  ايباْ املطل  هٝاك٠ ايٌلط١ أٚكام ا٭ًذاك 

 باؿـا٥ل 

ُٛت ايـكاد١ 

 اشلٛا١ٝ٥ 

ُٛت ؾتض ٚاقؿاٍ  ايوٝاك٠   ايلٜض  هٝاك٠ ايـؾاع املـْٞ  ايبٛاب١ 

 احمل٬ت 

 ايك٬ب

 ...... ُٛت ايِاؾل٠  ايكطاك  هٝاك٠ اٱهعاف  هٝاك٠ ًؿط اجملاكٟ  ا٭َٛاز

 أُٛات ا٫ْوإ :

 ايتأٚٙ  ُٛت املٔؼ ايهش١-ايلنض   ايعًو  ايتجا٩ب  املٌٞ

 تٓعٝـ ا٫ْـ ايتذٌ٪ ايٓشٓش١ ؾلًا٠ ا٫هٓإ ايتِؿٝل ايكؿن

 امل١ُٔٔ ايتكبٌٝ غوٌ ايٝـٜٔ  اشل١ُُٗ ايِؿرل  ايبها٤ 

 ...... ايػ١ِ ايٓؿؽ  ائشو ايٌؼرل ايعطى

 أُٛات اؿٝٛاْات : 

 اكْب  ْعذ١ عِؿٛك  ػٓنٜل  ؿٜو-ؿداد١  نًب 

 ؾٌٝ مً٘ قلؿ ثعبإ سِإ قط٘

 ػؿاَ أهـ  ؿب  ؿٜو كَٚٞ َاعن بكل٠

 ...... بعرل  تٝى  ثٛك ػلٚف منل

 أُٛات ايعٌُ 

    ايٓذاك٠   ايطاس١ْٛ   ٌْل اـٌب  اـٝاط١

   ايوكٞ ػ٬ط١ ا٫زلٓت  ُٛت املجكاب  ايطلم

   املوض  سؿل ايٌاكع احمللى  اؿًل

 ......    ع٢ً اينٜت باملطاعِ  ايِٓؿل٠  تهورل اـٌب 

 أُٛات ايِاز : 

أُٛات ايؿٛاٌُ   دلي غًٝغ ايٓػ١ُ   ايبٛم ايطبٌ 

 ا٫ع١ْٝ٬

أُٛات عا١َ   ساهب اىل ْاطل 

 َٓؼؿ١ٔ ايذلؿؿ

أُٛات عا١َ  َلتؿع١  ايِاد١ ُؿاك٠  دلي ساؿ ايٓػ١ُ  ايبٝاْٛ  ايِٓـٚم املٛهٝكٞ

 ايذلؿؿ

ايعاب تِـك أُٛات  يعب١ ْاطك١   اؾٛاٍ ايعاب ائػط ايٓػ١ُ

 كتًؿ١ 

 ُٛتني َتباؿيني 

 ...... ُٛت  ُٛت ايبايٕٛ   املنَاك ايعاب َٛهٝك١ٝ ا٫نٛكؿٜٕٛ
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 ( 40منٛفز كقِ )

 ٚايه٬ّ ؟اهِ ايُٓٛفز : نٝـ ت٪ثل ؿكد١ ايؿكـإ ايوُعٞ ع٢ً ايًػ١ 

 نٝـ ت٪ثل ؿكد١ ايؿكـإ ايوُعٞ ع٢ً ايًػ١ ٚايه٬ّ ؟

 اهتعٔ باؾـٍٚ ايتايٞ :  يًطايب ملعلؾ١ تأثرل ؿكد١ ايؿكـإ ايوُعٞ ع٢ً ايًػ١ ٚايه٬ّ  يًطايب عنٜنٟ ٚيٞ ا٭َل / َكـّ ايلعا١ٜ 

 

 ؿكد١ ايؿكـإ ايوُعٞ :

 َتٛهط ايوُع يًذلؿؿات

 ٖلتن2000ٖلتن ,1000ٖلتن, 500

 

 ايتأثرل ع٢ً ايؿِٗ ايًػٟٛ ٚايه٬ّ

 ؾكـإ زلع طؿٝـ

 ؿٜوٝبٌ  16-25

 هـ ُعٛب١ يف ايوُع عٓـ َا تهٕٛ ٖٓاى ٓٛٓا٤ َٚواؾ١ أنجل َٔ ث٬ث١ أقـاّ .

 ؾكـإ زلع بوٝط

 ؿٜوٝبٌ 26-40

 قـ ٜعاْٞ َٔ زلاع ايه٬ّ اـاؾت أٚ ايبعٝـ ٚهـ ُعٛب١ عٓـ َتابع١ ايٓكاًات اؾُاع١ٝ بايؿٌِ 

أقـاّ ) ٚدٗا يٛدع٘ ( يف ساي١ ت١ُٝٓ املؿلؿات ٚايب١ٝٓ  5-3ٜؿِٗ اؿٛاك ايـا٥ل ع٢ً َواؾ١  ايطايب  55- 40ؾكـإ زلع بوٝط 

% 75-%50ع٢ً ايتهبرل ايوُعٞ ؾإٕ ا٫ًاكات ايه١َٝ٬ املؿكٛؿ٠ تٌِ إىل  سٍِٛ ايطايب ايه١َٝ٬ . بـٕٚ 

 %.100-%80بٌ  ؾٌِٝ ايؿكـإ إىل ؿٜوٝ 50ؿٜوٝبٌ أَا عٓـ ؿكد١ زلع 40عٓـ ؿكد١ زلع 

 ًـٜـ –ؾكـإ زلع َتٛهط 

 ؿٜوٝبٌ  55-70

ُاسب  ايطايب ٚقـ ٜعاْٞ  يطايبهب إ ٜهٕٛ َوت٣ٛ ًـ٠ ايه٬ّ َلتؿعا بايكـك ايقٟ ٜوتطٝع زلاع٘ ا

, ٚنقيو  ايبٖقا ايؿكـإ َٔ َِاعب َتناٜـ٠ باملٓاقٌات اؾُاع١ٝ , ٚهٛف ٜهٕٛ ٖٓاى ػًٌ به٬ّ ايط

ايكـك٠ ع٢ً  ايبؿٜوٝبٌ ٜؿكـ ايط55ػًٌ يف اهتؼـاّ ايًػ١ ٚؾُٗٗا ٚقـٚؿ١ٜ املؿلؿات . ايؿكـإ ايوُعٞ 

 اهتٓباط ايه٬ّ 

 ؾكـإ زلع ًـٜـ 

 ؿٜوٝبٌ  70-90

قاؿك ع٢ً زلاع ايِٛت ايعايٞ ع٢ً َكـاك قـّ ٚاسـ َٔ أفْ٘ .ٚقـ ٜهٕٛ قاؿكا ع٢ً ايتعلف  ايبقـ ٜهٕٛ ايط

ات ايب١ٝ٦ٝ ٚقـ ٜهٕٛ قاؿكا ع٢ً متٝٝن املـٚؿ ٚايوٛانٔ )يٝى مجٝعٗا ( بعـ إ ٜوتؼـّ املهدلات . ع٢ً ا٫ُٛ

( ًٗل َٔ ايعُل ٚست٢ 12ٜتأثل ايه٬ّ ٚايًػ١ ٚئ ٜتطٛكا تًكا٥ٝا ػا١ُ افا سـخ ايؿكـإ ايوُعٞ قبٌ )

 ٜوتؼـّ ايٌؼّ ايتهبرل ايوُعٞ )املعني ايوُعٞ ( 

 ؾكـإ زلعٞ ساؿ 

 ٌ ٚأنجل ؿٜوٝب 90

زلاع ا٫ُٛات ايعاي١ٝ , ٚيهٓ٘ ٜهٕٛ أنجل ٚعٝا با٫ٖتنامات َٓٗا عٔ ا٫ُٛات . ٚقـ  ايبقـ ٜوتطٝع ايط

ٜعتُـ ع٢ً ايبِل انجل َٔ ايوُع نكٓا٠ سو١ٝ اٚي١ٝ يًتٛاٌُ . تتأثل ايًػ١ ٚنقيو ايه٬ّ . ايه٬ّ 

 طايبا٭ٚىل َٔ ايعُل إىل إٔ ٜتٛؾل يً ٚايًػ١ ئ ٜتطٛكا تًكا٥ٝا إفا نإ ايؿكـإ ايوُعٞ سـخ قبٌ ايوٓ٘

 ايتهبرل ايوُعٞ املٓاهب .
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  (41)منٛفز كقِ 

 اهِ ايُٓٛفز : ًـ٠ ا٭ُٛات ايه١َٝ٬                     

 ًـ٠ ا٭ُٛات ايه١َٝ٬

 ًـت٘ ايِٛت ًـت٘ ايِٛت ًـت٘ ايِٛت ًـت٘ ايِٛت

 أٚ

 آٙ

 ا)َـ(

 آٚ

 أٚ

 ى

 ف

680 

5110 

490 

470 

460 

13 

11 

 إ

 إٟ

ٚ 

 ك

 ي

 ت

220 

260 

310 

210 

16 

15 

 

َ 

 اْر

ّ 

 تٍ

ٕ 

 ز

 م

80 

73 

52 

42 

36 

20 

16 

 ب

 ؿ

 ف

 خ

 

7 

7 

5 

1 

 

 ٬َسع١ : ٜلدع يٌـ٠ ا٭ُٛات ايه١َٝ٬ ايعلب١ٝ .
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 ( 42منٛفز كقِ ) 

     املعٗـ /املـكه١ايوُعٝات ؿاػٌ امللنن / اؿاك٠اهتُاك٠ تكِٝٝ اهِ ايُٓٛفز : 

 اهتُاك٠ تكِٝٝ اؿاك٠ ايوُعٝات ؿاػٌ امللنن /املعٗـ /املـكه١

 

 اهِ املـكه١ : ..............................   املكِٝ : .......................... 

 

 ٫ ْعِ ايٌاٖـ ّ

   ٚبعـ املعني ايوُعٞ ايب ٓعٝـ زلع قبٌ املعني ايوُعٞ ٜٛدـ ؽطٝط زلعٞ يهٌ طؿٌ / ط 1

   ٜتٛؾل ؽطٝط زلعٞ سـٜح يهٌ طؿٌ/طايب  هٜٓٛا 2

   ٜتٛؾل ؽطٝط ي٬فٕ ايٛهط٢ يهٌ طؿٌ /طايب/٠ ٓعٝـ زلع  3

   ( يهٌ طؿٌ/طايب/٠ SRTٜتٛؾل ؽطٝط يؿِٗ ايه٬ّ  ٚاهتكباٍ ايه٬ّ ) 4

   مت تٌؼّٝ ايطؿٌ / ايطايب/٠ َٔ ؾبٌ ؾلٜل َتعـؿ ايتؼِِات  5

   تٛدـ بطاق١ َوتٜٛات ا٫ُٛات ايب١ٝ٦ٝ بايـٜوٝبٌ بايدلْاَر  6

   ٜٛدـ بطاق١ سٌ  املٌانٌ ايٌا٥ع١ يًُعٝٓات ايوُع١ٝ  7

   ٜتًك٢ ا٫طؿاٍ/ ايط٬ب ػـ١َ أػِا٥ٞ ايوُعٝات ما٥ل 8

   –َواك ايعٛم ايوُعٞ  –َوت٣ٛ ايبهايٛكٜٛي ًِ َتؼِّ يف ايذلب١ٝ اـا١ُ ع٢ً ٜتًك٢ ا٭طؿاٍ/ايط٬ب/٠ ايتعًِٝ َٔ َع 9

   ٚؾِٗ ايه٬ّ )َجاٍ )ؾشّ ا٫ُٛات ايوت١ (ًٓانـ َٔ اعـاكات املعني ايوُعٞ تكّٛ املع١ًُ بؿشّ زلاع َٜٛٞ يًطايب١ ي 10

   َٔ ؼـٜـ املٌانٌ ايطاك١٥ٛقع١ بايكـك ايهايف ايقٟ ميهٓٗا تتؿِٗ املع١ًُ املعني ايوُعٞ /دٗام مكاع١ ايك 11

   املع١ًُ َٔ تػٝرل بطاكٜات املعني ايوُعٞتتُهٔ  12

   تـكٜبات ايٓطل ٚايه٬ّ ٜب ايوُعٞ َٔ قبٌ َعًِ / أػِا٥ٞ ٜتًك٢ ايطؿٌ /ايطايب/٠ ػـَات ايتـك 13

   تٛدـ بطاق١ ايتٛقعات ايًػ١ٜٛ يهٌ ؿكد١ َٔ ؿكدات ائعـ ايوُعٞ  14

   تتٛؾل ايكٛايب ايوُع١ٝ ي٬طؿاٍ / ايط٬ب /ات قبٌ بـا١ٜ ايعاّ ايـكاهٞ  15

   وٌِ ايطؿٌ / ايطايب /٠ ٓعٝـ ايوُع َعني زلعٞ بهٌ ٜول ٚهٗٛي١  16

   بلْاَر ايتـكٜب ايوُعٞ  املطبل  ؿاعِ  يًُٓٗر   ؾكط 17

   بلْاَر ايتـكٜب ايوُعٞ املطبل  بطاك١ٜ َوتك١ً عٔ املٓٗر ايـكاهٞ  18

   ايتٛاًُٞ )ايًػ١ ٚايه٬ّ ٚايوُع ( بٓا٤ ع٢ً تُٛٝات ؾلٜل ايتٌؼّٝ   بلْاَر ايتـكٜب ايوُعٞ املطبل 19

   تٌاكى ا٫هل٠ يف ت١ُٝٓ املٗاكات ايوُع١ٝ يًطؿٌ /ايطايب/٠ 20

   ٜتِ ؾشّ افٕ ايطؿٌ /ايطايب/٠ ٚ ؽًِٝٗا َٔ ايٌُع بٌهٌ ؿٚكٟ    21

   ولْ  أٌٖ ايطؿٌ ّ ايطايب/٠ ٓعٝـ ايوُع بتٛؾرل دٗام إف إّ ًؼِٞ ٫بِٓٗ  22

   ٜؿول أػِا٥ٞ ايوُعٝات ْتا٥ر ايتؼطٝط ايوُعٞ ملعًِ ايطايب/٠  23

   تٛدـ بطاق١ ايتطٛك ايطبٝعٞ ٫نتواب ا٫سلف ايعلب١ٝ بايدلْاَر  24

   ٜٛدـ تٓعِٝ وؿغ ًَه١ٝ ايطؿٌ /ايطايب/٠ يًُعني ايوُعٞ ؿاػٌ ايدلْاَر   25

   تٛدـ غلؾ١ يًتـكٜب ايوُعٞ ايؿلؿٟ فٗن٠ َٚعنٚي١ ُٛتٝا  26

   ٜٛدـ اػتباك يكٝاي َٗاكات ايتأٌٖٝ ايوُعٞ 27

   قٝاي داٖن١ٜ ايطؿٌ يـػٍٛ املـكه١ اػتباكٜٛدـ  28

   ٜٛدـ تكِٝٝ ا٫هتذابات ايوُع١ٝ يًه٬ّ )تأٌٖٝ( بايًػ١ ايعلب١ٝ 29

   ٜٛدـ ؿيٌٝ أٚيٝا٤ ا٭َٛك يؿِٗ ٌَه١ً ائعـ ايوُعٞ ٚايتعاٌَ َعٗا 30

   ٜٛدـ ؿيٌٝ املعًِ / املع١ًُ يًتعاٌَ َع ايطايب ٓعٝـ ايوُع ؿاػٌ ايؿٌِ ايـكاهٞ . 31

   ٜٛدـ ؿيٌٝ ايتـػٌ املبهل يٮطؿاٍ ايقٜٔ ٜعإْٛ َٔ ٓعـ زلعٞ 32

   ٜٛدـ ؿيٌٝ اكًاؿٟ ٭هل ا٫طؿاٍ ايقٜٔ ٜوتؼـَٕٛ املعٝٓات ايوُع١ٝ 33

   ٜٛدـ بطاقات ايهًُات املتٌاب١ٗ 34
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 ( 43منٛفز كقِ )

َكٝاي ايب١٦ٝ املاؿ١ٜ  يؿٍِٛ ٓعاف ايوُعاهِ ايُٓٛفز :   

 ٓعٝـ   65َكبٍٛ     اقٌ َٔ  75-65دٝـ        85-75دٝـ دـا    95-85ممتام      100-95ايٓتٝذ١ :  

 ايب١٦ٝ املاؿ١ٜ يؿٍِٛ ٓعاف ايوُع  ايـكد١

 تٛؾرل ايتذٗٝنات ايتع١ًُٝٝ يف ؾٍِٛ ٓعاف ايوُع  بهؿا١ٜ  1/

 تٛؾرل ايٛها٥ٌ ايتع١ًُٝٝ يف ؾٍِٛ ٓعاف ايوُع  بهؿا١ٜ  1/

 استٝادات ايطايب /٠ٓعٝـ ايوُعاخ تػٝرلات يف ايؿٌِ يتتٓاهب َع ٜتُهٔ املعًِ / املع١ًُ  َٔ اسـ 2/

 َواس١  ايؿٌِ ٚا٫ٓا٠٤ َٓاهب١  2/

 ايٓٛاؾق مداد١ٝ َنؿٚد١ يًشُا١ٜ َٔ ائٛٓا٤ اـاكد١ٝ  2/

 ا٫بٛاب فات ػٗٝن عايٞ َُِت َٔ ايـاػٌ ٜٚٓنيل بٗـ٤ٚ   1/

 تٛؾل ا٭دٗن٠ ٚاملعٝٓات ايوُع١ٝ يًط٬ب  فٟٚ ا٫عاق١  5/

 املباًل يًُعًِ ٚاملوتٗـؾات ايتع١ًُٝٝ ب /ايطايب١ ٓعٝـ ايوُع َٔ ايٓعل تلتٝب َكاعـ ايؿٌِ  ميهٔ ايطاي 3/

 أكدٌ ايهلاهٞ ٚاملكاعـ تلتهن ع٢ً نل٠ َطاط١ٝ  1/

 ٖٓاى ػ١ُِٝٛ يف تُِِٝ ايؿٌِ )هٌٗ ايتهٝٝـ ٚايتػٝرل ٚا٫هتؼـاّ امللٕ( 1/

 أؾٝاَ نٗلبا١ٝ٥ ٚا٫تِاٍ اشلاتؿٞ ايـاػًٞ  ٚا٭ْذلْت –ع٢ً َٓاؾق بِل١ٜ ٚزلع١ٝ َٚاؿ١ٜ ايتٌهٌٝ املاؿٟ يًؿٌِ )وتٟٛ  3/

 ايعنٍ ايِٛتٞ يًؿٌِ َعنٚي١ ُٛتٝا بايهاٌَ  3/

 تتٛؾل ػـَات ا٫ف اّ يهٌ طايب / طايب١ ٓعٝؿ١ زلع  5/

 عـؿ املوتكب٬ت ٭دٗن٠ ا٫ف اّ َٓاهب١ يعـؿ ا٫طؿاٍ/ايط٬ب /ات 5/

 عـؿ املله٬ت  أدٗن٠ ا٫ف اّ َٓاهب١ يعـؿ ايؿٍِٛ  1/

 ا٫ك١ٝٓ  َؿلًٚ٘ مباؿ٠ متتّ ايِـَات ٚؼـ َٔ ائٛٓا٤  3/

 تٛدـ هتا٥ل ٫َتِاْ ائٛٓا٤ اـاكد١ٝ  3/

 دـكإ املب٢ٓ ٚايؿٍِٛ:   ًَوا٤ ٚػاي١ٝ َٔ ايٌكٛم 2/

 تٛدـ ُٝا١ْ ؿٚك١ٜ ؾـكإ ايؿٌِ   2/

 دـكإ ايؿٌِ َٔ ايٓٛع اـاْ ايعايٞ ايكـك٠ ع٢ً ْكٌ ايِٛت  3/

 قـّ 12-9اكتؿاع هكـ ايؿٌِ بني  2/

 هكـ ايؿٌِ ؾًني أٚ قلَٝـ ػاْ ي٘ ايكـك٠ ع٢ً اَتِاْ ايِٛت 3/

 َٛقع املعًِ اثٓا٤ ايٌلغ بعٝـ عٔ َِـك ايتهٝٝـ   2/

 ايتـؾ١٦ ٚايت١ٜٛٗ ٚايتهٝٝـ  َلنن١ٜ  2/

 ٜٛدـ ْاؾق٠ مداد١ٝ فات اػاٙ ٚاسـ يف أبٛاب ايؿٍِٛ  2/

 4عـؿ ا٫طؿاٍ / ايت٬َٝق يف ايؿٌِ ايعاؿٟ ٫ ٜنٜـ عٔ  5/

 2عـؿ ا٫طؿاٍ / ايت٬َٝق يف ايؿٌِ ايعاؿٟ يف ايِؿٛف ا٭ٚي١ٝ ٫ ٜنٜـ عٔ  5/

 املعًِ هًى قلٜب َٔ  ايطؿٌ /ايطايب َٔ د١ٗ ا٭فٕ ا٭ؾٌٔ  5/

 املعًِ ٜتشـخ بٌهٌ طبٝعٞ )عـّ ايِلاؾ أٚ اشلُى(  5/

 املعًِ ٜوتؼـّ أمناط ن١َٝ٬ غ١ٝٓ بعٓاُل ايتٓػِٝ ٚاٱٜكاع ٚايتعبرل )ُٛت سنٜٔ ,ُٛت ؾلغ,ُٛت غآب ,...( 5/

 عاؿ٠ املعًِ ٜوتؼـّ أهًٛب اٱبلام ايوُعٞ ) متٝٝن ايهًُات ايػرل َؿَٗٛ٘ عٔ بك١ٝ اؾ١ًُ عٔ طلٜل يؿعٗا بِٛت أع٢ً أٚ بٓػ١ُ كتًؿ١ (.ٚا٫ 5/

 َوت٣ٛ تلنٝب ايعباكات بوٝط غرل َعكـ 5/

 اُـاك ايعباك٠ ببط٧  5/

 عباكات قِرل٠  5/

 َٛٓع ايِٛت املوتٗـف َٔ ايه١ًُ باػل ايه١ًُ اٚ اؾ١ًُ اٚ ايعباك٠  5/

 سٔٛك املعًِ ٚاْتعاَ٘ ٚعـّ ايػٝاب املتهلك )ايِٛت املأيٛف ( 5/

 اهًٛب(25ٜٛظـ املعًِ ا٫هذلاتٝذٝات ايوُع١ٝ ايًؿع١ٝ ؿاػٌ ايؿٌِ ٚيف اؾًو١ ) 5/
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 ( 44منٛفز كقِ )

 َكٝاي فاتٞ يًُعًِ ٫هتؼـاّ اهذلاتٝذٝات ايتأٌٖٝ ايوُعٞ ايؿًِٞاهِ ايُٓٛفز : 

 َكٝاي فاتٞ يًُعًِ ٫هتؼـاّ اهذلاتٝذٝات ايتأٌٖٝ ايوُعٞ ايؿًِٞ

 اهتؼـّ ْٛعا َا  ٫ اهتؼـّ  اهتؼـّ  اهذلاتٝذٝات ايتأٌٖٝ ايوُعٞ ايؿًِٞ ّ

    أتأنـ َٔ  إٔ املعني ايوُعٞ /ايكٛقع١ توتؼـّ طٛاٍ ايّٝٛ ٚنٌ ّٜٛ 1

    .ايطايب َع اؿـٜح عٓـ اؾٗام َٝهلؾٕٛ َٔ قلٜباأنٕٛ   2

     ايوُعٞ ايتأنٝـ 3

     ا٫غ٬م ايوُعٞ 3

    ا٫ٌْاؿٟ ايِٛت اهتؼـاّ 4

    ٚايوُعٞ ايبِلٟ ايتٛاٌُ ت١ُٝٓ 5

    ٚاسـ ٚقت يف يًشـٜح ٚاسـ طايب تٌذٝع 6

    ايه٬ّ اثٓا٤ ا٫ْتباٙ بٓا٤ 7

    ايِٛت ػ٬ٍ َٔ ايطؿٌ اْتباٙ ًـ 8

    ايُٓقد٘ 9

    ايًػ١ ؼوني 10

    املهاؾا٠ 11

    طبٝع١ٝ بطلٜل ايتشـخ 12

    ٫ ٜوُعٗا اييت ا٭ُٛات ٱنُاٍ َا يه١ًُ ايطايب ٜوُعٗا اييت ايه١َٝ٬ ا٭ُٛات اهتؼـاّ: اؿِل 13

    زلعت ايطايب: َافا ه٪اٍ  14

    ايبـا٥ٌ َٓض  15

     ايتٛقـ 16

    ايتهلاك 17

    هابك١ اهذلاتٝذ١ٝ إعاؿ٠ 18

    ا٫ْتعاك 19

    ايِٝاغ١ إعاؿ٠ 20

    بايتِٓٝـ ايتو١ُٝ 21

    اعطا٤ٙ اٚ ايتعلٜـ طًب 22

     َػًك١ اىل َؿتٛس١  دًو١ َٔ ايٌٓاط تػٝرل 23

    باملؿلؿات ايوذع 24

    املتٔاؿات 25

    زلعٝا املٓب٘ ٚإعاؿ٠ بِل١ٜ تٛؾرل ؿ٥٫ٌ 26

    ايطؿٌ َٔ ا٫قذلاب 27

     ي٬قذلاب ايطؿٌ تٛدٝ٘ 28

    ا٫ه١ً٦ ا٫ٜٔاس١ٝ ايِشٝش١ ا٫هتذاب١ يُٓقد١ ا٫ٌٖ ه٪اٍ 29

     ايٝـ١ٜٚ ايتًُٝشات 30

    اطٛك تباؿٍ ا٫ؿٚاك 31

    اهتعٌُ ا٫زلا٤ اؿكٝك١ٝ يٮًٝا٤  32

    اهتشٛف ع٢ً اْتباٙ ايطايب  33

    اقـّ ايـعِ ا٫هابٞ يًطؿٌ 34

    ايوُع ا٫ٚ  35

    اهتؼـاّ ؾعاي١ٝ ايتشؿٝن ايوُعٞ ٚا٫هتذاب١ ٚا٫ُػا٤ ؾكط  36
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 ايعلب١ٝ :امللادع 

 (. ايكٛاعـ ايتٓع١ُٝٝ ٖع 1422ٚماك٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ باملًُه١ ايعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ . ) ملعاٖـ ٚبلاَر ايذلب١ٝ اـا١ُ 

 ( امللًـ يف تلب١ٝ ٚتعًِٝ فٟٚ ا٫ستٝادات اـا١ُ 1429ٚماك٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ باملًُه١ ايعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ ). )اٱؿاك٠ ايعا١َ يًذلب١ٝ اـا١ُ )بٓات. 

  ( . ايـيٌٝ ايتٓعُٝٞ يًذلب١ٝ اـا١ُ .اٱُـاك ا٭ٍٚ 1437ايتعًِٝ باملًُه١ ايعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ )ٚماك٠ 

 ( ؿكاه١ ايوُع ٚايه٬ّ , ُٛتٝات ايًػ١ َٔ اٱْتاز إىل اٱؿكاى . عامل ايهتب ايكاٖل٠ .2000يعنٜن )ًَِٛغ , ؿ. هعـ عبـا 

 ( ؿيٌٝ ا٭ٌٖ ٚامللبني يت١ُٝٓ ايٓطل ٚايًػ١ يـ٣ ايطؿٌ ايعاؿٟ ٚايطؿٌ املعٛم .هًو١ً 1993ق١ُِٝ ٚعط١ٝ , ؿ. زلرل ق١ُِٝ ٚعبـايلسِٝ عط١ٝ .)

 ؿايٝا عُإ ا٭كؿٕ .

 َِٛٓ, ٞ( بلاَر ْعل١ٜ ٚتطبٝك١ٝ ٫ٓطلابات ايًػ١ عٓـ ا٭طؿاٍ َ٪هو١ ايلٜاض اـرل١ٜ يًعًّٛ .داَع١ ا٭َرل 2004ك  ٚايِكل ,عبـاهلل )ايـٚػ

 هًطإ . َلنن ػـ١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املوتُل .

 ( َٓاٖر فٟٚ ا٫ستٝادات اـا١ُ ا٭هى ٠ ٚا٫هذلاتٝذٝات .َهتب١ املتٓيب 1435ػطاب , كأؾت عٛض ايوعٝـ ). ايـَاّ املًُه١ ايعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ. 

 ( ٕ1999اهتابلٚنى , ٚاك )ًايِِ ٚٓعاف ايوُع .  يٮطؿاٍعًّٛ ٚؾٕٓٛ ايوُع ٚا٫هتُاع ٚايه٬ّ ٚا٫ٌْاؿ –١ ايتـكٜب ايوُعٞ ايًؿعٞ ٚك

 املًُه١ ايعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ .مج١ أكٜر عبـاهلل عورلٟ .تل

 ٚ ٙعُإ : ؿاك ٚا٥ٌ يًٌٓل . ايًػٜٛات املعاُل٠ .َكـ١َ يف ( 2003)  محـإ ,دٗاؿ ٚعُاٜلٙ , َٛه٢ ٚائاْٞ , قُـ ,ؾاكع ,ًشـ 

 ( َٞوتٌؿ٢ املًو ؾٌِٝ ايتؼِِٞ .1433ٌْلات سٍٛ ايع٬ز ايتأًٖٝٞ ايوُع ) 

 امللادع ا٭دٓب١ٝ : 

H. Hull ,( 2004) Introduction to Aural Rehabilitation(2nd second edition)  Raymond- 

Estabrooks,Warren.(2000)  Auditory-Verbal Therapy and practice.- 

- v.sitnick,N.Rushmer,R.Arpan, A.Melum,J.Sowers,andN.Kennedy.parent infant communication.Butte 
publication,Inc. 

-Kenneth G. Shipley, Julie MacAfee(2004)Assessment  in speech-language pathology: Resource manual.3ed 
edition. 

Northern JL ,Marion P.Dows(2014) : Hearing in children .sixth edition.- 

-Introduction to Audiologic Rehabilitation (6th Edition) Ronald L.Schow), Michael A. Nerbonne(Author). 

- Frederick N. Martin, John Greer Clark,  Introduction to Audiology (12th Edition) 

-NolanMichael,Tucker Ivan. (August 1984): Educational Audiology. Routledge Kegan & Paul . 
-Nancy Tye-Murray. : Foundations of Aural Rehabilitation: Children, Adults, and Their Family Members4th Edition. 
-Jerry L. Northern, Marion P. Downs.(2014) : Hearing in Children, Sixth Edition. Plural Publishing, Inc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/Ronald-L.-Schow/e/B00MD84WR4/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Michael+A.+Nerbonne&search-alias=books&field-author=Michael+A.+Nerbonne&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Frederick+N.+Martin&search-alias=books&text=Frederick+N.+Martin&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=John+Greer+Clark&search-alias=books&text=John+Greer+Clark&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Nancy-Tye-Murray/e/B001HCWXK0/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Jerry-L.-Northern/e/B00H34EV0G/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Marion-P.-Downs/e/B00H345U9W/ref=dp_byline_cont_book_2
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 املًُه١ ايعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ

 ٚماك٠ ايتعًِٝ 

 ا٫ؿاك٠ ايعا١َ يًذلب١ٝ اـا١ُ 

(51306-50380-50381)4753000ٖاتـ :   

nanze@moe.gov.sa 
Nesren@moe.gov.sa 

alosaimy@moe.gov.sa 
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