
 

 ػياػة الصطف للبرامج وألانشعة

 ةمااط الاااسعق و فتباار عهكيفااام ـ ااار مؼاات سا  الصاااطف ا  تل اااآو ؤو مااان ت ااه  ـ ااام  ااه مفت اااس الصاااطف ؤيفتبااار ارااستط الت  ياااص  ( 1-1ماااز)  

و ؤ ةشافاضا  الن ىياااـت ااز ل و ؤو عحطياط الشاييا  ؤماهاٌ واح  ؼاخ ادتصادام زعاق ال لااهز عهكيفاا هاايياا تز ال لل ؼااول   ـان   ااؾ ألا 

 .شطاء الا تياحا 

ارؼات سا   ةع  ياص ا ششايح ػاليو اهاػاع )يؼاتلع  االراطوض  ةماليا ةـ ام ف لا إ  عصاطف تششا  اـت ااز اراستط الت  ياص    ( ب1-2ماز)  

ع  ياص  اص   ةهال ـن صاحئاال ؽا  ارالي و فتبر ارستط ارالي مؼ ةارهضح ةحطاءا  ا حاػبيظنلا لل  ةلسى الج في ةارؼتف ل ةال ؽامي

 .الصطف ةلت  يص ـ لي ةمن اعناؿ ال عها  ال ؽامي ةارالي )زاض ل  ةحطاءا  وال يف ي عهحيم دا خ الصال يل 

طف  ااه ارؼاات س ال ؽااامي   ػاا س الصااؤم اااء الصاا ازتم زعااق ال لااهز ه ااا يفتباار ػاا س الصااطف ارؼاات س ال ؽااامي الااص  تز اال   ( 1-3ماااز)  

 ة.لياا في  ص  الاليحبحطاءا  ارشاض و ؼخ ل  ةـ ر الج في ةالص  تز ل سحخ ال لهز من الن ً مهحخ الشييا  ارسحهب

 ة: سى العطق التاليةدطف ا ةمهحخ ػ  ةو ارصاضيف الفامؤ وألانشعةتتو ػساز ارصاضيف ػهاء للبرامج ( 1-4ماز)  

   .ضياٌ( 1111   ال تتزاوظ الؼلف ا حسز للصطف ال لس  ؤـ ر  ةمن ـهس  ارصطوعا  ال ثرت و ؤالششاط  )فلسا من ـهس -1

   .ضياٌ( 1111  هثر من سى الن هن ارتفامح مفها  بششيً ـ ر  -2

 ة(.ا ىي ة هال عحهيح ـ ر الن ً  -3

ـ اار شلاً واهت اااٌ التهكيفااا  ـلياااا  ةضعااق ارؼاات سا  السالااإلج ياق مؼااه ا  الصااطف و  ةهاس ماان اػااتى اٌ ارفاملااإوياتو شلااً شفااس الت

 ة.في  ص  الاليح ةحطاءا  ارهضحوظنلا لل  ةمن ارهؼ    ا  تص   واـت از الصطف من دا خ الصال ي

الفاا  اراالي محاح  ةفاي مهاظفا )و مفت اسؤوالتي لهاا ضدايس ماالي متبارؿ اام  ةفي الج في ةنشعالصطف ـ ر البرامج وألا ةعتو ـ لي(: 1-5ماز)  

  :  تحته  ف هشج ظلخ الصطف ـ رؤف هشج ظلخ الصطف ـ ر الششاط ويشنغي  ةالصطف من دالٌ تفنئ

   .و اللؼو ارفني اعلخ الصطفؤ لزاض)ايافا   -1

 . و الن س ارطاز الصطف لمؤو الششاط ؤايافا  البرفامج  -2

  .ت از  عياا والطديس ارفت سالفا  في  اٌ عو اـ ةو البرفامج في مهاظفؤعحستس ضكو الن س  -3

 .  للصطف العالنة لزاض)عهكيق  -4

   ة.اـت از دا خ الصال ي -5

 .من دالٌ وحهز عبرؿ وزـو للبرفامجؤو  ةما ت يس عهعط الطديس من دالٌ ارهاظف ةو الشاو  اراليؤعهكيق كؼو ارهاظفا   -6



 

حاااطاء بتاااتو  ةار اكلااا ةع اااا  ـ لياااباااا   الن اااهز و فاااس  ةف اااهشج م اكلاااـاااساز بتاااتو  ارناااازض)و ؤفاااي  ااااٌ ـاااس  عاااهعط ضدااايس للبرفاااامج ( 1-6مااااز)  

  ة:ـ ر النيافا  التالي ةالصطف ا هحخ ػ س الصطف ويحته  ف هشج ار اكل ةـ لي

  .لم ةالبرفامج ارطاز ار اكل /الن س

  .م م ةالبرفامج ارطاز ار اكل /الن س

اعل   .م مة ـ ر عهعط ضديس في الن ً ارطاز ار اكل ارالية لزاض)س هيإشفس ع ةحطاء ار اكلبـ ر  ةدا خ الصال ي ةمه

ا  لمؤكطضا ـ ر  صا البرفامج     تتو تؼهيلم ؤو  ة ح هي زـو من الن هز الفام ة ص  ار اكل ةعحستس فهـي  .و ودٌه عبـر

تزااط  التااي الن ااهن  ب ااسىـ اار  يااةماان كنااح الج ف ةتااتو عحطيااط ػاا س دااطف ـ ااس ػااساز ارصااطوعا  ا هحااخ شااييا  مسااحهب( 1-7ماااز)  

  ة:التفامح مفها ويحته  ػ س الصطف ـ ر النيافا  التالي

  .اػو ارؼت يس

   .اػو الن ً ارسحه  ـليم وضكو الحؼا 

   ة.ا وهتااارنالغ ضك   

  .ضكو الشيً ارسحه 

   .ػنا  الصطفؤ

   .الصطف ةالتهحيم ا حاػبي لف لي

   (.ارستط ارالي ،ضاحفم ،ـس  ؤالصطف  سػ  ةـساز ومطاحفبفي شاضهت ظطاف التي ألا  ةعهكيق واع

 .لهو ةا  هل ةارالي ةوفي  سوز الصال ي ةصحا  الصال يؤعهكيق 

 :الشيً  ه الصً وارؼت س اللافهني الص  تتو ا هحنم زعق ال لهز من كنح الن ً لل ؼت يس ويطاعر عيم ما ت ي( 5-8ماز)  

  ).ارؼت يس ةشهط الاػو الصطيح للجه

 ة.تسجيح ارنلغ ارسعهؿ ضك ا وهتاا

ت از من دا خ الصال ي  ة.الـا

 .ـساز ة  تله  اؤ  شيً اسو   ص  الؼ س ه ا تحرط ـ ر   ر كؼو الحؼااا  ؤدساض بتحرط ( 1-9ماز)  

دااح ألا  )وداهض داح ؤداطف الشااييا  مان  سلف ػا إللصاطف ويتا )الهثاايم ارباارض  ةداح ػاا س داطف الشاييا  واعاؤتطعام ماق ( 1-11مااز)  

   ة. االسعاعط لل طاحف ةثاات )للحؼااا  للليس ا هحنم والصهض 



 

  تهكااق مؼااتلو الشاايً ـ اار ماا   ؤعزااا  الر اار تزااخ  ةالج فياا ةاااطاء شماابثنااا  ـ اار ب تااي تصاانح ػاا س دااطف الشااييا  زليااح ( 1-11ماااز)  

 .لصلً ةكنض في الحاال  ارهحن سالشيً مق الحصٌه ـ ر ػ اػتالمم الؼ س مق شهط الاػو اليامح والصطيح ا ا ت يس 

 ػاا ستزاااضا  ومااا شاااام شلااً تلااع  الحصااٌه ـ اار بو تؼااستس ؤ ةو متساولااؤ ةدااٌه ثااتااؤو ؤ ةعحطيااط الشاايً رااهضز دسماا ةفااي  الاا( 1-12ماااز)  

   .االشيً (كنض عحصيح 

ترااا ؤث ر ـليااا إه اا تزااخ التا ،كناح اـت ااز ػاا س الصاطف ةشا ر ـلياااا ا اا ت ياس ارطاحفااإو التؤتزاخ داتو مؼاات سا  الصاطف ( 1-13مااز)  

 ة.هاايي ةو الشيً اص ؤش  دساض ل با ا ت يس الصطف ا زطز 

و ؤللشااطاء  ةالعالناا ةو اػااتالمها ماان الجهاؤضاااعااا لل ؼاتهزـا  إو  )دا اف ارااهضز  عااتو اراسعهـا  شفااس اػااتال  ألا ؤدااح ألا ( 1-14مااز)  

شلااااً  )شا اكتراااات الرااااطوض بملااااسما  ةداااطف اللي اااا ةللج فياااا ويزااااهظ  ة،و تفهااااس  كنااااح الج فيااااؤدااااط ات  يااااص اضعناظااام شفاااس كيااااا  العااااطف ل 

 .كنح الصطف ةششطط الحصٌه ـ ر الر افا  الياعي

  ارنلااغ ارعلااه  دااطعم تعاااام مااا  ااه واضز ششااطوط ؤو مشاا رتا  تزااخ التحلاام ماان ؤتفاكااسا   ةدااطف منااالغ فتيزاا ةفااي  الاا( 1-15ماااز)  

  :ما ت ي ر  تطاعؤاكس و التف

 .م م ةـو ر ف هشج معنهؿ ااػو ارهضز ومذتهم ةدليؤ  عىه  ال هاع ر ؤ -1

   . س مشؼهبيااؤوليؽ ااػو  ةعىه   ص  ارؼت سا  ااػو الج فيؤ   -2

   .د اف التي عو شطائ الل ذاظ  ـن ألا  ةضاعش  ل ب -3

  كلاات ـاان ةعاا، ماا   الصاا سوق ؤو  )زاض اتهكيااق مااستط ل ضياااٌ ( 1111 شا ظاز  كي ااااا ـاان ب )داا اف ارااهضزمحرااط عحاا  ـاان ألا  -4

  ة.للفي ا  وارهاد ا  ارعلهب ةا ا ت يس معاال )ـ ر ال اعهض  )زاض شلً تىت ي اتهكيق مستط ل 

 (. الشطاء مط التهضيس ؤ )دهض  -5

   .و ال رمي ا  ومحاوض اػتالمهاؤـ اٌ مؼتذلصا  ألا  -6

 .عهض ػساز الث ن (دطف   عذتو ارؼت سا  اذاعو ؤلو يؼنم دطعها و  )  ال اعهض إهس اإالت -7

 .وعهكيفم افس الؼ س ثالثيملراء واػو دح الؼ س مق دهضعم مهضحا ػبخ لؤتطعم ): ػ سا  الصطف ارلرا( 1-16ماز)  

لف لياا   )وارايس )ض تلصس باا الهثايم والنيافا  وال هاع ر والىشهف و  ر ا من ارؼت سا  اربر: للصطف )الهثايم ارايس( 1-17ماز)  

  إهااااا ع ااات ـ ااار الهحااام ال اااحيح وباااؤا اااا ت ياااس ة، فاااي  اااص  الاليحااا )  عطعااام ماااق مؼااات سا  الصاااطف اراااصههض ؤداااطف ال  لاااا  والتاااي تزاااخ 

  عىاااااه   اااااص  الهثاااااايم ؤويزاااااخ ، فااااام كاااااس عاااااو اػاااااتالمهاؤو  ةو ال اااااسما  كاااااس ع ااااات لصاااااال  الج فياااااؤشاااااراٌ و ألا ؤو ارؼاااااتلعما  ؤارشااااا رتا  

 .عيم ةللتاضير ارلسم ةملاضب ة س مشؼهبياا وبتهاضير  ستثؤوليؽ ااػو  ةوال هاع ر ااػو الج فيوالنيافا  



 

اعلااام ؤالػاااتحلاق منلاااغ مفااا   كناااح الصاااطف حااااظ  )شا علاااس  ارؼااات سا  اراياااس( ب1-18مااااز)   راااستط الت  ياااص  شفاااس ا  تاااتو الصاااطف ا ه

ـ ار ظالاخ الصاطف اتح اح ح ياق ال تاايج التاي ع رعاخ ـ ار عىاطاض الصاطف دص التفهس الالظ  إتؤ  الصطف و شطط  ةهس من ـس  ػاالإالت

ر ااق اػاااتذسا   ةحااطاءا  الالظمااحااطاء التحلياام الاااالظ  واعذاااش ل بوشلااً شفااس ،   تلااس  ظالااخ الصااطف اااسٌ عاكاااس لل ؼاات سا ؤو شاا رط 

 .ف  مق مؼت سا  الصط إحط  في  صا الشؤالتحليم الص   ةضعاق فتيزبد ي مق وحه  ارؼت س ألا 

  :وعم التؼلؼح التالي حهض دطف ارطعنا  وألا  ةعتو ـ لي( 5-19ماز)  

  ة.لر الشاو  اراليباتزه ل هشف اػتحلاكا  ارهؼ    ومن ثو تطػح  ةتله  كؼو ارهاضز البشطي -1

   .في الىشف )هس من ـ ليا  الا تؼا  الهاضزإهف الطواعخ والتشه ةا طاحف ةعله  الشاو  ارالي -2

اعلاااؤوالتاااسكيم و  ةشفاااس ارطاحفااا -3  ةاعناـااا ةشااااو  ارالياااالوالتف ياااس مااان اراااستط الت  ياااص  ـ ااار هشاااف الطواعاااخ علاااه   ةداااص اره

 ةوشاااو  ارالياا ةويهكااق ماان كنااح ارااهاضز البشااطي ةضكااا   ؼاااااااو الن ىيااؤػاا اء ارااهؼ    وارنااالغ التااي ػااتسعق لهااو و إكااهايو ا

  .وارستط الت  يص  ااالـت از

 .ضػالم للن ً للصطفإو  ةفي الج في ةكنح دا خ الصال ي تتو عهكيق ال عا  من -4

  ة:حهض كنح التاضير ا حسز في الحاال  التاليت ىن دطف الطواعخ وألا ( 1-21ماز)  

اعل ةـياز الطػ يارهاػو وألا  -1 حاطاءا  بو من ت ه  ـ م ـ ر شلاً وباعنااؿ ف اؽ ؤارستط الت  يص   ةوما ـ ر شاولااا ششطط مه

  ة.الؼاالدطف الطواعخ 

 .لر ما شفس  لٌه ارهـس ا حسز لصطف الطواعخبو ؼتلع  وحهز   ةداضج الج في ة  تىه  ارهؼف في مه ؤ -2

تيازت ةحاظعم الؼ هيبـ س اػتحلاق  -3  .دطى ؤ ةاػتث ايي )حاظ ب  ؤو ؤ ةالـا

 )ظنلاا لللهاـاس ا حاسز االصاطف فلاس    تاتو ؤ  تاتو ششاييا  لتحليام الرانغ الاساد ي وماق شلاً تزاهظ ؤدح فاي الصاطف ألا ( 1-21ماز)  

 ة(.لفهس اراكتوا ةالفهس ارؼتست   ةفي  ص  الاليح )الهاضز

و ارتفاااوف   ؤ ااس ارااهؼ    هاااا ارنلااغ الااص  يؼاالو   إا ةفااي  ااص  الاليحاا ةارؼااتست  ةتلصااس االؼاال ة: الفهااس ارؼااتست  ةظنيفاا( 1-22ماااز)  

و ارصاااااضيف ؤ ةلف ااااح ػااااهاء وافاااات للششاااااط فااااي الج فيااااوعاااام ا تياحااااا  ا ةحلاااااوالف ةللصااااطف م اااام ـ اااار ارااااسعهـا  ال ثرتاااا ةمااااق الج فياااا

 . صا ارنلغ ـ سما تل ر  من الافاااءيؼتفاض   ؤـ ر ة، فاموالا تياحا  ال

 ةرهاحها ةوالفهاس ا  صصا ةنشاعللبارامج وألا ةاا   الفهاس ا  صصا ةو مؼاتست ة ؤو ال صاح فاي الفهاس ػاهاء وافات ماكتاتت( 1-23ماز)  

   ة.و مصاضيف التشريح الفامؤ ةرصطوعا  ال ثرتا



 

تؼااااتذس  ماااان كنااااح مهؼااااف مفاااا    ةش صااااي )هفهااااس اااااح ةمؼااااتذسم ة  حهااااؤو ؤ ةكؼااااا  الج فيااااؤـ اااار  )  ـهااااسؤال تسااااجح ( 1-24ماااااز)  

 .وتسجح ـليم

   .وال تزهظ السمج اينا ا في  ؼا  وا س  تي وله دطعت لص   وا س ةواراكت ةالساي  )تزخ ال صح ا   الفهس( 1-25ماز)  

 .دطآلص   من ش    )و ـهسؤدطى ؤ ةمالي )من ـهس ةمالي )ال تزهظ دطف ـهس( 1-26ماز)  

فاااي الت  ياااص  ويحاااسز   يفت اااس اراااستط ؤـ ااار  ةالعالنااا لزاض)و ؤا ااااء ـ ااار ظلاااخ مااان ماااستط اللؼاااو  ةارؼاااتست  ةتصاااطا االؼااال ( 1-27مااااز)  

اراستط  ـ ار ضاهء ار صاطف ال ف اي منااا ويتذاص ةظم يا )ال ؽط فاي  اصا الحاس واح ع ار  )ـازبكص ي ومزاال  الصطف ويشنغي العلخ  س ا ألا

   :ـ ر ال حه التالي )دح ودهض ؤمن  ةويحطض ظلخ للؼل ، و ال لصا ؤ )الت  يص  اللطاض االعياز

  ة.عحهيح اللي  ؤو حح عحطيط ػ م دطف الشيً تطػح للحؼااا  شفس اـت از     :دحألا  

  ة.ارؼتست  ةللؼل  ةالعالن ةعنلى مق الجه ):الصهض 

عىااااه   ااااص   ةـاماااا ةنشاااااظها ولىااان اصاااا  ة ؼااااخ ظنيفاااا ةارؼاااتست  ةوكؼااااو مزااااال  الصااااطف ماااان الؼاااال ) زاض بعحااااسز وااااح ( 1-28مااااز)  

 .للتشريح ةالرطوضي ةوالتي تصفخ الافتؽاض  تي تتو اػتذطاج شييا  لها وارصطوعا  ال ثرت ةا جاال  في فعاق ارصطوعا  الفاحل

اي لل ؼاات يس والاااص  يفااس مااان ؤا هحاااخ ػاا س دااطف شاااييا   ةارؼااتست  ةعصااطف الؼااال ( 1-29ماااز)    )دااح وداااهض ؤو ف ااهشج عحهياااح ا يا

ماا التحهياح الن ياي ؤ ة،عنلى لاسى الصا سوق لراطض ارطاحفا :)والصهض ارفت س  ةدح ظلخ الؼل ؤلر الحؼااا  مطعلا ام بتطػح  صللاأ 

 (.للحؼااا  )دح للن ً والصهض في ألا 

داح تطعام ألا  ة،يفت اس مان الشااو  اراليا )داح وداهض ؤا اء ـ ر ػ س داطف فلاس  مان  ةارؼتست  ةتتو الصطف من الؼل ( 1-31ماز)  

 .مق ظلخ الصطف ةحح ارعاالعنلى لسى ارهؼف    )الصهض  ة،ا حاػبي ةلتؼهيللر الحؼااا  بمق ارؼت سا  ويطػح 

اكااق إوال اااؤاالت صاايح  ةمصااطوعا  الؼاال  ةسااجال دادااا لتسااجيح واعاا ةارؼااتست  ةلياام االؼاال بت ؼااً ماان يفهااس ( 1-31ماااز)   ٌو ماان و

 .والتسكيم ة  تذرق  صا السع ر لل طاحفؤالصطف ـ ر ؤشو  

مااا عاااو دااطعم مااان  ة، الػتفاضااةللؼااال  ضااةـااساز هشااف ع ط اااغ واػتفابمااان ال  اااش تاااتو  ةارؼااتست  ةـ ااسما عل ااار  الؼاال ( 1-32ماااز)  

وتساجيلها االاسعاعط ظنلاا  ةح ارطاحفاحا   ةشاو  ارالياللر بوعلس  ، للصطف )ارؼت سا  ارايسو الصطف    شو ؤدٌه ؤمطعلا ام  ةالؼل 

 .   ارؼاوٌ ـنااػو الصةااا اضو عحهيح ا يي الػتفاؤش  دطف شييا  بثو تحطض ، لعنيفااا



 

  شفااس تاااتو ؤالااسعق  ةوشلااً عااهض الافاااااء ماان ـ لياا "دااطف"اذااتو  )للصااطف ماان الفهااس )ارايااسارؼاات سا  ة تشنغااي دااتو واعاا( 1-33ماااز)  

 (.حقو ض  هس من ـس  عىطاض زعفها وكيا  ا حاػخ اذت ها اذتو إش   م هض ـ ر عهكيق الشييا  ويت دط آعهكيق الشيً من كنح 

ظلاخ اراستط  وهاصلً عذراق ل ؽاا  الجاطز ار اااء ا ااء ـ ار ال اعاينل ؽاا  الجاطز الاسوض  مثاح  ةارؼاتست  ةعذراق الؼال ( 5-34مااز)  

حااطاءا  ثااو عتذااص ل  ةالتاااشق لهااا الؼاال  ةا  تصاا )زاض و ل ؤلاار ارااستط الت  يااص  ومااستط اللؼااو بالجااطز علطيااطا تطعااق  ةالت  يااص  و فااس ا تيزاا

 .ال طوق ةلتؼهي ةالالظم

دااااالء ظااااطف ارهؼااااف إ  عااااتو تؼااااهيااا و ؤال شفااااس بدااااط آلاااار مهؼااااف بال تزااااهظ فللهااااا  ةش صااااي )ـهااااس ةارؼااااتست  ةالؼاااال  ر تفتباااا( 1-35)  مااااز

 اس الفاامل     يفهاس   ؤ اهاٌ وال تزاهظ تحااٌ مان ألا ،   يفس اصلً محرط اػتال  وتؼلو يفت اس مان اراستط الت  ياص ؤـ ر ، ارؼاوٌ ـناا

 .ـ ر فؽا  الرنغ الساد ي ةوشلً لل حاعؽ ةارؼتست  ةاالؼل  ةارالي ةو الطكااؤفي الحؼااا  

  ة:في الحاال  التالي ةست ارؼت ةعص ى الؼل ( 1-36ماز)  

  ).الجستس ةارالي ةالؼ  ةفي اسات ةهاا تؼتفطض واملؤو الص سوق ه ا ؤلر الن ً بويهضز ارتنلي مناا  ةارالي ةالؼ  ةفي هاات -1

   .لها عص يااا الفت اء الرطض مناا العالنة لزاض)ـ سما ععلخ  -2

 .هااء الف حبو ؤ )و الهعاؤوارطض  )حاظ ػنا  وال من ألا   ػبخ دط   آلر مهؼف بـ سما عشتلح من مهؼف  -3

وعح اح  ،حاح تساجيلها فاي ال ؽاا  ا حاػابي شفاس عحليلهاالر الحؼاااا    بعحٌه  ةارؼتست  ةمؼت سا  الؼل  ةشفس ارطاحف( 1-37ماز)  

 ة. لح ؼااا  م ك الها فيإح الي و بششيح  ةيس ـ ر ا حاػخ شفس  تسجيح الؼل هإ ؼخ ظنيفااا مق الت )ـ ر الحؼااا  ارؼت يس

اعع ؤ  أو ارياعؤ ةضاعيحهض ل و ألا ؤحهض ال تزهظ دطف ارطعنا  وألا ( 5-38ماز)    ة.ارؼتست  ةو ػلف للفامل   من الؼل ؤو الحه

  :ما ت ي ةارؼتست  ةرط عي ن تىه  مؼاوٌ ـن الؼل يش ( 5-39ماز)  

  ة.من الفامل   الساي    في الج في   تىه  ؤ -1

 ة.لشاو  ارالياا ة ؼااي ةال تىه  مؼاوٌ مؼاوليؤ -2

اعط في  ص  ارؼت سا  ما ت يؤويزخ  ةارؼتست  ةمؼت س ـن وح منلغ تصطف من الؼل  مط وحهزتتعلخ ألا ( 1-41ماز)     :  تته

   ة.ضكا  مؼلؼلإا ة ص  ارؼت سا  من زعاعط معنهـ ه    عىؤ -1

   االاليحة. ؼخ الهاضز  ةمن دا خ الصال ي )  عىه  مفت سؤ -2

  (.و ػ س كنضؤمؼت س ااالػتال   ا ا ت يس الؼساز  (ارؼت يس  ةالص   الص  تؼلو ال لست ةتتو التهكيق ـلياا اهاػع -3



 

  .ضكا  والحطوفارنالغ اا   ةعتو هتاا -4

  .ػنا  ارصطوفتحته  ارؼت س ـ ر ودف واف     ؤتزخ  -5

  .ااي س م سوبؤوليؽ ااػو  ة  عىه  ارؼت سا  ااػو الج فيؤ -6

   .لتاضير علست ها ةضب  عىه  ارؼت سا  اتهاضير ملاؤ -7

 ة.صحا  الصال يؤـ ر ارنلغ ا حسز من  ةارؼتست  ةال تعيس ما تصطف من الؼل ؤ -8

 ار مؼات س ماياس للصاطف تاتو اػاتذسا  ف اهشج زاد اي تهضا  فاهؿ ارصاطوف ع صايليا واللاايو اام ( في  الة تفاصض الحصاٌه ـ1-41ماز)  

 ويهكق من مستط بزاض) مؼتلو الفهس) و فت س من ارستط الت  يص  ويىه  شلً في  اال  اػتث ايية وفي ؤضيم الحسوز.

  ااااس اراااهؼ    فااااي ؤ  بزاض) ؤو مهكااااق ـ اااح للف اااااق   اااار ( تلصااااس االؼاااال ة اراكتاااة فااااي  ااااص  الاليحاااة اإهاااااا ارنلااااغ الاااص  يؼاااالو 1-42مااااز)  

 ارفطوف كي تم اسكة ملسما مثح شطاء، ؤو ػساز مصطوف، ؤو ػساز ال لا .

( تفت س الؼل ة اراكتة من ارستط الت  يص  ا اء ـ ر ظلخ من بزاض) مفي ة ـ ر ؤ  تحسز في  صا العلخ ملساض  ص  الؼال ة 1-43ماز)  

: تطػاح بلار الحؼاااا  شفاس اـت ااز   حاح بـاساز ف اهشج ألاداحهؼف الص  ػتصطف لم، ويحطض من ؤدح ودهض)، ومزاال  الصطف وار

 عنلى مق لزاض) العالنة للؼل ة اراكتة لل طاحفة. والصهض):دطف الشيً ؤو التحهيح الن يي، 

وب ااء ـ ار مؼات سا  مؼاتهعا) ال اهاشي الشايلية ( ال تزهظ الصطف من الؼل ة اراكتة بال فاي الراطض الاص  ظلنات مان ؤحلام. 1-44ماز)  

 وارهضهـية .

 ألاداح( عصطف الؼل ة اراكتة مهحخ ػ س دطف شييا  ؤو ف هشج عحهيح ا ياي لل ؼات يس والاص  يفاس مان ؤداح وداهض)  1-45ماز)  

ااي عا داااح عنلاااى فاااي الاااسعاعط لراااطض ارطاحفاااة، ؤمااا والصاااهض)تطػاااح بلااار الحؼاااااا  مطعلاااا اااام ؤداااح ظلاااخ الؼااال ة ارفت اااس  ا التحهياااح الن يا

 للن ً ودهض) للحؼااا (.

( عتو تؼهية الؼل ة اراكتة في مس) ال عتزاوظ ـشط) ؤتا  من عااضير افااااء الراطض الاص  داطعت مان ؤحلام، وعلاس  ارؼات سا  1-46ماز)  

لصاااا سوق ؤو الن ااااً  ؼاااااخ بلاااار الحؼااااااا  لل طاحفااااة وال حاااا  شفااااس اـت از اااااا ماااان دااااا خ الصااااال ية و فااااس عهضيااااس ارتنلاااااي مناااااا بلاااار ا

 بحطاءا  التهضيس ارشاض بلياا في  ص  الاليحة، ثو تسجح في السعاعط وعح ح ـ ر الحؼااا  ارؼت يس) ظنلا لعنيفااا.

 ( عص ى الؼل ة اراكتة في الحاال  التالية:1-47ماز)  

 في هااتة الؼ ة ارالية ويهضز ارتنلي مناا بلر الن ً. -1

 لنة لها عص يااا الفت اء الرطض مناا.ـ سما ععلخ لزاض) العا -2



 

 ـ سما عشتلح من مهؼف بلر مهؼف آدط    ػبخ من ألاػنا  والحاظ) ؤو ارطض ؤو الهعا) ؤو بهااء الف ح. -3

 ( ال تزهظ دطف ـهس) ماكتة   س ألاش اص بشا وا  في  هظعم ـهس) ؤدطى ماكتة ؤو مؼتست ة بال شفس تؼهيااا .1-48ماز)  

 مؼاوال ـن الؼل ة اراكتة ما تإتي: رط عي ن تىه  ( يش1-49ماز)  

 ؤ  تىه  من الفامل   الساي    في الج فية. -1

 ؤال تىه  مؼاوٌ مؼاولية  ؼااية االشاو  ارالية . -2

اعط فااي  اص  ارؼات سا  ف اؽ الشااطوط 1-51مااز)   ( تتعلاخ ألاماط وحاهز مؼاات س ـان واح منلاغ تصاطف ماان الؼال ة اراكتاة، ويزاخ ؤ  تتاه

 ارعلهبة في مؼت سا  الؼل ة ارؼتست ة.

( ب  ألاداااٌه الص صاااية مثاااح ألاحهاااع) وارفاااسا  وألازوا  وألاثااااا وار طوشاااا  وعزه ااالا  الحاػاااخ للاااي ووػاااايح الاعصااااٌ 1-51مااااز)  

ص مهاا  ووػايح ال لح التي عصطف من مؼتهزؿ الج فية ؤو تش ر  وعهضق عحت عصطف مهؼف ؤو ا ز هـة من اراهؼ    لراطض ع  يا

وؼااااي هو الػاااتذسامهو الص صااا ي عذراااق للياااس ا وتساااجيلها فاااي  ساااجح الفهاااس الفيشياااة( وإثنااااااا هفهاااس) مؼااال ة، ويىاااه  مؼااااوال ـنااااا 

ااان ػاااالمااا وا حاعؽاااة ـليااااا و ؼااان اػاااتف الها  ؼاااخ ألاداااٌه ارتفااااضف ـليااااا، ـو ااار الهحااام ال اااحيح وإـازاااااا بلااار الج فياااة ـ اااس  ـو

 العلخ.

تفهيرااا  هااتااة ال سمااة وال ع اا ح شااهاز) اااطاء) الصمااة    مهؼااف عشتمااي دسماعاام ماان الج فيااة مااالو تلااو اتؼااليو  ( ال تؼااسز1-52ماااز)  

 وإدالء واعة الفهس ارسجلة ـليم ػهاء وافت ـهسا فلستة ؤو ـيشية، ؤو ػساز الليو ار رعنة ـليم من الفهس التي لو يؼل ها.

الج فياااة مااان ال اااسما  ا هحاااخ ـلاااهز ػااا هية ؤو دعاااااا  تف ياااس لهاااصا الراااطض شفاااس ( تاااتو التفاكاااس ـ ااار عاااإم   ا تياحاااا  1-53مااااز)  

 اـت از ا من دا خ الصال ية في الج فية وظنلا للصال يا  ا  هلة بليم.

( ب  اـت ااااااز ـلاااااهز ال ااااااسما  يؼاااااتلع  االراااااطوض) ع  يااااااص ا ششااااايح ػاااااليو اهاػاااااعة ارؼاااااات سا  ال ؽامياااااة ارتنفاااااة وظنلااااااا 1-54مااااااز)  

 صاااااهص ـليااااااا فاااااي ألافؽ اااااة السادليااااة للج فياااااة و فتبااااار اللؼاااااو ارفناااااي العالااااخ لل سماااااة ارفناااااي بااااااص  ألـا ااااااٌ وال اااااسما  للحااااطاءا  ار

ومؼاوٌ ـن صحة ع  يص  ص  الفلاهز، وبتعلاخ شلاً عإهاس الشااو  ارالياة ـ اس داطف زعفاا  ؤو مؼاتحلا  الجهاة ارلسماة لل سماة، 

   يص ال سمة عو االشيح الؼليو ـو ر الهحم ارعله .من دالٌ عهكيق اللؼو ؤو لزاض) ارف ية اإ  ع

 ( تزهظ عزستس ـلهز ال سما  وبصا  الشطوط ار صهص ـلياا في الفلهز ار ااية بشا عهعط  عياا الشطوط لعية:1-55ماز)  

 ؤ  تىه  ارتفهس كس كا  ات  يص ال لاماعم ـ ر وحم مطض ي في مس) الفلس الؼاالة ـ ر التزستس. -1



 

كااس ظااطؤ افذ اااض واضاا  ـ اار عئااا  ألاػاافاض ؤو ألاحااهض مهضااهؿ الفلااس ؤو ؤ  تر اارا  ـامااة فااي شاايح ومراا ه  ال سمااة  ؤال تىااه   -2

 ارعلهبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحؼااا  الن ىية



 

الحؼاااا  ملتصاط) ـ ار ضيايؽ ( تىه  للج فية  ؼااا  االن هن عهزؿ عياا مهاضز ا وإتطازاااا. ودال ية التهكياق ـ ار  اص  2-1ماز)  

مزلااااااؽ لزاض) ؤو فايااااااخ ضياااااايؽ مزلااااااؽ لزاض) وارؼاااااااوٌ ارااااااالي  ؤماااااا   الصاااااا سوق( مفااااااا احؼااااااخ اللهاـااااااس ولحااااااطاءا  ار ؽ ااااااة لااااااصلً 

 والصازض) ـن وظاض) الف ح والشاو  الاحت اـية.

ها لطييؽ مزلاؽ 2-2ماز)   لزاض) ؤو فاينام ؤو مان ت هضام ااصلً، وتؼاط  ( دال ية عتح  ؼااا  ا ىية حستس) للج فية ؤو ؤ  من عطـو

 ـ ر  ص  الحؼااا  الجستس) واعة ألا يا  ارتفللة االحؼااا  الن ىية اللست ة.

( ال تحااام لل  هضااا   ع اااهيض داااال ياااو ـ ااار  اااص  الحؼاااااا  رطئوػاااياو وعىاااه  ػااالعة الت اااهيض لاااطييؽ مزلاااؽ لزاض) ؤو 2-3مااااز)  

 تط الت  يص  للج فية.فاينم شفس الطعق لم من كنح ارس

 ( تتو بـال  الن ً عهضا ـ س سحخ ؤو تفستح ػلعة ألاش اص ار هض   االتهكيق.2-4ماز)  

( عله  الج فية ا تح  ؼا  ؤو ؤهثر لها في ؤ س الن اهن ا حلياة ااػاو الج فياة شفاس ؤداص لش  مان الاهظاض). وياتو بتاساؿ ح ياق 2-5ماز)  

 .بتطازا  الج فية في  ص  الحؼااا 

.2-6ماز)  
 
 ( عله  لزاض) ارالية ا تاشفة  صا الحؼا  ـو ح مصهطا  التؼهية الالظمة شهطيا

( تزاااخ اػاااتذسا  زعااااعط شاااييا  معنهـاااة اإضكاااا  متؼلؼااالة، وبالشؼااانة للشاااييا  التال اااة تزاااخ التإشااا ر ـليااااا اهضاااها ايل اااة 2-7ماااز)  

لؼاالها الطك ااي للشااييا  ارسعهـااة، ه ااا تزااخ ؤ  عىااه    ااان ضكااااة الغااي  تااي تنعااح اػااتف الها ويزااخ   ااؾ  ااص  الشااييا  ا رعيااخ تؼ

 ػلي ة ـ ر زعاعط الشييا    ر ارؼتف لة.

( منالغ الشييا  تزخ ظناـااا ـ ر الشييا  االحاػاخ للاي ؤو ااأال    اتاة داداة بااسف م اق ؤ  شا   مان محاولاة تري ار 2-8ماز)  

 منلغ الشيً وضعق كي تم.

 ض ح يق الشييا  ااػو ش   مف   ؤو اإػ اء الجها  ارؼت يس).( تزخ ؤ  عحط 2-9ماز)  

 ( تحؽط اتاعا اػتذطاج شيً لحاملم.2-11ماز)  

( تحؽاااط اتاعاااا عهكياااق ؤ  شااايً ـ ااار ايااااض ه اااا تزاااخ ؤ  عح اااؾ ؤداااٌه الشاااييا  ارلراااا) . ماااق ؤداااهلها ااااسع ر الشاااييا  ومااان 2-11مااااز)  

 تذالف  صا ألامط تتح ح مؼاولية شلً.

( تحااات ؾ اراااستط اراااالي ااااسعاعط الشاااييا  الاااهاضز) مااان الن ااً، و ؼااالو ارهؼاااف ا  ااات  اتحطياااط الشاااييا  الاااسعاعط الالظماااة ؤوال 2-12ماااز)  

.  اإٌو



 

( تلااع  ؤ  عح ااؾ ؤدااٌه ارؼاات سا  ارايااس) للصااطف مااق الشاااييا  ـ ااس التهكيااق، ويلااع  ؤ  تاشااط ـ اار ارؼاات سا  ا ااا ت ياااس 2-13ماااز)  

   تىه  ارؼاوٌ ـن هتااة الشييا  ليؽ لم دلة االليس في الحؼااا .بدساض الشييا ، ويطاعر ؤ

( يفاااس ارهؼاااف ا  ااات  اتحطياااط الشاااييا   اعؽاااة تهمياااة مااان ؤداااح وداااهض) االشاااييا  الصاااازض) تهضااا  عيااااا ضكاااو واااح شااايً 2-14مااااز)  

 دح لل ستط ارالي.ومنلرم واػو الن ً ارسحه  ـليم واػو ارؼت يس وارلااح الص   طض من ؤحلم الشيً و ؼلو ألا 

( عليس الشييا  الصازض) في  ؼا  الن ً ا زاطز عحطياط الشايً ؤو فاي الياه  التاالي ـ ار ألاهثار ا زاطز مطاحفاة  اعؽاة تهمياة 2-15ماز)  

 الشييا . 

 ( تتو الصطف لصا خ الحم ف ؼم شفس التإهس من ش صيتم ويزهظ ؤ  ت يخ ـ م من تتؼلو ارنلغ اتههيح مفت س.2-16ماز)  

طض ألامط ـ ر لزاض) العذاش الالظ .2-17ماز)    ( تزخ عتنق الشييا  ارفللة والتي لو علس  للصطف رسز ظهيلة، ـو

( تلااه  كؼااو الحؼااااا  اةـااساز هشااف شااهط  تهضاا  مل ااا  ارااسعهـا  ششااييا  محللااة  ؼااخ ا هز ااا، و فااس ماان ؤداااح 2-18ماااز)  

 الصهض) االسع ر  حح ارتاشفة والطكااة وعلييو ألازاء.ودهض)، تطػح ألادح بلر ارستط الت  يص  ويحت ؾ ا

( تلاع  فاي  الااة علاس ؤ  شايً بدعااض الن ااً ارساحه  ـليام الشايً عااهضا لتلااف داطعم ـ ار ؤ  تهضاا  لدعااض ضكاو الشاايً 2-19مااز)  

الشايً، ماق اعذااش الرا افا   وعاضير دسوض  ومنلرم، ويادص بكطاض ـ ار ارتؼابخ فاي ضاياؿ الشايً اتح اح واح مؼااولية ع رعاخ ـ ار علاس

الياعيااة كنااح دااطف اااسٌ عاكااس وؤ  تحااطض ـ اار الشاايً الااص  يسااحخ اااسال ـاان ار لااهز ـناااض) اارااساز ألا  ااط: " ااطض  ااصا الشاايً اااسال ماان 

 الشيً ضكو .... اراضخ ... والص  تلط من دسض  مط  ؤفم علس".

ح شهط اةـساز ايا  تؼهية ا   الطديس الص  تؽهط فاي  ؼاا  الن اً االساجال  ( تشنغي ـ ر لزاض) ارالية ؤ  عله  في هااتة و 2-21ماز)  

والااااسعاعط، والطداااايس الاااااص  تؽهااااط االىشااااف ارطػاااااح ماااان كنااااح الن اااااً، و ااااصا لحااااطاء ضاااااطوض  تلصااااس م اااام التحلااااام ماااان صااااحة وػاااااالمة 

 بية. وعتو ـ لية ارعاالة والتالي:الف ليا  الن ىية شهطيا، والتإهس من صحة ضديس هشف الن ً ظنلا را  ه في السعاعط ا حاػ

 الحصٌه ـ ر هشف  ؼا  الن ً لل  ر) مهضهؿ ارعاالة. -1

  صط الف ليا  التي ؼهط  في هشف الن ً ولو تسجح في السعاعط ا حاػبية. -2

 صاااااط ارناااااالغ ارساااااجلة االاااااسعاعط ولاااااو عاااااطز اىشاااااف  ؼاااااا  الن اااااً وشلاااااً معاالاااااة ارناااااالغ ارساااااجلة اىشاااااف الن اااااً االاااااسعاعط  -3

 ال  ا حاػبية.والسج

اعلاة ـليام 2-21ماز)   ( ال تحطض الشيً بال شفس ارطاحفة والتسكيم اراالي ومطاحفاة الصاال يا  ارالياة ولزاضياة ـ ار ػا س الصاطف واره

 من كنح الشاو  ارالية وارستط الت  يص .



 

ومعاالااااا مااق ػاا س الصااطف ال اااص ايااح شاايً ( تلااه  ا حاػااخ ا طاحفااة الشااييا  الصااازض) تهميااا اتتنااق تؼلؼااح ؤضكامهااا 2-22ماااز)  

.
 
 ويتو التلييس في  ؼا  الن ً مق مطاـا) ؤ  تتو الليس تهميا

 ( تتو الا ت اػ اسعاعط الشييا  ارؼتف لة  ؼخ تؼلؼلها الطك ي للطحهؿ بلياا ـ س الحاحة.2-23ماز)  

 ( تزخ اػتذسا  زعاعط الشييا  وعلا لتؼلؼلها الطك ي.2-24ماز)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ال عي ة

( تااتو بنشااء دعي ااة ضييؼاة االج فيااة عتاهلر  ااص  ال عي ااة اػاتال  ارنااالغ ال لستاة والشااييا  وؤوضاق اللانض التااي عاهضز بلياااا ماان 3-1مااز)  

 مصازض التهضيس ا  تل ة للج فية.

( ؤم اء ال ع  في الج فية تزخ ؤ  تىهفها ما ل   ـل يا ـو ليا ومن ؤصحا  الثلة وألامافاة وماعه   مان شو  الثلاة وؤال علاح 3-2ماز)  

علاضيط و الؼ هية ـن م تاظ، وؤ  تىهفها ػفهز  الجشؼية، وفاي  الاة   ار الؼافهز  تزاخ ؤ  تىاه  ـ ار ه الاة الج فياة وحاهاظ ػا ط  

 لسى شاو  ارهؼ   .

( تزااااخ بحاااطاء حااااطز م ااااااء ـ ااار ال عي ااااة ومااااا فاااي  ى هااااا ماااان  ااا   ددااااط مااان كنااااح ارااااستط اراااالي ويطعااااق ا تيزااااة الجاااطز بلاااار ارااااستط 3-3مااااز)  

 الت  يص  مق اعذاش لحطاءا  الالظمة رفالجة فتيزة الجطز في  الة العجع والتحليم مق ارتؼبخ.

ؤو مؼت سا  شا  كي ة فلستة عذا  الر ار فاي داع  الج فياة، وفاي  الاة وحهز اا تاتو  ( تحؽط ـ ر ؤم اء ال ع  بتساؿ ؤ  منالغ3-4ماز)  

ل اات فؽاااط ؤمااا   ال عي اااة هتاايااا فاااي اراااط) ألاولااار ويحاااٌ ؤمااا   ال عي اااة للتحليااام بشا عىااطض شلاااً، ـو ااار ؤم ااااء ال ااع  وؤصاااحا  الفهاااس ع  ياااص 

 صا الشإ .التفلي ا  ال ادة اال عاين وارلنهضا  وارسعهـا  التي عصسض في  

( تزخ اػاتف اٌ دعي اة  ستستاة ضاس الحطيام داداة ااإم   الصا سوق، ويزاخ مطاـاا) لالااء ـ ار  اص  ال عي اة مل لاة فاي ؤ  3-5ماز)  

 وكت دالٌ السوا  ؤو داضحم ـ سما ال تىه    ان  احة بلر اػتف الها.

ال عي ااة وال تزااهظ لاام اػااتف اٌ ؤمااهاٌ الج فيااة فااي ؤ ااطاض ( ال تزااهظ  ماا   الصاا سوق   ااؾ ؤتااة ؤمااهاٌ   اار ؤمااهاٌ الج فيااة فااي 3-6مااز)  

 ش صية وعحت ؤ  عصطف ؤو عبرتط.

( تحؽاااط ـ ااار ؤمااا   ال عي اااة الصاااطف مااان لتاااطازا  ؤو ارتحصاااال . بال فاااي الؽاااطوف الاػاااتث ايية وبلاااطاض هتاااا ي مؼااانم مااان اراااستط 3-7مااااز)  

تن هااااال فاااي  ااااسوز ػاااالعتم. وؤ  تىااااه  الصااااطف ا اااااء ـ اااار ؤوامااااط زعااااق ؤو الت  ياااص  وارؼاااااوٌ ارااااالي  ؤماااا   الصاااا سوق( مزت فاااا   ؤو م  ااااطز

 ػ سا  دطف مفت س) من ؤصحا  الصال ية.

( تحااات ؾ ؤمااا   الصااا سوق اارناااالغ ال لستاااة والشاااييا  ارؼاااتل ة فاااي دعي اااة الج فياااة والتاااي داااسض بااااا ػااا سا  كااانض وال تزاااهظ 3-8مااااز)  

 الا ت اػ باا داضج دعي ة الج فية.

تبااار ؤماا   ال عي اااة مؼاااوال ـااان  طهااة ال لستاااة ومااا فاااي  ى هااا فاااي فعاااق ال عي اااة ماان واضز وم صاااطف وعهضيااس وشلاااً فااي ضاااهء ( يف3-9ماااز)  

اللهاـااااس الااااهاضز) فااااي  ااااص  الاليحااااة، وهااااصلً مؼاااااوال ـاااان التسااااجيح فااااي ارؼاااات سا  والااااسعاعط ارهحااااهز) لستاااام وإـااااساز التلاااااضيط ا  تل ااااة 

 تهكيق ـ ر هشهعها ومحاضط ا.و رهض لج ة الجطز السوض  وار ااء وال



 

( تزااخ حااطز ال عي ااة حااطزا زوضيااا شااامال مااط) ـ اار ألاكااح وااح شااهط وحااطزا م احئااا  ؼااخ ألا ااهاٌ، ـو اار ألاكااح ثااالا مااطا  فااي 3-11ماااز)  

ة الؼااا ة، وتشااايح لج اااة الجاااطز ا فطعاااة اراااستط الت  ياااص ، وعلاااه  اللج اااة شف لياااة الجاااطز الشاااامح لياااح ا حتهياااا  وبحراااهض ؤمااا   ال عي ااا

والاااص  تهكاااق ـليااام وعلااااض  فتيزاااة الجاااطز اارساااجح االاااسعاعط وعطػاااح نسااا ة مااان محراااط الجاااطز بلااار ارشاااطف اراااالي، وفاااي  الاااة وحاااهز  جاااع 

اال عي ااة تااسضغ ػاابنم ويتح ااح ارتؼاابخ الي تاام، ويااهضز مناشااط) بلاار ال عي ااة ا هحااخ بش  عهضيااس وتفااس التؼااهية ا حاػاابية الالظمااة، وفااي 

 اااة تاااسضغ ػااابنم و فاااس لااام بش  عهضياااس لحااا   بـاااساز التؼاااهية ا حاػااابية الالظماااة، وعلاااه  اللج اااة اةـاااساز علطياااط  الاااة وحاااهز عاااايض اال عي

  دالف محرط الجطز( ا تيزة ـ لية الجطز تطعق لل ستط الت  يص .

فاااامال  دااالٌ الياااه  ( تزااخ ـ ااار ؤماا   ال عي ااة فاااي هااتااة وااح تاااه  ؤ  تلااه  ازااطز شاتاااي لل هحااهز اال عي ااة شفاااس بثنااا  واعااة ار3-11ماااز)  

ويعااام شلاً ـ اار هشاف  طهااة ال لستاة اليااهمي الاص  يفااس ل رػاح بلار الحؼااااا  ـ ار ال حااه الاهاضز فااي ارااز) التاليااة، وال تزاهظ الا ت اااػ 

 والتي لو تؼهى تذعط باا ارشطف ارالي العذاش الالظ  فحه ا.
 
 اإ  بتصاال  مفللة في ال عي ة ؤهثر من ؤػنهؿ وتؼهى عهضا

( تلاه  ؤماا   ال عي اة اةـااساز هشاف  طهاة ال عي ااة الياهمي   طهااة ارلنهضاا  واراسعهـا ( التااي عاتو تهميااا والاص  تتراا ن 3-12  مااز)

ضداايس ؤٌو ارااس) وإح ااالي ارلنهضااا  وإح ااالي ارااسعهـا  وضداايس ال لستااة آدااط اليااه  و فااس ماان ؤدااح ودااهض)، ويطػااح ألادااح مطعلااا ااام 

رطاحفاااة والتساااجيح االاااسعاعط ويحااات ؾ االصاااهض) لستااام  حاااح ارعاالاااة وارطاحفاااة ويهكاااق ـليااااا مؼااائٌه ارؼااات سا  بلااار الحؼاااااا   حاااح ا

 الحؼااا  ااػتالمم ػ سا  الصطف واللنض وارطعلا  ارتفللة ويتر ن حافخ ارلنهضا  ارفلهما  التالية:

 ضكو ػ س اللنض. -1

 اػو الجهة التي كامت اتهضيس ال لهز. -2

 شييا  "مق شهط ضكو الشيً ومنلرم والؼا خ والن ً ارسحه  ـليم"(. -فهؿ ارلنهضا   فلس  -3

 ارنلغ ارلنهض. -4

 ه ا تتر ن حافخ ارسعهـا  ارفلهما  التالية:

 ضكو ػ س الصطف ال لس . -1

 الجهة ارسعهؿ لها ارنالغ. -2

 ايا  الشييا  ارهضز) للن ً، وؤضكامها ومنالرها والن هن ارسحهبة ـلياا. -3

 وؤضكا  الحؼااا  وارنالغ ارهزـة فلسا ؤو ششييا .بتراا الن هن  -4

 ه ا تطاعر ـ س عص يو الىشف ؤ  تؽهط تهميا اراشطا  التالية:

 ارنلغ ارسوض من اليه  الؼاام. -1



 

 تراف بليم ملنهضا  اليه . -2

 ا ج هؿ الجستس. -3

 تعطا م م مسعهـا  اليه . -4

 ال اعج تىه   ه الطديس ارسوض لليه  التالي. -5

( تتف   ـ ر الحؼااا  ؤ  عتحلم ـ س عسكيم هشف  طهة ال عي ة من معاالاة الطدايس ارساجح عيام ماق ضدايس الصا سوق 3-13ماز)  

 في السعاعط ا حاػبية، وفي  الة ؼههض عطوكا  تتف   النحث ـن ؤػناباا واعذاش لحطاءا  الالظمة ارشاض بلياا في الاليحة.

ـااساز محرااط تؼااليو وتؼاالو ويلااه  اتشااىيلها إػاانا  تزااخ تشااىيح لج اام للجااطز و ػاابخ ماان ألا      ةماا   ال عي ااؤـ ااس تري اار ( 3-14ماااز)  

 )ال طوق ع صايال ـ ار ال حاه الاهاضز فاي مااز ى الجستس وتؼه  ةال عي   م ؤاللستو و  ةم   ال عي ؤـرائاا ؤارستط الت  يص  ويىه  من ا   

 :التالي دح ودهضع   ـ ر ال حه ؤو فس محرط تؼليو وتؼلو من  ةحطز ال عي 

   .دالء ظطفبـساز ف هشج إو  ةحطاء التؼهيا  ا حاػبيبحح لر الحؼااا    بدح تطػح ألا  -1

  ة.الجستس لل عاال ةال عي   م ؤعنلى لسى ) دهض  -2

   ة.ثنا   الاللستو ل ةم   ال عي ؤتحت ؾ باا  )دهض  -3

 .و  ر ا ةزاضيول  ةارتفللا  ارالي ةواع ةال شفس تؼهيباللستو  ةال عي   م ؤوال عذ ر مؼاوليم  -4

ووافاااات   ااااان ، وتؼاااالي ها ةو مطضاااام مطضااااا تحااااٌه اي اااام وباااا    رااااهض  ل ااااتح ال عي ااااؤو  ياااااام ؤ ةال عي اااا  ماااا ؤ )وعااااا ةفااااي  الاااا( 3-15ماااااز)  

وحطز ااا ظنلااا لل  صااهص ـلياام فااي  ااص   ةل ااتح ال عي اا ةو ماان ت يناام تشااىيح لج ااؤيفت ااس ارااستط الت  يااص   ةل ااتح ال عي اا ة ت ياا )ضااطوض 

 .ةالاليح

 

 

 

 


