
ضيرملل تامولعم

–بلقلا لشف

كل ةبسنلاب مھملا

،ضيرملا يزيزع ،ةضيرملا يتزيزع

لثم ،ىرخأ ضارمأ ةجيتن نايحألا بلاغ يف بلقلا لشف نوكي
.ةيبلق ةطلجب ةباصإلا دعب وأ مدلا طغض عافترا
لشف ءاد نم نوناعي نيذلا ءاسنلاو لاجرلا تامولعملا هذھ صخت
نوكي فْوَس .مھب نيطيحملا صاخشألاو مھئابرقأ اضيأو ،بلقلا
.هنع ديزملا تفرع اذإ ،كضرم ةھجاوم كيلع لھسلا نم

بلقلا لشف :ةدحاو ةحمل يف

رثكأ نيغلابلا نيب نم – ًابيرقت – صخش سماخ لك يناعي■
.بلقلا لشف نم ةنس57 نم

امك خضلا نع بلقلا زجعي امدنع بلقلا لشف نع ثدحتن■
امب نيجسكألاب ٍدوزم ريغ كلذ ةجيتن مسجلا نوكي ذإ .يغبني
.ةيافكلا هيف

بلقلا لشفب ةباصإلل ةيجذومنلا تاراشإلا نيب نم نوكت دق■
ىلع ةردقلا فعض ،قاھرإلا ،بعتلا ،سفنتلا قيض :يلي ام
.تامذو روھظ ،لمحتلا

ةيودألا لوانتو يحص ةايح بولسأ عابتا نم لك ربتعي■
نم نيباصملا نيب نم كانھ .جالعلا نم أزجتي ال اًءزج
ّمظنم لاــمعــتساــب – كلذ ىــلإ ةــفاضإ – ًاــمزلــم نوكي
.بلقلا تابرضل دَّدَُحم يعانطصا

؟بلقلا لشف وھ ام◄

زيمتت .ديلا ةضبق براقي مجحب ةفوجم ةلضع نع ةرابع بلقلا
هتمھم ةيدأت نم بلقلا نكمتي ىتح ةبالصلاب ةيلضعلا ناردجلا
.مسجلا ىلإ بلقلا نم مدلا خض بلق ةقد لك دنع متي .ةخضمك

ُروُصُق يبطلا حلطصملا بلقلا لشف ىلع نويصاصتخالا قلطي
مدلا خض نع بلقلا زجعي امدنع بلقلا روصق نع ثدحتن .بْلَقلا
يف نيجسكألا ةيمك نإف كلذل ةجيتنو .يفاك لكشب مسجلا ىلإ
.ضارعأ روھظ هنع جتني امم ةليئض نوكت مسجلا

ضارعألا◄

:بلقلا لشفل ةلمتحملا ضارعألا

ماع لكشب قاھرإلاو بعتلا■

لمحتلا ىلع ةردقلا يف صقن■

سفنتلا قيض■

نيقاسلا وأ نيلحاكلا يفً الثم ،مسجلا يف لئاوسلا عمجت■

يف لئاوسلا عمجت ةجيتن ةقيض ةمزحألا وأ براوجلا حبصت دق
– مسجلا نم ىرخأ نكامأ يف اضيأ لئاوسلا عمجتت دق .مسجلا
رعشي نأ لمتحملا نم .ةيلسانتلا ءاضعألا ةقطنم يف اًلثم
اذھ نأ ذإ .ةطيسب ةطشنأب مايقلا دنع سفنتلا يف قيضب ىضرملا
هتجلاعم نكمي ام ًابلاغو نايحألا بلغا يف اًرطخ لكشي ال رمألا
وأ فاجلا لاعسلا – كلذ ىلإ ةفاضإ – رھظي دق .ديج لكشب
ضعب دنع رھظت .راودلا تابون وأ ليللا يف يلوبلا حاحلإلا
تامالع رھظت امنيب ،تامالعلا هذھ نم طقف ةدحاو ىضرملا
.نيرخآ ىدل ةددعتم

فدھب ةـفـلـتخم تاصوحف ىـلـع نوباصملا لصحي اـم اــًبلاــغ
بلــقــلا طيِطــْختو ،مدلا صحف الــثم ،بلـــقـــلا لشف صيخشت
.)بلقلا وكيأ( ةيتوصلا تاجوملاب بلقلا صحفو ،يئابرھكلا

جالعلا◄

حاجن صرف نم ةدايزلا يف ضرملا عم صاخلا كلماعت مھاسي
.ةيدسج بيرادتب مايقلا قيرط نع نوكي امدنع ةصاخ ،جالعلا
نويصاصتخالا حصني .بلقلا لشف ةدش ىدم بسحب جالعلا فلتخي
ربخت نأ مھملا نم نكلو ،ةيودألا نم ديدعلا لوانتب نيباصملا مظعم
.رھظت دق يتلا ةيوناثلا ضارعألاب اًروف كبيبط وأ كتبيبط
اضيأ متي نأ– ةيضرملا تالاحلا ضعب يف– لضفألا نم نوكي دق
نأ ثيحب .بلقلا تابرض ميظنت زاھج ةطساوب جالعلا ىلإ ءوجللا
ةفاضإ عضخت دق .نانيُطبلا ةفيظو ميظنت ىلع دعاسي ريخألا اذھ
ريخألا اذھ بقاري .ريغص يئابرھك زاھج عرز ةيلمع ىلإ كلذ ىلإ
ةراشإ ديلوت ىلع ةئراطلا تالاحلا يف لمعيو بلقلا تابرض رتاوت
.بلقلا لشف ضارعأ نم فيفختلاب موقي ال هنأ الإ .اًيئاقلت ةيئابرھك
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ضيرملل تامولعم

لوأ .بلقلا لشف ةلاح يف اًيباجيإ اًرمأ نيخدتلا نع فقوتلا دعُي■

كبيبط وأ كتبيبط ةراشتسا :يھ اھب مايقلا يغبني ةمھم ةوطخ
يتلا ةلھملا ديدحت ً،الثم :سوملم فدھ ديدحت ىلع لمعلاو
نم ديدعــلا كاــنھ .نيخدتلا نع عالــقإلل كسفــنل اــھيطعـــت
.كلذ قيقحت ىلع كتدعاسم ىلإ فدھت يتلا ةلاعفلا تاءارجإلا

تسيل .نزاوتم يئاذغ ماظن عابتاب نويصاصتخالا كحصني■
نيباصملا صاخشألاب ةصاخ ةددحم ةيئاذغ تايمح كانھ
نع اًيئاھن عانتمالا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .بلقلا لشفب
.ءيش يف ديفي ال حلملا لوانت

كنكمي يتلا ةبسانملا لئاوسلا ةيمك نع جلاعملا كمقاط لأسإ■
.ًايموي اھلوانت

– ةَِّيمْوَي ةَرِّكَُذم يف نزولا نيودت ىلع ةبظاوملا ديفملا نم■
ركبملا فاشتكالا ىلع دعاسي كلذ نأل – كلذل ةصصخم
لاح يف .اًيموي كنزو ليجستب انھ موقتس .تامذوب ةباصإلل
.بلقلا ةفيظو روھدت ىلع ليلد اذھف ،كنزو دايدزإل كتظحالم

بابسأل اھلوانت متي يتلا – ىرخألا ةيودألا ضعبل نكمي■
ضعب لثِم ،بلقلا لشف مقافت يف ببستت نأ – ىرخأ
لخدي .مدلا طغض عافترا تاضفاخ ضعب وأ ملألا تانكسم

جاتحت ال يتلا ةيبطلا تارضحتسملا ضعب اًضيأ كلذ نمض
تارضحتسملا عيمجب كبيبط وأ كتبيبط ربخأ .ةيبط ةفصول
كلذ يف كدعاسي .اھلوانت دوت يتلا وأ لوانتت يتلا ةيبطلا
:لمعتست يتلا ةيودألل ةمئاق عضو
php.nalpsnoitakidem/lmth/ed.vbk.www
ديعاوم عيمج ىلإ ةمئاقلا هذھ كعم بحطصت نأ نسحتسي
.ةيلديصلل كباھذ دنعو بيبطلا

ةلاح يف– ببستي ام ًابلاغ ةيئاوھلا تابصقلا باھتلا نأ امب■
نإف ،ةريطخ تاـــــفـــــعاضم ثودح يف– بلــقـــلا لشف
دض حاقل ذخأ ىلع ةنس لك لمعلاب كنوحصني نويصاصتخالا
.كلذ تايبلسو تايباجيإ نع كبيبط وأ كتبيبط لأسإ .ازنولفنإلا

هيلإ هابتنالا كيلع بجي ام◄

لحارم ىلإ فاضي دق .ريغتت نأ بلقلا لشف ضارعأل نكمي
نم .ةــــتباــــث ريغ ضرم لحارم روھظ ةرقـــــتسملا ضرملا
روھظ تظحال اذإ كبيبط وأ كتبيبط ربخت نأ يرورضلا
:كتلاح روھدت ةلاح يف وأ ىلوألا ةرملل ةيلاتلا تامالعلا

5,2 قوفي امب – هل ةيمويلا ةبقارملا دنع – كنزو دايدزا■
دحاو عوبسأ لالخ غلك

نيقاسلا وأ نيلحاكلا ةقطنم يف تامذو روھظ■

يبايتنالا بلقلا عرست■

ضبَن روھظ وأ ةريصق ةينمز ةدمل بلقلا تابرض ؤطابت■
 قئاقد ضعبل مظتنم ريغ

ردصلا ةقطنم يف قيضلاب وأ مالآب ساسحإلا■

مئادلا لاعسلا■

داتعملا نم عرسأ لكشب ثاھُللاب ةباصإلا■

يسركلا ىــلــع بصتنمٍ رھظب سولــجلا ىـــلإ رارطضإلا■
.سفنتلا ليھستل

ةدحاو ةداسو نم رثكأ ىلإ ليللا يف ةجاحلا■

كسفنب هب مايقلا كنكمي ام◄

ةريبك ةدئاف تاذ ىرخألا ةيندبلا ةطشنألاو ةضايرلا ربتعت■
فيفختلا ىلع دعاست ثيح .ىضرملا نم ديدعلا ةحص ىلع
لكشب ةضايرلا ةسراممب نويصاصتخالا كحصني .مالآلا نم
ةعومجم يف طارخنالا اضيأ كنكمي.عاطتسملا ردق مظتنم
نم – جلاعملا كمقاط لأسإ .بلقلاب ةصاخلا ةضايرلا سرامت
.كلَذِل يحص عنام دجاوت مدع نم دكأتتل – اًقبُسم لضفألا

تامولعملا نم ديزملا◄
ةيفاضإ طباور و تاَّيِجَھْنَملا ،رداصم

.نمزملا يبلقلا روصقلاب ةصاخلا ةياعرلل ةينطولا تاداشرإلل ةثيدح ةيملع فراعم ىلع ضيرملاب ةصاخلا تامولعملا هذھ زكترت
.ةيملعلا ةيبطلا ةينھملا تايعمجلا داحتاو ،ءابطألا نيمأت قيدانصل يلاردفلا داحتإلاو ،ةيناملألا ةيبطلا ةيعمجلا نم لك فرط نم ةينطولا ةياعرلا تاداشرإ جمانرب معد متي

ehceawhcszreh/kidohtem-dnu-nelleuq/nenoitamrofnizruk/ed.noitamrofni-netneitap.www :رداصمو تاَّيِجَھْنَم

gro.ofnitap.www :بلقلا لشف عوضوم لوح ضيرملاب ةصاخ ىرخأ ةيمالعتسا تاقرو

تاذلا ةدعاسم تاعومجمب لاصتإلا
06981013030 :فتاھلا،ed.sokan.www:)تاذلا ةدعاسم تاعومجم ةدناسم و عيجشتب ةصاخلا تامولعملل ةينطولا ةحلصملا(SOKAN ب لاصتإلا ،كنم برقلاب تاذلا ةدعاسم ةمظنم ىلع فرعتلل

QZA/1016.01:IOD/9102.934000 ،2 ةخسنلا
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:نومضملا نع لوؤسم
 )QZÄ(بطلا يف ةدوجلل ءابطألا زكرم
VBK وKÄB نيب كرتشم زكرم
5004030-5552:ليميإلا
ed.qza@noitamrofninetneitap:فلكملا فظوملا\ليميإلا

gro.ofnitap.www
ed.qza.www
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