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ةمدقم

01/خشلا عورشملا رصانع

01/خشلا عورشملل عبرألا رصانعلا
،ةيلهألاــــ نارهظلاــــ سرادمــــ يMــــ ةساردلاــــ ةHIفــــ لاوطــــ اEFروطــــ C3لاــــ كتاراهمــــ ضرعلــــ ةّيرهوجــــ ةصرفــــ 123خشلاــــ عورشملاــــ كحنمي
اعورشمــ عورشملاــ نوكيــ نأــ نكمُيــ .كتامامتهاــ تالاجمــ نمضــ عيضاومــ ى]عــ تاراهملاــ كلتــ قيبطتو

ً
ايثحبــ 

ً
لمعــ يأــ وأــ ،ةلاقمــ وأــ ،

.اهذيفنتى]علمعللةليوطةّينمزةHIفقرغتستسكنألةيانعبمهعيراشمتابلاطلاوبالطلاراتخينأبجي.يnادبإ
لصحملـــ قحبـــ هديرتـــ لمعبـــ مايقللـــ ةزاتممـــ ةصرفـــ وهـــ 123خشلاـــ عورشملا

ّ
�لعـــ لمعلابـــ بغرتـــ تنأـــ ةFةصرفلاـــ حنمُتســـ كنأـــ امك.ا

.ھتلمعامهاجترخفلابرعشتو�23ردملاعمتجملامامأكعورشمضرعل

ملاوــ ةماهلاــ ثادحألاــ دحأــ 123خشلاــ عورشملاــ ّدعُي
ُ

�23اسأــ بلطتمــ ھنأــ امكــ ،ةطسوتملاــ تاونسلاــ جمان�Iلــ كتساردــ نمضــ ةقّوش
قيبطت)ب(ــ ،طيطختلاــ )أ(:مييقتلاتاكحمثالثــ كانهــ .ةلصفنمــ ةّدامكــ ھحيحصتــ متيوــ ةداهشلاــ قاقحتساوــ جمان�Iلاــ لامكإل
.اًقحالليصفتلابكلذحرشمتيس.لمأتلا)ج(،تاراهملا

 ةيلمع نيرخآلل حّضوي ام وه جتنملا

 فده ققحت يكل اF£ تمق C3لا ءاصقتسالا

 لكش ى]ع جتنملا نوكي نأ نكمي .ملعتلا

3¦ف لمع وأ ،ةينوHIكلا ةلاقم ،مسجم

 فاشكتساب موقتس ،جتنم ءاشنإ ةيلمع لالخ نم

 لالخ نم كملعت ةيلوؤسم لمحتت و ىزغم تاذ ةقطنم

 اهقيبطت و تاراهملا لقنب مستت ايتاذ ھجوم صقت ةيلمع

 متيس .جتنم ءاشنإ و ملعتلا فده قيقحت لجأ نم

.لمعلا ةنودم يM ةلماك ةيلمعلا قيثوت
 عورشملا ى]ع لمعلا لالخ كت�Iخل صخلم وه ريرقتلا

.تروطت فيك قيثوتو كجتنمو 123خشلا

Mي °Fى]ع كعورشم ضرعب موقتس ،ماعلا ةيا 

.�23ردملا عمتجملا

جتنملا

ةيلمعلا

ريرقتلا

عيراشملا ضرعم



ةيساسألا تاقافتالا

:ةك,+شم تايقافتا

.ةينمزلا ةطخلا بسحو ةيصخشلا عيراشملا DEصح لالخ عوبسأ لك عامتجالاب دهعتن

:ة/بلاطلا ةيقافتا

.cdEخشلا عورشملا تابلطتم عيمج ءا`_إل ةجاحلا ھيضتقت امبو رمتسم لكشب لمعلاب دهعتأ•

.عورشملا ليلد يk عورشملا فرشم عم تاعامتجالا قيثوت نع ة/لوؤسم انأ•

.تاعامتجالا عيمجل يزاهجو لمعلا ةنودمو cdEخشلا عورشملا ليلد رضحأ•

.ددحملا تقولا يk ةمهم لك qEنأ•

تابوعص ةيأ xEتهجاو اذإ عورشملا فرشم مالعإب موقأ•

.اًيباتك وأ اًيهفش ءاوس ة/قسنملاو ة/فرشملا لبق نم ةاطعملا تاميلعتلا عيمج عبتأ•

.DEقو ةرادإو ملعتلا ةيلوؤسم لمحتأف ھيلعو ي�ورشم عورشملا اذه نا مهفأ•

 ةصاخلاةسايسلا يk ا`�لع صوصنملا بقاوعلل عضخيس cdEخشلا عورشملا نأو ىوصق ةيمهأ اهل ةيميداكألا ةنامألا نأ مهفأ•
.ةيلهألا نارهظلا سرادم يk ةيميداكألا ةنامألاب

:ة/فرشملا ةيقافتا

 عورشملا لامكإ xEم بولطم ,�غو لاجملا يk ة/,�بخب تسلو ،cdEخشلا عورشملا لامكإل ة/بلاطلا داشرإ وه يرود نأب مهفأ•
.ملعتلا ةلحر يk ة/بلاطلا ھيجوتب موقأ .بلاطلل

.ھبناوج عيمج مهف ى�ع لمعأو ،cdEخشلا عورشملا ليلدل ة/بلاطلا مالتساب دكؤأ•

.ةينمزلا ةطخلا بسحو ةيصخشلا عيراشملا DEصح لالخ ة/بلاطلا عم عمتجأ•

.ددحملا تقولا يk لحارملا عيمج زاجنإ نم دكأتأ•

.ن�تصح نم ,�كأل ة/بلاطلا بيغت اذإة/قسنملا غلبأ•

:ةيلاتلا تاوطخلا عابتا متيف ھماهمة/بلاطلا ملسي مل اذا•

يوفش راذنا :ى�وألا ةوطخلا•

عيراشملاة/قسنمو لهألل ليميإ لاسرإ :ةيناثلا ةوطخلا•

لهألا عم عيراشملاة/قسنم عامتجا :ةثلاثلا ةطخلا•

لهألا عم ةطسوتملا ةلحرملاة/دئاق عامتجا :ةعبارلا ةوطخلا•

____________________________________________________________________________________

رمألا ي�و عيقوتة/بلاطلا عيقوت



JKLخشلا عورشملا فادهأ يB ام

اذإ
ً

؟جتنملا وه ام ...

ملا
تن

ج
اوصقتيواوثحبي

cdEخشىزغميذمامتهالاجماوفشكتسي•

ايتاذھجوملاءاصقتسالاوثحبلاءارجإ, عمهملعتاوكلمتي•
ً

لمعلاى�إاوردابي

ايعساهوقبطيوتاراهملااولقني•
ً

جتنملاءاشنإوملعتلافدهقيقحتل

اولمأتي

دهاوشلابامهوتبثيوةيصخشلاةيمنتلاوومنلاى�عاوفرعتي•

.كفده قيقحتل cdEقت نم ھلمعب تمق ام اهلالخ نم نيرخآلل رهظت DEلا ةليسولا جتنملا, تعي

اعدبم نك
ً
!

ةيقيسوم ةعطق                                                                                                          مليف

يتوص ليجست                                                                                                     xEف لمع

يفحص لاقم                                                                                                 رّوصم لاقم

ةيحرسم                                                                                                         جذومن

ةينو,+كلا وأ ةيقرو ةلاقم



لا
خ

ةط
لا 

نمز
ةي

 :ةينمزلا ةطخلا نم فدهلا

üماهملا زاجنإل ةمزاللا تاوطخلا ديدحت

üماهملا زاجنإل لسلست عضو

üةمهم لك زاجنإل مزاللا نمزلا ديدحت

üلا تابسانملاو ثادحألا ديدحتDE تارابتخالا لثم عورشملا ى�ع لمعلا ,�س ى�ع رثؤت دق 
تازاجإلاو

عوضوملاعوبسألا
ةيفيرعت ةسلج1 عوبسألا
راكفألا راردتسا2 عوبسألا
3 عوبسألا

جتنملاو فدهلا/عيراشملا راكفأ
4 عوبسألا
JKLخشلا مامتهالا5 عوبسألا
6 عوبسألا

حاجنلاتاكحم/ثحبلا ةطخ
7 عوبسألا
لمعلا ةطخ8 عوبسألا
9 عوبسألا

ثحبلا لامكتسا
10 عوبسألا
ي]صف فصنلا ضرعملا11 عوبسألا
12 عوبسألا
ةيئا^[لا تارابتخالا13 عوبسألا

لوألا مbcلا ةزاجا

1 عوبسألا

جتنملا ى]ع لمعلا
2 عوبسألا
3 عوبسألا
4 عوبسألا
5 عوبسألا

مbcلا فصتنم ةزاجإ
جتنملا ميلست6 عوبسألا
ريرقتلا ةدوسم ميلست7 عوبسألا
8 عوبسألا
9 عوبسألا
تادنتسملاو ريرقتلا ميلست10 عوبسألا
11 عوبسألا
12 عوبسألا
ةيئا^[لا تارابتخالا13 عوبسألا

يناثلا مbcلا ةزاجإ
تاجردلا دامتعاو مييقتلا ءدب1 عوبسألا
2 عوبسألا
3 عوبسألا
4 عوبسألا
5 عوبسألا
IBIS ةصنم ىpإ تاجردلا عفر6 عوبسألا

رطفلا ديع ةزاجإ
7 عوبسألا
8 عوبسألا
9 عوبسألا
10 عوبسألا
11 عوبسألا
12 عوبسألا
13 عوبسألا



JKLخشلا عورشملا فادهأ

عورشملا فادهأ رَوصت

ت
َوص

أ ر
ده

ا
ا ف

مل
رش

عو

.iلاجم ىدأ فيك حرش  و عورشملاب صاخلا ملعتلا فده ركذ 
فدهلا اذه ى²إ 123خشلا مامتهالا

.iiجتنملل ةمئالملا حاجنلاتاكحم عضوو دوصقملا جتنملا ركذ

.iiiحاجنلاتاكحمو جتنملا قيقحتل ةلصفم و ةحضاو ةطخ ضرع 
.ھب ةصاخلا

:)أ( فدهلا

طيطختلا

.iدعاستل ملعتلا بيلاسأ تاراهم/ةراهم قيبطت ةيفيك حرش Mقيقحتي 
.مF£ صاخلا ملعتلا فده

.iiدعاستل ملعتلا بيلاسأ تاراهم/ةراهم قيبطت ةيفيك حرش Mي

.مهجتنُم  قيقحت

:)ب( فدهلا

تاراهملا قيبطت

.iلع عورشملا ھكرت يذلا رثالا حرش�Fمهملعت ى]ع وأ م.

.iiحاجنلاتاكحم ى]ع ءانب جتنملا مييقت.

:)ج( فدهلا

لمأتلا

 .)ةيجراخلا ةرئادلا( يk دونبلاو ،)ةيلخادلا ةرئادلا( يkفادهألا .لمعلا ةيلآ كيكفت ةيفيك لكشلا رِهظُي .هاندأ روصتلا لمأت
تو
ُ

  .كعورشم ميوقت يk مدختس



مييقتلا تاكحم

 ىوتسم

ليصحتلا
لمأتلا .جتاراهملا قيبطت .بطيطختلا .أ

0
 نميأ ھفصت يذلا رايعملا بلاطلا ققحي ال

.هاندأ ةجردملا تاريدقتلا

 يأ ھفصت يذلا رايعملا بلاطلا ققحي ال

.هاندأ ةجردملا تاريدقتلا نم

 يأ ھفصت يذلا رايعملا بلاطلا ققحي ال

.هاندأ ةجردملا تاريدقتلا نم

1-2

: بلاطلا

.iلعتلا فده ركذي
ّ

م

.iiدوصقملا ھجتنم ركذي
.iiiى]ع زكرت الو ةيحطس ةطخ ضرعي

جتنملا

: بلاطلا
.iبيلاسأ تاراهم / ةراهم ركذي 

لعتلا
ّ

�لا مL ي�ةدعاسملل تقبط 

لعتلا فده قيقحت
ّ

ھب صاخلا م
.iiبيلاسأ تاراهم /ةراهم ركذي 

لعتلا
ّ

�لا مL ي�ةدعاسملل تقبط 

.ھجتنم قيقحت

: بلاطلا

.iعورشملا ھكرت يذلا رثألا ركذي 

لعت ى]ع وأ ھيلع
ّ

ھم
.iiال مأ جتنملا قيقحت مت اذا ركذي

4-3

:بلاطلا

.iلعتلا فده ركذي
ّ

 طبارلا زجويو م

 مامتهالا تالاجم / لاجم ن�ب
فدهلا كلذو ةيصخشلا

.iiضرعيو دوصقملا ھجتنم ركذي 

جتنملل ةطيسب حاجنتاكحم

.iiiضعبو جتنملا قيقحتل ةطخ ضرعي 

ھب ةصاخلا حاجنلاتاكحم

:بلاطلا

.iبيلاسأ تاراهم / ةراهم زجوي 

لعتلا
ّ

�لا مL ةدعاسملل تقبط 

لعتلا فده قيقحت ي�
ّ

 م
 وأ ةلثمأ ركذ عم ،ھب صاخلا

ةيحطس دهاوش

.iiبيلاسأ تاراهم / ةراهم زجوي 
لعتلا

ّ
�لا مL ةدعاسملل تقبط 

 ركذ عم ،ھجتنم قيقحت ي�

ةيحطس دهاوش وأ ةلثمأ

:بلاطلا

.iعورشملا ھكرت يذلا رثألا زجوي 

ھملعت ى]ع وأ ھيلع

.iiمأ جتنملا قيقحت مت اذا ركذي 
 دهاوشلاب ايئزج ھمعد عم ،ال

ةلثمألا وأ

6-5

:بلاطلا
.iلعتلا فده ركذي

ّ
طبارلا فصي و م

 مامتهالا تالاجم / لاجم ن�ب

فدهلا كلذ و ةيصخشلا
.iiضرعيو دوصقملا ھجتنم ركذي 

 ةمئالم و ةددعتم حاجنتاكحم
جتنملل

.iiiجتنملا قيقحتل ةلصفم ةطخ ضرعي 
 ةصاخلا حاجنلاتاكحم مظعم و

ھب

:بلاطلا
.iةراهم قيبطت ةيفيك فصي / 

لعتلا بيلاسأ تاراهم
ّ

�لا مL 

 قيقحت ي� ةدعاسملل تقبط
لعتلا فده

ّ
 عم ،ھب صاخلا م

دهاوشلا و ةلثمألا ىpا ةراشإلا
.iiةراهم قيبطت ةيفيك فصي / 

لعتلا بيلاسأ تاراهم
ّ

 م
 عم ،ھجتنم قيقحت ي� ةمدختسملا

دهاوشلا و ةلثمألا ىpا ةراشإلا

:بلاطلا
.iعورشملا ھكرت يذلا رثألا فصي 

لعت ى]ع وأ ھيلع
ّ

ھم
.iiتاكحم ى]ع ءانب جتنملا مّيقي

ايئزج ھمعد عم ،حاجنلا
ً

 

ةلثمألا وأ دهاوشلاب

7-8

: بلاطلا
.iلعتلا فده ركذي

ّ
طبارلا حرشي و م

 مامتهالا تالاجم / لاجم ن�ب
فدهلا كلذ و ةيصخشلا

.iiقيقحتل دوصقملا ھجتنم ركذي 

 حاجنلاتاكحم ضرعي و جتنملا
جتنملل ةلصفمو ةددعتم

.iiiجتنملا قيقحتل ةلصفم ةطخ ضرعي 

ھب ةصاخلا حاجنلاتاكحم عيمج و

: بلاطلا

.iةراهم قيبطت ةيفيك حرشي/ 

لعتلا بيلاسأ تاراهم
ّ

 م
 فده قيقحت ي� ةدعاسملل

لعتلا
ّ

 اهمعد عم ،ھب صاخلا م

دهاوشلاب وأ ةلصفم ةلثمأب

.iiةراهم قيبطت ةيفيك حرشي/ 
لعتلا بيلاسأ تاراهم

ّ
 م

 ،ھجتنم قيقحت ي� ةدعاسملل

 وأ ةلصفم ةلثمأب اهمعد عم
دهاوشلاب

: بلاطلا

.iعورشملا ھكرت يذلا رثألا حرشي 

لعت ى]ع وأ ھيلع
ّ

ھم

.iiتاكحم ى]ع ءانب جتنملا مّيقي
 لماكلاب ھمعد عم ،حاجنلا

 ةلثمأ وأ ةددحم دهاوشب

ةلصفم



طيطختلا .أ



راكفألا راردتسا

فـغشلا

" .... نأ يندعسي "

يدحتلا

 برجأ نأ تدرأ املاطل

.....

رثألا

 ملاعلا لعجأ نأ xEنكمي"
 لالخ نم لضفأ اًناكم

..."

عالطتسالا بح

"... نع لءاستأ تنك دقل"

.لقألا ىLع ةركف20 حرطا ،ةيلاتلا ةعبرألا تازفحملا مادختساب



عورشملا راكفأ

___________________________ رمألا يpو عيقوت_______________________________ ة/بلاطلا مسا

تايباجيإلاتايباجيإلاتايباجيإلا

 تايبلسلاتايبلسلا تايبلسلا

ةثلاثلا ةركفلاةيناثلا ةركفلاىpوألا ةركفلا

لاحـ ي9.)كلذـ ىEإـ امـ وـ ھيتاراكـ وأـ ونايبـ لثمـ ةدحاوـ ةملكـ ةباتكـ بنجت(ـ ليصافتلاـ ضعببـ كتركفـ ددحـ )ىEوألاـ ةركفلا(ـ لوألاـ عبرملاـ ي9

كشُيـــ وأـــ ،لادجللـــ اfgًثمـــ ناكـــ وأـــ ،اًبسانمـــ لوألاـــ كرايتخاـــ نكيـــ مل
ّ

كرشأـــ .نfتيلاتلاـــ نfتركفلاي9ـــ رظنلاـــ متيسكيلعـــ اًرطخـــ وأـــ اًّيدحتـــ ل

.عورشملاىxعلمعلاي9رارمتسالالبقكراكفأىxعاوقفاوينأبجيثيحةشقانملاي9كيدلاو
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 عطاقم نم ةلسلس ءاشنإ لالخ نم
 ، ةيضايرلا نيرامتلاب ةصاخلا ويديفلا

... نع ديزملا ةفرعم xEنكمي

ويديفلا عطاقم ريرحتو ريوصت

لاعف نيرمتل طيطختلا ةيفيك

نيرمتلا ءانثأ سانلا́ �فحت ةيفيك

 ةقايللا نع ملعتلا لجأ نم

نأ عيطتسأ ،ةيندبلا

 عطاقم نم ةلسلس جتنأ
 نيرامتلاب ةصاخلا ويديفلا

ةيضايرلا

 ةقايللا نع NOحب لاقم بتكأ

نQقهارملل ةيندبلا

نوثارام فصن ىTع بردتأ

.ھملعتتــ نأــ ديرتــ امــ وهــ ملعتلاــ فدهوــ ،ــ ھئاشنإبــ موقتســ امــ وهــ جتنملاــ .جتنملاوــ ملعتلاــ فدهــ ن�بــ قرفــ كانه
.كجتنموكفدهةباتكيkكتدعاسملةقيرطكيلإ

.كعورشملراكفأثالثلxEهذلافصعلادعبمسقلااذهلمكأ

ى�عـ كدعاسيـ ملعتـ فد`¹ـ أدبتـ دقـ وأـ ،ـ رابتعالاـ يkـ جتنمـ عضوـ عمـ فادهألاـ ديدحتـ ةيلمعـ ءدبـ يkـ بغرتـ دق
.ھيلعلمعلاديرتيذلاجتنملاعونديدحت

طبتريـــ نأـــ نكميـــ امكـــ اًمامتـــ ،ـــ ةفلتخملاـــ تاجتنملاـــ نمـــ ةعونتمـــ ةعومجمـــ ى�إـــ ملعتلاـــ فدهـــ يدؤيـــ نأـــ نكمي
.ملعتلافادهأنمةعونتمةعومجمبجتنملا

,�غــــ ةجيتنــــ نوكيــــ دقــــ وأــــ ،ــــ جذومنــــ وأــــ ةصقــــ وأــــ مليفــــ وأــــ لاثمتــــ لثمــــ ةسوملمــــ ةينفــــ ةعطقــــ جتنملاــــ نوكيــــ دق
.dE«ايرلاءادألان�سحتوأةديدجةيقيسومةعوطقمى�عفزعلاملعتوأي�ولاةدايزلةلمحلثمةسوملم
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Xكجتنمل حاجنلاتاكحم ريوطتب موقتس ،ةمداقلا لمعلا قاروأ ي
 .iSMART فده وه كفده ناك اذإ ام ةفرعمل ققحتلاو

يب صاخلا ملعتلا فده

____________________________________ فوس

جتنملا

____________________________________ فوس

جتنملا

1 ملعتلا فده

2 ملعتلا فده

3 ملعتلا فده

 ملعتلا فده

1 جتنملا

2 جتنملا

3 جتنملا



RSTخشلا مامتهالا

كبراجتــــــ عيمجــــــ درسوــــــ كتامولعمــــــ ميظنتــــــ ةيفيكلــــــ لاثمــــــ وهــــــ لودجلاــــــ اذهــــــ .كيدلــــــ cdEخشــــــ مامتهاــــــ ى�عــــــ مئاقــــــ cdEخشلاــــــ عورشملا

نوكتســــ DEلاوــــ ةسردملاــــ يkــــ ا`¼ذخأــــ DEلاــــ ةقباسلاــــ ةطسوتملاــــ تاونسلاــــ جمانربــــ تاعوضوموــــ ،عوضوملابــــ ةصاخلاــــ ةفرعملاوــــ ،ةيصخشلا

.عورشمللةديفم

:لاثم

.ةينابسإلاةفاقثلاى�عفرعتلاوةديدجةغلباستكالجأنمةينابسإلاةغللاملعتأفوس:ملعتلافده

.اينابسإبن�متهملاصاخشأللةينابسإلاةفاقثلانعويديفءاشنإبموقأس:جتنملا

ةيصخشلا براجتلا

؟كعورشمب اهطابترا ىدم ام ة, خلا

 م`�هاقمو مهمعاطمب عتمتسأو ةريزجلا يk رفاسأو اكرويام يk تقولا نم ,�ثكلا dE¾قأ
.ا`¿ع ديزملا ةفرعم ديرأو ةفاقثلا بحأ .كلذ ى�إ امو مهفحاتمو

اينابسإ يk فيصلا ءاضق

 لظأو ةدحتملا تايالولا يk ن�ينيتاللا كلذكو اينابسإ يk صاخشألا نم ديدعلاب تيقتلا
 دقو ةينابسإلا نوثدحتي اًمئاد مهعمسأTodo bien”   Dios Mio: .ماظتناب م`¹ لاصتا ى�ع
" لثم تارابعلا ضعب تطقتلا
.تاثداحملا يk مهكراشأ فيك ملعتأ نأ ديرأ

نابسإلا ءاقدصألا نم ديدعلا
ةينيتاللا اكيرمأو

عوضوملاب ةصاخلا ةفرعملا

؟كعورشمب اهطابترا ىدم ام ةفرعملا

.DÂ 20ح دعلا xEنكمي .ا`�لع ءانبلا دوأو  ةينابسإلا ةغللاب دعلا يk تايساسألا ضعب يدل ةينابسإلا ةغللاب دعلا

Hola- como estasسانلاب بيح,+لا ةيفيك و ماعطلا مئاوق نم بلطأ فيك فرعأ
.تاعوضوملا نم ديزملا نع ثدحتأ نأ ديرأو ةفلتخم ةغلب ثدحتلاب عتمتسأ انأ

معاطملا يk بلطلاو ةيحتلا

ةطسوتملا تاونسلا يk ةيساردلا داوملا

؟كعورشمب اهطابترا ىدم ام ةيساردلا  ةداملا

 نكل ةيوغللا دعاوقلا نم يناعأ انأ .ى�وألا يÃ ةيبرعلا .ةيناثلا DEغل يÃ ة́ي�لجنإلا ةغللا
 دعاوقلا ى�ع زكرأس ،ةينابسإلا ملعتأ امدنع .ي� ةبسنلاب ةلهس تحبصأ تادرفملا
 يناعملا نم ديدعلا كانه نأ ة́ي�لجنإلا ةغللا xEتملع .ةحيحص لمج ءانب يk يتدعاسمل
.ىرخأ ةغل ى�إ اًيفرح ا`Äمجرت نكمي ال DEلا ةقيقدلا

ة́ي�لجنالا ةغللا



ةيملاعلا تاقايسلا

 وأ اًّيفاضإ اًيميلعت مّدقت سورد•
 ةلحرملا بالطل اًصاخ
ةيئادتبالا

ةيوهلا•
تادقتعملاو ميقلا•
ةيصخشلا ةحصلا•
ةيندبلا ةحصلا•
ةيلقعلا ةحصلا•
ةيعامتجالا ةحصلا•
ةيحورلا ةحصلا•
 ،ءاقدصألا ،تالئاعلا ا`�ف امبةيناسنالا تاقالعلا•

تافاقثلاو تاعمتجملوتاودقلاو

تاقالعلاو تاّيوهلا

؟انأ نم

  ؟نحن نم

 ةراجتلاب ي�ولل تالمح قالطإ•
ةلداعلا

تايلوؤسملاو قوقحلا•
تاعمتجملا ن�ب تاقالعلا•
 تانئاكلاو نيرخآلا عم ةدودحملا بكوكلا دراوم مساقت•

ىرخألا ةّيحلا
صرفلا ؤفاكت•
تاع́اÈلا لحو مالسلا•

ريوطتلاو فاصنإلا

 انتّيناسنإ تاعبت يÃام
 ؟ةك,+شملا

 وأ ةّيسردم ةقيدح لمع•
عمتجملا يk ةقيدح
 ي�ولا رشنل تالمح قالطإ•

 تاّصاصملا مادختسا صيلقتو
 ةّيكيتسالبلا

 اهعضوDEلا ةمظنألاو تاعمتجملا ن�ب ةلدابتملا ةقالعلا•
 ناسنإلا
ةّيملاعلاو ةّيلحملا تايلمعلا ن�ب تاقالعلا•
ةيملاعلا براجتلا يk ةيلحملا براجتلا ببستت فيك•
 ةلدابتملا ةقالعلا اهدجوت DEلا تارتوتلاو صرفلا•

ملاعلل
ةئيبلاو رشبلا ى�ع تارارقلا ةعانص رثأ•

ةمادتسالاو ةملوعلا

 ءايشألا عيمج طبترت فيك
 ؟اهضعبب

 صقن نم ةركفلا تمهلُتسا•
 ،ي�حملا عمتجملا يk قفارملا
 قفارملا ن�سحت ى�إ يÌسلاو
 رشنلل لاقم دادعإب ،بابشلل
kخلي ةسردملا ةلجم ي

ّ
 ص

ةنكمملا لولحلاو ةلكشملا

cdEخشلا خيراتلا•
لاح,+لاو ناطوألا•
يرشبلا سنجلا ةايح يk لّوحتلا طاقن•
ھتارجهو يرشبلا سنجلا تافاشكتسا•
تافاشتكالا•

 ناكملا ثيح نم هاجتالا
نامزلاو

"DÂم" و "نيأ" xÂعم وه ام

 ي�ولا رشنل ةّيحرسم ءادأ•
رمنتلا لوح
 تافاقثلا ن�ب ام مهافتلا زيزعت•

مسرلل ةقباسم , ع ةعونتملا

 راكفألا نع ا`¹ ,ّ عنو ا`�ف فشكتسن DEلا قرطلا•
 ميقلاو تادقتعملاو ةفاقثلاو ةعيبطلاو رعاشملاو
ا`¹ عتمتسنو اهززعنو انتاعادبإ ا`�ف لمأتن DEلا قرطلا•
 ليمج وه ام لكل انريدقتو انقوذت•

يkاقثلاو cdEخشلا ,�بعتلا

 ضرغو ةعيبط يÃام
 ي�ادبالا ,�بعتلا

 صيلقتل ةلمح قالطإ•
ةداعإ زيزعتو قرولا مادختسا
ريودتلا
 وأ هايملا صيلقتل ةلمح قالطإ•

دوقولا تايافن وأ ءابرهكلا

ا`¿يناوقو ةعيبطلا ملاع•
ةعيبطلاو سانلا ن�ب لعافتلا•
 ةيملاعلا ئدابملل مهمهف رشبلا مدختسي فيك•
 تاعمتجملا ى�ع ةّينقتلاو ةّيملعلا تاروطتلا ,�ثأت•

تائيبلاو
يرشبلا طاشنلا ى�ع تائيبلا رثأ•
م`¼اجايتحا بسانتل تائيبلا رشبلا فّيكي فيك•

xEقتلاو Eملعلا راكتبالا

 يذلا ملاعلا مهفن فيك
 ؟ھيف شيعن

لعتلل راطإ عضو ةّيملاعلا تاقايسلا كل حيتت
ّ

 كتا, خو كتايحب تالصلا قلخو ميهافملا لوح م



؟طابترالانمكينيأ
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يملاعلا قايسلا يملاعلا قايسلا روظنم نم كعوضوم

"؟بارلا نف xEيو`Äسي مل" "لاؤسلا اذه سردا تاقالعلاو تاّيوهلا

تاراقلا , ع ةّيقيسوملا بيلاسألا دحأك بارلا نف رّوطت فشكتسا نامزلاو ناكملا ثيح نم هاجتالا

تاباجإلاو ةلئسألل ةسلج دقعاو كنارقأل بار ةينغأ ِّنغ يkاقثلاو cdEخشلا ,�بعتلا

بارلا ىقيسوم جاتنإ ى�ع ايجولونكتلا تاروطت رثأ فشكتسا xEقتلاو Eملعلا راكتبالا

ةمادتسالاو ةملوعلا م`¼اعمتجمو بابشلا رّمدت بارلا ىقيسوم نأ فيك ةركف شقان

.ءاسنلا نولغتسي ال /نولغتسي باّرلا ينانف نأ ةركف سردا

 ),�بعتلا ةيرح /بابشلل تاودق( ن�نانفلا تايلوؤسمو قوقح
ريوطتلاو فاصنإلا

 ةلص ىدم فاشكتسال 123خشلا عورشملل ةّيملاعلا تاقايسلا هذه دحأ راتخت نأ مهملا نم
.ھتيمهأ ببس امو.كئاصقتساوكثحب

:كدعاستل ةيلاتلا ةلئسألا يM ركف
؟123خشلا يnورشم لالخ نم ققحأ نأ ديرأ اذام•

؟ي]مع لالخ نم نورخآلا مهفي نأ ديرأ اذام•
؟يnورشم ھكHIي نأ ديرأ يذلا رثألا ام•
 ؟يnورشمل �Iكأ فده ءاطعإ ھنيعب قايس عسوب فيك•

تاياوهلا

ةضايرلا

يملاعلا قايسلا

ايوهلا لوح ءاصقتسا
ّ

 ت
تاقالعلاو

يملاعلا قايسلا نم ددحم ءزج

ةيندبلا ةحصلا

فدهلا

 ى�ع ينارقأ عّجشيو دئاوفلا حِّضوي مليف جاتنإ
ةضايرلا ةسرامم

ملا
ُ

جتن

ةضايرلا نع مليف
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ملعتلا فده

يملاعلا يiايس

يملاعلا قايسلا نم ءزج يأ

يملاعلا قايسلا اذه تpqخا اذامل

qتاقالعلاو تاّيوهلا
qنامزلاو ناكملا ثيح نم هاجتالا

qبعتلا�c خشلاJKL ي�اقثلاو
qملعلا راكتبالاL قتلاو�L
qةمادتسالاو ةملوعلا
qريوطتلاو فاصنإلا
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ملعتلا فده

ريوطتلاو فاصنإلا ةمادتسالاو ةملوعلا

تاقالعلاو تاّيوهلا نامزلاو ناكملا ثيح نم هاجتالا
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 لك لكشيس فيك حرشاو بتكا ؟ةيملاعلا تاقايسلا نم قايس لك يX كعورشم ودبيس فيك
�Lلا ةفلتخملا لاكشألا مهف مهملا نم .كب صاخلا عورشملا ةيملاعلا تاقايسلا هذه نم قايس
.يملاعلا قايسلا ى�ع اًدامتعا كعورشم اهذختي نأ نكمي
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؟JKLخشلا عورشملا يX حاجنلا قيقحت كنكمي فيك
 ،تانابتسا(ةعونتم رداصم10 نع لقي ال ام مادختساب كيلع .حاجنب عورشملا ءا`_إ لجأ نم ثحبلا كيلع بجوتي
)...بتك ،تالاقم ،ويديف ،تالباقم

 ؟كيدل ةرفوتملا رداصملا يBام
بتكلا§
 ةينو,+كلإلا عقاوملا§
فحصلا تالاقم§
سلاطألا وأ طئارخلا§
 يأرلا تاعالطتسا تانايب§
روصلا§

لاجملا يk ءا, خلا§
زافلتلا جمارب§
ةينو,+كلإلاتانايبلا دعاوق§
ويديفلا تاليجست§
)خلإ ... فحاتملا( عقاوملا تارايز§
تنpqنإلا ى�ع رداصملا

 روطتم لقوق ثحب•

لقوق بتك•

لقوق تالاقم•

 ...فحصلاو ، تانودملا ،بتكلا ،تن,+نإلا تاحفص ،دنتسم نويلب نم ,�كأ :E RefSeekميداكألا ثحبلا كرحم•
.ةّيراجتو ةينالعإ طباور نودب ،عوضوم ةّيأ لوح ةقوثوم رداصمRefSeek ثحبلا كرحم مّدقي .خلإ

لعتلا رداصم•
ّ

لعتلا رداصم زكرم يوتحي :Virtual LRC ةيضا,+فالا م
ّ

 ،كبلط بساني لقوق ثحب ى�ع dE«ا,+فالا م
 ءاحنأ عيمج نم نوّينهم ةبتكم ءانمأو نوملعم زكرملا اذه ى�ع فرشي .طقف ةّيميداكألا تامولعملا عقاوم رهظُيو
,ةيميداكألا عيراشملل ةزاتمم ةرداصم ةكراشمل كلذو ،ملاعلا

 ،ةلماك تالاقم ا`�ف امب ،يملاعلا بدألا داجيإل ةبتكملا هذه حفصت:Commons Repository ـل ةينو,+كلإلا ةبتكملا•
.تاحورطأو ،لمع قاروأو

 .ةماعلا تن,+نإلا ةبتكم تانايب ةدعاق لالخ نم عوضوملا قيرط نع رداصم دجوأ :ةماعلا تن,+نإلا ةبتكم•

•Google Correlateيقيقحلا ملاعلا تانايبب طبترت تانايب داجيإ هذه ثحبلا ́ة�م كل حيتت.

:دحاو نآ يk ةددعتم عقاوم نم جئاتن ضرعتست DEلا هذه ثحبلا تاكرحم مدختسا ؟لضفألا ديرت له

•Dogpile: هداجيإ ةيسيئرلا ثحبلا تاكرحمل نكمي ام لضفأ دجوأ. Dogpileجئاتن ضرعتسي يذلا كّرحملا وه 
 فتاوهلا ةلدأو ،تاهويديفلاو ،روصلاو ،عقاوملا :لثم تائف ى�إ مّسقم وهو ،قنيبو ،وهايو ،لقوق نم ثحبلا
.اًضيأ

•MetaCrawler: ثحبلا كّرحملا اذه لّهسي kوهايو ،لقوق نم ثحبلا جئاتن ضرعتسيو ،ثحبلا تاكرحم ي، 
 .قنيبو
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يوناث ثحب

)ÜEتكم ثحب :رشابم ,�غ(

ي�وأ ثحب

 )رشابم ثحب :رشابم(

 مت DEلا تانايبلا مادختسا ى�ع يوطني يوناثلا ثحبلا

.نيرخآ صاخشأ لبق نم اهعمج

:ي�ي ام كلذ ى�ع ةلثمألا نمضتت

باتك وأ عقوم نم تانايبلا ليلحت•

رخآ صخش ا`Ýتك ةلكشمل ,�سفت ةءارق•

فحصلاو تايرودلاو تالجملا يk تالاقملا ليلحت•

 داوملا مادختسا ةيفيك لوح ويديفلا عطاقم ضرع•

 لمشي كجتنم ناك اذإ ،تايلمعلاو تاودألاو

ميمصت

 يأ ،كتطساوب ةيلوألا ثوحبلا عيمج ءارجإ متي

.بلاطلا

.كب ةصاخلا تانايبلا عمج كنكمي ،انه

:ي�ي ام كلذ ى�ع ةلثمألا نمضتت

 ةيئاصقتسالا تاساردلاو تالباقملا ءارجإ•

فد`Äسملا روهمجلا عم تاعالطتسالاو

فتاهلا , ع ءا, خ عم تالباقم ءارجإ•

 ةي,�خلاتايعمجلل ينو,+كلإلا دي, لا لئاسر ةباتك•

كعوضوم لوح ةددحم تامولعم بلطت DEلا

 فقوملا لخاد ن�لعافتملا ن�مدختسملا ةبقارم•

تاظحالملا نيودتو

 عم ةك,+شم ءايشأ ا`Þدل DEلا ىرخأ عيراشم ليلحت•

كعوضوم

 كجتنم ناك اذإ ،تايلمعلاو تاودألاو داوملا ةبرجت•

ميمصتلمشي

؟ ةيوناثلا رداصملا و ةيلوألا رداصملا يBام



تانايبلاعمج

الوأـ ثحبلاـ ةيلمعـ ءانثأـ ا`Äمدختساـ DEلاـ رداصملاـ نيودتـ ادجـ مهملاـ نم
ً

لودجـ ءاشنإـ كيلعـ بجوتيسـ ـ .لوأبـ 

kاردصمـــ تمدختساـــ املكـــ كبـــ ةصاخلاـــ رداصملاـــ عبتتلـــ كتنودمـــ ي
ً

اديدجـــ 
ً

نمـــ ردصمـــ لكـــ ميقتـــ ةاعارمـــ عمـــ 

،.اًضيأـ رداصملاـ نمـ ـ تالباقمـ مهعمـ يرجتـ نيذلاـ صاخشألاـ , تعيـ ـ .)قوثومـ ردصمـ دعيـ 4ـ ثيح(ـ 4ـ –رفص

.ا`ÞرجتDEلاتانابتسالاقيثوتكنكميالامنيب

.اًقحالكرداصمعمجيkتقولانم,�ثكلاعّيضتفوسف،بسانملاتقولايkكلذلعفتملاذإ!ركذت

ايدجبأ ابيترت ةبترم نوكت نأو APA بولسأب نوكت نا بجيوريرقتلا نع ةلصفنم ةقيثو يÃ كب ةصاخلا رداصملا ةمئاق
ً

.

 .ةسرهفللAPA طمن ةباتكلhttp://www.citationmachine.net/apa مادختسا كنكمي

تلا
يثو

ق

http://www.citationmachine.net/apa
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فصولا رايعملا ةجردلا

ك
ُ

4 ن�ينهملا نم �cثكلا ھتباتك ي� مهاس .ةنسح ةعمس تاذ ةفورعم ةمظنم قيرط نع بت

لؤملا
ف

تي
ّ

3 ةقوثوم ةمظنم ىpإ Lمتني وهو ،لاجملا اذه ي� ةيلاع ةّينهمب بتاكلا مس

 تاc¤خو ةّيصخشلا ھتاc¤خ ى]ع ردصملا ي� بتاكلا دمتعا .ةنسحلا ةعمسلاو ةفرعملاب بتاكلا مستي

نيرخآلا
2

1 ردصملا داعبتسا متي .قوثوم �cغ ھنكلو روكذم بتاكلا

ةرشابم ردصملا داعبتسا متي .هالعأ ةروكذملا رصانعلا نم يأ عم قفاوتي ال
ً

 0

ةنسح ةعمس تاذ ةفورعمو ،ةّينهم مالعإ ةليسو c¤ع رشنلا مت 3

ملا
ردص

ةقوثوم مالعإ ةليسو c¤ع رشنلا مت 2
 .ةباتكلاب ةكراشملا صخش يأ عيطتسي ثيح ريرحتلل ةلباق وأ ةفورعم مالعإ ةليسو c¤ع رشنلا مت
1 اًضيأ ردصملا داعبتسا متي

ةرشابم ردصملا داعبتسا متي .هالعأ ةروكذملا رصانعلا نم يأ عم قفاوتي ال
ً

0

تايبلسلاو تايباجيإلا نم لكل ءارآو ،ةبسانم ةّيقطنم تاجاتنتسا حيضوت عم ¬ّ�حتم �cغ 3 وملا
ةّيعوض

بابسألا نم ةعساو ةعومجم ى]ع دامتعالاب ءارآلا عمج مت نكلو اًبلاغ ¬ّ�حتم 2

طاقنلا نم قيض قاطن ي�و اًدج ¬ّ�حتم 1

لضُم ةّيعوضوم
ّ
ةرشابم ردصملا داعبتسا متي .ةحضاو �cغ/ةلِ

ً
0

ةّينهملا نم ةيلاع ةجردب مستي عنقم ردصم 3

ةدوجلا

ةموهفم ةّيقطنم تاجاتنتسا عم ةعنقم ليصافت 2

الهؤم c¤تعي ال ،ام ٍّدح ىpإ عوضوملاب طبترم
ً

1  عِنقُم اًردصم نوكيل ةيافك 

0 ردصملا داعبتسا متي .عوضوملاب ةلص اهل سيل تامولعم ضرعتسي

ليصفتلاب ةّيقطنم تاجاتنتسا عم حوضوب قئاقحلاو يأرلا ركذل ةبسانم تامولعم ةيمك 2 اًدج ةليلق وأ اًدج ة�cثكةّيمكلا 1

زاتمم ردصم 13-15
عومجملا

دّيج ردصم 11-12

لوبقم ردصم 8-10

ةداع هداعبتسا متي .تنbcنالا ى]ع دوجوم طسوتم ردصم
ً

5-7

ةرشابم ردصملا داعبتسا متي
ً

0-4

ةيقوثوملا لودج

ردصملا ةيقوثوم مييقت
.كرداصم مييقتل كب ةصاخلا لمعلا ةنودم يk لودجلا اذه لثم مدختسا

عومجملا ةّيمكلا ةدوجلا ةّيعوضوملا ردصملا فلؤملا

= ةجردلا

:ةوقلا طاقن

:فعضلا طاقن



ثحبلا ةطخ

.كب ةصاخلا ثحبلا ةطخ يÃ هذه

kةصاخلا حاجنلاتاكحم ءاشنإب اًضيأ موقتس .كعوضوم لوح ةلئسأب ثحبلا ةطخ لودج ءلمب مق ،كب ةصاخلا لمعلا ةنودم ي 
 موقتس ،كلذ ى�إ ةفاضإلاب .ثحبلاب مايقلا كيلع بجي ،كب ةصاخلا حاجنلاتاكحم ءاشنإ نم نكمتتل .ةيلاتلا لمعلا قاروأ يk كب
.كثحب ى�ع ًءانب كب صاخ مييقت جذومن ءاشنإب

:كب ةصاخلا لمعلا ةنودم يkو نآلا

.ةلئسألا بتكا1.

.ةصاخلا كتغل مادختساب ةلئسألا نعبجأ مثثحبلاب مق2.

.كتنودم يk ةدحاو ةحفص يAPA( k ةقيرطب( رداصملا عيمجقثو3.

.كتنودم يk ةدحاو ةحفص يk رداصملا لكمييقتب مق4.

–ةيلاع( ةيولوألا
–ةطسوتم
)ةضفخنم

 موقأس فيك

 هذه ي9 ثحبلاب

؟تامولعملا

 ماق( يوناث مأ )كسفنب ھلمعب تمق( يEوأ ثحبلا له•

؟)نورخآ ھب

تامولعملا عمجب موقأس فيك•

 لاؤسلا

��حبلا

عوضوملا نع ةماع ةيثحب ةلئسأ

1

2

3

4

حاجنلاتاكحم نم كحم لك نع ةيثحب ةلئسأ

5

6

7
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I
Inspiredخلا / ةفرعملا ضعب كيدل له ؟ھب امتهم امئاد تنك له ؟كمهلي اذاملوفيك:مهلمEFبغرتو ة Kيسحت يOP؟ا

S

Specificكعورشم نم ، اذاملو نيأو ،[\مو،اذامو ، نم:ب صتخي ءزجلا اذه :دّدحُم.
اضيأ نم

ً
اينعم نوكيس 

ُ
؟كيلإ ةفاضإلاب 

؟ھقيقحت / ھجاتنإل ططخت يذلا ام
؟كعورشم لامكإل ططخت نيأو [\م
؟tuvخشلا كعفاد وه ام ؟تاذلاب فدهلا اذه اذامل

M
Measurableالباق كفده نوكي نأبجي :سايقلل لباق

ً
الباق كفده نكي مل اذإ .سايقلل 

ً
تاكحم ريوطت يK ةبوعص دجتسف ، سايقلل 

كعورشم حاجن مييقتل حاجنلا

A
Attainableالباق كفده نوكي نأ بجي:قيقحتلل لباق

ً
 بسانملا ىوتسملا ميدقت يK رارمتسالا عم ، كيدل �vمزلا راطإلا نمض قيقحتلل 

يدحتلا نم
RRelevantخا يذلا يملاعلا قايسلاو ،ةيصخشلا كتامامتهاو ، عورشملا فادهأب- ةلص اذ كفده نوكي نأ بجي :ةلص وذ�Fھت

T
Timelyالوغشم عورشملا ى�ع لمعلا كيقبُيس له ؟لودجملا نمزلا لالخ كعورشم لامكإ عيطتست له :نمزب ددحم

ً
 ھيف امب 

؟ةيافكلا

 كجتنم ناك اذإ ام فرعتس فيك ،ثاحبألا ضعب ءارجإو ھقيقحت يk بغرت ام ى�ع كملعم عم قافتالا دعب
؟اًحجان

 مكحلا نم كنكمت وأ جتنملاا`�لع نوكي نأ حمطت DEلا́ �متلا ةجرد سايقل كتطساوب حاجنلا تاكحم ريوطت متي
.ال مأ اًحجان جتنملا ناك اذإ ام ى�ع

Øةظحالملل ةلباقو سايقلل ةلباقو رابتخالل ةلباق حاجنلا تاكحم نوكت نأ بجي.

Øجتنملا ميقت نأ بجي حاجنلا تاكحم.

Øعمتجملا وأ بلاطلا ى�ع رثألا حاجنلا تاكحم مّيقت نأ بجي.

What 

اذام

When 

&%م

Why 

اذامل

Who 

نَم

Where 

نيأ

How 

فيك

, ع رورملا يÃو حاجنلا ,�ياعم ةفرعمل ىرخأ ةقيرط كانه
5W
1H
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مييقتلا ةقيرط كثحب ى�ع ءانب ةلئسألا نع بجأ  ةئفلا

 DEلاصئاصخلا يÃ ام ؟اهمادختسا متيس DEلا داوملا يÃ ام
فوس DEلا تايجم, لا يÃ ام ؟داوملا هذه́ �مت نأ بجي
؟اهمدختست

داوملا

 ,�غ وأ  رشابم لكشب ةئيبلا ى�ع عورشملا رثؤيس ىدم يأ ى�إ
؟رشابم

ةيئيب تارابتعا

؟ھلكش نوكيس فيك
؟اهمدختستس DEلا داوملا يÃام
؟اهمدختستس DEلا تاودألا يÃام
؟ھمجح نوكيس فيك
؟ھبيكرت متيس فيك

جذومنلا

؟ضرغلا وه ام
؟لمعيس اذام
؟ھمادختسا ةلوهس ىدم ام
؟ھيلع ةظفاحملا ةلوهس ىدم ام

ةفيظولا

ملا اذه ميمصت مت نمل
ُ

؟جتن
؟ن�مدختسملا رامعأ يÃام
؟م`¼اّيفلخ يÃام

 /مدختسملا
ةفد`Äسملا ةئفلا

؟ةفلكتلل ى�عأ دح كانه له
 ؟داوملا ةفلكت مأ تقولا ةفلكت ةفلكتلا له

ةفلكتلا

 /لوصفلا / تاملكلا نم مكف ، ةبوتكم ةعطق تناك اذإ
؟ةياور / ة,�صق ةصق يk تاحفصلا

 /تاحفصلا
تاملكلا

 يk اهذخأ ى�إ جاتحت DEلا ةيفاقثلا تارابتعالا يÃ ام
؟ةيفاقثلا تافالتخالا م,+حت DÂح رابتعالا

 تارابتعالا
ةيفاقثلا

 ،لكشلاو نوللاو ةقانألاو رهظملا يرابتعالا يk ذخألا
.طيطختلاو ،ءا`Äنالاو ،طمنلاو ،سململاو تايلامجلا

 ى�إ جاتحت مجحلاب ةصاخ دويق وأ تابلطتم يأ كانه له
 بجي DEلا ةيناكملا لماوعلا يÃ ام ؟رابتعالا يk اهذخأ
؟ا`¼اعارم

ي�معلا بناجلا
يقيبطتلا /

 ءاشنإ ةيفيك ى�ع دويق كانه له ؟ةحاتملا دراوملا يÃ ام
؟اذه

دراوملا

 ,�غ كعورشمل ةبولطملا ةددحملا حاجنلا كحم يk ركف
.انه ةروكذملا

ىرخأ

كمدقتــ سيقتســ فيكــ .كفدهــ قيقحتــ وحنــ ثاحبأبــ كمايقــ دعبوــ ،هزاجنإــ ديرتــ يذلاــ امــ لوحــ كفرشمــ عمــ قفتتــ نأــ دعب
؟كحاجنو
 كنأ ركذت .جتنملل حاجنلاتاكحم ريوطتل ي�اتلا لودجلا مدختسا .يئا`¿لا جتنملا ةدوج سايق يk حاجنلاتاكحم كدعاستس
 ى�ع ةينبمو ةيعقاو حاجنلاتاكحم نأ نم دكأت .ماعلا ةيا`_ يk كعورشم مييقتل كب ةصاخلا حاجنلاتاكحممدختستس
.كثحب
kه, تعت امددحتسو كثحب ى�ع ًءانب كجتنم تافصاوم ددحت كنأ ركذت .كحم لك سايق ةيفيك ددحتس ،,�خألا دومعلا ي 
.اًحجان

.ىرخأتاكحمةفاضإكنكميامك،كبصاخلاجتنملاى�عحاجنلاتاكحمعيمجقبطنتالدق



)ةينمزلا ةطخلا( لمعلا ةطخ

 .كسفنل ا`Äعضو DEلا حاجنلاتاكحم ى�ع ءانب كجتنم قيقحت ةيفيكل ةينمز ةطخ لمعب كيلعف ،رايعملا اذه Âمسم نم حضاو وه امك

.ىدملا ةديعبو ةبيرق طيطخت ةلدأ لالخ نم كطيطخت ى�ع كمييقت متيس ھنأب ركذت

 يk تنعمت كنأ رهظي املاط ،كعورشم تاجايتحال بسانملا بولسألا رايتخال ةيرحلا قلطم كل .كماهم ميظنت ةيفيكل ةلثمألا ضعب دجت

.طيطختلا

 ي]عفلا ذيفنتلا خيرات
 لاح يM حرشا(

)ترخأت

 حاجنلاتاكحم
ةينعملا

ھلمع بجي يذلا ام ةمهملا خيراتلا





 كتدعاسمل ةيلاتلا لوادجلا مدختسا .ملعتلا بيلاسأ تاراهم ريوطت وه 123خشلا عورشملا فادهأ دحأ
Mتاراهملا كلت ةيوقتو زيزعتب تمق فيك فصو ي.

هم ملعتلا بيلاسأ تاراهم يs لمأتلا
را ا

أ ت
لاس

ي
ا ب

تل
لع

م
ت نأ كل حيتي طاشن ساسألا يk وه cdEخشلا عورشملا

ُ
 بيلاسأتاراهم ترّوطت فيك ،اًدج ةيصخش ةقيرطب ،رهظ

لعتلا
ّ

لعتلا بيلاسأ تاراهم هاندأ لودجلا حضوي .كيدل م
ّ

 لالخ كروطتقيثوتل لمعلا ةنودم يk اهمدختستس DEلاو م
.عورشملا

يدقنلا ,�كفتلا

ي�ادبالا ,�كفتلا,�كفتلا

لقنلا

ةيمالعالا ةفرعملا تاراهم
ةيثحبلاتاراهملا

ةيتامولعملا ةفرعملا تاراهم

ميظنتلا تاراهم

ةيفطاعلا تاراهملاتاذلا ةرادإ

لمأتلا

ةينواعتلا تاراهملا ةيعامتجالاتاراهملا

لصاوتلا ةراهم لصاوتلا
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abكفتلا

لقنلا ي�ادبالا �Fكفتلا دقانلا �Fكفتلا

 كتاراهمو كمهفو كتفرعم مادختسا•

 وأتاجتُنملا لمعل ةّيساردلا داوملا EFع

لولحلا عضو

لعتلا ن�ب طباورلا ءاشنإ•
ّ

كملا م
ُ

 بست

Kةفلتخملا ةّيساردلا داوملا تالاجم ي

 فقاوملا يK ةفرعملاو تاراهملا قيبطت•

ةفولأملا �Fغ

 تاقايسلا يtuv Kقتلاو ثحبلا•

ةعّونتُم رظن ةهجو باستكال ةفلتخملا

 مادختساب تاجتنمو عيراشم لمع•

 تالاجمEFع ةبستكملا تاراهملاو ةفرعملا

ةفلتخملا ةّيساردلا داوملا

لعتلا ةراهم مادختسا•
ّ

عم ةفولأملا م

فولأملا �Fغ ىوتحملا

لعت ى�إ ةّيلاحلا ةفرعملا لقن•
ّ

 م

ةديدجلا ايجولونكتلا

 نع ةّيصخشلا ةيلوؤسملا ضرع•

لعتلا
ّ

ةايحلا ىدم رمتسي يذلا م

 باستكال كعورشم قايس �Fيغت•

ةفلتخملا رظنلا تاهجو

تارارقلا ذاختا•

ةليحتسملا راكفألا ديلوت

راكفألا ءاشنإل راكفألا طيطختو �vّهذلا فصعلا ءارجإ•

ةلئسألا ةغايصو

لئادبلا عيمج يK رظنلا•

اليحتسم ودبي اميف رظنلا•
ً

ةلكشملل ةديدجلا لولحلا راكتبا•

تالكشملا لولح مييقت•

ةّيئاوشعلا ءايشألا ن�ب طباورلا لمع•

رظنلا ةهجو/روظنملا ديدجتل ةسكاُعملا ءايشألا يK رظنلا•

ن�مختلا تاّيجيتا�Fسا قيبطت•

"ول اذام"ةلئسأ عضو•

 وأ تاجتُنملا وأ راكفألا ديلوتل ةدوجوملا ةفرعملا قيبطتو لقن•

ةديدجلا تاّيلمعلا

ن�ب عمجلاو ةديدج قرطب ةميدقلا راكفألا نم عافتنالا•

ةديدج قرطب ءازجألا

ةّيP§دبلا ماكحألا ى�إ لصوتلا•

لئادبلا رّوصتو ةليصألا راكفألاو لامعألا راكتبا•

ةّيعادبإلا ةيلمعلا ى�ع ©�ك�Fلا عم لامعألا ةاكاحم ةسرامم•

 ةركف لوح ن�فرطلا حلاصل ةلداجملا–نرملا �Fكفتلا ةسرامم•

ام ةيضق وأ

فارعألا يدحتو ،ةلئسألا عضوو ،يزاجملا �Fكفتلا ةسرامم•

نيرخآلا تاضا�Fفاو ةّيصخشلا تاضا�Fفالا يدحت•

ةّيباجيإب تايدحتلاو تالكشملاو تالامتحالا ةيؤر•

ةبرجتلاو راكفألاب وهللا•

اP°عباتمو ةميق ةليصألا ةركفلل نوكت [\م كاردإ•

تاياغو ضارغأ عضوو تالكشملا ديدحت•

فادهأو

جاتنتسالاو لالدتسالا•

 ةغايصو ةفرعملا يK تاوجفلا ديدحت•

ةسيئرلا ةلئسألا

 �Fظانمو رظن تاهجو نم راكفأ يK رظنلا•

ىرخأ

ةسكاعُم ججُح عضو•

 ى�إ ة�Fبكلا عيراشملاو ميهافملا ليلحت•

اعمج ءازجألا عمجو رصانع
ً

اّيقطنم 
ً

 امك 

مئالم وه

 ة�Fثم فادهأ عضوو ةلئسأ ةغايص•

ةلص تاذو �Fكفتلل

 كلذ يK امب ،فادهألا قيقحتل طيطختلا•

تاوطخلا زاجيإو تاياغلا ديدحت

ثادحألا تاعبت يK رظنلا•

تايدحتلاو قئاوعلا ديدحت•

 ءاشنإو ةلوقعملاو ةّيقطنملا ماكحألا رادصإ•

اهمعدل ججُحلا

 تالآلا ى�ع اهلاخدإل تانيسحتلا ميمصت•

ةدوجوملا ايجولونكتلاو طئاسولاو

 ةّيقيقح تالكشم فيرعتو ديدحت•

ءاصقتسالاو قيقحتلل ىزغم تاذ ةلئسأو

 �Fظانمو ةدّدعتُم تايلمع مادختسا•

ةليدبلا لولحلا فاشكتسال ةّعونتُم

قوتو تاهّجوتلا ديدحت•
ّ

تالامتحالا ع

 ةمظنألا تالكشم لحو صيخشت•

تاقيبطتلاو

ةيثحبلا تاراهملا

ةيتامولعملا ةفرعملا تاراهم ةيمالعإلا ةفرعملا تاراهم

اºPلع نيرخآلا عالطإو اºPلع عالطالل تامولعملا ى�إ لّصوتلا•

ةفلتخملا طئاسولا يK تامولعملا داجيإ•

مهفلا فدP«و ةدقان ةءارق ةءارقلا•

عاتمتسالا فدP«و تامولعملا ى�ع لوصحلل عجارملا نم ديدعلا ةءارق•

ةّيمقرلاو ةعوبطملا رداصملا نم ةعّونتُم ةعومجم نم ثوحبلا عمج•

اOPم ققحتلاو تانايبلا عمج•

رداصملا نم ةعّونتُم ةعومجم ن�ب طباورلا لمع•

 رظنلا تاهجو ى�ع لوصحلل ةفلتخم ةّيمالعإ طئاسو نم ةدافتسالا•

ةفلتخملا

 ضرع لمعل ةمئالملا ةدّدعُتملا طئاسولا ايجولونكت نم ةدافتسالا•

ن�لاعف ليثمتو

اقفو تافلؤملاب ةمئاق ءاشنإو ةقدب عجارملا درس•
ً

ةفورعملا ةمظنألل 

ةّيميداكألا ةنامألا ةميقو ةّيركفلا ةّيكلملا قوقح قيبطتو مهف•

ةّيوناثلا رداصملاو ةسيئرلا رداصملا ديدحت•

اهضرعوتامولعملا ليثمتل ةفلتخملا طامنألا تا�Fثأتب ي�ولا ضرع•

طملا تارارقلا ذاختا وأ/و لولحلا ديدحتل اهليلحتو تانايبلا عمج•
ُّ

ةعل

جئاتنلا ضرعو تانايبلا عمج•

 ماهملل اP°مئالم ى�ع ًءانب ةّيمقرلا تاودألاو تامولعملا رداصم رايتخاو مييقت•

ملا
ُ

ةدّدح

 ةعومجم نم تامولعملا مادختساو بيكرتو مييقتو ليلحتو ميظنتو ديدحت•

امادختسا طئاسولاو رداصملا نم
ً

الاعف 
ً

ىوتحملاب ةصاخلا تاحلطصملا نم ةعومجم �Fسفتو مادختسا•

تادقتعملاو مَيِقلاو راكفألا لاصيإل ةغللاو روصلا لعافت قرط زاربإ•

ةفلتخملا رظنلا تاهجو ديدحت•

 اºPف امب ،راكفألاو ثادحألل ةفلتخملا ةّيمالعإلا تا�Fسفتلل كاردإ راهظإ•

ّي�امتجالا لصاوتلا لئاسو

اليلحت ةعّونتُم ةّيصن لاكشأ ليلحت•
ً

ادقان 
ً

اثحب 
ً

نطابلا [�عملا نع 

 ةّيمالعإلا ربانملاو ةّيجولونكتلا لئاسولا نم ةعّونتُم ةعومجم لامعتسا•

 ى�ع تاكبشلاو ّي�امتجالا لصاوتلا لئاسو كلذ يK امب ،تامولعملا ديو©�ل

تن�Fنالا

رظنلا تاهجو ى�ع لوصحلل ةفلتخم ةّيمالعإ طئاسو نم ةدافتسالا•

طئاسولا نم ةعومجم مادختساب �Fهامج ةدع ى�إ ةّيلاعفب راكفألا لقن•

غَيِصلاو

ةّيميدقتلاضورعلا يK ةفلتخملا ةّيمالعإلا رداصملا ن�ب ةّيلاعفب طباورلا لمع•

 ايجولونكتل لوؤسملاو ينوناقلاو نمآلا مادختسالا ةسراممو ةرصانم•

تامولعملا



هم
را ا

أ ت
لاس

ي
ا ب

تل
لع

م
تاذلا ةرادإ

ميظنتلا تاراهم ةيفطاعلا تاراهملا لمأتلا تاراهم

 ديعاوملاو فصلا صصح لودج ىhع ةظفاحملا•

ةّيئاopلا

عيراشملل

 طيطختلاو ةمئالملا ةّيرادإلا فادهألا عضو•

اهقيقحت فدyp ةوقلا طاقنل

ابيترت تامولعملا بيترت•
ً

ابسانم 
ً

 لامعألا ي| 

ةّيئرملاو ةّيهفشلاو ةّيباتكلا

 تادعملا انعمو ّ���اردلا فصلا ى�إ باهذلا•

تا�aهجتلاو

ةمئالملا

ظنُم ماظنب ظافتحالا•
َّ

 رتافد/تافلمل يقطنمو م

تامولعملا

 طئاسولا �bع اهرايتخاو تامولعملا داجيإ•

ةفلتخملا

 ةفلتخملا تامولعملا ميظنت تاودأ مادختسا•

ضارغألل

ةفلتخملا

 كثحب داشرإل تاّيجيتا�bسالا طيطخت•

ّ���خشلا عورشملاب صاخلا كئاصقتساو

 وأ لح ريوطتل تاطاشنلا ةرادإو طيطخت•

لامكتسا

عورشم

 لكشبو ةّيلاعفب تاقيبطتلا مادختساو رايتخا•

رمثُم

نaب نزاوت قيقحتل ةعلطُم تارايتخا ذاختا•

غملا داوملا
ُ

نيرمتلاو ءاخ�bسالاو ةحارلاو ةيذ

ةرباثملاو رارصإلا راهظإ•

 لماوع ىhع بلغتلل �aك�bلا ةسرامم•

هابتنالا تيتشت

طملا تارايتخالا ذاختا•
ُّ

 لوح ةعل

لمعلا تاءارجإو تايكولسلا

 ءارآلا دودرمو دقنلا بلط•

ذاختاو نيرخآلا نم تاح�bقملاو

طملا تارايتخالا
ُّ

 ي| ھجاردإ لوح ةعل

انلمع

-ةّيندبلا ةقالعلاب ي§ولا ةسرامم•

ةّينهذلا

يباجيإلا abكفتلا ةسرامم•

 لمألا ةبيخ عم لماعتلا ةسرامم•

قوتلاو
ّ

ققحُت مل �¨لا تاع

abيغتلا عم لماعتلا ةسرامم•

 كولس عنم تايجيتا�bسا ةسرامم•

ھيلع ءاضقلاو رّمنتلا

 صيلقتل تايجيتا�bسالا ةسرامم•

قلقلاو طغضلاو داهجإلا

 ةّيفاقثلاو ةّيقالخألا تاعبتلا ي| رظنلا•

اياضقلل ةّيئيبلاو

سانلا عم ةّيصخشلا تاقالعلا ي| رظنلا•

ميهافملاو راكفألاو

 ي| فعضلاو ةوقلا طاقنل مهفلا ءانب•

لعتلا
ّ

ّ���خشلا م

ةسوسحملا دويقلا تالاجمب ي§ولا•

لعتلا ةيلمعب ي§ولا ريوطت•
ّ

لاعفلا م

 انب ةصاخلا abكفتلا تايلمع ليلحت•

كفُي فيك ي| abكفتلل نيرخآلابو
ّ
 فيكو درفلا رِ

لعتي
ّ

م

 ي|ةفلتخملا لحارملا ي| لمأتلل فقوتلا•

لعتلا ةيلمع
ّ

م

لعتلا تاّيجيتا�bسا ةّيلاعف سايقو ذيفنت•
ّ

 م

ةفلتخملا

ىhع تاabيغتلا لاخدإل دادعتسالا ضرع•

لعتلا تاّيجيتا�bسا
ّ

ةلاعفلا abغ م

ءاّنبلا دقنلا بلط•

لعتلا براجتب صاخ ةنودمب ظافتحالا•
ّ

 م

ىوتحملاو ةّيلمعلا ىhع زكرت �¨لا ةّيصخشلا

لعتلا نّسحتو aّbغتب لجس لمع•
ّ

ّ���خشلا م

ةيعامتجالا لصاوتلا

ةينواعتلا تاراهم لصاوتلا تاراهملا

ّي|اقثلا-ّي§امتجالا فالتخالا لوبقو ما�bحا•

 راكفألاو رظنلا تاهجوو ءارآلا ليلحتو ما�bحاو ةاعارم•

ةفلتخملا تاّيلضفألاو

افطاعتُم نك•
ً

نيرخآلا رظن تاهجوو ةفلتخملا ءارآلا ما�bحا•

بسانم وه امك اµpلوتو ةّيلوؤسملا ضيوفت•

نيرخآلا حاجن ليهست:نيرخآلا ةدعاسم•

�وت•
ّ

انلاعفأ نع ةّيلوؤسملا ى

اّينواعت لمعلاو تاعا�¶لا لح•
ً

 ي| ةبسانم راودأ نمض 

قيرف

يأرلا ي| عامجإلا ·¸بُي فيكو ·¨م مهف•

ةاواسملاو فاصنإلا ىhع ًءانب تارارقلا ذاختا•

نaسِّرُدملاو نارقألا عم دويقلاو فادهألا ي| ثحابتلا•

امئالم كلذ نوكي امدنع نيرخآلا ةدعاسم•
ً

عيجشتو 

نيرخآلا نم ةكراشملا

 تاّيكيمانيد ةصاخو نيرخآلا مهف �bع abيغتلا عفد•

ةعومجملا

نيرخآلا مهفل لاعفلا عامتسالا تاينقت مادختسا•

اµpقلتو ةبسانملا تاح�bقملاو ءارآلا ميدقت•

ّي|اقثلا مهفلا �bع ·¸عملا abسفت•

 abهامجل ·¸عملا حيضوتل ثّدحتلا تاينقت نم ةعومجم مادختسا•

ةفلتخم ضارغأو

ةفلتخم abهامجو ضارغأل ةباتكلل ةمئالملا غَيِصلا مادختسا•

روهمجلا مامأ ضرع ميدقتل طئاسولا نم ةعومجم مادختسا•

امادختسا اهمادختساو يظفللا abغ لصاوتلا تاينقت abسفت•
ً

افداه 
ً

نaسِّرُدملاو نارقألا عم ةفرعملاو راكفألا ي| ثحابتلا•

 نيرخآلا وأ ءا�bخلا وأ نارقألا عم طئاسولا رشنو نواعتلاو لعافتلا•

طئاسولاو ةّيمقرلا تائيبلا نم ةعّونتُم ةعومجم فيظوتب

لعُتملا عم طارخنالاب ّيملاعلا ي§ولاو ّي|اقثلا مهفلا ريوطت•
ّ
 نم نaمِ

ىرخألا تافاقثلا

ةفلتخم ضارغأل ةباتكلا•

ةساردللو فصلا ي| ،ةلاعفلا تاظوحلملا نيودت•

اهليوحتو تامولعملا صيخلت•

طخُم مادختسا•
ّ

 ةّيميداكألا تامهملا ي| ةّيئانبلا ةباتكلا تاط

ةفلتخملا

اميظنت تامولعملا ميظنت•
ً

اّيقطنم 
ً

ابيترت تامولعملا بيترت•
ً

احيحص 
ً

 ريراقتلاوتالاقملاو تاصخلملا ي| 

ضورعلاو
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ج رايعملا كنم بلطي

.iثأت حرش�c كملعت وأ كسفن ى]ع عورشملا.

.iiحاجنلاتاكحم ى]ع ًءانب جتنملا مييقت.

كسفن لأسأ لمأتـلا ةيلمعب كمايق دنع

:جتنملا

؟ةياغلل ةبعص مأ ةياغلل ةلهس ي¶اجنتاكحم تناك له•

؟يتدارإ نع جراخ ناك اذام ؟يترطيس ي� ناك اذام•

؟ىرخأ ةرم تأدب اذإ فلتخم لكشب لعفأ اذام•

:ملعتلا فادهأ

؟كملعت فده وحن ھتزرحأ يذلا مدقتلا وه ام•

؟عورشملل ةجيتنك ت�cغت وأ تروطت فيك•

؟ملعتمك كعورشم ك�cغ فيك•



تلا
يق

مي
لا 
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One Point Rubric ةدرفم مييقت طاقن

 C3لا مييقتلا ةقيرط مادختساب كجتنم مييقتب مق ،كب ةصاخلا حاجنلاتاكحم عيمج ى]ع ًءانب
.15 لمعلا ةقرو يM اEFركذ

:لودجلا ءلم دنع ةيلاتلا طاقنلا لوانت
.كب ةصاخلا حاجنلاتاكحم نم كحم لك ى]ع قيلعتلاب مق•
.كحم لك تيفوتسا ىدم يأ ى²إ فِص•
.اF½ققح دق ةعقوتم I«غ تا¼«م ةيأ كانه تناك اذإ ام ركذا•
.اF¿افيتساب تمق C3لا حاجنلاتاكحم راهظإل ةلدألا عمجا•

ىرخألا حاجنلاتاكحم ةيبلت ى]ع كتردق مدع ببس حرشل ةلثمأ وأ ةلدأ مدق•

ن«سحتلا طاقن
 ةصاخلا حاجنلا تاكحم

جتنملاب
ةوقلا طاقن

)ةجاحلا دنع ةيفاضإ فوفص فضأ(

:يئاÀFلا مييقتلا



ريرقتلا



تلا
رق

ري
:ريرقتلا وه ام

 ى²إ ريرقتلا فدÅFو .ھيف 12Äقتن وأ ھلعفن وأ ھعمسن وأ ھظحالن ءÃ23ل بوتكم وأ Â3فش نايب وه ريرقتلا"

(IBO, p46) ".زاجيإلاو حوضولا نم نكمم ردق 12Äقأب تامولعملاب نيرخآلا دادمإ

:ىLع 01/خشلا عورشملا ريرقت يوتحي نأ بجي

.كعورشم يM كطارخنا حيضوت•
 لمعلا ةنودم يM ةنودملا تاراهملاو براجتلا صيخلت•

:يÆو ةددحم ماسقأ ى²إ ريرقتلا ميسقت•
طيطختلا•
تاراهملا قيبطت•

لمأتلا•
.مييقتلا ةيلمع ءانثأ ن«ميقملل جتنملا مدقُي نل ثيح جتنملا نع لصفمو لماش فصو•
.I«ياعملا عورف عيمج ى]ع ةلدا و دهاوش•

.لبقتسملا سيلو È23املا ةغيصب ريرقتلا ةباتك•
2 شماوه و1 رادقمب دعابت عمArial طخ ،دوسأ :نوللا ،11 :صنلل طخلا مجح :ريرقتلا قيسنت•

مس

.ةّيوحن ءاطخأ وأ ةّيماع ةغل مادختسا بنجت ةظحالم عم ،ھسفن بلاطلا نم عبان 123خش عباط•

 رظنلا ضغب cdEخشلا عورشملاجتنم لحم ريرقتلا لحي ال

.كعادبإ ىدم نع

الثم اًبوتكم cdEخشلا عورشملاجتنم ناك اذإ
ً

 اذه دعي ،

الصفنم لمعلا
ً

.عورشملا ريرقت نع 



تلا
رق

ري
:لكيهلا

بجيـ كلذلوـ ،دادعإلاوـ لمعلاـ نمـ ردقلاـ سفنـ قحتسيـ رايعمـ لكـ نأـ ركذتـ ،يئاÀFلاـ كريرقتـ مييقتـ دنع

بستحيـ الـ CÄحـ فالغلاـ ةحفصـ ةفاضإـ كيلعـ بجيـ الـ ھنأـ ركذتـ .رايعمـ لكلـ اًيواستمـ اًمامتهاـ ي²وتـ نأ

.اF£حومسملاتاحفصلاددعنمض

ةرورضــ عمــ ،اًعيمجثالثلاــ مييقتلاــ I«ياعمــ يMــ عورفلاــ عيمجلوانتيــ 123خشلاــ كعورشمــ ّنأــ نمــ دكأت

.تاجردلانمديزملاقيقحتلعرفلكى]عليلدركذ

ھميلست بجي ام
ةغيصلا /لكشلافلملا

Wordريرقتلا

Media file)دجو نا( ليجستلا

PDFرداصملا ةمئاق
PDFةيميداكألا ةنامألا ةرامتسا

ليجستلا
File types: .mp3, .m4a, .mp4, 

.mov (codec H264), .m4v

فلملا
doc, .docx. :ةغايص

ليجست نود نم و ةحفص15

ةقيقد1 و ةحفص14

ناتقيقد و ةحفص13

قئاقد3 و ةحفص12

قئاقد4 و ةحفص11

قئاقد5 و تاحفص10

قئاقد6 و تاحفص9

قئاقد7 و تاحفص8

قئاقد8 و تاحفص7

قئاقد9 و تاحفص6



عيراشملا ضرعم

ةيصخشلا عيراشملا ضرعم يM ھعقوت كنكمي يذلا ام

ايوفش اًضرع مدقتو كب صاخلا bcسوبلا ضرعت فوس .ةمعدم ءايشأ يأو ،جتنملاو ،دابيآلا/بوتباللا عضول ةلواط كيدل نوكيس
ُ

 دارفأو ةسردملا عمتجمل 
.كتلئاع

:ةحوللا تافصاوم

مسx84 مسA160 ساقم نوترك ةحول:ساقملا1.

ميمصتلا ي� ةيرحلا كل:ميمصتلا2.

الضف .L½م لكشب ا^¼عابط بجي :تاكحم3.
ً

اروص عضت ال 
ً

نيرخآل وأ كسفنل 

:ىوتحملا4.

JKLخشلا عورشملا1.

KL¾اردلا ماعلا2.

عورشملا ناونع3.

مسالا4.

)… .أ( ة/فرشملا مسا5.

ماعلا6.

عورشملا نم ملعتلا فده7.

جتنملا8.

.9QR نإ عقاوم ،مارغتسنا ،روشورب ،بيتك( جتنملل دوكbcخلإ ،تن(

 مدع لاحي� .ا^¼عابط لبق ةحوللا ىوتحم صخي اميف عيراشملا ة/قسنمو عورشملا ى]ع ة/فرشملا ةقفاوم ى]ع لوصحلا بجي:ةقفاوملا5.

حاولأ ى]ع ةعوبطملا تاحوللا لبقت نل .ىرخأ ةرم ا^¼عابط ةداعإ كيلع نوكيس ،ةحوللا ي� ءاطخأ روهظ و تاقفاوملا ى]ع لوصحلا

.نوتركلا نم حاولأ ى]ع ا^¼عابط ةداعإ كيلع نوكيس و ن�لفلا نم

يوفشلا ضرعلل تاداشرإ

:طاقنلا هذه نع ثدحتلا لالخ نم كل ةبسنلاب اًيصخش اًرمأ اذه ناك اًقح اذامل حضو .ةقيقد7 نع يوفشلا ضرعلا ديزي الأ بجي

كجتنمو كفده•

ليصفتلاب كجتنم فص•

�لا ةقباسلا ةفرعملا امو ؟كلذ تbcخا اذامل•L ؟كيدل

لمأتلا و تاراهملا قيبطتو طيطختلا :عورشملا لحارم•

؟كتبرجت نأشب اًيدحت ھتدجو يذلا ام•

؟JKLخشلا عورشملاب مايقلا نم تدفتسا اذام •
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