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  :ال��#*

و>�� ل�3ح;�ت ال:�ح8$- �- 7 ب ل��345ت ال�� !��ن� �'1� ت��� / !�� 	 ا!. ل������$- ��اء 
ال� 	$� ل#�"� ال?!-  !Aخ?ون �� ر ت��� / !�� 	 ا!. وال?!- !��7< أن !����ن  �- /3ب أ�7�م 

����:3  >� ت
ر!D ذوي ا����7 ال:B !� وذوي "��	�ت ال���� �- ذوي ا����7 ال:B !� أو 
 ��E�! F$ا!.  ح 	>� ل���� / !�� �ر!� ال4
ال����$- ��G راس ال��. ال?!- ل� !���Bا ��G ال�

 ا!. ال�
ر!� ال����  و���	�� ال�
ر!� ون; ا ل��ا7< ال�3حJ >� 	 ا�I د�I ذوي ت��� / !�� 	

اM$� ال��$�، ال�����E، ال8�ن�!�(ا����7 ال:B !� >� ال� اح. ال
را�$� �	Nن إذ !��. ال����) ا�

  $Qال�$BB#� 3ب �- ذويEرا�$� ل�
- >� ال� 	$� ال#�"� ��G ت
ر!D ��;� ال��اد ال
ال:B !� وذوي "��	�ت ال���� �- ذوي ا����7 ال:�� �! B� ��E�! ت
ر!� هNRء ا����7 

، آ?ل� )1992ال���G،(ال����$- وت�E!  �1�رت�1 >� ت���  / !�� 	 ا!. وه� ��G رأس ال��. 

7�ء ا�ل��م 	E !�� 	 ا!. "Xه. واX�آ �! B:�7 ال���اد ذوي ا <Xا -� -$E$ال�� -� ��E�!

أ	'��1M ال3Eب ال��� -$7	B !� وإ!��د 	$�Y �� >$� ت$�  ���$� ال���� و�- ل��$1. ���	�� 
!:$� ال�� ��دة �� !��#
م ال���M. ال���ح� ل��
ر!� ��G ت��� / !�� 	 ا!. اNل���ق 	�ل�رش ال�
ر

و�'1� !��4- ال��
رب ) ��E ة 	 ا!. �< ال��� ل��
ر!� ��G ال�4�	� أو [ل� 	$ آ'\ ل��4�	�(>1$� 
ث  ال���� إذا �� ا���  ال��
رب �- ���ر�� ت��� / !�� 	 ا!. و!�4- أن !:�G أB  �- ال�:

 ،)2005ال5 ار! ي، ( 4�>� ل��
ر!� ا��#
ام / !�� 	 ا!. وال��Bل ��G ال` "� وال�7_ ال
  �Xا ��Eال���� ل?ا ت �" < dل e$رب أو ال����� وت�
ال�`4$  	��$�� أو أداة ت��$�$� ت�4- ال��

�� �- خ3ل ت�B$� 	 ن��I ت��$�� � وت$�  لd > ص ال�
ر!� وت��$h ال�g?!� ال اجال?ات
ل�4 ون� ل���$� / !�� 	 ا!. ال� 	� ال��Eر ل��:B !- و�- ه'� ت� ا�/3ع ��G ال
را��ت إ

واXد	$�ت اXج':$� وال� 	$� ال� ت: �E	��B$� وإن��ج ال: ا�I ال���$�$� ا�ل�4 ون$� ل
�� ت��$� 

د  ن
رة ال: ا�I ال� 	$� ال�� / !�� 	Bه?ا ال �< el$� وات	ال�  �gل��	ل������$-  �ا!. إل�4 ون$ 

ت آ\ ��G ت��$� / !�� 	 ا!. إل�4 ون$� و>� ال���	. وج
ت 	�m ال
را��ت وال: ا�I اXج':$� 
 1996(ال�� ت'�ول_ ت��$� / !�� 	 ا!. إل�4 ون$� �'1� درا�� آ�	 ��ن و[خ ون 

(Kapperman, et al.  .!ا 	ل���$� / !��  �	���ت��$�� ح I��ن 	اد 
وال�� ت'�ول_ إ�
وال�� ت'�ول_ إ�
اد 	 ن��well,1995)  ( ���� Iواخ�B�رات1� 	�ل��g ا�ن��$\!�، ودرا�� و!. 

و!�ج
 �- ه?ا ال: ن��I ن�#�$-  IBM 	 ا!. وه� دل$. ت��$�� ���B ل#��3
ام ��G أج1\ة 
  . ل��4`�>$-أح
ه�� ل��:B !- واXخ ى 

وه'� ت آ\ ال
را�� ال��ل$� ��G ت�B$� 	 ن��I ت��$�� إل�4 ون�  ل���� / !�� 	 ا!. ال� 	� 
ال��Eر ل��:B !- وال?ي !��1 >� إ�
اد ال����$- وال���1$- 	���� / !�� 	 ا!. إل�4 ون$� 

-� I��و!��4ن ال: ن:  

 Nًا!. ال: أو 	م �. ل';��4�� I1'� �$روس  ل���
  :� 	� ال��Eر وه�7���M 	�ل

1(  �$���Xال ��ز ا)ء�ال$ Gإل rلXج�$< ال ��ز �- ا(، 

اخ�B�رات ل���4�ت وال��. وال�� تRدي إلG ت��$. �
د الB`��ت (اNخ�B�رات  )2
 �! B	 -$7�ال�� 
 )ال� ���:E	E !�� 	 ا!. وأ!lً� ت�>$  ج1

 )ج�$< ر��ز ال !�ض$�ت(ل !�ض$�ت ا )3



3 

 

4(  �$�$:Eال���م ال)���ل و�ج�$< أش4�$�$:Eت ال���م الNد( 

 )ر��ز وأش4�ل ال���� ا�ل�(ال���� ا�ل�   )5

  ) ت
ر!:�ت �84`� ل���
ر	$- ل�`J ج�$< أش4�ل 	 ا!.(7���M 	�ل�
ر!:�ت : ث�ن$ً� 

  ).������ �- ال����!�ت ال�Aه$�$� ل���
ر	$-  (اNخ�:�رات :ث�ل8ُ�  


 ����ى ال��
رب ال���4- (ن��IM ال��
ر	$- : را	�ً�!
  ).�- ت��� / !�� 	 ا!. ال��Eر ال� 	�ت�
  

  :�'I1 ال
را�� 

آ�'I1 أ���� >�x ت�xB$� ال: نx��The Systematic Approach      Iت�:< ال
را�� �'I1 ال';� 
  ).1995ال�\ار، (ال���$�� ا�ل�4 ون� 

و>I1'x� hx    ال'��ذج ال��� ح ل:'�ء ال: ن��I ال���$�� ا�ل�4 ون�x  ه?ا ال�'I1 !�5. ت�B$� وت'`$? 
  : وه� )  1999ج�دت، (خ�D � اح.   ال';� وال?ي !��ي

 GولXرا�� و ال���$.: ال� ح�� ا
  ال

 �$�Bت ال��ء ���$
	 .:7 d'� ء�ن�1Nال���$�� و!�� ا �$�Bا!� >� ���$� ال�
ال���$. ه� ن��E ال:

 ال��ج� ال���$�$� و!�5. ه'�  !

 خB�M* ال�����$- و!�'� ذل� وت�!
إ�
اد 7���M 	�لg�!�ت ت�

أو اXه
اف ال���� ال� �Q	� وال�� !':�g أن !��4- �'1� ال������ن و!��Bن إل$1� �- خ3ل 

 ال�ا7< ال`��� ل}داء ال��ل� و���رن� ����ى اXداء ال��ل� 	�ل����!�ت ال� �Q	�، وا�7 اح !
ت�

?| ال� ح�� ت��$. خB�M* ، آ�� !�� >� ه� ال��4'� وال�'��:� ل�. ال���45ال���ل ال���$�$
  .ال�����$- ال���1
>$- و���آ�1 ال�
خ�� 

  ال��B$�: ال� ح�� ال8�ن$� 

      dxxت�و���$ ����xxدر ال�xxB�	 �xx"�#ت ال�`xx"وط وال��ا xx5ال >xxوض Gxxإل �$�xxBت ال��xx$��� ف
xx1ت
       -$�$x��ت$- أ��xEخ Gx�� ذج�x�'ا ال?xه �x< �$�xBوت�5. ���$� ال� :    �$�xBي وال��x	 ال� �$�xBال�

  .)2000ال�\ار، (ال`'� 

Nًي و!�5. : أو�	ال�  �$�Bال�:  

• I��اف ال���$�$� ل�: ن
 ت�B$� اXه

•  I��ال����ى ال���$�� ل�: ن  "�'� 
!
 ت�

 إ�
اد ش ح ال
روس •

 ت�B$� أدوات ال���!� وال�$�س ال��4$� ال� ج< •

  ت�B$� وإدارة ال���$� ال���$�$� •
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  :ال��B$� ال`'� ل�: ن��I و!�5. : ث�ن$ً�

• �$�Bل�4 ون�  ت�ال���$�� ا I��ر!� ال: ن�'$�  
x!

 اXه
اف ال���$�$� وت�!
>� ض�ء ت�
�$'�lرات ال�خ�:Nء ا�'	و I��ال����ى ال���$�� ل�: ن  "�'�. 

خ !�E ت
>h 	$�ن�ت ال: ن��I . ت�B$� خ !�E ت
>h 	$�ن�ت ال: ن��I ال���$�� اNل�4 ون� •
 .��	�� داخ. 	$�Y ال';�مال��� ح ت:$- ان�$�ب ال:$�ن�ت ال�'��E وال�

  .�'` د ل1?ا ال�\ء >X 3���� 3Bه�$�d. ت�B$� ش�ش�ت ال: ن��I ال���$�� اNل�4 ون� •

  ال��E!  :  ال� ح�� ال8�ل�8


 	���$�ت ال��E!  ال���$�� ت��!. ال5 وط وال��ا"`�ت ال���$�$� إلG �'���ت ت��$�$� B�!
  :ال#�Eات ال��ل$� آ���� وج�ه\ة ل#��3
ام وت�5. ه?| ال� ح�� 

  ا�ن��ج ال`��� ل�: ن��I اNل�4 ون� •
•  �M�':را�� ( ال���!� ال
 ) ال�� 	� ا�3E��N$� ل�


ادًا �ن��جdxx إل�4 ون$xx�ً  ث�xx اخ�$xx�ر  ��xxا� �xx�$ى ال����xxال��� �$xx;'�	 I��xxل�: ن �xx��`ج ال�xxن��أ ا
xx:!و
  ./ ق وأ��ل$� ال: ���، ث� إخl�ع ال����ى ال���$�� ل�: ���


 اNن�1�ء �- ���$�ت ا�ن��ج اXول�x ل'�x#� ال����x! .x ت��!�x1�      أ�� �:< �M�':ح�� ال���!� ال � -�

  .ء >� ���$�ت ا�خ اج ال'1��M ل1�وت�
!�1� 7:. ال:

  :ال�h$:E ال�$
ان� ) ال�'`$? ( ال� ح�� ال ا	�� 


 	�ل�'`$? ت� !� ال�'�G�� I �$'�ت آ:$ ة �ج�زتd 	~ت:�ع ال#�Eات وا�جB�!  �$ل�اءات ال� :  


ام ال�$
ان� ل��'�I وت� !:d >� ��اr7 ت��$�$� ح�$�$�  - #��Nا. 

 .تh$:E أدوات ال�$�س وال���!� - 

 .ال���ل�� ا�حB�M$� وت�5. ت��$. ال'��IM و�'�1�57� وت`�$ ه� - 

 -  �	��Eت ال��وال� اج� r�lت��$. ��ا/- ال��ة وال. 


ام#��Nا ����ال� ح�� ال#:  

��Nام وت�5. � ح�� ا
#          �xY$	 -x�  x8أآ �x< d�ا
#�x�1ل� ا�xو� dx�<�'� -x� 
xآAل�� I�'ت� !� ال�
       dxت�ن$�وإ�4 |�x!و�\ا dxBM�Bخ exت�ض dx'� ت�x����� �!
ت��$�$� وال�� !r 	�ل�'�h! / -� I ت�
        �M�xم ال��x;'ال �x$'	 �x< I�x'ال� _x$:8ت Gx�� .ت ، وال���7:. أ> اد و�';� -� I�'وال��� ل�:'� ال�

  .دي آ�\ء �- ن5�d/ ال��

 

 

 

  



5 

 

Bل�4 ون�ت�ال���$�� ا I��ت ال: ن�ش�ش �$� :  

1(  I��ال: ن Gخ�ل إل
  :ش�ش� ال

>$1� !�� ال
خ�ل إلG ال�اج�1 ال M$�$� ل�: ن��I >~ذا آ�ن_ ال:$�ن�ت "�$�� >$�� ال
خ�ل �:�ش ة 
ل��اج�1 ال M$�$� أ�� إذا آ�ن_ ال:$�ن�ت خ�/�Y >�;1  ر��ل� خAE ت�ضe  ض ورة إدخ�ل ا�� 

e$�Bل45. ال�	م وآ��� ال� ور 
  .ال���#

   :وت���ي ال5�ش� ��G ال���ل وال�`�ت$e ال��ل$� 

   )ا�� ال
خ�ل(ا�� ال���#
م 
   )ال�Aآ
 �- "3ح$� ال
خ�ل(آ��� ال� ور   

 ال�Aآ
 �- "�� ال:$�ن�ت(�`��ح ال
خ�ل �	 �$�$M ش� ال�ال5 Gخ�ل إل
   )ال
   )1�M$�ال# وج �- ال';�م ن(�`��ح ا�ن1�ء  

  

 
 

2 ( I��ل�: ن ��$M ش� ال�ال5: 

  :>$1� !�� ال
خ�ل إلG ج�$< ال'�ا>? وت���ي ��G ������ �- ال�`�ت$e  وه� آ�Xت�
  ).ت��$� �'I1 ��4��. ل';�م 	 ا!. ال� 	� ال��Eر(7���M ال
روس   -1
  ).ت
ر!:�ت �84`� ل���
ر	$-  ل�`J ج�$< أش4�ل 	 ا!.(7���M ال�
ر!:�ت  -2
  ). ������ �- ال����!�ت ال�Aه$�$� ل���
ر	$-( اNخ�:�رات -3

 ����ى ال��
رب ال���4- �- ت��� / !�� 	 ا!. ال��Eر ال� 	�(ن��IM ال��
ر	$-  -4!
  ).ت�

 5 -  -$�

 و���	�� ����ى (إض�>� ال���#!

�� ال: ن��I ل��#��� -� �$�$B`ت ت�ن�$	
  .)ال��
رب

 ).�ل ������ �- ا��Y�X ل4. ����ىخإد(إ�
اد أ���Y اNخ�:�رات  -6

7-  I��ادات ال: ن
  .)ت#* ج�$< إ�
ادات ن�ا>? ال: ن��I(إ�
  ).ال# وج �- ال: ن��I ن1�M$ً�(�`��ح ال# وج  -8



  

 G�� I1'ه?ا ال� r$'Bت� ت 
ت���ي ��G ج�$< دروس ت��$� �'I1 ن;�م 	 ا!. ال� 	� ال��Eر و7

  

6 

  :ش�ش� 7���M ال
روس 

 G�� I1'ه?ا ال� r$'Bت� ت 
ت���ي ��G ج�$< دروس ت��$� �'I1 ن;�م 	 ا!. ال� 	� ال��Eر و7
  :ال'�� ال��ل�

 �$���Xء(ال ��ز ا�ال$ Gإل rلXج�$< ال ��ز �- ا.(  
  اNخ�B�رات 

  )ج�$< ر��ز ال !�ض$�ت (ال !�ض$�ت 
 �$�$:Eال���م ال)�$�$:Eت ال���م الNد�ل و���ج�$< أش4(  
  )ر��ز وأش4�ل ال���� ا�ل�(ال���� ا�ل�  

  

ش�ش� 7���M ال
روس  )3

 G�� I1'ه?ا ال� r$'Bت� ت 
ت���ي ��G ج�$< دروس ت��$� �'I1 ن;�م 	 ا!. ال� 	� ال��Eر و7
ال'�� ال��ل�

1-  �$���Xال ��ز ا
اNخ�B�رات  -2
ال !�ض$�ت  -3
4-  �$�$:Eال���م ال
ال���� ا�ل�   -5

  

 

 



ت� ض ج�$< ال��4�ت 	�ل#� ال��دي و/ !�� آ��	�1� 	E !�� 	 ا!. 
ح�� ال�r$'B ال��
د �- 7:. ال���#
م و!�� ه?ا ال� ض �- / !h و7_ ز�'� ل� ض آ. 

خ�$� ح�G !��4- ال��
رب أو ال���� �- ح`J ال45. و!�4- ال���4 >� ز!�دة أو ن�B�ن ه?ا ال�7_ 

و!�ج
 	�ل5�ش� ج
ول !���ي ��G ج�$< ال ��ز ال#�"� 	�ل�r$'B ال��
د وآ?ل� !�4- 
 G�� dرس و� اج��
ال���#
م �- اNن���ل �- درس إلG درس ت�ل� أو ��	h و!�4- /:��� ال

� ال�رق و!�� اNن���ل �- آ��� إلG آ��� 	
ون اNن���ل ا�ل� �- / !h ال�7_ ال\�'�  و!�

>~ذا اخ��ر �38  درس ال ��ز ا�X��$� >3 ت;1  >� ال5�ش� ال���$�$� إN ال ��ز ال#�"� 	1?ا 
 �$�Bل��	 eه� ��ض �ت آ��`$'Bال� -� ������ Gإل �$���Xال ��ز ا r'Bرس و!�4- أن ت
  ال
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  :دروس 	 ا!. ال� 	� ال��Eر

ت� ض ج�$< ال��4�ت 	�ل#� ال��دي و/ !�� آ��	�1� 	E !�� 	 ا!. ش�ش� ال
روس ه� ش�ش� 
ح�� ال�r$'B ال��
د �- 7:. ال���#
م و!�� ه?ا ال� ض �- / !h و7_ ز�'� ل� ض آ. 

خ�$� ح�G !��4- ال��
رب أو ال���� �- ح`J ال45. و!�4- ال���4 >� ز!�دة أو ن�B�ن ه?ا ال�7_ 
  . �- / !h ال��
رب ال\�'� ل� ض ال#�$� ال�اح
ة و!�� ذل�

و!�ج
 	�ل5�ش� ج
ول !���ي ��G ج�$< ال ��ز ال#�"� 	�ل�r$'B ال��
د وآ?ل� !�4- 
 G�� dرس و� اج��
ال���#
م �- اNن���ل �- درس إلG درس ت�ل� أو ��	h و!�4- /:��� ال

ال�رق و!�� اNن���ل �- آ��� إلG آ��� 	
ون اNن���ل ا�ل� �- / !h ال�7_ ال\�'�  و!�
  � ض ال
روس ح�� اخ�$�ر ال���#
م �- 7���M ال
روس 

>~ذا اخ��ر �38  درس ال ��ز ا�X��$� >3 ت;1  >� ال5�ش� ال���$�$� إN ال ��ز ال#�"� 	1?ا 
 �$�Bل��	 eه� ��ض �ت آ��`$'Bال� -� ������ Gإل �$���Xال ��ز ا r'Bرس و!�4- أن ت
ال

دروس 	 ا!. ال� 	� ال��Eر )4

ش�ش� ال
روس ه� ش�ش� 
ح�� ال�r$'B ال��
د �- 7:. ال���#
م و!�� ه?ا ال� ض �- / !h و7_ ز�'� ل� ض آ. 

خ�$� ح�G !��4- ال��
رب أو ال���� �- ح`J ال45. و!�4- ال���4 >� ز!�دة أو ن�B�ن ه?ا ال�7_ 
ال\�'� ل� ض ال#�$� ال�اح
ة و!�� ذل�

و!�ج
 	�ل5�ش� ج
ول !���ي ��G ج�$< ال ��ز ال#�"� 	�ل�r$'B ال��
د وآ?ل� !�4- 
 G�� dرس و� اج��
ال���#
م �- اNن���ل �- درس إلG درس ت�ل� أو ��	h و!�4- /:��� ال

ال�رق و!�� اNن���ل �- آ��� إلG آ��� 	
ون اNن���ل ا�ل� �- / !h ال�7_ ال\�'�  و!�
� ض ال
روس ح�� اخ�$�ر ال���#
م �- 7���M ال
روس 

>~ذا اخ��ر �38  درس ال ��ز ا�X��$� >3 ت;1  >� ال5�ش� ال���$�$� إN ال ��ز ال#�"� 	1?ا 
 �$�Bل��	 eه� ��ض �ت آ��`$'Bال� -� ������ Gإل �$���Xال ��ز ا r'Bرس و!�4- أن ت
ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ال45. !�ضe اNخ�3ف >� ح�ل� اخ�$�ر ال��
رب در�� [خ  �8. اNخ�B�رات 

 

������ �- ا��Y�X ال5���� ل�'I1 	 ا!. ت آ\ ��G ت
ر!� ال����$- / ق آ��	� ال ��ز �< 
 إ�E�ء أآ8  �- > "� ل���
رب ل�4�	� ا�ج�	� ال�B$�� ث� تe$�B ا�ج�	�  إذا ا��'`
 ال��
رب
 d'4ت� ��
ج�$< ال���وNت ��� !Rدي ذل� إلG ارت`�ع ����ى ال��
رب وتAه$�d إلG � ح�� ���
�- اج�$�ز اNخ�:�رات آ�� !�4- اNن���ل �- ت
ر!� إلG ال��ل� أو ال��	h ل�ل��م 	�'I1 	 ا!. 

��اء آ�ن_ ه?| ال
روس ت#* ال ��ز ا�X��$� أو اNخ�B�رات أو ال !�ض$�ت أو ال���م 
 ��$�Bال ��Y�Xد ا
$�$� أو ال���� ا�ل�  وأ!l� !�4- �� >� ن�$�� ال�
ر!:�ت و�
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ال45. !�ضe اNخ�3ف >� ح�ل� اخ�$�ر ال��
رب در�� [خ  �8. اNخ�B�رات 

  :7���M ال�
ر!:�ت

������ �- ا��Y�X ال5���� ل�'I1 	 ا!. ت آ\ ��G ت
ر!� ال����$- / ق آ��	� ال ��ز �< 
إ�E�ء أآ8  �- > "� ل���
رب ل�4�	� ا�ج�	� ال�B$�� ث� تe$�B ا�ج�	�  إذا ا��'`
 ال��
رب
 d'4ت� ��
ج�$< ال���وNت ��� !Rدي ذل� إلG ارت`�ع ����ى ال��
رب وتAه$�d إلG � ح�� ���
�- اج�$�ز اNخ�:�رات آ�� !�4- اNن���ل �- ت
ر!� إلG ال��ل� أو ال��	h ل�ل��م 	�'I1 	 ا!. 

��اء آ�ن_ ه?| ال
روس ت#* ال ��ز ا�X��$� أو اNخ�B�رات أو ال !�ض$�ت أو ال���م 
 ��$�Bال ��Y�Xد ا
$�$� أو ال���� ا�ل�  وأ!l� !�4- �� >� ن�$�� ال�
ر!:�ت و�

 .وال#�/�Y و/:��� ت� !  	?ل�

ال45. !�ضe اNخ�3ف >� ح�ل� اخ�$�ر ال��
رب در�� [خ  �8. اNخ�B�رات وه?ا 

 

7���M ال�
ر!:�ت )5

������ �- ا��Y�X ال5���� ل�'I1 	 ا!. ت آ\ ��G ت
ر!� ال����$- / ق آ��	� ال ��ز �< 
إ�E�ء أآ8  �- > "� ل���
رب ل�4�	� ا�ج�	� ال�B$�� ث� تe$�B ا�ج�	�  إذا ا��'`
 ال��
رب
 d'4ت� ��
ج�$< ال���وNت ��� !Rدي ذل� إلG ارت`�ع ����ى ال��
رب وتAه$�d إلG � ح�� ���
�- اج�$�ز اNخ�:�رات آ�� !�4- اNن���ل �- ت
ر!� إلG ال��ل� أو ال��	h ل�ل��م 	�'I1 	 ا!. 

��اء آ�ن_ ه?| ال
روس ت#* ال ��ز ا�X��$� أو اNخ�B�رات أو ال !�ض$�ت أو ال���م 
:Eال ��$�Bال ��Y�Xد ا
$�$� أو ال���� ا�ل�  وأ!l� !�4- �� >� ن�$�� ال�
ر!:�ت و�

وال#�/�Y و/:��� ت� !  	?ل�

 



 Gخ�ل إل
ت���ي ش�ش� اNخ�:�رات ��G ������ �- ال����!�ت ال����ل$�، !��م ال��
رب 	�ل
ن��ز ال����ى اXول وت��$h درج� ال'��ح  
!�d'4 اNن���ل إلG ال����ى ال?ي !�$d ح�G ال�"�ل إلG ال����ى ال#��D وال?ي !��h ����ى 

  

 ��Y�Xا!. و!�� � ض ه?| ا 	 I1'� -� �$Mال��5ا ��Y�Xا -� ������ G�� ي آ. ����ى���!
�Y/�ت خ�	�ج��7 ا�	"�$�� و �	�إج �ت �'1�	�ال وث3ث إجR� .45	 . ر�خ�$�	رب 
!��م ال��

إج�	� واح
ة >~ذا آ�ن_ ا�ج�	� "�$�� ت ت`< درج� ال��
رب 	��
ار ��$- >~ذا ان�G1 �- إج�	�ت 
 Gوه4?ا ح� d$�! ال����ى ال?ي Gل إل�ن��Nح !�� ا�درج� ال'� G�� ل�Bول �< ال�Xى ا���
اNن�1�ء �- ج�$< ال����!�ت ال�� تRه�d �- ت��$h ����ى ال��4- �- ال�
ر!� ��G ت��� ن;�م 

  . 	 ا!. ال� 	� ال��Eر، و!��  ح`J ن�$�� ال��
رب >� آ. ����ى
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  :اNخ�:�رات ال�Aه$�$� 

 Gخ�ل إل
ت���ي ش�ش� اNخ�:�رات ��G ������ �- ال����!�ت ال����ل$�، !��م ال��
رب 	�ل
ن��ز ال����ى اXول وت��$h درج� ال'��ح  ت� إ $< ا��Y�X >~ذاال����ى اXول وا�ج�	� ��G ج�

!�d'4 اNن���ل إلG ال����ى ال?ي !�$d ح�G ال�"�ل إلG ال����ى ال#��D وال?ي !��h ����ى 
 .ال��4- �- ال�
ر!� ��G ت��� ن;�م 	 ا!. ال� 	� ال��Eر

 ��Y�Xا!. و!�� � ض ه?| ا 	 I1'� -� �$Mال��5ا ��Y�Xا -� ������ G�� ي آ. ����ى���!
�Y/�ت خ�	�ج��7 ا�	"�$�� و �	�إج �ت �'1�	�ال وث3ث إجR� .45	

إج�	� واح
ة >~ذا آ�ن_ ا�ج�	� "�$�� ت ت`< درج� ال��
رب 	��
ار ��$- >~ذا ان�G1 �- إج�	�ت 
 Gوه4?ا ح� d$�! ال����ى ال?ي Gل إل�ن��Nح !�� ا�درج� ال'� G�� ل�Bول �< ال�Xى ا���
اNن�1�ء �- ج�$< ال����!�ت ال�� تRه�d �- ت��$h ����ى ال��4- �- ال�
ر!� ��G ت��� ن;�م 

	 ا!. ال� 	� ال��Eر، و!��  ح`J ن�$�� ال��
رب >� آ. ����ى

اNخ�:�رات ال�Aه$�$�  )6

 Gخ�ل إل
ت���ي ش�ش� اNخ�:�رات ��G ������ �- ال����!�ت ال����ل$�، !��م ال��
رب 	�ل
ال����ى اXول وا�ج�	� ��G ج�

!�d'4 اNن���ل إلG ال����ى ال?ي !�$d ح�G ال�"�ل إلG ال����ى ال#��D وال?ي !��h ����ى 
ال��4- �- ال�
ر!� ��G ت��� ن;�م 	 ا!. ال� 	� ال��Eر

 ��Y�Xا!. و!�� � ض ه?| ا 	 I1'� -� �$Mال��5ا ��Y�Xا -� ������ G�� ي آ. ����ى���!
�Y/�ت خ�	�ج��7 ا�	"�$�� و �	�إج �ت �'1�	�ال وث3ث إجR� .45	

إج�	� واح
ة >~ذا آ�ن_ ا�ج�	� "�$�� ت ت`< درج� ال��
رب 	��
ار ��$- >~ذا ان�G1 �- إج�	�ت 
���ى اXول �< ال��Bل ��G درج� ال'��ح !�� اNن���ل إلG ال����ى ال?ي !�$d وه4?ا ح�G ال�

اNن�1�ء �- ج�$< ال����!�ت ال�� تRه�d �- ت��$h ����ى ال��4- �- ال�
ر!� ��G ت��� ن;�م 
	 ا!. ال� 	� ال��Eر، و!��  ح`J ن�$�� ال��
رب >� آ. ����ى



 �''4�! F$وال��ة  ح r�lرب وج�ان� ال
ت� !  ت`B$�� 	��� ال��
ر	$- !�ضe ����ى ال��
/:��� ت� !  خ�ص 	�XخE�ء أو ت� !  ش��. أو ح?ف ال���ر!  ال��	�� واNح�`�ظ 	�ل�� !  

  

 
!
��ر!  خ�"� 	4. ���#
م وت�
  . ����ى آ. ���#
م ��G ح
ة وأ!l� إ�4�ن$� ال�� ف ��G ه�!� ال���#
م
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  :ت� !  ن��IM ال��
ر	$- 

 �''4�! F$وال��ة  ح r�lرب وج�ان� ال
ت� !  ت`B$�� 	��� ال��
ر	$- !�ضe ����ى ال��
/:��� ت� !  خ�ص 	�XخE�ء أو ت� !  ش��. أو ح?ف ال���ر!  ال��	�� واNح�`�ظ 	�ل�� !  

 -$�
  ):ال��
ر	$- ( إض�>� ال���#


 إض�>� 	$�ن�ت آ���� �- ���#
�� ال: ن��I ل���Bل ��G ت!
��ر!  خ�"� 	4. ���#
م وت�
����ى آ. ���#
م ��G ح
ة وأ!l� إ�4�ن$� ال�� ف ��G ه�!� ال���#
م

ت� !  ن��IM ال��
ر	$- 

 �''4�! F$وال��ة  ح r�lرب وج�ان� ال
ت� !  ت`B$�� 	��� ال��
ر	$- !�ضe ����ى ال��
/:��� ت� !  خ�ص 	�XخE�ء أو ت� !  ش��. أو ح?ف ال���ر!  ال��	�� واNح�`�ظ 	�ل�� !  

  . اXخ$ 

  

7(  -$�
إض�>� ال���#

إض�>� 	$�ن�ت آ���� �- ���#
�� ال: ن��I ل���Bل ��G ت
����ى آ. ���#
م ��G ح
ة وأ!l� إ�4�ن$� ال�� ف ��G ه�!� ال���#
م

 

 




 ال�Rال وإدخ�ل ا�ج�	� !
!��م �
!  ال';�م 	�خ�$�ر ������ �- ا��Y�X ل4. ����ى و!��م 	��
ا��Y�X 	45. ��5ا�M ل���
رب 	5�ش� 


!� 	�$F ت�8. آ. ����ى��Bت ��! E	 ��Y�Xر ه?| ا�رات و!�� اخ�$�خ�:Nول  ،اXل����ى ا�<
�38 !���ي ��G ر��ز أ���$� وال����ى ال8�ن� !���ى ��G اخ�B�رات وه4?ا ح�� رؤ!� 


د �- ا� 
!
��	 �l!ال  و!��م أRو��1ل� ال� �	��Bم ل�ال';  !
� Gى إل���� -� r��#! ��Y�X
. �RاN 30وال#��D  25وال ا	< 

 $$gح ت��`� G�� �glال h! / -� �Y/�#ت ال�	�ج�ش4. ا  $$gو!�4- ت.  
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  :إض�>� أ���Y اNخ�:�رات 


 ال�Rال وإدخ�ل ا�ج�	� !
!��م �
!  ال';�م 	�خ�$�ر ������ �- ا��Y�X ل4. ����ى و!��م 	��
ا��Y�X 	45. ��5ا�M ل���
رب 	5�ش� ال�B$�� وإدخ�ل إج�	�$- خ�/ -$�Y	�F$ ت;1  ه?| 


!� 	�$F ت�8. آ. ����ى��Bت ��! E	 ��Y�Xر ه?| ا�رات و!�� اخ�$�خ�:Nا
�38 !���ي ��G ر��ز أ���$� وال����ى ال8�ن� !���ى ��G اخ�B�رات وه4?ا ح�� رؤ!� 


د �- ا� 
!
��	 �l!ال  و!��م أRو��1ل� ال� �	��Bم ل�ال';  !
�
وال ا	<  20وال8�لF  15أ���Y وال8�ن�  10[خ  >�ل����ى اXول �38 

 $$gح ت��`� G�� �glال h! / -� �Y/�#ت ال�	�ج�ش4. ا  $$gو!�4- ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إض�>� أ���Y اNخ�:�رات  )8


 ال�Rال وإدخ�ل ا�ج�	� !
!��م �
!  ال';�م 	�خ�$�ر ������ �- ا��Y�X ل4. ����ى و!��م 	��
ال�B$�� وإدخ�ل إج�	�$- خ�/ -$�Y	�F$ ت;1  ه?| 


!� 	�$F ت�8. آ. ����ى��Bت ��! E	 ��Y�Xر ه?| ا�رات و!�� اخ�$�خ�:Nا
�38 !���ي ��G ر��ز أ���$� وال����ى ال8�ن� !���ى ��G اخ�B�رات وه4?ا ح�� رؤ!� 


د �- ا� 
!
��	 �l!ال  و!��م أRو��1ل� ال� �	��Bم ل�ال';  !
�
[خ  >�ل����ى اXول �38 

 $$gح ت��`� G�� �glال h! / -� �Y/�#ت ال�	�ج�ش4. ا  $$gو!�4- ت
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