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يفيرعتلا فلملا



هيقفلا دمحم روتكدلا ىفشتسم
ةيبطلا تاصصختلا عيمج مدخي•

لماكتم ينورتكلا ماظن و تازيهجتلا ثدحأ مهفرصت تحت انعضو,انيضرمم ليهأتوانئابطأ تاربخب زتعن•
ىفشتسملا ةطشنأ عيمج يطغي



 تادايعلل لقتسم ىنبم
ريرس350 ةعسب ،يسيئرلا ىفشتسملا يف نيمونملا ىضرملل ءودهلا رفوي•
نيينبملا طبري رسج•



لوصولا لهس ىفشتسملا عقوم
جيلخلا يح ورتم ةطحم نم رتم200,هللا دبع كلملا قيرط نم يقرشلا ءزجلا



انتيؤر
مهتاعلطتل ىقرت ةيحص تامدخ  ميدقتب سانلا ةقث باستكال ىعسن

انتمهم
لمالا مهئاطعإو مارتحاو مامتهاب هلهأو ضيرملا ةياعر



ةكلمملايف تاعماج ةذتاسأو ةلامزلاو دروبلا تاداهش ةلمح نم نويراشتسا ءابطأ
 ةحارجلاو بطلا يف ةيسيئرلا تاصصختلا عيمج يف

بردمو لهؤم ضيرمت زاهج



ىضرملا فرغ
 ميمصتلا يف لامج زيهجتلا يف ةدوج ةيبطلا دعاوقلاب مازتلا



لماكلاب زهجم ئراوط زكرم
 شاعنإو تايلمع فرغ)لافطأ ـ ةيئاسن ـ ماع ( ةصصختم ماسقأ•

عوبسألاب مايأ7ةعاس24 نويراشتسا ءابطأ•



ةصصختم تايانع ةجرحلا تالاحلل
ةيلاع ةءافكو ةربخب ضيرمت زاهجو نييراشتسا ءابطأفارشإب ةدالولا يثيدح و لافطألا و رابكلل ةزكرم تايانع



ةيحارجلا تايلمعلا فرغ
 ةفلتخملا تاحارجلا تاصاصتخا عيمجل اهتدوجب ةفورعم ةيملاع تاكرش نم ةروطتم ةينقتب ةزهجم



: هتمدخل انرفو  ضيرملا تقوب متهن
 ةلوهسو تامولعملا طبضو زاجنإلا ةعرس رفوي  ينابايلا )يشاساي( ماظنب قرولل جاتحي الينورتكلا ضيرملا فلم•

 هسفنل ضيرملاو بيبطلا لبق نم اهعاجرتسا

 ثيدح يتامولعم نمأ ماظنب ةيكيرمألا )وكسيس( ةكرش نم ةيوق ةيتحت ةينب عمتامولعملل ةمدقتم ةينقت•



تادايع
ةزهجألا ثدحأب نيموعدمنويراشتسا ءابطأ اهيف ضيرملا مدخي



تادايعلا راظتنا تالاص
ةعساو تالابقتسال ةهجاومو تامولعم تاشاشب ةدوزم ةحيرم



                                هقفارمو ضيرملا ةكرحو ةيهافرل اهانرفو ميونتلا قباوط نم قباط لك يفهعساو تالاص
هتيصوصخ ظفحو ضيرملا ةحار نامضل ميونتلا فرغ نع ةلوزعم



 ىفشتسملا ربتخم
تامولعملا ماظنب جئاتنلل رشابم طبر و ةيعونلل ةقيقد ةبقارم رفوي ةيكيرمألا)نمكيب(ةكرش ةزهجأب لماكلاب يكيتاموتوأ



 ةيصيخشتلا ةعشألا ةزهجأ
تامولعملا ماظن ىلا ةرشابم روصلا لقنت ةقيرعلا ةيدنلوهلا)سبيليف(ةكرش هتجتنأ ام ثدحأ تاجايتحالا عيمجل



 ديلاوملل ةناضح
 تبغر ام ىتم اهتفرغ نويزفلت يف دولوملا ةدهاشم مألا عيطتستهنضاح لك قوف تاريماكب ةزهجم
ديلاوملا ظفحل ينورتكلا نمأ ماظن



 ةيلخاد ةيلديص
 مهيقفارمو ىضرملا ةمدخليهستل نيتيجراخ نيتيلديصو



 تارايسلا فقاوم
ةرمتسم ةينمأ ةبقارم ةددعتمو ةعساو دعاصمب هزهجم ةحيرمو ةعساو



ضارمألا نم ةياقولا
          ضارمألا نم ةياقولا يف ةيملاع ثاحبأل يدوعسلا يلحملا ىوتحملا معدب موقنانتاطاشن دحأ يملع ساسأ ىلع•
   اكيرمأو ايناطيرب يف ةفورعم ةيبط تالجم يف اهانمعد يتلا ةياقولا ثاحبأ نم ديدعلا رشن مت•



يوقينمأماظن
ةعاس24ةبقارمللةيزكرمةفرغيذغتاريماك600يلاوحبزهجم



انؤاكرش
ةمدقتملاةمظنألاوةزهجألابىفشتسملازيهجتيف


