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ضيرملا يزيزع ،ةضيرملا يتزيزع
و ةيومدلا ةيعوألاب ًارارضأ ببسي نأ نكمي يركسلا ءاد
ىلع كبيبط قلطي .مادقألا ىتح ررضتت ام ًابلاغ .باصعألا
نكمملا نم .مدقلا تاديقعت وأ ةيركسلا مدقلا مسإ ةلاحلا هذه
.دعاوقلا ضعبل تهبتنإ اذإ ،مدقلا تافعاضم بنجت

كيمدقل ةرطاخملا لموع◄
ةباصإلل قيرطلا دهمت يتلا لماوعلا نم ةعومجم كانه
:ًالثم تنك اذإ .مدقلا تافعاضمب

يلصفملا باهتلإلا ضرم نم يناعت■
ًاديج كلصافم كيرحت نم نكمتت ال■
ًاديج ىرت ال■
لزنملا جراخ نيمدقلا يفاح ًابلاغ ىشمتت■
ةمئالم ريغ ةيذحأ يدترت■
كيمدقب ةيانعلا لمهُت■
عباصأ رفاضأ ربك ،ةينرقلا ةقبطلاب ةأسج نم يناعت■

دنع حرجُت نأ لمتحملا نم يتلا و ،لولؤثلا وأ نيلجرلا
اهتجلاعم

كيدل ةعانملا زاهج فعضي ًاءاود لوانتت■
ةحصلاب  ةرضملا تاداعلا ضعب وأ يشيعم بولسأ عبتت■

.(ةكرحلا ةلق وأ رمخلا برش وأ نيخدتلا لثم )

ةيرورض تاصوحف◄
عضخت نأ مزاللا نم ،ىرخأ ضارمأ نم يناعت نكت مل اذإ
مزاللا نم .لقألا ىلع ةنسلا يف ةدحاو ةرم ةيبط تاصوحفل
صحفتب كبيبط موقي .ةرركتم ةروصب صحفلا اذهب مايقلا ًانايحأ
.كتيذحأ و كبراوج ،كيمدق

جالعلا◄
لامعتسإ ،رظنلل ةتفلم و ةنيعم ضارعأ ةلاح يف ،نكمملا نم
 لامتحإ ىلإ ةفاضإلاب طغضلا فيفختل ةيريبجت ةيذحأ
.يشملا تاماعد لامعتسإ

.حرجلا فيظنتب ىمسي ام وأ حورجلل ةديج ةياعر وه مهملا■
رييغت و حرجلا حطس فيظنت كلذ راطإ تحت ًالثم لخدي
نع ًامئاد كبيبط ربخت نأ مزاللا نم .ةمظتنم ةفصب ةدامضلا
.مدقلاب لصحي حرج يأ
لوصح ةلاح يف ،يرورضلا نم نوكي نأ لمتحملا نم■

اذه .يويح داضم ةطساوب ةنيعم ةدمل كتجلاعم ،تاباهتلإ
.ىودعلا ةجردب طبترم

مدقلا روهظ يف ةفلتخم ضارمأب ةباصإلا مهاست دق■
ءادو كيمدق ةجلاعم متي نل ةلاحلا هذه يفو .ةيركسلا
نيب نم .كلذ يف ببست يذلا ضرملا ىتح لب ،طقف يركسلا
،yhtaporuenyloP باصعألا لالتعا كلذ ىلع ةلثمألا
ضرم وأ ،باصعألاب رضي يذلا ضرملا نم عون وهو
.±Gd~eƒjá Hû°ôGjÚ G’CWôG ةرودلا بارطضإ
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كسفنب هب موقت نأ كنكمي اذام◄
 ،رارمحإ ،طيقنت دوجو ىلإ هبتنإ و ًايموي كيمدق بقار■

.طغض نكامأ وأ تاقاقشنإ
بعكب و ةيلاع و ةضيرع ةيذحألا نوكت نأ ىلإ هبتنإ■

.ةنيل ةيحطسلا ةداملا نوكت نأ و ةنورملا ةليلق لاعنأ ،طسبنم
وأ كجعزي ًائيش كانه نوكي ال نأ ةيذحأ ءارش دنع هبتنإ■

.ءاذحلاب طغض
نودب و نطقلا نم عفترم لدعم ىلع يوتحت براوج دترإ■

.ًايموي اهرييغتب مق مث ةطايخ عضوم
ةدمل (°83C ىتح°73C) ةئفاد هايمب ًايموي كيمدق فظن■

.قئاقد ةسمخ ىلإ ةثالث نيب حوارتت
ميركب اهنهدت نأ مزاللا نم ناك املك ةفاج كيمدق تناك املك■

.ربكأ لكشب

يوتحت يتلا ةيانع ةوغر وأ تابلحتسم كيمدق نهدل لمعتسإ■
.ايرويلا ةدام ىلع

،عضرلاب صاخلا تيزلا لامعتسإ بانتجإ مزاللا نم■
.ةردوبلا وأ ةمساد ناهد ،كنزلا نوجعم

لكشب اهدربب مق لب ،داح رفاظأ صقمب كرفاظأ صقب مقت ال■
.ميقتسم

لمعتسي يذلا فيفخ رجحب دلجلاب ةينرقلا ةقبطلا ةلازإب مق■
وه كلذ نم نسحألا و .دربم لامعتسإب ال و ،فيظنتلل
ةفصب مادقألا بطب صتخم دنع مادقألاب ةيبطلا ةيانعلا
.ةمظتنم

ءادب نيباصملا ةياعرب صاخ جمانرب يف ةكراشملا كنكمي
ىلإ جمانربلا اذه فدهيو .(يركسلاPMD :رصتخم) يركسلا
و نييمومعلا ءابطألا فرط نم ةقسنم كتياعر نوكت نأ
.كلذ ةيناكمإ نع كبيبط لأسإ .نييئاصخألا

تامولعملا نم ديزملا◄
دنع مدقلا  تافعاضم„ ضيرملا تاداشرإب ةطبترملا طقنلا مهأ صِخلُت يه و ةثيدح ةيملع تاساردو فراعم ىلع ضيرملاب ةصاخلا تامولعملا هذه زكترت
.“يركسلا ءادب نيباصملا
ةيفاضإ تامولعمل طباور
:“يركسلا ءادب نيباصملا دنع مدقلا  تافعاضم„ ضيرملا تاداشرإ

netneitap/ed.neiniltielsgnugrosrev.www
:ضيرملا تاداشرإ زاجنإ يف نومهاسملا ءاكرشلا وأ تاذلا ةدعاسم تامظنم
eflihtsbles/gnugilietebnetneitap/ed.noitamrofni-netneitap.www
fp/ed.qza.www
تاذلا ةدعاسمب لاصتإلا
:(تاذلا ةدعاسم تاعومجم ةدناسم و عيجشتب ةصاخلا تامولعملل ةينطولا ةحلصملا)SOKAN ب لاصتإلا ،مكنم برقلاب تاذلا ةدعاسم ةمظنم ىلع فرعتلل

ed.sokan.www،06981013030 :فتاهلا
ضيرملا تاداشرإ
صحفلا قرطو بابسأب   قلعتت ةيساسأ تامولعم مدقت و.يداع صخش يأ اهمهفي نأ لهسلا نم ةغلب  جالعلل ءابطألا تايصوت ضيرملا تاداشرإ مجرتت
ةيداحتإلا ةباقنلا ةنيعملا ىضرملا تاغايص و (“ةينطولا ةياعرلا تاداشرإب„ ةامسملا) ةيبط تاداشرإ ءاشنإ و قيقحت جمانرب ىلع فرشي .ام ضرمل جالعلاو
.(FMWA) ةصاخلا ةيملعلا و ةيبطلا تايعمجلا ةسسؤم و (VBK) يحصلا نيمأتلا ءابطأل ةيداحتإلا ةعومجملا و (KÄB)ءابطألل

.نومضملا نع لوؤسم
 (QZÄ)بطلا يف ةدوجلل ءابطألا زكرم
VBK وKÄB نيب كرتشم زكرم
5004030-5552:ليميإلا5004030-0052 :فتاهلا

gro.ofnitap@liam :rentraphcerpsnA/liaM-E
gro.ofnitap.www
ed.qzea.www
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