
؟يدارإاللا تاسكعنملا للخ زغل

 نم ةعونتم ةعومجم لكش ىلع رهظت نأ نكميو .كب ةصاخلا يكوشلا لبحلا ةباصإ ىوتسم تحت ملؤم جيهت ثودح اهببس نوكي ام ةداعو .ىلعأ وأ T6 يبصعلا ىوتسملا دنع (يكوشلا عاخنلا) يكوشلا لبحلا يف ةباصإ نم نوناعي نيذلا دارفألا ىلع رصتقت ةئراط ةيبط ةلاح وه يدارإاللا تاسكعنملا للخ

 هتجلاعم نيعتيو .كتايح ددهت نأ لمتحي يتلا ةلاحلا هذه عم يروفلا لماعتلا ةيفيكو هضارعأو هتامالعب ةيارد ىلع نوكت نأو اديج يدارإاللا تاسكعنملا للخ مهفت نأ ىلإ جاتحت يكوشلا لبحلا يف ةباصإ نم يناعي صخشكو .ةدشلا ىلإ لادتعالا نم اهملأ ةجرد توافتت نأ نكمي يتلا ضارعألا / تامالعلا

 .(1998 سيتسِرب سنيرهأ) .ةافولا وأ ةيغامد ةتكس وأ ةبون يف ببستيل مقافتي دق جالع نودب كرُت اذإ هنأل روفلا ىلع

بابسألا

 سيئرلا ببسلا

ةئلتمم ةناثملا

ضارعألاو تامالعلا

ئراوطلا تالاح يف جالعلا

  يدارإاللا تاسكعنملا للخل

ةصالخلا

 ةناثملا 
(ةرطسقلا ءاوتلا وأ دادسنا ببسب) خافتنا   •

ةيلوبلا كلاسملا باهتلا   •

ةناثملا تاوصح   •

 ءاعمألا 
كاسمإ   •

ريساوبلا   •

قشلا   •

ءاعمألا ةلاح ةعباتم   •

دلجلا 
(شارفلا ةحرق) ةبقانلا   •

ةقيضلا سبالملا   •

لخادلل مان لجرلا رفظ   •

قرح / ةرثب   •

ىرخأ 
نفصلا طغض   •

ةيسنج ةراثإ   •

ةدالولا ضاخم   •

 مالآ ةداع ببست نأ اهنأش نم ةلاح يأو ضيحلا   •

نطبلا يف

 اهجالعو ،ةعرسب يدارإاللا تاسكعنملا للخ ةبون صيخشت مت اذإ .هجالعو هنم ةياقولاو يدارإاللا تاسكعنملا للخل ةلمتحملا بابسألا مهفو باعيتسا ةياعرلا يمدقمل وأ كترسأ دارفأل وأ كل ةبسنلاب يرورضلا نم

.تافعاضم ثودح لامتحا لوزي يلاتلابو ،اهضارعأ فخت دق روفلا ىلع
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؟يدارإاللا تاسكعنملا للخب باصأ نأ نكمي فيك

ىلعأ وأ دنع

T 6 يردصلا ىوتسملا

قرعت

ناقتحا

ةشوشم ةيؤر

قبئز مم 30-20 مدلا طغض
يعيبطلا لدعملا قوف

 دادسناو ردصلا يف قيض

فنألا

يدارإاللا تاسكعنملا للخ ضارعأ / تامالع

 / ةقيض سبالم يأ ءاخرإ- نيقاسلا ضفخو ميقتسم عضو يف سولجلا- ةدعاسملا ىلع لوصحلا بلط

 ضارعألا جالع ىتح مدلا طغض ةبقارم- نيقاسلا ةطبرأ

:يه الوأ اهتجلاعم / اهداعبتسا بجاولا ةعئاشلا بابسألا

كاسمإ .2 - ةناثملا خافتنا .1

 مجم10 ةلوسبك نيبيديفين - فوصوملا ءاودلا ذخ - فورعم ريغ ببسلا ناكو ضارعألا ترمتسا اذإ

"علبلاو غضملا" ةقيرطب

 فورعم ريغ ببسلا ناكو مدلا طغض رقتسي مل اذإ

 ئراوطلا / ثداوحلا مسقب وأ ماعلاكبيبطب لصتا

ةيدولا ةباجتسالا

يوق عادص

عادص

 ةباصإ ىوتسم تحت جيهت .1

 ءالتما لثم يكوشلا لبحلا

 دادتما ىلع تاراشإ لسري ةناثملا

يرقفلا دومعلا

 قوف ةيومدلا ةيعوألا عاستاو ضبنلا ءطب .5

 عافترا ضيوعتل ةلواحمك ةباصإلا ىوتسم

ضارعألا ثودح يف ببستملا مدلا طغض

 عافترا يف ببستي .3

مدلا طغض

ضابقنا .2

ةيومدلا ةيعوألا يف

 نأ نكمي ال ةلواحم ضيوعتلا ةلاسر .6

 رمتسيو يكوشلا لبحلا لالخ نم لقنت

عافترالا يف مدلا طغض

خملل ةراشإلا .4


