
 

 

 

 

 تاداشرإلا بیتك

 ةیئاوھلا ةالقملا نرف
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 .ةیلبقتسملا ةراشتسالل اھب ظافتحالاو زاھجلا مادختسا لبق ةيانعب تامیلعتلا هذھ ةءارق ىجري

 

 فعض نم نوناعي نيذلا )لافطألا كلذ يف امب( صاخشألا لبق نم زاھجلا اذھ مادختسا بجي ال
 .هیجوتلا وأ فارشإلا تحت الإ ةفرعملاو ةربخلا صقن وأ ةیلقعلا وأ ةیسحلا وأ ةيدسجلا تاردقلا

 .زاھجلاب ثبعلا مدع نم دكأتلل لافطألا ىلع فارشإلا بجي

 

 



 .فیظنتلا وأ مادختسالا لبقً ادیج تامیلعتلا أرقا .طقف يلزنملا مادختسالل صصخم زاھجلا اذھ .1

 .لافطألا نم برقلاب ةزھجألا نم يأ مادختسا دنع قیقدلا فارشإلاب مازتلإلا بجي .2

 .ىرخألا لئاوسلا وأ ءاملا يف زاھجلا نم رخآ ءزج يأ وأ سباقلا وأ يئابرھكلا رایتلا كلس رمغت ال .3

 حطسألا سملي هعدت الو لمعلا حطسأ وأ ةلواطلا ةفاح ىلع ىلدتي يئابرھكلا رایتلا كلس عدت ال .4
 .ةنخاسلا

 نم لكش يأب فلتلل هضرعت وأ زاھجلا لطعت دعب وأ فلات سباق وأ كلسب زاھجلا لیغشتب مقت ال .5
 سباقلا وأ يئابرھكلا رایتلا كلس ناك اذإ .كسفنب هحالصإب مقت ال ،زاھجلا فلت ةلاح يفو .لاكشألا
 دمتعم ةمدخ زكرم ىلإ زاھجلا لاسرإ ىجري .كسفنب هرییغت وأ هحالصإب مقت الف ً،افلات وأً اروسكم
 .ةنایصلا وأ حالصإلل

 بناوجلا عیمج نم )تاصوب عبرأ( تارتمیتنس ةرشع نع لقت ال ةفاسم كرتا ،نرفلا لیغشت دنع .6
 .بسانملا لكشلاب ءاوھلا ريودتب حامسلل

 .سباقلا ةلازإب مق مث OFF ىلإ مكحتلا حاتفم ردأ ،زاھجلا قالغإل .7

 نع هلصفل سباقلاب كسمأ .فیظنتلا لبقو هقالغإب موقت امدنع ةقاطلا ردصم نع زاھجلا لصفا .8
 ً.ادبأ كلسلا بحست الو ةقاطلا ردصم

 .فیظنتلا لبقو اھكیكفت وأ هءازجأ بیكرت لبق دربیل زاھجلا كرتا .9

 .نخاس ماعط وأ تيز ىلع يوتحي ناك اذا زاھجلا لقن دنع ديدشلا رذحلا يخوت بجي .10

 ةجرد عافترا يف كلذ ببستي دقف شامقلا وأ ندعملاب نرفلا ءازجأ نم ءزج يأ ةیطغتب مقت ال .11
 .نرفلا ةرارح

 .هلیغشت ءانثأ ةباقر نود زاھجلا كرتت ال .12

 وأ قيرح ببست دق اھنأل زاھجلا يف ةیندعملا خبطلا تاودأ وأ مجحلا ةریبك ةمعطألا عضو نكمي ال .13
 .ةیئابرھك ةمدص ثودح رطخ

 وأ ندعملا فالخب ةدام يأ نم ةعنصملا يناوألا مادختسا دنع ديدشلا رذحلا يخوت بجي .14
 .امھب حومسملا كیماریسلا

 .امھل ةھباشم داوم يأ وأ قرو وأ كیتسالب :نرفلا يف ةیلاتلا داوملا نم يأ عضت ال .15

 تاقحلم يأ مدختست الو طقف نرفلا اذھل ةعنصملا ةكرشلا نم اھب ىصوملا تاقحلملا مدختسا .16
 .ىرخأ

 .نخاسلا نرفلا نم ةمعطألا جارخإ وأ لاخدإ دنع ةلزاعلاو ةیقاولا نرفلا تازافق ءادترابً امئاد مق .17

 بابلا عدت ال .لماكلاب بابلا حتف متي ىتح ضبقملاب كاسمإلا ىجري ،لیقث يجاجزلا نرفلا باب .18
 .حتفُي ىتح هسفن ءاقلت نم طقسي

 .هحتف دنع بابلا جاجز ىلع ءيش يأ عضت ال .19

 .ةعفترم نوكتس ةرارحلا ةجرد نأل ،لیغشتلا دعب وأ هلیغشت ءانثأ زاھجلا اذھ حطس سملت ال .20

 .مادختسالا ءانثأ ةنوخسلل ةضرعم زاھجلا حطسأ .21

 .يجراخ تقؤمب لمعلل صصخم ریغ زاھجلا اذھ .22



 

 يھطلا حئاصن

 .)لقألا ىلع مس 15 ةحاسم( نرفلا لوح ةيوھتلل ةیفاك ةحاسم دوجو نم دكأت .1

 .مادختسإلا لبقً امامت فاج نرفلا نأ نم دكأت .2

 .جلاعم ریغ يبشخ حطس ىلع نرفلا عضت ال .3

 15-5 دعب ناخدلا يفتخیس .يعیبط رمأ اذھو ،ناخدلا ضعب دعاصتي دق نرفلل مادختسا لوا دنع .4
 .مادختسإلا نم ةقیقد

 .يھطلا دنع لضفأ ءادأ ىلع لوصحلل ةقیقد 15-10 ةدملً اقبسم نرفلا نیخستب حصني .5

 ماعطلا يھط نامضل كلذو قاصتلالا عنمل ماعطلا عضو لبق تيزلاب نرفلا فر وأ زبَخلا ةینیص نھدا .6
 .لضفأ لكشب ماعطلا يھط نامضل ةرملا يف ةدحاو ةینیص وأً افر عض .لضفأ لكشب

 .نرفلا عاق يف هطوقس بنجتو تيزلا طاقتلال فرلا لفسأ نرفلا ةینیص عض .7

 رثانت بنجتل ماعطلا فیلغتل موینمولألا قرو نم نیتعطق مدختسا ،جاجدلا لثمً اینھد ماعطلا ناك اذإ .8
 .يھطلا ءانثأ تيزلا

 نم ،ةریغص ماعطلا عطق تناك اذاو .يجاجزلا بابلا لالخ نم يھطلا ءانثأ ماعطلا ةبقارمب مق .9
 هقلغأ مث بیلقتلا ىلإ ةجاحلا دنع يجاجزلا بابلا حتفا .يھطلا ءانثأ نیترم وأ ةرم اھبیلقت لضفألا

 .روفلا ىلع

 

 

 

 

 زاھجلا ءازجأ
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 ةقاطلا نع عطقنم وأ لصتم زاھجلا ناك اذا رھظُي :ةقاطلا رشؤم .1
 تقؤملا .2
 نرفلا فئاظو حاتفم .3
 ةیئاوھلا ةالقملا ةرارح ةجرد حاتفم .4
 نرفلا ةرارح ةجرد حاتفم .5
 ةیلخادلا ةءاضإلا ءافطإ/لاعشإل :ةءاضإلا حاتفم .6
 شتات لووك ضبقم .7
 .ةرارحلا لزعل جودزم يجاجز باب .8
 .فیظنتلا ةلوھسل بحسلل ةلباقلا تاتفلا ةینیص .9

 .ًالماك جاجدلا يھطل )يریسیتورلا( خیسلاب ءاوشلا تاودأ .10
 يكبش فر .11
 .خیسلاب ءاوشلا تاودأ جارخإل طقلم .12
 تيزلا نم ةیلاخلا ةمعطألا نم ریبك مجح لمحت نأ اھنكمي يتلاو ةیئاوھلا ةالقملا ةلس .13

 .ذيذللا ماعطلا يھط ةعرسل
 نوھدلا طاقتلال نرفلا نم ضفخنم ىوتسم يف اھعضول وأ ،يھطلل ماعطلا عضول زبَخلا ةینیص .14

 .ماعطلا نم ةطقاستملا
 .فرلاو زبَخلا ةینیصو ةیئاوھلا ةالقملا ةلس جارخإل طقلم  .15
 .فرلاو زبَخلا ةینیصو ةیئاوھلا ةالقملا ةلس جارخإل ينطق زافق .16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مكحتلا ةحول

 
 

 

 

ةحورملا ةعرس نیخستلا رصانع  جمانرب  يھطلا   

 + يولع نیخست رصنع x 4 ةعفترم
 خیسلاب ءاوشلا تاودأ

 ةالقملا
 ءاوشلا/ةیئاوھلا
 )يریسیتورلا( خیسلاب



 لمحلاب ءاوشلا يولع نیخست رصنع x 2 ةضفخنم
 يرارحلا

-  2 x ءاوشلا يولع نیخست رصنع 

ةضفخنم  
2 x يولع نیخست رصنع 

+ 2 x نیخست رصنع 
 يلفس

 يرارحلا لمحلاب زبَخلا

ةضفخنم  2 x يرارحلا لمحلاب زبَخلا يلفس نیخست رصنع 

-  2 x ةئفدتلا يلفس نیخست رصنع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیغشتلا تامیلعت

 .يئابرھكلا رایتلا ذخأمب سباقلا لیصوتب مق مث .ةرارحلل مواقمو يوتسم حطس ىلع نرفلا عض .1

 لخدأ مث .ةقیقد 15-10 ةدملً اقبسم نرفلا نخس .نیخستلا ةجردو تقولاو ةرارحلا ةجرد طبضا .2
 .ماعطلا ىلع يوتحي يذلا فرلا وأ زبَخلا ةینیص

 .لضفأ لكشب ماعطلا يھط نامضل ةرملا يف ةدحاو ةینیص وأً افر عض .3

 نم ،ةریغص ماعطلا عطق تناك اذاو .يجاجزلا بابلا لالخ نم يھطلا ءانثأ ماعطلا ةبقارمب مق .4
 هقلغأ مث بیلقتلا ىلإ ةجاحلا دنع يجاجزلا بابلا حتفا .يھطلا ءانثأ نیترم وأ ةرم اھبیلقت لضفألا

 .روفلا ىلع

 يھطلا نم ءاھتنالا مت اذإ .هیبنت توص ردصيوً ایئاقلت تقؤملا فقوتیس ،يھطلا نم ءاھتنإلا درجمب .5
 .نرفلا فاقيإل OFF فاقيإلا عضو ىلإ تقؤملا ةداعإ ىجري ،تقؤملا ىلع ددحملا تقولا لبق

 .ةيانعب نرفلا نم ماعطلا جرخأ .6

 



 )يریسیتورلا( خیسلاب ءاوشلا ةفیظو مادختسا تاوطخ

 وحن هجتت تیبثتلا ةادأ فارطأ نأ نم دكأتو خیسلا نم ببدملا فرطلا لالخ تیبثتلا ةادأ لخدأ .1
 .خیسلل عبرملا فرطلا هاجتاب تیبثتلا ةادأ كرح .خیسلا نم ببدملا فرطلا

 .هئاوش ديرت يذلا ماعطلا فصتنم يف ةرشابم خیسلا لخدأ .2

 هجتت تیبثتلا ةادأ فارطأ نأ نم دكأتو خیسلا نم ببدملا فرطلا لالخ ىرخألا تیبثتلا ةادأ لخدأ .3
  .خیسلا نم عبرملا فرطلا وحن

 .يغاربلا قيرط نع امھتبثو ماعطلا يف تیبثتلا يتادأ عض .4

 .خیسلا فصتنم يف ماعطلا نأ نم دكأت .5

 خیسلل عبرملا فرطلا نأ نم دكأتو نرفلاب هل صصخملا ناكملا يف خیسلل ببدملا فرطلا لخدأ .6
 .هل ةصصخملا ةماعدلا ىلع زكتري

 .ةقاطلا ردصمب نرفلا لیصوتب مق .7

 .ىصقألا دحلا ىلع ةرارحلا ةجرد طبضا .8

 نزوب ةجاجد ءاوش قرغتسي ام ًةداع .يھطلاب نرفلا أدبیسو ،اھديرت يتلا ةدملا ىلإ تقؤملا ردأ .9
 .ةقیقد 30ً ابيرقت مجك 2.5

 .نارودلا يف ةاوشملا خیس أدبیس ،خیسلاب ءاوشلا ةفیظو ىلع فئاظولا حاتفم طبضا .10

 يھطلا نم ءاھتنإلا مت اذإ .هیبنت توص رادصإبً ایئاقلت تقؤملا فقوتیس ،يھطلا نم ءاھتنإلا درجمب .11
 .نرفلا فاقيإل OFF فاقيإلا عضو ىلإ تقؤملا ةداعإ ىجري ،تقؤملا ىلع ددحملا تقولا لبق

 بناجلا عفرا .خیسلا يبناج ىلع ةدوجوملا فيواجتلا تحت طقلملا تافاطخ عض ،نرفلا دربي نأ دعب .12
 نم خیسلا نم رسيألا بناجلا جرخي ىتحً الیلق نميألا بناجلا وحن كرحتو ً،الوأ خیسلا نم نميألا
 .نرفلا نم ةيانعب يوشملا ماعطلا جرخأ مث .هعضوم

 .خیسلا نم ماعطلا ةلازإب مق .13

 

 يرارحلا لمِحلا ةفیظو مادختسا تاوطخ

 .)يرارحلا لمِحلا( وأ )ةیئاوھلا ةالقملا( ىلع فئاظولا حاتفم طبض دنع يرارحلا لمحلا ةفیظو لمعت

 

 نرفلاب ءاوشلا ةفیظو مادختسا تاوطخ

 نوكي الأ بجي( نرفلا نم يولعلا ىوتسملا يف ماعطلا ىلع يوتحي يذلا يكبشلا فرلا لخدأ .1
 .نرفلا باب قلغأ مث .)يولعلا ناخسلا نم مزاللا نم رثكأً ابيرق ماعطلا

 ةرارحلا ةجردو يھطلا ةدم طبضاو ،يرارحلا ءاوشلا وأ ءاوشلا ةفیظو ىلع فئاظولا حاتفم طبضا .2
 .يھطلاب نرفلا أدبیف

 

 زبَخلا / صیمحتلا ةفیظو مادختسا تاوطخ



 .نرفلاب بسانملا ىوتسملا يف ماعطلا ىلع يوتحي يذلا يكبشلا فرلا لخدأ .1

 .نرفلا باب قلغأ .2

 أدبیف ،ةرارحلا ةجردو يھطلا ةدم طبضاو ،يرارحلا لمحلاب زبَخلا ةفیظو ىلع فئاظولا حاتفم طبضا .3
 .يھطلاب نرفلا

 

 فیظنتلاو ةنایصلا

 دربي نأ درجمبً امئاد زاھجلا فیظنت نم دكأتلا ىجري ،ماعطلا اياقب ببسب أدصلاو لكآتلا بنجتل ***
 .يھطلا دعب

 .فیظنتلا لبق دربي هكرتاو ةقاطلا ردصم نع زاھجلا لصفا .1

 .ةفیظنو ةللبم شامق ةعطقب زاھجلا حطسأ عیمج فیظنت نكمي .ءاملا يف زاھجلا رمغت ال .2

 .نوباصلا مادختساب حصني ،خاسوألاو عقبلا روھظ رارمتسا ةلاح يف .3

 .زاھجلا فیظنتل ةداح تاودأ وأ ةطشاك تافظنم مدختست ال .4

 .ةفیظنو ةللبم شامق ةعطقب زاھجلا نم يلخادلا ءزجلا فظن .5

 ال .فیظنلا ءاملاب زاھجلا تاقحلم لسغا وأ ةللبم شامق ةعطقب ماعطلل سمالملا حطسلا فظن .6
 .قابطألا ةلاسغب زبَخلا ةینیص عضو نكمي

 

 اھحالصإو ءاطخألا فاشتكا

لحلا ةلكشملا   
 اًدیج لصتم يئابرھكلا رایتلا كلس نأ نم دكأت -
 .زاھجلاب

 .تقؤملا طبض نم دكأت -
 لمعي ال نرفلا

 يف ةحورملا رمتستس يھطلا نم ءاھتنإلا دعب -
 .ديربتلا ةیلمع يف ةدعاسملل تقولا ضعبل لمعلا

 نم ءاھتنإلا دعب لمعلا يف ةحورملا رمتست
 يھطلا

 .يھطلا ةدم وأ نرفلا ةرارح ةجرد ةدايزب مق -
 .ةحیحصلا ةفیظولا مادختساب يھطلا نم دكأت -

 ًادیج ماعطلا يھط متي مل

 .يھطلا ةدم وأ نرفلا ةرارح ةجرد لیلقتب مق -
 ال هنأوً ادجً اریبك سیل ماعطلا مجح نأ نم دكأت -
 .نیخستلا رصانع سمالي
 

 هقارتحا وأ ماعطلا يھط يف طارفإلا مت

 .اًقبسم نرفلا نیخستب مق -
 هعضو دنع ةریبك تسیل ماعطلا ةیمك نأ نم دكأت -
 هذھ نأل رذحا .ةلسلا وأ فرلا وأ ةینیصلا يف
 .ةنخاس نوكت دق تانوكملا وأ ةمعطألا

 ةيواستم ریغ ةروصب ةمعطألا يھط متي



 .ةلسلا يف ماعطلا نم رغصأ تایمك مدختسا -
 لكشب يھطلا متیس ماعطلا ةیمك لیلقت دنع
 .يٍواستم
 .يھطلا ةیلمع لالخ ةمعطألا ضعب بیلقت بجي -
 دنع ضیبألا ناخدلا ضعب نرفلا نع جتني دق -
 .يعیبط رمأ اذھو ةرم لوأل همادختسا
 ةینھدلا ةمعطألا وأ ةدئازلا تويزلا نع جتني دق -
 لخادلا نم نرفلا فیظنت نم دكأت .ضیبأ ناخد
 .نوھدلا ىلع يوتحي ال هنأو حیحص لكشب

 نرفلا نم ضیبأ ناخد جورخ

 ردصم نع هلصفا مث روفلا ىلع نرفلا قالغإب مق -
 ةجرد ىلإ لصي ىتح نرفلا ديربتب مق .ةقاطلا

 .ةفرغلا ةرارح
 .نرفلا باب حتف لبق ناخدلا يفتخي ىتح رظتنا -
 .نرفلا نم ماعطلا جارخإ دنعً ارذح نك

 نرفلا نم دوسأ ناخد جورخ

 

 

 ةئیبلل ةقيدص ةقيرطب جتنملا نم صلختلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نكلو ،يضارتفالا  هرمع  ةياھن  يف  ةيداعلا  ةیلزنملا  تايافنلا  عم  زاھجلا  نم  صلختت   ال 
دعاست كنإف  ،كلذب  مایقلا  لالخ  نم   . ريودتلا ةداعإل  ةیمسر  عیمجت  ةطقن  ىلإ  هملس   

ةئیبلا ىلع  ظافحلا  يف  . 

طقف 	 يلزنملا 	 مادختسالل 	 ةصصخم 	 ونازلاب 	 تاجتنم . 

تافصاوم 	 رییغت 	 يف 	 قحلاب 	 ةكرشلا 	 ظفتحت 	 كلذل .	 اھتاجتنم 	 تامیمصتو 	 ةدوج 	 يف 	 رمتسملا 	 نیسحتلا 	 ةسایس 	 ونازلاب 	 عبتت 	
تقو 	 يأ 	 يف 	 اھتاجتنم . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


