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ةصصختملا
ناكسلا ةياعرل
نيرجاهملا

 . 1فنعلا وأ ةأرملا دض فنعلاو ،نيسنجلا نيب فنعلا وه ام
؟يروكذلا
 . 2؟هل ضرعتأ يننأ فرعأ فيك
 . 3نيسنجلا نيب فنعلا نوكي فيك
 . 4رطخلا تالاح
ِ . 5كدحول ِتسل تنأ فرعت نأ مهملا نم
 . 6؟غالبإلاب نيموقتس تنك اذإ لعفت اذام فرعت نأ مهملا نم
 . 7رطخ فقوم يف فرصتلا ةيفيك
 . 8كفقوم نأشب ةروشملا ىلإ ةجاحب تنك اذإ فرصتلا ةيفيك

Depósito Legal: MU 305-2020

1.

فنعلا نم عونلا اذه رثؤي
نع رظنلا فرصب ،ءاسنلا ىلع
عم ،نهرمعو نهدلبو ،نهتفاقث
تناك اذإ امو ،ميلعت نودب وأ
.ال مأ ةيلام دراوم نهيدل

فنعلا رثؤي
نيسنجلا نيب
ءاسنلا ىلع
.ءاسن نهنأ درجمل

ددهي فنعلا نم عونلا اذه
ةاناعم وأ ررض هنع جتني يذلا فنعلا .اهتيرحو اهتماركو ةأرملا ةمالس
نم نامرح وأ هاركإ وأ ديدهت نع ًالضف ،ةيسفن وأ ةيسنج وأ ةيدسج
.ةصاخلا وأ ةماعلا ةايحلا يف ثدح ءاوس ،ةيرحلا
تاضرعملا ءاسنلا ىدل فنعلا نم عونلا اذهل ضرعتلا رطخ دادزي دق
يداصتقالا لخدلا تاوذ ،تارجاهملا ءاسنلا ،يفيظولا عونتلا :رطخلل
ىلإ تايمتنملا وأ تارصاقلا ،تادرشملا ءاسنلا ،ضفخنملا
.ةفلتخم قارعأ

نيب فنعلا وه ام
دض فنعلاو ،نيسنجلا
؟يروكذلا فنعلا وأ ةأرملا

2.

؟هل ضرعتأ يننأ فرعأ فيك
• .بضغي امدنع ءايشألا رسكي وأ  /و ةلوهسب بضغي
• .كل كلامك فرصتيو ،طرفم لكشب رويغ وه
• .كسابل ةقيرط رييغت كنم ديريو ،كدقتني
• .نينوكت نم عمو ،كناكم ةفرعم اًمئاد ديري
• ..ةالابماللاو تمصلاب كبقاعي
• .كئاقدصأو كتلئاع نع كدعبيو ،كدقتني
امم ،مكتامداصت نعو ثدحت يتلا ةئطاخلا ءايشألا نع ةلوؤسم كلعجي
• .بنذلاب نيرعشت كلعجي
• .كلذ يف نيبغرت ال تنك ول ىتح ،هعم سنجلا ةسرامم كيلع ضرفي
يف اهيلإ ةجاحب متنك ول ىتح ،مكيدل يتلا لاومألا لك قافنإب موقيo
• .لزنملا
• .كلاومأب مكحتي

فقوم ىلع رشؤم لضفأ
ريكفتلا وه ،انكيرش
رعشن انلعجي ناك اذإ
.ءوسلا وأ ةحارلاب

3.

I.

ىلوألا ةلحرملا
رتوتلا مكارت

II.

ةيناثلا ةلحرملا
ءادتعإلا

III.

ةثلاثلا ةلحرملا
ةحلاصملا وأ لسعلا رهش

؟نيسنجلا نيب فنعلا نوكي فيك

ةقيرطب أدبي هنأ يأ ً،ايجيردت نيسنجلا نيب فنعلا دعاصتي
.اًءوس فنعلا تاقلح دادزت ،ةقالعلا مدقت عمو ةياغلل ةيفخ
،يرود لكشب ثودحلا ىلإ نيسنجلا نيب فنعلا تاقلح ليمت
ددهت يتلا فقاوملا ىلإ ًالوصو ،ةدوملاو ءودهلا نم تارتف هللختتو
ةيفطاعلا ةيعبتلا نم طبار ءاشنإ مزلتست تايمانيدلا هذه .ةايحلا
ةيحضلل وأ يدتعملل ةبسنلاب ءاوس ،اهرسك بعصي نيذلا ةزايحلاو

:ةيحضلا

:يدتعملا

قلقلا

ةئجافم ةيجازم تابلقت

روعشلا

ةبيرغ تايكولس

تايكولسبنذلاب
سفنلا نع اضرلا

يظفللا فنعلا

فوخلا
ةدحِولا
تارارقلا ذاختا

هتبوت قدصت
يف لمألاو مهولاب سحت
دوعوملا رييغتلا
ةلواحم هئاطعإ ىلإ جاتحت
ىرخأ

يندبلا ءادتعالا
يسفنلا ءادتعالا
يسنجلا ءادتعالا
عمتجت نأ ةرورضلاب سيل(
)ثالثلا تاءادتعالا

عيمج يف سيل( ةبوتلا
)تالاحلا
رييغتلاب دوعو
لالتحإلاب كولس

I.

ىلوألا ةلحرملا
رتوتلا مكارت

II.

ةيناثلا ةلحرملا
ءادتعإلا

III.

ةثلاثلا ةلحرملا
ةحلاصملا وأ لسعلا رهش

4.

رطخلا تالاح
• :قباسلا ككيرش وأ ككيرش ناك اذإ ام ظحال
• تايرخألا ءاسنلا ةلماعم ءاسأ دق
• .كقياضيو كدراطي
• .هتكرت اذإ هسفن ءاذيإ وأ كئاذيإب ددهي
• .كبرضيو كرجيو كعفدي
• .كمكليو كعفصيو كلكري
• .خلإ ،كصرقيو ،كرعش دشيو ،ةوقب كدشي
ةحلسألاو نيكاكسلاب كددهي وأ  /و كدقتني
• .خلإ ،ةيرانلا

...يفرعت نأ مهملا نم
”ِكتايح يف ةيمهأ رثكألا صخشلا يه ِتنأ“
.هب نيقثت صخش عم رمألا يشقانو ،يثدحت ،يتمصت ال ،تالاحلا هذه يف
.جورخلل ةقيرط نيدجتس كنأل ،ةدعاسملا يبلطو يلأسا
،تالواحملا نم ديدعلا ىلإ نيجاتحت دق .ةلهس ةيلمع سيل فنعلا نم جورخلا
مامزب يذخأت نأ بجي .ةرم لك يف ىوقأ نينوكتس كنأل يلشفت ال نكل
.اًريغص ناك امهم هنيزرحت مدقت يأ يباجيإ لكشب يرِّدقتو ،كتايح
نم كلذل ،جورخلاب مايقلا نم فوخلا ىلإ تامولعملا صقنو لهجلا يدؤي
.راوجلا يف دراوملا ةفرعم يرورضلا
.اهنم جورخلل دراوم كانهو ،ةميرج اينابسإ يف ةأرملا دض فنعلا
ملب كنذإ ناك اذإ وأ ةماقإ حيرصت نودب ،ةيماظن ريغ ةلاح يف تنك اذإ ىتح
نأ نود ،كتلاح نع غالبإلاو ةدعاسملا بلط كنكمي ،ككيرش نم ةلئاعلا لمش
.كدرط كلذ ينعي
كيلعف ،فنعلا نم عضولا اذه نم جورخلل ديحولا لحلا يه تسيل ىوكشلا
.ةيناجم يهف ،ةصصختملا تامدخلا يف معدلاو ةروشملا بلط اًضيأ

ِكدحول ِتسل ِكنأ...

5.

6.

تنك اذإ نيلعفت اذام
؟غالبإلاب نيموقتس
فنعلا ةلاح عم لماعتلل كيدل يتلا ةينوناقلا قوقحلا يفرعت نأ مهملا نم
فنعلا اياحض ءاسنلل نوناقلا بجومب اهب فرتعملا قوقحلا .ةأرملا دض
،تامولعملا ىلإ ءيش لك لبق لاحُت قوقح يه ،يسنجلا عونلا ىلع مئاقلا
،ةيناجملا ةينوناقلا ةدعاسملا نع ًالضف ،ةلماشلا ةيعامتجالا ةدعاسملا ىلإو
.ةيحضلا ةيامحل قوقح اهنإ .ةيداصتقالا قوقحلاو ،لمعلا قوقحو
سراح وأ يندملا سرحلا وأ ةيلحملا ةطرشلا وأ ةينطولا ةطرشلا غالبإ كنكمي
.ةمكحملا
ميدقت دنع كعم يناجم ٍماحمب ةناعتسالا يف قحلا كيدل نأ يملعت نأ بجي
نوكي امدنع هنيردصتس يذلا غالبإلاو ،كقوقح عيمجب كغالبإو ،ىوكشلا
ريفوتب ةمهاسملا كنكميو ،ةقحاللا ةمكاحملل ةبسنلاب ةياغلل مهملا نم
ديربلا لئاسرو ةيفارغوتوفلا روصلا( كلذ تبثت يتلا ةلدألا لك
ىلإ امو ةيسفنلاو ةيبطلا ريراقتلاو فتاهلا لئاسرل روصوو ينورتكلإلا
).كلذ
دنع .مجرتم ةطساوب اهتمجرتو ،كيلإ تامولعملا هذه لك لاسرإ متيس
.هب نيقثت صخش وأ ةلئاعلا دارفأ دحأ كتقفرب نوكي دق ،غالبإلا

يف بغرت تنك اذإ اًموي  30ةدمل رمتستس يتلا ،ةيندملا ريبادتلا
.ةيندملا تاءارجإلا ءدبب كيماحم يربخت نأ مهملا نم ،اهب ظافتحالا
• :نم ريبادتلا هذه نوكتت دق
• .هترداغم يدتعملا ىلع نيعتيس يذلا يلئاعلا نكسلا مادختسا
• .نيقوعملا وأ رصقلا لافطألاو لافطألا ةناضحو ةسارحو ةطلس
• .تانبلاو ءانبألل يئاذغ شاعم
• .تارايزلا ماظن سيسأت
• .ةيوبﻷا ةطلسلا بحس
• .ةرايزلا ماظن قيلعت
ةبوقعلل يرادإلا ءارجإلا ءدب متي نلف ،ينوناق ريغ عضو يف تنك اذإ
يرادإلا ءارجإلا قيلعت متيسو ،ةينابسإلا يضارألا يف ةمظتنم ريغ كنأل
ةداعإلا وأ درطلا رماوأ ذيفنت وأ ،دحاو كانه ناك اذإ ةبوقعلل
.ةياهنلا يف اهيلع قفتملا

،ةيامحلا رمأ يف .ىوكشلا ميدقت تقو يف ةيامح رمأ يبلطا ،كتمالس لجأ نم
،كتانبو كئانبأ حلاصلو كحلاصل ةيندملاو ةيئانجلا تاءارجإلا ذاختا نكمي
.كيدل اوناك اذإ
:نوكت دق ةيئانجلا ريبادتلا
• .ةليسو ةيأب اهعم لصاوتلاو ةيحضلا نم بارتقالا نم يدتعملا عنم
• .ةنيعم نكامأ يف ةماقإلا نم يدتعملا عنم
• .قحلا اذه قيلعت ،ةحلسأ مادختسا وأ لمح يف قحلا يدتعملل ناك اذإ
• .ةيرحلا نم نامرحلا ،تقؤملا زاجتحالا ىلع قافتالا ةلاح يف

7.

فرصتلا ةيفيك
رطخ فقوم يف

 112مقرلاب يلصتإ
ةلاعفو ةعيرس ةباجتسا رفوي فتاهلا ربع دروم وه  112مقرلا
.نيسنجلا نيب فنعلل ةلجاعلا تالاحلل
:ددحملا عضولا عم لماعتلل ةمزاللا دراوملا ةئبعت متي  112مقرلا نم
ةينوناقلا ةدعاسملاو ،ةيسفنلا ةياعرلاو ،ةيحصلا تامدخلاو ،ةطرشلا
.ىرخألا دراوملا ىلإ ةلاحإلاو ،ئراوطلا تالاح يف ةماقإلاو ،ةصصختملا
وأ اهكيرش نم ةلماعملا ءوس نم يناعت يتلا ةأرملاب لاصتالا مهنكمي
.اهنم بيرق صخش يأ وأ ،قباسلا اهكيرش

ةعاس  24رادم ىلع يناجم فتاه
ةغل  51ــب مامتهالا ةمدخ

8.

ةروشملا ىلإ ةجاحب تنك اذإ
كفقوم نأشب

) (caviفنعلا اياحض ءاسنلل ةصصختملا ةياعرلا زكارم
ىتح ،مزاللا تقولا لالخو ،ةيناجمو ةيصخش ،ةلماش ةياعر زكرملا مدقي
.اهنايسنو ةلماعملا ءوس ةلاح نم صلختلا نم ةيحضلا نكمتت
• .دعوم ىلع لوصحلل غالبإلا يرورضلا نم سيل
• .ةيناجم اهلك
• .ةأرما لك اهجاتحت يتلا ةدملا لاوط ةلماش ةياعر رفوت اهنأ
نيراشتسمو سفن ءاملعو نييعامتجا نييئاصخأ نم قيرفلا نوكتي
• .نيينوناق
فتاهلاب لاصتالا قيرط نع قبسم دعوم قيرط نع اهيلإ لوصولا متي
• 901 101 332.

