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سماخلا بابلا

ماتتخ اال

ةص ال خلا .1

ةسردملا ثارتلا باتكلا ملعت ماظن جمانرب قيبطت ..1

  راتيلا ب كوغناف ةيملس اال ةطسوتملا

ثارتلا باتكلا ملعت نم ضرغلا أ.

صنلا عم ثارتلا بتكلا ريسفتو ةءارق ةيفيك كملعي أ)

. لحاق ىنعم وأ ةمامح يبرعلا

يف ةدافتسملا ثارتلا باتكلا تايوتحم قيبطت ب)

. ةيمويلا ةايحلا

و ملعلا لهأ همدختسي يذلا نوناقلا ردصمب فيرعتلا ج)

. جاجحلا

. ةطشن األ معد لئاسوو تايجيتارتسا قيبطت ب.

اإلسال ةطسوتملا ةسردملا يف ثارتلا باتكلا ملعت يف أ)

ةقيرط ملعملا مدختسي راتيلا ب كوغناف رهز األ ةيم

. ثارتلا باتكلا سيردت يف Bandongan

ىلع هريسفت مت باتك ةءارقل بلا ط لك نييعت متي ب)

. ملعتلا دعبو لبق ةيبرع ةمامح هنأ

يدابعم يه: ملعتلا جمارب يف ةمدختسملا بتكلا ج)
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لا. فثأ ةفحتو ، ةيملقلا رهاوج ، هقفلا

، ملعتلا ةيلمع يف ةيفاك ملعتلل ةمز التلاال يهستلا د)

، ةاحمملا ، ريشابطلا ، تاروبسلا ، بتكلا : ًاديدحتو

. يساركلا التو واطلا

رهز. األ سرطب ثارتلا باتكلا سردم ج.

سرادملا نم نيجيرخ مه نوسردي نيذلا نوملعملا أ)

ةيم اإلسال تايلكلا و ةيلخادلا

. ثارتلا باتكلا ناملعي ناملعم كانه ب)

ةفلتخم عاونأ ثارتلا باتكلا ملعت مييقت مدختسي ج)

تاناحتم واال ةيوفشلا تاناحتم اال يهو تامييقتلا نم

. ةيلمعلا تاناحتم واال ةيريرحتلا

. ثارتلا باتكلا ملعت معد لماوع .2

تاسسؤملا و نيملعملا البو طلا رومأ ءايلوأ معد أ)

. ةيدجو ربصب ثارتلا باتكلا سيردتل

ةساردلا ةلصاوم يف ةبغرلا مهيدل نيذلا الب طلا ب)

. ثارتلا باتكلا فاشكتساو

ملعت ةيلمع يف ةيفاكلا ةيتحتلا ةينبلا و قفارملا رفوت ج)

باتكلا
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. اههجاوت يتلا لكاشملا و زجاوحلا .3

اال ةلحرملا نم نوتأي نيسناجتم ريغ طالب كانه أ)

ةسردملا نم الب طلا مظعم لا الزي امنيب ،MIو ةيئادتب

. ةيبرعلا فورحلا ةءارق ىلع نيرداق ريغ ةيئادتب اال

ببسب ملعتلا ةيلمع ءانثأ نوماني نيذلا الب طلا ب)

نم بيرق ةسسؤملا عقوم ألن ةدراب ةيئيب لماوع

األزر. لوقح

. ةفداصملا لكاشملا عم لماعتلا يف دمتعملا لحلا .4

ةباتكو ةءارق نوعيطتسي ال نيذلا الب طلا نم بلطُي أ)

ةءارق ميلعتل ةيفاضإ تاعاس ءاضق ةيبرعلا فورحلا

. ةيبرعلا فورحلا ةباتكو

ملعتلا ةيلمع ءانثأ نوماني نيذلا الب طلا نم بلطُي ب)

. ساعنلا يفتخيل ءوضولا ءام ذخأ

تاحارتق ب.اال

راتيلا ب كوغناف رهز األ ةيم اإلسال ةطسوتملا ةسردمللا (1

ال يكيس كال باتك وه ثارتلا باتكلا نأ ىلإ رظنلا أ.ب

، ةيديلقتلا بيلا األس مدختست ملعتلا يف هتقيرط لا زت

راكتبا نم ثارتلا باتكلا وملعم نكمتي نأ عقوتملا نمف

. ملعتلا يف ةديدج تاراكتبا
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ثارتلا باتكلا ملعتب قلعتي اميف يلو األ موهفملا ب.

، قيبطتلل ةلباقو ةطيسب ناغنودناب ةقيرط قيبطتوه

ميهافملا هذهل باتكلا سردم هبتني نأ عقوتملا نم اذل

لباقلا موهفملا نيب فارحنا كانه نوكي ال ثيحب

. هقيبطتو قيبطتلل

نيثحابلل (2

ىلع ربكأ لكشب زيكرتلا متي نأ لمؤملا نمو               

،و ثارتلا باتكلا ملعت يف الب طلا رود زيزعت

دعب الب طلا اهيلع لصحي يتلا ةيقيقحلا ةمهاسملا

. ثارتلا باتكلا ةسارد


