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 / ِدّىػخ اٌطالة ثُبٔبد اٌطبٌت
 221031242 اٌدبِؼٍاٌشلُ  سػ٘اُ إعَبػيوأفْبُ عفيبُ  اسُ اٌطبٌت/ح

 221031242 اٌدبِؼٍاٌشلُ  سػ٘اُ إعَبػيوأفْبُ عفيبُ  اسُ اٌطبٌت/ح

 ياىضبّ اٌّسزىي /                                      اىزشثيخ اٌىٍُخ / اٌمسُ

 )شهش(                  ِذح اٌزٕفُز اٌىٍُخ اٌمُبدح  اٌّسبق

 )َىَ(                  اٌؼًّ أَبَػذد  ٍإَبد ػٍٍ اٌذخٕ اٌذوزىس اٌّششف

 

 اٌّسزضُفخ اٌّؤسسخثُبٔبد 
 اٌشدبػُخ االثزذائُخ أ ِذسسخ روىس اسُ اٌّؤسسخ

 دوٌُخ   غُش حىىٍِ   لطبع خبص   حىىٍِ   رظُٕف اٌّؤسسخ
   أخشي 

 ٍذسعخ ٗمبىخ 

 1599559653 سلُ اٌهبرف ٍذيش اىَذسعخ : ٍؾَ٘د ّغٌ اٌشخض اٌّسئىي

  اٌجشَذ االوزشؤٍ اىشغبػيخ ثذايخ شبسع اىْخيو  ػٕىاْ اٌّؤسسخ

 

 ٔىع اٌخذِبد اٌّمذِخ واٌمطبػبد اٌّسزفُذح
 ٍششٗع إػذاد اىقبدح /اٌخذِخػٕىاْ اٌّششوع

  ٔىع اٌخذِخ

 اٌمطبع اٌّسزفُذ

  ٍُُاٌزؼ  اٌظحخ  ْاإلسىب  اٌضساػخ  االلزظبد 

  اٌجُٕخ اٌزحزُخ  واالشغبي اٌجٍذَبد  ٍاٌثمبفخ واالخزّبػ    أخشي 

 حذد 

قطبع اىزؼييٌ ٗ رؾذيذاً 

 " اىطالة " .

 ؽالة اىظف األٗه ٗ اىضبّٚ . اٌفئخ اٌّسزهذفخ

 

 اٌخذِخ اٌّمذِخٍِخض فىشح 

ىيظجؾ٘ا قبدح فٚ ٕ٘ ٍششٗع يٖذف إىٚ امغبة اىطيجخ اىَٖبساد اىقيبديخ اىالصٍخ اىزٚ رغؼيٌٖ قبدسيِ ػيٚ رَْيخ رارٌٖ , رؤٕيٌٖ ٕزٓ اىَٖبساد 

 اىَغزقجو ؽيش قَذ ثزؾذيذ اىَٖبساد اىَشاد إمغبثٖب ىيطالة ٗ رؾذيذ أّشطخ ىزْفيز مو ٍٖبسح .

 رؼبٌدهب اٌخذِخاٌّشىٍخ اٌزٍ 
ؼشػذ يؼبىظ اىَششٗع اىَشبمو اىزٚ يؼبّٚ ٍْٖب اىطيجخ ٗ رؾذيذاً اىفئخ اىَغزٖذفخ ٗ اىزٚ رزَضو فٚ اىخ٘ف مٌّٖ٘ عنبُ ٍْطقخ اىشغبػيخ اىزٚ ر

الة طىظشٗف طؼجخ فٚ اىؾشة األخيشح مزىل ٍشنيخ األّط٘اء ٗ اىؼضىخ اىشذيذح ٗ ػذً االخزالؽ ٍغ اآلخشيِ , عبء ٕزا اىَششٗع ىَغبػذح ٕؤالء اى

 ػيٚ اىزخيض ٍِ اىخ٘ف ٗ االّط٘اء ٗ ٍغبػذرٌٖ ػيٚ اىز٘اطو ٍغ اآلخشيِ 

 األٔشطخ اٌّشرجطخ ثبالهذاف اٌزؼٍُُّخ ٌٍخذِخ األهذاف
إمغبة اىطالة ٍٖبساد قيبديخ يزقْ٘ا خالىٖب فُْ٘ االرظبه ٗ اىز٘اطو ٗ 

اىزْظيٌ ٗ ؽو اىَشنالد ىينّ٘٘ا عضءاً ٍِ ػَو رغ٘دٓ سٗػ اىفشيق 

 اىغَبػيخ .

 إػذاد فشيق إّشبدٙ

 مو ٍٖبسح ٗػؼذ ػيٚ ؽذح ٍزؼَْخ ّشبؽبد مو ٍٖبسح 

 رفظيو األّشطخ ٍ٘ع٘د فٚ اىزقبسيش .

رَْيخ ٍٖبساد االرظبه ٗ اىز٘اطو ٗ إداسح اى٘قذ ٗ اىزؼبٍو ٍغ اآلخشيِ ٗ 

 سفغ ٍغز٘ٙ اىقذساد اىجذّيخ ٗ اىفْيخ ىذيٌٖ .

 أّشطخ ىزَْيخ ٍٖبساد االرظبه ٗ اىز٘اطو 

عذاٗه ٗ أّشطخ ارْظيٌ اى٘قذ ٍزؼَْخ األػَبه اىزٚ يقٍُ٘٘ ثٖب يٍ٘يبً 

 ٍ٘صػخ ػيٚ أيبً األعج٘ع , اىقيبً ثؾشمبد ثذّيخ ٗ ػغنشيخ .

إػذاد عيو قيبدٙ يؼٚ أٗى٘يبرٔ مٚ يظجؼ عضءاً ٍِ اىؾو ثذالً ٍِ أُ يفبقٌ 

 ٗ األفنبس اإليغبثيخ اىجْبءح . اىَشنيخ , ٍغيؾبً ثبىَٖبساد

داخو ّف٘عٌٖ ؽ٘ه أّفغٌٖ ٗ ؽ٘ه اىجيئخ ٗ ؽ٘ه رن٘يِ شؼ٘س ايغبثٚ 

اى٘ؽِ ٗ إشؼبسٌٕ ثؼشٗسح دٗسٌٕ فٚ ثْبء ٕزا اى٘ؽِ ٗ رغييشٓ مأُ 



ينّ٘٘ا أقو شٚ يَزينُ٘ اىذفبع ػِ أّفغٌٖ ٗ اىزؾذس ثغشأح , رؼَِ 

 رؾقيق ٕزا اىٖذف ػذح أّشطخ .

الد ٗ األفنبس اىغيش إيغبثيخ اىزٚ ينّٖ٘ب اىطبىت ػِ اىزخيض ٍِ اىَشن

 ّفغٔ أٗ ػِ ثيئزٔ اىَؾيطخ ثٔ .

 ٍفظيخ فٚ اىزقبسيش .ّشبؽبد ػذح رٌ رْفيزٕب ىزؾقيق ٕزا اىٖذف 

 ِٕهدُخ اٌؼًّ وِشاحً اٌزٕفُز

 بشكل سردي ومفصل ومن ثم يتم تفريغها عمى شكل مراحل منهجية العمل
ىزٙ فٚ ثذايخ اىَششٗع أٗالً قَذ ث٘ػغ شؼبس خبص ثبىَششٗع ٗ أّش٘دح خبطخ ثٔ يشددٕب اىطالة ٗ ٕٚ أّش٘دح " ىجيل يب أقظٚ " إٕذاًء ىالقظٚ ا

ٗ صٌ اخزشد ٍِ طف ؽبىجيِ ؽبىت فئ طفبد قيبديخ ٗ ٍٕ٘٘ة يزؼشع ىالّزٖبمبد اىيٍ٘يخ آٍيخ ثأُ ينُ٘ ٕؤالء اىطالة عيو اىْظش إُ شبء هللا , 

ٍؼٌٖ  ؽبىت آخش يؼبّٚ ٍِ االّط٘اء ٗ اىؼضىخ أٗ اىخ٘ف ٕزا االخزيبس رٌ ثَشبسمخ اىَؼيَيِ ٗ اىَششذ اىْفغٚ , عيغذ ٍغ ٕؤالء اىطالة ٗ رؾبٗسد

جخ ألفٌٖ شخظيبرٌٖ ٗٗػؼٌٖ , ٗػؼذ قبئَخ ثأمضش اىطالة ؽبعخ ىيَغبػذح أٗ أمضش اىطالة اىزيِ يؼبُّ٘ ٍِ ٍشنبه ّفغيخ ٗقغ اخزيبسٙ ػيٚ ؽي

ىَششٗع ٗ اىظف األٗه مٌّٖ٘ األطغش ٗ األمضش فئخ رأصشاً ّفغيبً , ٗ مزىل اخزشد ؽالة ٍٕ٘٘ثيِ ٍِ ؽيجخ اىظف اىضبّٚ مفشيق إّشبدٙ يشدد أّش٘دح ا

إمغبثٌٖ ىٖب  أّبشيذ أخشٙ فٚ اإلراػخ اىَذسعيخ , ٍِ خاله فَٖٚ ى٘ػغ ٕؤالء اىطالة اخزشد اىَٖبساد اىقيبديخ اىزٚ عأػَو ػيٚ رذسيجٌٖ ػييٖب ٗ

ٍٖبسح ؽو  –ٍٖبسح رْظيٌ اى٘قذ  –فبخزشد اىَٖبساد اىزبىيخ : ٍٖبسح االرظبه ٗ اىز٘اطو ٗ اىزٚ رزؼَِ " االىقبء فِ اىزؾذس اػذاد فشيق اّشبدٙ " 

ثئمغبثٌٖ شؼ٘ساً إيغبثيبً ؽ٘ه  اىَشنالد ٗػؼذ ىنو ٍٖبسح أّشطزٖب ٗ ٗعبئو رْفيزٕب ٗ األدٗاد ٗ اى٘عبئو اىزٚ أؽزبعٖب ىزْفيز مو ٍٖبسح , ثذأد أٗالً 

, ثؼذٍب فَٖذ ؽجيؼخ مو ؽفو ٗ ٍي٘ىٔ ؽَ٘ؽبرٔ ٍب يؾجٔ ٗ ٍب ينشٕٔ  , ػَيذ ػيٚ إمغبثٌٖ أٗالً ٍٖبسح االرظبه ٗ أّفغٌٖ ٗ ؽ٘ه اىجيئخ اىَؾيطخ ثٌٖ 

اىزٚ أرقْٕ٘ب ثشنو ٍَزبص  , مو ّشبؽ أقً٘ ثٔ اىز٘اطو , شغؼزٌٖ ػيٚ اىؾذيش ٗ ػيَزٌٖ ميفيخ اىزؼشيف ػِ أّفغٌٖ ثؼذٕب غشعذ فيٌٖ ٍٖبسح االىقبء 

ىيقٍ٘٘ا ثبىزؼشيف ػِ أّفغٌٖ أٗ ىيقٍ٘٘ ثئىقبء قظيذح أٗ قشأُ , أرقِ مْذ أؽيغ ٍؼيَيٌٖ ػيئ فنْذ أربثغ اىطالة داخو طف٘فٌٖ أؽيؼٌٖ أٍبً اىطالة 

ُ٘ ٗ يزؾذصُ٘ أٍبً صٍالءٌٕ , ثؼذٕب غشعذ فيٌٖ ٍٖبسح اىطالة ٕزٓ اىَٖبسح ثشنو مجيش مغشد ىذيٌٖ ؽبعض اىخ٘ف ٗاالّط٘اء ؽزٚ أطجؾ٘ا يزنيَ

يزؼَِ قبئَخ رْظيٌ اى٘قذ ٗػؾذ ىٌٖ ٍؼْٚ رْظيٌ اى٘قذ عأىزٌٖ ػِ األػَبه اىزٚ يقٍُ٘٘ ثٖب يٍ٘يبً ٗ اىزٚ رؾزبط ٌٍْٖ إىٚ رْظيٌ فأػذدد ىٌٖ عذٗالً 

إىٚ رذسيت ىَذح أؽ٘ه , ثؼذٕب أمغجزٌٖ ٍٖبسح ؽو اىَشنالد ٗ اىزٚ رٖذف  األػَبه ٍ٘صػخ ػيٚ أيبً األعج٘ع , اىطالة فَٖ٘ا ٕزٓ اىَٖبسح ىنٌْٖ ثؾبعخ

,  ٗػغ األؽفبه فٚ ٍ٘اقف ؽقيقيخ ثنيفيخ اىزؼبٍو ٍؼٖب ٗ امغبثٌٖ اىضقخ ثأّفغٌٖ ؽيش ٗػؼزٌٖ فٚ مضيش ٍِ اىَ٘اقف اىزٚ رزطيت ٗػغ ؽي٘ه ىٖبإىٚ 

ىَغبػذرٌٖ فٚ امزغبة اىَٖبسح ثشنو عيذ , خزبٍبً مو ٍٖبسح ٗػؼذ ىٖب أّشطزٖب ٗ ٗعبئو ىزق٘يَٖب  ٍغ اىزؾفيض  اعزخذٍذ ٍؼٌٖ أمضش ٍِ أعي٘ة

قذً مجيش اىَغزَش ىيطالة ٗ اىَزبثؼخ اىَغزَشح ىٌٖ داخو طف٘فٌٖ ٗ إؽالع ٍؼيَيٌٖ ػيٚ ٗػؼٌٖ مزىل اىز٘اطو ٍغ أٗىيبء أٍ٘سٌٕ , مبُ ٗ ثؾَذ هلل ر

 أمضش رفبػالً ٗ عشأح ػذا ؽبىجيِ يؾزبعبُ ٗقذ أمضش عيزٌ ٍزبثؼزٌٖ اىفظو اىقبدً . ىيطالة ٍِ ؽيش أطجؾ٘ا

 

 أسجىع اٌّذح رغٖيض شؼبس ىيَششٗع ٗ أّش٘دح خبطخ ثٔ . اٌّشحٍخ االوًٌ

اخزيبس اىطيجخ اىزيِ يؼبُّ٘ ٍِ ٍشبمو ٗ فٌٖ ٗػؼٌٖ ٗ  اٌّشحٍخ اٌثبُٔخ

 اىزؼشف ػيٚ شخظيبرٌٖ ٗ اىنضيش ٍِ األٍ٘س , فزٌ

 اخزيبسٌٕ ثبىزؼبُٗ ٍغ ٍؼيَيٌٖ ٗ اىَششذ اىْفغٚ .

 أعج٘ع اٌّذح

ٗػغ خطخ ثبىَٖبساد اىَشاد إمغبثٖب ىيطالة مو ٍٖبسح  اٌّشحٍخ اٌثبٌثخ

 ٍشفقخ ثأّشطزٖب ٗٗعبئو رؾقيقٖب ٗ رق٘يَٖب 

 أعج٘ع اٌّذح

أيبً  3ث٘اقغ أعبثيغ  3 اٌّذح رْفيز اىَٖبساد اىغبثقخ ٗ إمغبثٖب ىيطالة  اٌّشحٍخ اٌشاثؼخ

 ثبألعج٘ع .

 ّششوع ثبٌٕسجخ ٌٍطبٌترؼٍُُّخ ٌٍِخشخبد ؤزبئح  ِخشخبد ؤزبئح اٌّششوع ثبٌٕسجخ ٌٍّؤسسخ اٌّسزضُفخ
 اىشؼ٘س ثبىَغئ٘ىيخ اىنجيشح اىزٚ رقغ ػيٚ ػبرقٚ مَؼيَخ . رؾغِ اىطالة ّؾ٘ األفؼو ٍِ ّبؽيخ اىزفبػو ٍغ صٍالءٌٕ .

 

ٍشبسمزٌٖ اىظفيخ ٗ رفبػيٌٖ ٍغ  رؾغِ اىطالة فٚ اىظف ؽيش صادد

 اىَؼيٌ .

ثزه مو اىغٖ٘د ىزشعيخ ٕزٓ اىَٖبساد ٗ امغبثٖب ىيطالة ألٌّٖ ثأٍظ 

 اىؾبعخ إىيٖب .

 رؼيَذ اىنضيش ٍِ اىَٖبساد ٍضو ٍٖبسح اىزخطيؾ ىيَششٗع ٗ رْفيز إٔذافٔ . ّشبؽ اىطالة فٚ األّشطخ اىالطفيخ مئىقبء األّبشيذ ٗ قشاءح اىقشآُ 

بّٚ االّزَبء ىي٘ؽِ ٗ اىقذط ٗ عبػذرٌٖ ػيٚ فٌٖ رٗارٌٖ ٗ غشط ٍؼ

اىزؼيف ثأّفغٌٖ ىآلخشيِ ٗ مّ٘ذ ىذئ ارغبٕبد ايغبثيخ ّؾ٘ أّفغٌٖ ٗ 

 اىجيئخ اىَؾيطخ .

اىزخطيؾ ألػَو أخشٙ ٗ ٍشبسيغ أخشٙ رخذً اىطالة ٗ رأخزٌٕ ىجش األٍبُ 

ػيٚ  مّْ٘ب ّؾِ شؼت ٍؾزو ٗ اىطالة ثؾبعخ ىَٖبساد قيبديخ رغبػذٌٕ

 ىَظ اى٘اقغ .

 )إْ وخذ( )ِٓ داخً او خبسج اٌدبِؼخ( ششوبء اٌزٕفُز
 طجُؼخ اٌذوس اٌدهخ اٌششَىخ طجُؼخ اٌذوس اٌدهخ اٌششَىخ

    

 

 سأٌ ورمُُُ اٌطبٌت 
 وُف سبػذد اٌخجشح اٌّىزسجخ خالي اٌؼًّ فٍ رمذَُ اٌخذِخ ػًٍ فهُ ِسؤوٌُبره ودوسن وّىاطٓ؟ 

أثزه مبٍو عٖذٙ ىيشقٚ ثَٖبسارٌٖ ٗ ٕزا اىَششٗع أشؼشّٚ ىيظ فقؾ ثبىَغئ٘ىيخ ثو ثبألٍبّخ أؽغغذ أُ ٕؤالء اىطالة أٍبّخ فٚ ػْقٚ يغت أُ 

 رشغيؼٌٖ ػيٚ اىقيبدح ثز٘ػيؼ إَٔيخ أُ ينُ٘ اىطبىت قبئذاً يؤصش فٚ ٍغزَؼٔ ٗ يغؼٚ ىيزغييش ّؾ٘ األفؼو ييَظ ٗاقؼٔ اىزٙ يؼيشٔ .

 

 

 

 أهُ اٌّهبساد اٌزٍ اوزسجزهب خالي رمذَُ اٌخذِخ ٌٍّؤسسخ؟ِب هٍ 

 ٍٖبسح اىزْظيٌ اىَْٖٚ 

 ميفيخ ٗػغ خطخ عيذح إلداسح اىَششٗع 



 ٍٖبسح إداسح اىؼَو 

 ٍٖبسح مزبثخ اىزقبسيش

 ٍزبثؼخ رْفيز خطخ اىؼَو 

 اىقيبً ثَٖبً اىزخطيؾ ٗ اىَزبثؼخ ٗ اىزقييٌ .

 رقذيٌ رغزيخ ساعؼخ ٗ اقزشاػ رؼذيالد .

 

 

 

 اىخذٍخ اىزي قذٍزٖب ىيَؤعغخ ػيٚ عبٍؼزل ٗاىَغزَغ؟ ٗػؼ اىذىيو؟ٍب ٍذٙ رأصيش 

ٕزا يِ ٕزا اىَششٗع أصش ثشنو مجيش ػيٚ اىطالة ّؾ٘ األفؼو ألُ ٍششٗػٚ اعزٖذف ٗ سمض ػيٚ فئخ رؼبّٚ ٍِ اىخ٘ف ٗ اىؼضىخ ٗ ػذً االخزالؽ ثبآلخش

اىَذسعخ مأٗه ٍؼيَخ رقً٘ ثْشبؽ مٖزا ٕزا اّؼنظ أيؼبً ػيٚ اىغبٍؼخ االعالٍيخ ٗ اىزٚ قيو فٚ اىَششٗع ىقٚ رشؽيت مجيش ٍِ قجو اىَؼيَيِ ٗ ٍذيش 

س اىَششف ؟ اىذمز٘س إيبد اىذعْٚ ؽيش أصْ٘ا مضيشاً ػيٚ فنشح اىَششٗع ٗ إَٔيخ أُ ينُ٘ ؽقٖب " عبٍؼخ رخشط اىَجذػيِ " ٗ مزىل عئيذ ٍِ ٕ٘ اىذمز٘

 ٍضيٖب فٚ اىَغزقجو .

 

 

 

 زدشثخ فٍ رحسُٓ فهّه ٌألفىبس وِىاضُغ دساسزه اٌدبِؼُخ؟وُف سبهّذ اٌ

 

ٗ أؽغغزْٚ ثبىَغئ٘ىيخ اىنجيشح , ٗ أّْب عبَٕذ اىزغشثخ ثشنو مجيش فٚ إػطبئٚ خجشاد مضيشح ىٌ رَْؾْٚ ايبٕب أٙ ٍبدح أخشٙ مّٖ٘ب ىَغزْٚ ثبى٘اقغ 

 مطالة اىَغزَغ يؾزبعْب ثشنو مجيش .

 

 أخشي؟وُف سزسزخذَ ِب رؼٍّزه فٍ ِىالغ 

٘س إيبد ثظفزٚ مَؼيَخ عأعزَش فٚ ػَو ٍششٗع مٖزا ٗ ىِ أر٘قف ثبّزٖبء ٍبدح أٗ ٗقذ اىَششٗع اىَؾذد ٍِ اىغبٍؼخ , ثو عأعزَش ثٔ ؽ٘اه اىؼبً اىذر

شٙ اىقذط رؾزبط مُ٘ ٕؤالء اىطالة أٍبّخ ٗ ٍِ ّبؽيخ أخاىذعْٚ ؽفظٔ هللا ثبقزشاؽٔ ىيَششٗع  رشغؼذ عذاً ٗ أؽغغذ ثبألٍبّخ اىَيقبح ػيٚ ػبرقٚ 

 ىغيو قيبدٙ قبدس ػيٚ فٌٖ اى٘اقغ ٗ قبدس ػيٚ اىذفبع ػِ قؼيزٔ .

 

 

 

  اٌزىلُغ / اٌزبسَخ أفٕبْ سفُبْ اسّبػًُ سضىاْ اسُ اٌطبٌت

 

 سأٌ ورمُُُ اٌّؤسسخ اٌّسزضُفخ
  ٍغُش ِشض   ٍِشض   خُذ 

عَؼبء ٗ ىيظ ٍذسعزٚ فقؾ ىٖزا اىزذخو ألُ اىطالة ثأٍظ اىؾبعخ إىٚ ٍٖبساد اىقيبدح ّؼٌ رؾزبط اىَذاسط ؟  رحزبج اًٌ هزا اٌزذخًهً وبٔذ اٌّؤسسخ 

 اىزٚ رغبػذٌٕ ػيٚ األقو ػيٚ فٌٖ رارٌٖ .

, اسرذاء اىضٙ اىؼغنشٙ ٗ قيبً اىطالة ثؼَو ؽشمبد ػغنشيخ مبىضؽف ٗ رزقبؽغ فٚ أٍ٘س قيييخ ؟  هً رزمبطغ أهذاف اٌّششوع ِغ رىخهبد اٌّؤسسخ

 االٍغبك ثبىجْذقيخ يخبىف عيبعخ ٗمبىخ اىغ٘س اىزٚ رشفغ مٖزا اىضٙ , فنشح ٗ رطجيق ٍضو ٕزٓ اىَشبسيغ سائؼخ عذاً .اىقفض ٗ 

 ّؼٌ عبػذد اىطالة ثشنو مجيش ّؾ٘ األفؼو ٗ اىزخيض ٍِ اىؼضىخ .ثئػزمبدن هً سبهّذ إٌّهدُخ اٌّمزشحخ فٍ حً اٌّشىٍخ؟ 

 ّؼٌ هً حمك اٌطالة إٌزبئح اٌّشخىح ػًٍ طؼُذ اٌّؤسسخ؟ 

 .ّؼٌ ّشغغ أٙ شئ يخذً اىطالة ٗ يؾقق ٍظيؾزٌٖ هً رشدغ اسزمجبي خذِبد ِٓ لجً اٌطٍجخ فٍ األػىاَ اٌّمجٍخ؟

 ِالحظبد أخشي: 

 

 

  / اٌزبسَخ اٌزىلُغ اٌّذَش : ِحّىد ٔدُ . فٍ اٌّؤسسخ اسُ اٌّششف

 

 سأٌ ورمُُُ اٌىٍُخ / اٌذوزىس اٌّششف 
  ٍغُش ِشض   ٍِشض   خُذ 

  اٌزىلُغ / اٌزبسَخ  اٌدبِؼٍ اسُ اٌّششف

 

 / اٌّالحك لبئّخ اٌّشفمبد

 رمبسَش َىُِخ/شهشَخ/أدبص  طىس 

 ِحبضش اخزّبػبد  ِمبثالد 

 ًِّحبضش وسش ػ  ِخططبد / سسىِبد 

  أدٌخ  دساسبد 

 حذد أخشي ...................................................................... 

 


