
تاديرغت  ةلسلسب  رمتسن 
ةينكسلا  _ ينابملل _ يدوعسلا _ ءانبلا _ دوك #

تاساسالاب ةقلعتملا  تاطارتشالا 

تاساسالا  لوح  دوكلا  يف  ةدراولا  تاطارتشإلا  مهأ  نم 
: يتالا

نع 300  يلفسلا  حيلستلل  لاعفلا  قمعلا  لقي  نا ال  بجي  - 1

 . مم نع 400  لقي  نا ال  بجي  تاساسالا  كمس  نا  يأ  مم ( 

عبتي



ةبرت  ىلع  ةدونسملا  تايضرالا  تاطالب  ميمصت  دنع  - 2

SBC 201 دوكلا ىلا  عوجرلا  بجي  ةيخافتنا ،

.رتم  نع 1  دعاوقلل  رغصالا  دعبلا  لقيال  نا  بجي  - 3

بجي  ةدعاقلا ، زكرم  يف  دومعلا  زكرمت  مدع  ةلاح  يف  - 4

نم  ةجتانلا  موزعلا  ىلع  ًءانب  دعاوقلا  ةحاسم  نم  ققحتلا 
.ةيزكرماللا

ريثأت  تحت  اهب  حومسملا  لمحتلا  ةردق  زواجت  مدع  بجي  - 5

.كلذ  نم  ققحتلا  بجيو  ةقبطملا ، موزعلاو  لامحألا 

or 0.0018  0.0033 نع حيلستلا  بسن  لقت  نا ال  بجي  - 6

نع  حيلستلا  نابضق  نيب  تافاسملا  زواجتت  نا ال  بجي  - 7

.مم  200



يزاوملا  حيلستلا  عضوي  ةلصفنملا ، دعاوقلا  ةلاح  يف  - 8

  ) لوطالا بناجلل  يزاوملا  حيلستلا  قوف  رصقالا  بناجلل 
 (. ليوطلا هاجتالاب  شرفلا 

ةجرحلا  عطاقملا  يف  تيبثتلا  لاوطا  نم  ققحتلا  بجي  - 9

ةفاح  دنع  يسايق  فاطخب  نابضقلا  يهتنت  نا  بجي  - 10

.تيبثتلا لوط  باسح  قيرط  نع  رمالا _  مزل  اذإ  ةدعاقلا _ 



يف ميمصتلا  ريياعمب  ةقلعتملا  تاطارتشالا 
ةينكسلا  _ ينابملل _ يدوعسلا _ ءانبلا _ دوك #

ةيئاشنإلا  تاططخملا  عوضوم  يف  دوكلا  طرتشا  - 1

اهيلع  فراعتملا  ةيقفالا  طقاسملا  تاحول  ىلع  لمتشت  نا 
ةفاكب  فقسالا  تاحولو  ةدمعالاو  رواحملا  تاحول  ًاقباس  (

اهليصافت 
ليصافتلا ةروصلا 



يتالا  لمشت  ةيسأر  ةيئاشنإ  تاططخم  دادعا  ىلا  ةفاضإلاب 
يف 

ةينكسلا  _ ينابملل _ يدوعسلا _ ءانبلا _ دوك #

.قباوطلا  ددع  - 

باعيتسال  ةمزاللا  ةحاسملا  ةاعار  عم  قباط ، لك  عافترا  - 

.فييكتلاو  فرصلاو  هايملا  تاديدمتو  ةقاطلا  عيزوت 
.هلكشو حطسلا  ليم  - 



ىلع دوكلا  صن  امك 
جمانربلا  ديدحتو  يئاشنإلاو  يرامعملا  نيب  قيسنتلا 

يئاشنإلاو يرامعملا 
قفو  عقوتملا  قيرحلا  فينصتو  لامحالاب  مامتهالا  ةرورضو 

ةقلعتملا  عقوملا  تامولعم  كلذكو  ثلاثلا ، لصفلا  تابلطتم 
دارملا  داوملا  رفوت  نم  دكأتلا  كلذكو  فيرصتلاو ، لويملاب 

اهتدوجو اهعونو  ءاشنالا  يف  اهمادختسا 





يدوعسلا  _ ءانبلا _ دوك  # نع تاديرغتلا  ةلسلس  يف  رمتسن 
ةطقن  يف 11  صخلتت  ةدمعألاب (  ةقلعتملا  تاطارتشالا  مهأ 

 ( لسلستلا يف 
SBC-1102

ةلصتملا  ةدمعألا  عيمجو  ةيجراخلا  ةدمعألا  ميمصت  بجي  - 1

لامحأ  عم  ةقفارتملا  موزعلا  ريثأت  تحت  ةيواستم  ريغ  روحبب 
.ةيروحم

 SBC-1101 ةيدحلا ميمصتلا  ميق 
ةينكسلا  _ ينابملل _ يدوعسلا _ ءانبلا _ دوك #

يف  يضرعلا  عطقملل  رغصألا  دعبلا  لقي  نأ ال  بجي  - 2

ةيرئادلا  ةدمعألا  يفو  مم ، نع 200  ةليطتسملا  ةدمعألا 
.مم  نع 300 

ىلا  ليوطلا  يضرعلا  عطقملا  دعب  ةبسن  ديزت  نا ال  بجي  - 3

نع 3. ريصقلا  دعبلا 





الأ  بجي  يناسرخ  رادج  عم  ةينبملا  ةدمعالا  ةلاح  يف  -4

دومعلل  لاعفلا  يضرعلا  عطقملل  ةيجراخلا  دودحلا  ذخؤت 
يضرعلا حيلستلا  دودح  جراخ  مم  نم 40  رثكا 

عطقملا  دعب  لقي  نا ال  بجي  ةيلخادلا  ةدمعألا  ةلاح  يف  -5

نم  نع 1/10 ةزيكرلا  هاجتإل  يزاوملا  دومعلل  يضرعلا 
ةيبناجلا زئاكرلا  نيب  ةيفاصلا  ةيسارلا  ةفاسملا 

ةدمعألل  يلوطلا  حيلستلا  ةحاسم  لقتال  نا  بجي  -6

ةحاسم  نم  نع 0.06 ديزت  الو   0.01 نع ةحلسملا  ةيناسرخلا 
عاطقلا

يلوطلا  حيلستلا  يف  همادختسا  حومسم  رطق  لقا  -7

مم ةدمعألل 14
نع  يلوطلا  حيلستلا  يف  حيسكتلا  ليم  ديزيال  نا  بجي  -8

لفساو  يلعأ  حيلستلا  بيضق  ءازجا  نوكت  نا  بجيو  1/6

دومعلا روحمل  ةيزاوم  حيسكتلا 





SBC-1101 تاناكلاو ديدحلا  تابلطتم 
دومعلا  هجو  حايزنا  دنع  ةيلوطلا  نابضقلا  ينث  عنمي  -9

اهطبرو  ةلصفنم  رياشأ  ريفوت  بجيو  رثكا ، وا  مم  رادقمب 75
ةيلوطلا نابضقلا  عم  لخادتلاب 

ثالث  ريفوت  بجي  ةدمعألاب ، تارمكلا  ءاقتلا  لصافم  دنع  - 10

يسأر  دعابت  عم  لصفملا ، لخاد  لقالا  ىلع  دومع  تاناك 
مم ىصقأ 150 دحب 



اهبتر ةمدخ  قيرط  نع  تاحفصلا  هذه  ءاشنا  مت 

(https://www.rattibha.com)

روصلا عيمج  كلذ  يف  امب  تاحفصلا ، هذه  تايوتحم  نإ 

اهعم ةلوقنملا  ةيجراخلا  تالصولاو  تاقفرملاو  تاهويديفلاو 

ءانب اهؤاشنا  مت  روشنملا ،)" اذه   " مساب ةعمتجم  اهيلإ  راشي  )



مدقي اهبتر  باسح  .رتيوت  عقوم  نم  نيمدختسم  / مدختسم بلط  ىلع 

نم تاديرغتلا  تايوتحم  خسنل  يرشب ، لخدت  ريغ  نم  ةيلآ ، ةمدخ 

ةلباق  PDF تاحفص نيوكتو  يلاقم  بولسأب  اهرشنو  رتيوت  عقوم 

ىجريو .نيمدختسملا  / مدختسملا بلط  دنع  ةعابطلاو ، رشنلل 

روشنملا اذه  يف  ةدراولا  تايوتحملا  عيمجو  ءارآلا  نأ  ةظحالم 

عقوم .اهبتر  عقوم  ءارآ  ةرورضلاب  لثمت  الو  بتاكلا  ءارآ  يه 

نوناق يأل  تافلاخم  وأ  ررض  يأ  نع  ةيلوؤسم  يأ  لمحتي  ال  اهبتر ،

.روشنملا اذه  تايوتحم  نع  هجتان 


