أور بٖ صوٌ خ ِ ى زت ِٓ ر غث ُخ (واف ك ٌ ىْ )8002
واٌ ض/دبع ؿخ ع ضبء ك ىً
ٌَيعد ]ٌدٌيوؽنإؽ[إٔـبُّٔخ
_____  :ه ٕف ف زغح

__________________________________________ :ا ؿُ اٌ طبٌ جخ

أ ؿبث ُغ ل جً اٌ جضاَ خ اٌ ز ؼ ٍ ُُ .واٌ ضاد َ ٕ ج غٍ ا ؿ ز ٍّذ هظا ك ىً ال ف ُّب ث ؼض ِٓ اص ٕبْ
________________________________________ٍ:ؼ يَح

________________________ ِ:ـ ٍه

_________________________________ :ذ ي فىُ ّ ىٍ ثش ____________________________ٍ:ذس عح
:ػضٌ ضج واى ذ/داس عح
أّد ذغريٌ هزا سضاء .فً ٍغيل ّ
أُ ٌرض َِّ ذؼيٌٍ ػيى ٍىاضٍغ ٌشذثظ إىى جْظ إّغاٍّّح ]ػ[ٓ/قذ عجّو ,مجضء طفيرل ذشتٍح
ًُ حوه جهود ٓاخوأ ]سو/دُأ[ّقاشح ٍِ إّغاٍّّح جْظ ٍىاضٍغ ٌنىُ ضثطد تذوىح قاّىُ ]وس/أّذ[شنو ّ
ألُ ذؼيٌٍ
عٍغَخ طاىثرل ىِ .وسجؼد إىى اىَؼيَح ٌؼٍِّ أػالٓ ,وقؼد ,اّرقٍد وادذج خٍاس ,سجاء قشأخ اىشنو تؼْاٌح دج.ذ شت ٍح ق اع
خُأ خسكػ ٌ.نىُ أُ ٌغاهٌ فً طْف أّشطح دوُ هزا ٌر ٌّ وٌىقغ شنو ػيى ٍثشد

ِ ؼ ٍىِخ
وأوربٖ )]([53-13-101اٖ صوٌخ لبٔىْٔلبط جٕـُّخ ؿُز ُّ ضّٓ اٌـُبق ِٓ أود ]وع/أٔض[اعرجظ و ًّ رؼٍُُ إًٌ جٕؾ إٔـبُّٔخ
]:أؽ فىٌّىوؽ[ )]277-474ع[(صوٌخ ٌىح ِٓ رغثُخ لبػضح
.اٍرْاع جْغٍّح قثو صواج وداىح إخالص تؼذ صواج ]تىتيٍل عنهىوه[عٍؼيٌ اه
.قاو طيك ]سو/دُأ[هْاك عٍنىُ قثو سضاء أتىٌّح قثو ٌؼيٌ أ ّ
ي ٍظهش ٍِ ٍْغ دَو
أُ ّ
].طدي/فيٓ[ و ,تَا فً رىل ّ
ٌثس جْغٍّا ,قاتو ّقوطاى ثاخ ع ٍ ؼ يَىُ دىه أٍشاع





.وضٍفح اىَرذذز ٌغاّذ ذؼيٌٍ ػيى هزا ٍىاضٍغ ٌريقّى ٌنىُ ووافقد تاىَذيٍّح ٍْطقح ٍشاجؼاخ ىجْح ]ٍرشٌيظ[تشّاٍج ساجؼد

:ال َ ىاف ك اٌ زبٌ ٍ ث بٌ ضوٌ خ ٌ ىح اٌ زغث ُخ ٌ ز ؼ ٍ ُُ وَ ّ ىٓ ال َ ىىْ ػ ٍّذ
;جْغٍّح أو ذظشف شهىاٍّّح طيػُخ ,اىرؼقٍذاخ ٍِ اذّظاه 
;اى رأٌ ٍذ اى ج ْى عح 
;اى رأٌ ٍذ أو ذ شج ٍغ ٍِ اإل ع ر ؼَاه ٍِ ٍاّ غ دَو طشق أو أدواخ 
اىرأٌٍذ ٍِ ّشاط جْغٍّح خاسج ٍِ صواج 

ِؼٍّبد َّىٓ اؿزججذ إًٌ ػفىَّخ طبٌجخ أؿئٍخ ],ص277-474-6-ع[وفك أوربٖ صوٌخ ٌىح ِٓ رغثُخ لبػضح
َؼوص ِؼطُبد صلُمخ
أو
ّ
َوخ صلُمخ أو ِضٍٍّخ ِؼٍىِخ أو رؼٍُمبد َجؼً ثطبٌجبد فٍ هٕف ٌألغغاى ِٓ ّ
.ثشوىم جٕؾ إٔـبُّٔخ
.ححفم اطٖ َْ ]صؽ ؽعفع[عجبء اسزغد وادضح سُبع ٌزؼٍُُ َ ّؼضّي ػًٍ اي

:و لف
دافاقْ ]عو/صْأ[َزضّٓ إٌّهج رؼٍُُ ي هظا ِـٍه رؼٍُّبد
:وقدىي اٌ ّّىا ض ُغ ف ذ وىا صاسً هظا ه ٕض
**ٍؼ يَح إ ع ر ؼَاه ف قظ **
*ٍ ْغ دَو ,ت َا ف ً رى ل م ٍظ واق □
)]ؽُيدوهكُيإ[ ]ٍىد وف ذشّغٍَغٍّىُ[( ]أٌذط[و ]هٍف □
جْغٍّا ّ
ٌثس أٍشاع □
)طثٍؼح تٍّْح ٌَنِ مْد ػٍّْد/ػثاساخ ٍِ دغّاعح(

ٍىى ذج ػ يٌ و طذح
ّغخح إّغاٍّّح
إم غَظ[ٍ-ؼ يىٍح ػ يى ] ع يف
ذاسٌخ ػَيٍّح اغرظاب

□
□
□
□

ُإ طقف(دىه ٍْغ دَو ومٍظ واق ٌَنِ مْد ق ّذٍد مجضء هزا ٍغيل ]أوّثٍغذ[ٍؼيىٍح ,واقؼٍّح
ظّشخ ٍظاهشاخ ػيى مٍف أُ ٌغرؼَو مٍظ واق أو أيّ ٍاّغ اى ظ ْذوق أػ الٓ ٌ نىُ ف ذ ظد( .ح
ٌفىع ,طشق ٍْ],ظ[ىيذَو
.أو أدواخ وال ّ
*

____________________________________________________ :ا ؿُ اٌ طبٌ جخ
:أد وف ذ وذ ف مظ وادضح ِٓ اٌ زبٌ ٍعجبء ل غ

:س ُبعاد

ٔ.مبكبد ثّب أّْ َىهف أػالِٖٕ/ذذ إطْ ٌطفٍزٍ أْ َـبهُ فٍ اي َجغِج

 1س ُبعاد

أٔلطخ _______I

س ُبع 2

ٌطفٍزٍ أْ َـبهُ فٍ اي َجغِج أٔلطخ _______
_____________________________________.

ءاْسدؽاة ٔ,مبكبد ثّب أّْ َىهف أػالٖ/أٔب إِٔخ إطْ
ٔب أفهُ أّْ ؿُـزٍُ طفٍزٍ رٕبػي ثضٍَخ ِٓ َزّبصً لُّخ وٌٓ َذضغ اي
ث بٔ زظبَ َ جغِج ه ٕف ػ ًٍ اٌ ُىَ ِٓ هظا ر ؼ ٍ ُُ.
ِـؤوٌُخ أْ َفُض إًٌ اي ]هغ/هُؾ[هى ؿُىىْ َ.غالت ِىبْ ضّٓ اٌّضعؿخ أصٕبء اٌوٕف فزغح ,ؿُؼ ّوص طفٍزٍ وٕذ سؼَٕخ
.ولضِّذ اي َز ُّ رٕبػي إًٌ اٌلشن ِٕبؿجخ ِ,لغفخ وأ حَيعَيا عَ يراص دمحف ,حعقوَ ] ّعٔجض-ثغ[
س ُبع 3

ارّوً ة أٔب أٔذ فٍ اٌّضعؿخ ضّٓ اٌزبٌُخ اصٕبْ أؿبثُغ أْ َغرّت ولذ أْ َزٕبلق اي َشطّظ ِٕهج ,لجً َجؼً
ر ؼ ٍ ُُ ]أٔ ض/وع[ عاج ؼذ اي ]ِ زغَ ٍؾ[.
لغاع _______

_______خ ٍاس 4
ّ.قاشاخ تَا ّ
أّ ا _
أُ ٌفذض داخو اىظْذوق آّفحٌ/ثشٍج أّشطح ]أًّ وف ز[أّ نش إرُ ى ط ف ي رً أُ ٌ غاهٌ ف ً
ْانَ ةقاعٌ ,حٌْػر دْن ]ف[ٖ/ؿُؼ ّوص ,أٔب أفهُ أّْ ثُّٕب طفٍزٍ َىىْ ال َزض ّّٓ فٍ اي َؼفً جؼء ِٓ إٌّهج رؼٍُُ
ضّٓ اٌ ّضع ؿخ أص ٕبء اٌ و ٕف ف زغاد و ؿ ُ ـ ز ٍُ ر ٕبػي ث ضَ ٍخ َ غر جظ إٌ ً أسغي ػ ٕب هغ ِٓ
ألّْ اٌطبٌجخ َؼٍُ اي َزطٍّت ِـٍه ِبصح ,اٌّؼٍّخ واٌّضعؿخ ]إَٓ وىثغأَلٓ وَش[ ,وفذ ؿآسظ ِـؤوٌُخأٔ ب ؽاٌ ّ ـ ٍه.
ص[) [277-474-5-.حصعاق حٌةعد َْ ْوي حيوص)َؼُّٓ ػًٍ هظا كىً
ٌؾ صٓ[غُغ أّْ ,أؿبثُغ ثؼض اٌجضاَخ ِٓ اٌّـٍه 2هظا عضبء كىً َّىٓ وٕذ أعؿٍذ إًٌ واٌضاد ضّٓ
عٌةاؽأ ٔ] 2ىد ّ
طفٍزه َـزطُغ ال َـبهُ فٍ اي َجغِج ٔلبط رؼٍُُّّخ َؼُّٓ أػالٖ ِب ٌُ ,رذذ صوٌخ لبٔىْ .لجً رؼٍُُ ِٓ اي َؼُّٓ ِىاضُغ
ؿُذبفظ َىلغ أكىبي وٕذ ػًٍ ِجغص فٍ اٌّضعؿخ .وإًٌ أْ عجؼذ هظا َىلغ دغف اإلطْ إًٌ اٌّؼٍّخ َؼُّٓ ػًٍ هظا كىً
ٌ.ذ ّض أصًٔ ِٓ وادضح ؿٕخ
ع
جبء إ كبعح و ك ىً ػبئ ضح و بِ ٍخ إٌ ً ِ ؼ ٍّخ
أّ ا ق ذ ق شأخ هزا ش نو وٌ خ راس وادذج خ ٍاس ٍِ اى قائ َح ٍ ٍ الُ إى ى جاّ ة عات قح.
_________________________________________________________ :واٌ ض/دبع ؿخ ر ىل ُغ
____________________ :ر بعَ ز
www.usoe.org

___________________________ :ر ٍ فىْ ٔ ىِ جغ

:ى ٌٍ أو ]ت ىأسد سوه[ ٌ َ نِ م ْد ق شأخ ف ً ,أو ط ث ؼد ٍِ ,اإلّ رشّ د ف ًٍ ْهج ذ غ

