
 

 

 فقوم نم هدرفمب يتنبأ / ينبأ ةدوع يف يتبغرو ةسردملا ةیلوؤسم ءالخإب دّھعت
تالفاحلا  

 
 ،يروضح نودب لزنملا دوعي نأ هنكمي بلاطلا نأ ىلع قفاوأ ،دنتسملا اذھ عیقوت ربع
 رطاخملاب ملعاو رقأ انأو .)لفطلا ىلع يصو( ينع ةباین غلاب صخش يأ روضح وأ
 انھ موقأ ينألً ارظنو .هدرفمب لزنملا هعوجر دنع بلاطلا اھل ضرعتي دق يتلا
 ،)رخآ يصو يأ نم وأ ينم ءاوس( هباحطصا نودب لزنملل ةدوعلاب بلاطلل حامسلاب
 ةسردمو ،لقنلا ةمدخ مّدقمو ،ةلفاحلا قئاس نمً الك ءافعإو لزانتلاب موقأ ينأف

Rocketship( ،Rocketship (، نیعوطتملاو اھیفظومو اھیلوؤسمو اھترادإ سلجمو 
 ةفاك لمحتا امك ،لماك لكشب مھتیلوؤسم  نم اھئاكرشو اھئالمعو اھیف لمعلل
 وأ ةثرو يأ وأ ،انل يصخش لثمم يأ وأ ،بلاطلا وأ ،انأ اھل ضرعتأ دق يتلا رئاسخلا
 حامسلاب يرارق نع جتنت دق رئاسخ وأ تاضيوعت وأ ىواعد وأ تاباصإ يأ نع براقأ
  .غلاب درف نم فارشإ يأ نودب ،ةلفاحلا فقوم نم هدحو لزنملل ةدوعلاب بلاطلل

 
 

 ،لوألا فصلا وأ لافطألا ضاير يف ةدحاولا ةلئاعلا دارفأ وأ ءاقشألا باحطصاب حمسُي
 مھفيرعت مت دق ناك اذإ عبارلا وأ ثلاثلا وأ يناثلا فصلا يف مھئاقشأ وأ مھبراقأ نم
 نيرخآلا ةلئاعلا ءاضعأ وأ/و ءاقشألا ءامسأ لك ةباتك ىجري اذلو .دّھعتلا اذھ يف لعفلاب
 مھئاقشأ نم مھباحطصا ةیناكمإ ىلع قفاوت نيذلاو ،لوألا فصلا وأ لافطألا ضاير يف
 نأف ،ةلفاحلا يف مویلا ةياھنبً انس ربكألا قیقشلا دجاوت مدع لاح يفو ً.انس ربكألا
 دوجو مدع لاح يف ( ریغصلا لفطلا باحطصاب موقي نأب يصولا وأ رمألا يلو ةیلوؤسم
 ةرم ةسردملل هتداعإ متي فوسف ،ریغصلا لفطلا باحطصال ةلفاحلا فقوم يف دحأ
 ربكألا قیقشلا نأب ءایصوألا / رومألا ءایلوأ مالعإ نع ةلوؤسم ریغ ةسردملاو .)ىرخأ
  ً.اركبم ةسردملا رداغ دق هنأ وأ ،دوجوم ریغ اذھ ةلئاعلا وضع وأ

 
ً الزانتوً ادھعت اذھ نأ كردأ انأو .لماكلاب هاوتحم مھفأوً ادیج دّھعتلا اذھ تأرق ينأب رقأ
  .ةلماكلا يتدارإب هیلع عقوأ انأو ،ةیلوؤسملل ًءالخإو
 
 
 



 

 

 ____________________ :بلاطلا مسا
 ____________________ : يساردلا فصلا

 
 :نيرخآلا ةلئاعلا دارفأ وأ ءاقشألا ءامسأ

 ________________________________________ 
 

____________________________________________________ 
 
  :نيرخآلا ةلئاعلا دارفأ وأ ءاقشألل يساردلا فصلا

 
__________________________________________________ 

 ____________________ :يصولا مسا وأ رمألا يلو مسا
 
  :(0ولا وأ رمألا ()و عيقوت

 
 ____________________ : خــــ5راتلا

 
 

 ئدابملا عابتإل نولھؤملا مھ طقف ةعبارلاو ةثلاثلاو ةیناثلا نینسلا بالط ●
  .MNPS سرادمل ةیھیجوتلا

 
 


