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يلاتلا طبارلا ةرايز ءاجرلا ةباوبلا عقوم ىلإ لوخدلل



نيعم نع



لوبقلا طورش ىلع عالطالل

 لوبقلا طورش طبار ىلع طغضلا



ةيداشر,ا ةلد(ا ىلع عالطالل

 ةيداشر,ا ةلد(ا طبار ىلع طغضلا



 انعم لصاوت



سرادملا ليجستل

 سرادملا ليجست طبار ىلع طغضلا



 ينوناقلا لثمملا تانايب ليجست

ةسردملل يرازولا مقرلا



 لاسرأ متي ليجست ىلع طغضلاو تانايبلا لاخدأ دعب لاوجلا مقر ديكأت
  تانايبلا يف لخدملا يرازولا مقرلل لجسملا لاوجلا مقر ىلا ةلاسر



 لوخدلا ليجست

 لجسملا ينورتكل;ا ديربلا مادختساب لوخدلا ليجست  نالا كنكمي
.كب نيصاخلا رورملا ةملكو



 يتامدخ ةراد. باهذلا  نالا كنكمي



 ىفو  ضوفم وا كلام( ديدحتل ينوناقلا لثمملا تانايب لامكتسا الوا بجي
)ضيوفتلا ةقيثو عفر ضوفم ةلاح

 يتامدخ هرادN ليوحت لمع  متي ظفح ىلع طغضلا دعب



 سرادملا ةمئاق ىلع طغضلا تابلطلا ةراد!



 يرازو مقر بلط هفاض!

 ةسردملا ةفاضأ : ىلوالا ةوطخلا



 يتالك ةسردملا تانايب لاخدأ متي

 ظفح ىلع طغضلا متي تاقفرملا عفرو ةسردملا تانايب عيمج لاخدأ دعب



 ةسردملا تانايب ليدعت وا ةسردملا تانايب ضرع نالا كنكمي



ةسردملا ليصافتةسردملا ثيدحت



يرازولا مقرلا ةفاضأ ةيناثلا ةوطخلا



 ظفح ىلع طغضلا متي تاقفرملا عفر يرازولا مقرلا تانايب عيمج لاخدأ دعب



 يتابلط لالخ ةسردملا ىلع ةيرازولا ماقرالا تابلط لك ضرع كنكمي

:ذيفنت كنكمي ةيرازولا ماقرالا ضرع لالخ نم
 يرازولا مقرلا ليصافت ضرع
 لغشملا وا ميلعتلا ةرادأ لبق نم رارق يأ ذاختأ متي مل هنا ةلاح يف طقف ةحاتم نوكتو ليدعتلل يرازولا مقرلا بحس
 لغشملا نم يرازولا مقرلا ىلع ةيئاهنلا ةقفاوملا مت هنا ةلاح يف طقف ةحاتم نومتو يرازولا مقرلا ىلع بلاط ةفاضأ

تابلطلكضرع
ةیرازولاماقرالا

 لیصافت ضرع
ىرازولا مقرلا

 ىرازولا مقرلا بحس
 لیدعتلل

 ىلع بلاط  ةفاضأ
 ىرازولا مقرلا



dرازولا مقرلا بحس  ةنوقيا ىلع طغضلا متيdرازولا مقرلا بحسل

 يماهمو يتابلط ثيدحت متي اهدعبو يرازولا مقرلا بحس ديكأت ةلاسر رهظتو



 طقف اهليدعتب مدختسملل  حومسملا ةيرازولا ماقرالا ضرع هيف متيو يماهم يرازولا ماقرالا ضرع كنكمي

 يماھم ةمئاق ضرع
ةیرازولا ماقرالا

ىماھم ةمئاق ثیدحت

 مقرلا لیصافت
يرازولا

 مقرلا لیدعت
يرازولا

 ليدعتلا ةنوقيا ىلع طغضلا متي يرازولا مقرلا ليدعتل



ظفحو يرازولا مقرلا تانايب ثيدحت مث



 ليصافتلا ةنوقيا ىلع طغضلا متي يرازولا مقرلا ليصافت ضرعلو



 ىرادأ لثمم نييعت وا ةفاضاو بالطلا ليجست نالا كنكمي يرازولا مقرلا بلط ىلع ةقفاوملا لامتكا دعب

 بلاط ةفاضإل

 بلاط ةفاضإل

 نییعت وا ةفاضا
 ىرادأ لثمم



ىتلا ةیرازولا ماقرالا طقف رھظی
 لغشملا نم اھیلع ةقفاوملا مت

 ىرادأ لثمم ةفاضأ



 ةباوبلا يف باسحلا ليعفت ىلا لوخدلل  يراد0ا لثمملا لاوج ىلا ةلاسر  لاسرأ متي يراد0ا لثمملا تانايب ليجست دعب

 اھیلع نیعملا ةیرازولا ماقرالا رھظی
 وا ةفاضأ نكمیو ىرادالا لثمملا

ةیرازو ماقرأ فذح

 ىرادأ لثمم نييعت



ىرادأ لثمم ليعفت راتخيو لوخدلا ةشاشل هجوتي يراد.ا لثمملا باسح ليعفتل

 ينورتكلإلا دیربلا
 ةلاسرلا يف لسرملا
يرادإلا لثمملا لاوجل



 يراد>ا لثمملا لاوج ىلا ديكأت زمر لاسرا متي تانايبلا لاسرا دعب

 رورملا ةملك نيعت ةشاش ىلا ليوحتلا متي  لاسراو ديكأتلا زمر لاخدا دعب



 لوخدلا ةحفص ىلا ليوحتلا متي رورملا ةملك لاخدا دعب



بلاط ةفاضإ

بلاط ةفاضإ

 اهيلع نيعملا  ةيرازولا ماقرالا ىلع بالطلا ةفاضاو لوخدلا نالا كنكمي



 بلاط ةفاضأ

 رارقلا ذاختال قسنملا ىلا بلاطلا بلط لاسرا متي ظفحلاو بلاطلا تانايب لاخدأ



 ضرع متي فوسو يرازولا مقرلا رايتخا لالخ نم يرازولا مقرلاب صاخلا بالطلا ةمئاق ضرع مدختسملل نكميو
 ةسردملا نم ليدعت ىلا جاتحت يتلا بالطلا تابلط اهيف ضرع متي: يماهم بالطلا ةمئاق
 مرتلاو ةنسلا رايتخا متيو يرازولا مقرلا ىلع ةلجسملا بالطلا عيمج ضرع متي: يتابلط بالطلا ةمئاق

بلاطلا لیصافت

 بالطلا ةمئاق ضرع
ىماھم



 بلاطلا ليصافت



 بالطلا تابلط عيمج ضرعل يتابلط بالطلا ةمئاق ضرعو بلاطلا تانايب ليدعتو بلاطلا ليصافت ضرع اهلالخ نم نكمي

 عیمج ضرع
 لیصافت بالطلا تابلط

بلاطلا
 لیدعت
بلاطلا

 يماهم- بالطلا ةمئاق



 بلاطلا تانايب ليدعت



 رارقلا ذاخت ال قسنملا ىلا هلاسرا ةداعأ متي ظفحلاو بالطلا تانايب ليدعت
 ميلعتلا ةرادا ةقفاوملا تمت ىلا بلطلا ةلاح ليوحت متي ميلعتلا ةرادأ لبق نم ةقفاوملا ءاهتنا دعب



 اهتلاح ةعباتمو ىوكش  ميدقت نم مدختسملا نكمت

ىوكشلا



 ىوكشلا ةفاضأ



 ظفحلاو ةئفلاو عونلا رايتخاو ىوكشلا تانايب لاخدإب مدختسملا موقي

 لیصافت
ىوكشلا



 ىوكشلا ةلاح ةعباتمو ىوكشلا ليصافت ضرع هنكمي






