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 تعريف االرشاد االكادميى 

  تعهياااكةال اااهكا  اااة كةارس اافك ر اا ا   ك ككالارشاا الاكالاداا الاخدمك اشاافكةشااهةف فكك  ااا كة اا

 ةقساا ش  كةاعسد اافك ك ش اا  اكخداايكةمنااهي يةكشااوكةارس ااف ك ا خاااكةاهخ خاافك ةمناااش اكةا اا ك

توفه اا كةارس ااافكالكم   تدااا كخاا وكتجيااايال وك تاااوخر  وك    اا ركةنااااهرةاك     ريااافكةن   اااجفك

 ةا  كتكئوكقارة  وك ةشر ن   و.

 الا    فك الا    ريفك.كتسج يكةناهرةاكةاارة  ف 

 خشاااه ةكب اجااا كشاااوكباااكيكةا النااا ش كا  اااوةكشهشااااةكك02خخياااككارااايكخةاااوك   ااافكتاااار  ك

اد الاخد اااا كا ااااوكبااااوةلكالارة اااا  وكا ا الناااا ش ك كن اااا كةا خااااه ك ك ااااو كت ااااوةكةن داااافك    اااا فك

اسدهشاك د الاخدىكها ك كنايكةنشا كاكةا ا كتوةخااكةالاكيكشاوكلالاةرركاسدااهرةاكةاارة ا فك

اككتحفياااااالكةالاااااكيك تااااا ك كلالاةرركاسوقااااالك كةاعكقااااافكاااااايةكةالاااااكيك كاخةااااا  ك   ااااافكةا اااااار  

  شس خاركةالكيكةن عثالخوكك.

:  

 :كالارتا  ككادس وىكةال اهكخوكبهيقي ا كالارش الاكالاد الاخدمكة  ك

 شس خاركةال اهكفيكالاخاةالاك ةا خل طكنس اجساكةاعسدمك.  -1  

 .كة  كة  دهةرهكف كةا فوق توخ اكةال اهكا  رش الاةاكةا يكتؤالايكك-0   

 ةا  كيسجس  كف كةاتالم.شس خاركةال اهكفيكة    ركةناهرةاكةاارة  فك -3  

 ك   شع  نفكةال اهكخل كت   زكخسهةتاك تحا قكةا   حكةننشوالا.كك-4   

 ار ففكةنوةخ  ك.كةال اهك عفكةاياركااىكةنهشاكالاد الاخدمكمحيكشش دي -5   

 

االرشاد االكادميي أهمية  

 االرشاد األكادميى

\ 

: 
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 بعض الحاالت التى تستدعى التدخل المباشر للمرشد االكاديمى منها:هناك 

 ةنخف ضكشف جئكف كالاالاة كةاارةس  كالا ةكا ج يكش الره.ك-1

 بسهكغيالكش الركاس أخ يكة كالانسح يكشوكةارس ف.ك-0

 شر  ىكشوكقجيكةخة  ك   فكةا ار  كنولك سوت  اك سج فكشس دهركخظ ه  كةال اه.ك-3

 ل كةا عجيالكخوكشش دساكة ك صف  كبشريك ةضح.ضعاكقارركةال اهكخك-4ك

 شظ  هكا رزركمح  اكخد افكشوكالارتج ككا كالانج طكا كةاكشج  ركا كةا أس.كك-5

 

 

 

 

ةنهشاااااك داااا الاخدمك ااااوكاناااااكةاساااا الاركاخةاااا  ك   اااافكةا ااااار  كا ارس اااافك ياااااومكم اااا ةكةمج اااااكشااااوكاخاااايك

اتالةشاااا اكخ ااااهكخلاااا كةال اااااهكةمجاااا شد كةا ا اااااكم اااا كشاااا كشهشاااااهك.  اااا ككبعاااا ك كةال اااااهكشساااا اجي

كااااااأةكةنهشااااااك دااااا الاخدمكيعدااااايكايااااا محكةال ااااااهك  اااااوكفااااايكش الاااااافك يكا ك  ك ت اااااالك
د
 دااااا الاخدىكخسدااااا 

 اسل اهكشن  :

ةمحااهعكخلااا كتحاخااااكشوةخ ااااكةناااا اكاكشااا كةنهشااااك دااا الاخدىكةمنااا عكااااكك  اتاااالةمكاحةاااور  كك-1

،ك خامكةا غ هكخن  كل كاظه كب رئ.
د
 خد ع 

 ةنش رتفكش كةنهشاك د الاخدمك ش  قش اكفيكديكش كي وكشس اجسكك د الاخدم.ك -0

ةمحااااهعكخلاااا ك ن فاااا لكا مناااااش اكةاع شاااافكةا اااايكتوفه اااا كةارس اااافك ةمج شعااااف،ك ةا اااايكخوخ ااااككلار اااا ك -3

 ةنهشاك د الاخدم.

 د الاخدم.ةمحهعكخل ك   د لكا ي ئحكةنهشاك  -4

 ةا وخاكة  كةنهشاكالاد الاخدىكخ اكنا ثكاىكششرسفكب رئف.ك-5

  خوالاك   سفكةتي لكشج شهكايةكةنهشاكالاد الاخدىك ةال اهكشثيكةا س فوةكة كةا الخاكالاا تال نى.ك-6

 خامكتخلىكةنهشاكالاد الاخدىكخ اكنا ثكاىكششرسفكا ا وخاكةنج شهكة  كةالاةرركةارس ف.ك-7

 

 حاالت تستدعى تدخل  املرشد االكادميى

 

 ب الالط و رشد األكادميىامل العالقة بني
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خ دايكفتاالركتااريهكخدلا ك كخاايكخس ااكاةكةال اهككاةككخل ت كك ئحفكاهن ش كةاي اافكالادس ن  فك

  خفكشع دار(كتحلكلشهة كخةوك   فكتار  كش خياكك لااككفا كك122  خفكتاريهك 022خوك

 اا خفكشع دااااركك122ا إلضاا ففكل اا كخاااالاك .اناااىكةنؤ ساا اكةاياا اا فكةا اا كخاه اا كش ساا كةارس ااف

  .ةا عس د فكتاريهكلدس ن رىكف كلناىكةنستشف  ا

 ربااااااطكةنح ااااااوىكةا عس دااااااىكبسااااااوقكةاعداااااايك ةشاااااااةالاكةالااااااكيكا نعسوشاااااا اك ةن اااااا رةاكةن   اااااافكك

  ش  رةاكةا وةصيكةاكزشفكند ر فكةن  فك،ك

 ،ربطكةنؤ سفكةا عس د فكاد  دع  كةنح طك شش كتاك 

 تا اا وكةاوةقاا كةافعلاايكاااا ركةاياا ا  كفاا كةن  داا كةااا ىكيعداايكااااك،ك شح  ااافكالارتااا  كم اا ةكك

 ةاوةق ك.ك

 خمرجات التعلم املستهدفة للتدريب الصيفي :

1     

 اةكخ عااااااه كةال اااااااهكخلاااااا كالاالا ياااااافكةنساااااا خاشفكفاااااا كةاسااااااوقكةنيااااااهيك،ك خهخ   اااااا ك باااااااةئس  ك

 ةمج نب فك،ك شوةن كة  خاةش  ك. ةا  اكخدس  ك،ك اخهةض  ك

 اتثااااااالك شااااااهةضك ةنشاااااا ديكةابااااااح فك الان   خاااااا اكةالج اااااافكشاااااا وخ كفاااااا كاةكخااااااارككةال اااااااهك

 ةن  د كةنح طكااك.

 اناثكةا لورةاكةاعسد فكف كش  لك الا يفك.ةال اهككخوةتهاةك 

 .اةكخ عسوكةال اهكة  خاةمكةنيللح اكةالج فك ةاي اا فكةاعسد فكةابح حفك 

 اةكخ عه كةال اهكخل ك لوةاكلن   ك تين  ك ضد ةكخوالاركةن   كةاا ةئمك.ك 

 

  يدايي الصيفي املالتدريب 
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0  

 تخزيوك نفظكالاالا يفكالهيافكصح حفك.ةال اهككخ عسواةك 

 .اةكخ  اكةال اهكش  رةاكصه ك الا يفك ةا ع شيكش كةنهض  ك ةمجد ور 

 اةكخ تسهكةال اهكةن  رةاك الاةريفك ةا   ريفكةاكزشفك الاةرركةاي اا فك.ك 

 .اةكخ اريكةال اهكخل كبع كةمنلوةاك ةن  رةاكةاعدس فكةن جعفكالاة يكشي ن ك الا يفك 

3  

 كاص كككشوكشنيي اكةال اهككخ تسهاةك
د
 .ا كق  اك ق وكةن  فك،كاح ثكتيجحكخز ة

 تعةوكفع لكف كفهيقكخديك.اةكخ د وكةال اهكشوكةاعديك 

 اةكيستثدهكةال اهك ق اكاث   كشزة ا اكش   اكايورركشثدهرك شف ارك.ك 

 اةكخ تسهكةال اهكشج الاى ك ش  رةاكةا عس وكةنس دهك ةا عسوكةا ةتمك.ك 

 يظام التدريب 
 

 ب اج ك.ك35ل  كك05تتالة حكشوككخ وكتاس وكةالكيكل  كش دوخ اك 

 الاشااااااهة كخلاااااا ك اااااا ركةن دوخاااااا اكشااااااوكقجاااااايكاخةاااااا  ك   اااااافكةا ااااااار  ك شعاااااا  نمك   اااااافكخاااااا وك

 ةا ار  ك.

 خ و  كةننسقكةاع مكاس الن ش كالادس ن رىكش دفكةا نس قكةاع مكاس اريهكةاي فمك.ك 

 .خ وكتا  وكاالاة كةالكيك كلكةا اريهكةاي فمك 

 يكخلاا كتحسااي اكراىكةالااكيكبشااريك اا وىكفاا كنظاا مكةا اااريهكةاياا فمك ةاعدااخاا وكة اا لكلك

 ا   كخل كتعس ا   وك شاتالن   وك.
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 .غيالكشسدوحكن  ئ  كا اا ولكا ا س فوةكةنحدولكالاة يكق خ اكالاش ح ن اكك 

 الاة يكق خ اك ش ح ن اك.كغيالكشسدوحكا ا ا ية 

 خل كخد  كةالكيكةا وةخاكالاة يكق خ اكالاش ح ن اكقجيكةاجا كبعشهركالاق ئقكخلا كالاقايك

ااااك ككاةمن صااكد رن اااكةاعاا مكةمجاا شدي كيساادحك ىكب اااهكاااا ولكق خاافكالاش ح ناا اكاااا ةك

 كخلاا كةال ااااهكاةكخاااومكاتسساااس د  كاسساا اكةنكناااظكقجاايكة ااا كمك رقاافكالاخ اااافك كة ااا كش 

 ش اكبعاكتسس داك رقفكالاخ افك.

 .اوكخد حكةال اهكاتثالكشوكتهة فكةخ افك ةنارك 

 .كيسدحك ىكب اهكادغ الارركق خفكالاش ح ةكقجيكشه ركنياكةاوقلكةنحاالاكاكش ح ةك  

 كلثا رهكةاشاغهكخا وكخدايكشحةاهكا كشح  اافكةاغا كاف كن اااكضاجطكةال ااهكفا كن اافكغا ك 

ةالج افك ة ا  لكةنا الاركا حاخااكشااىكة ا ف الاركةال ااهكاسوةقعاكاداهكةالج اكادعهفاكرئاي ك

شااااوك  اااا سفكةاغاااا ك ياااا وكةا حا ااااقكشاااا كةال اااااهكك كلن ا اااااكة اااا كش ساااا كةا أالاخااااهك ا اااااةئىك

  ت ار كةاعاوب اكبجا كن كخل :

 نهش ةكةال اهكشوكشاهرةاةجطك 

 نهش ةكةال اهكشوكشاهركةاةجطك كةناهركةا ىكخس اكف كخا لك ش ح ةكك 

 شااهركةاةاجطكة اهككشااهر ةاسا اقكا ا كةلةكد نالكةةنااهركةاةجطك  كشاهر شوككةال اهكنهش ة

 لش ح نىك.

   نهش ةكةال اهكشوكفييكالارةس 

 نهش ةكةال اهكشوكخ مكالارةس  ك 

 فييكةال اهكن  ئ  ك 

  

 تعليمات اإلمتحايات لطالب الكلية 
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 اااافكشاااا وىكةال اااااهك،كن ااااثكنخوخااااكا ارس اااافكنظاااا مكنهةخعااافكن اااا ئ كالاش ح ناااا اكةا ظهيااافك لاااااككفاااايك

ةنوخاااوالاكاااااىكش  اااهكشااا وةكك–ادهةخعااافكتهة ااافك خ اااافكك–خااااومكةال ااااهكاداااي كةا داااول كةمنااا عك

 كل لااا ركةال ااااهكا ت  ااااككلةك خااااك–ةالاااكيك،ك يااا وكبعااااكلااااككخدس ااافكةنهةخعااافك تباااح حكةمنلاااأك

 ةافحكك.

 

ا ن اا ةك لاااككشااوك ااكلكةاوناااهكةالج اااك ةاع اا الاهككسجاااك كةال اجاا اةارس اااكةااااخوكةاللاايكاسلتاااامك

 ي ااااوةفهكم اااا كالابجاااا  ككةالسجاااااا مج شعاااااكن ااااثكتشاااا ديكةمج شعاااااكخلاااايكخ اااا الاهكش  اااازهكاس شاااااكخلاااايك

ا افهقااكالا  ا كا ارس ااك ن ا ككةال ااه شع  نر وكا ااخوكةنس خاهكاسل اهك لاككااةخاكشوكةا ح قك

خحااقكشااوك ااكلكتااااخوكبسااهكااسااوكشاا وةكةالااكيككا حويساااكة اايكةاع اا الاهكا مج شعاااككتداا ككاتخهي اا

   خهة كالافتالكةا  شيةكةايح ككلكاسل اه

 ةنشورهكةابح اك ةالج اك 

خداايكلااجيكبلاايكاسلسجاافكفااا كةافهقاافكالا  اا ك ن اا كةافهقاافكةمن شسااافكيسااجيكااااكخاااالاكشاااهةاك 

ةاع اااااا الارك ةاسااااااجيكةنهضاااااا  ك ةاعكجاااااايكاسلسجاااااافك الاخاااااا زةاكةا اااااا كنياااااايكخسر اااااا كةاتااااااالالاالاكخلاااااا ك

 تاااخد  كاققسا مكةاعسد اافكنهةخا ركةالسجافكفاا كنساهكةمحةاورك ةاغ اا يك تا اككالا  جاا رةاك

  ةا ا  د اكةنخ سففك.

 ةا شاكةالليكخليكةالكيكةناجوايةكناخث كا مج شعاك ةالسجاكةاوةفاخو 

ةابسااا لاك ةاشااا ئعاك تحويااايكةمحااا  اكةنهضااا اكةنعاااااهكة ااايككتاااوفيالكةاعاااك كةااااكزمكاكشاااهةض 

ةن ع قاااااركشاااا كةمج شعاااافكشثاااايكةنع اااااكةاللاااا كةااااااوشىكااااااشن ورك،كشستشااااف  اكستشااااف  اكةن

 كةالسجاكا  شعفكالا   اريفك.

 لشكاوى اخلاصه بنتائج االمتحاياتا

 

 خدمات الدعم الصحى
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 .ةخاةالاكةا ا ريهكةالج اك 

خااااااااك كناااااااااكاكةافشاااااااايكةارساااااااااوىكخاااااااااوكبهيااااااااقكتحدااااااااايكنفاااااااااا اكخسساااااااا اكةاغسااااااااا يكةارساااااااااوىك 

  ع قاركش كةمج شعفك.ا نستشف  اكةن

 

 

 

 

     

ةخ داا الاكشاا  الاةاكةاا اااكاسلااكيك ة اا د رةاكالااحاا ثكالاخ د خ اافك ة اا د رركالا اا ع رركشااوك 

 . ةن  جف

خ شعافكالاشن اوركل ا كك–دس فكةايا اافكةخ د الاكا  ةكةمح افكاسلكيكةاهةغجيةكف كةا حوييكشوك 

  .كدس  اكا هىك

ةخ دااااا الاكةنح اااااوىكةاعسداااااىكةاااااا ىكالار ااااااكةالاااااكيكةاهةغاااااهكفااااا كةا حويااااايكشاااااوكةارس ااااافك اااااكلك 

 .  وةاكالارة  ا

 .ة  خهة كةاجل قفكةابح فكالكيكةافهقفكالا    

ةا فااااوقكةمن صاااافكككك فااااأاةاارة اااا فك شرك ةنر فااااأاةخاااااةالاك نفااااظكلااااجكاكالحااااوةفزك ةناااا حك 

  الكيكةارس ف

 ) ة  خهة كد رنر  اكةالكيك كال قفكةال اهكةمج شع ف 

                                       .   تسج يكةنخ اف اك ةاعاوب اكةا أالاخب ف 

                                    .شهةخعفكةاا اكاسجحوثكالاخ د خ ف 

خديكش تهةاك قاكةاا اك ةاع ركالاخ دا ى ك ةمحهشا ةكشاوكالا اولكالاش حا ةك خهضا  كخلايك 

  ةالج فكةا  ف  خفك كةالج فكةاعس  كا ا الن ش ك.

  الاشهة كخل كةخهة ةاكة ك كةاله كاسلكيكةن وق كتخهخ وكشوكةارس ف 

 .تساخاكةنيه ف اك ةمحيولكخليكن فظف 

 

 شئــــــون التعليم والطالب
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 خ ااااككشاااوكش  اااهكالاتيااا لكةاعسااا هىكا مج شعااافكك0خااااومكةالاااكيكةاااا توركا نةااا ركنداااول ك

 اا فك ةر اا لكةا دااول كشاااا ةكااااكخد اا كا  ناا اكةال ااااهكك02ا أخ اايكت   اااكةالااكيكاساااوك

 .ة  كش  هكالاتي لكةاعس هىكنوةف   كا ااهةرا

 فكا حاخااااكشوقااااكخااااومكةااساااوكاار ااا لكةا دااا ل كل ااا كش  اااهكالاتيااا لكةاعسااا هىكا مج شعااا

ةال اهكشوكةا    اك ش  بعفكش  هكالاتي لكةاعس هىكمحايةكةنةا ركةا دا ل كشاهركة اهىك

 اسرس فك تسج س  كا اسجكاكةمن صفكا ا    اك.

 ة ا خهة كتاا ريهكلااجيكةا    ااكاسلاكيكةااا توركةنا ااخوكا ارس افكاراايكفهقافكالارة ا فكخلاا ك

 ناهكشهتجفكم  ةالكيكنسهكت ريخكةن كالا.

 ةالكيكةا توركةا خوكاوكيس وفوةكة رةقكةا    اكةمن صفشخ بجفك 
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كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك لاااااااااااااااااااككااشااااااااااااااااااهة ك  ياااااااااااااااااا ئيةكةنساااااااااااااااااا وايةكخااااااااااااااااااوكةانشاااااااااااااااااا طكةاهي ضاااااااااااااااااا  كا ارس اااااااااااااااااافك ي واااااااااااااااااااوة 

 .كت ويوكةافهقكةاهي ض فك-1

 .ةنس اا اك ةاا رةاك ةاسا  ةاكةااة س فكةمن رخ فت ظ وكك-0كك 

 

 كك:ك  ت ةدوك نشلفكش كخل  لاككااشهة ك  ي ئيةكةنس وايةكخوك نشلفك خ د خ فكا ارس فك

 اةاهنكاك ةازي رة .1

 ك .ةمجوةافك ةمناشفكةاع شف .0

 .نش ب اكثا ف فك نا ةا .3

  ةنع رضكةاف  ا.ككةانش طكةافن ك لق شفكةمحفكا .4

 .نش طك  ه .5

الكقااااا الاريوكشاااااوك اااااكلكصااااا ا قكةا ر فااااايكياااااتاااااااخوكةنسااااا خاةاكةن ا ااااافك ةاع ن ااااافكاسلاااااكيكةاغ .6

 . خ د ى 

 ااااااااااااااااااااااااايكت ااااااااااااااااااااااااااكفااااااااااااااااااااااااا كنفساااااااااااااااااااااااااككنجااااااااااااااااااااااااا كاك ااااااااااااااااااااااااا لكلك ةتتشااااااااااااااااااااااااا  كدااااااااااااااااااااااااايكشااااااااااااااااااااااااا  وكخاخااااااااااااااااااااااااااكك كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

اغاهةضكش عااالاه ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك نفساككقاارركخلا كالااااةلك لا را ركندا ل كشاوكةمنشاهكاتسا خاش  كفا  يكت اكف ك

ككككككككككككككككك اااااااااااااااااايكف ااااااااااااااااااهاكخوشاااااااااااااااااا كفاااااااااااااااااا كةا ااااااااااااااااااه يكشااااااااااااااااااوكن اااااااااااااااااا ركةناااااااااااااااااااةكةاياااااااااااااااااا  جفكا ح اااااااااااااااااا كفاااااااااااااااااا كةمنااااااااااااااااااك كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك

 ةلةكةنةوكة  كفهيقكةمجوةااكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككف ع داكخل كنفسكك شوةرالاكا ئ ككةخ د الاةكدس  ك ككك
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 تاومكالاالاةرهكاتشج  كةالكيكخل كت ويوكة هكبكا اكخل كشس وىكةارس ااك ةخااةالاكق ا الاةاك

كا ك   سا يكا كف اوي كا ا سكخلا كبكا افكة هكلق شفكخ وز كتحديكةنس وا اك.ك  شوكشأن  ك

 ا اكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككخوح كشع رةكا كة د ك  هركت خ كاةكخ وز ك كتد ككك،كخا ئاي

 كريااا الاركخلااا كاسدوةفاااافكا ارس ااافكةا اااار  ك   ااافكاخةااا  كةنااااكل ااا ك  اااهركت اااويوكبساااهكخااااام

كت ااااو  ك  ااااهركرةئاااااكااشااااهة كاق ااااهركتأ يساااا فكخدع اااافكتشااااريكشوةفا اااااكن ااااافك فاااا ك  ااااهر

كفر ا ك يهةى كم  كةنعدول ك ةااوةنيةكةاكئحفكانر مكنل قكفيك  هركاعديكالاة ليكنظ مك ض 

 :ةا  ا فكةااوةخا

 رةئا  ك  هركة وكتحاخا . 

 ةاعةويفكر وكق دف. 

 كاخةا  ك ثكثافكاسيا ا ق ك اشايةكشااهر كشاوك ي  اوة كا  ن خا يكاق هركلالاةرركش س كتش  ي

   هر.كرةئاكخخ  ر وكخةوةةكةن س كخةويفكل  كخةوكاةك ي وز ك،
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ةرتاااااة كااااا الوكةنعداااايكالاااااا  ك ةا ظ اااااك ةااااا يكخفةاااايكةةكخ ااااوةكشياااا وخ كشااااوكةاالااااوك 

 ا  زرةر.ككغساا اي كالاا   كةاي  خ اك ي هك

ةرتاااااة كناااا ة كد شاااايكيغلاااامكةااااااامكتد شاااا ك يد اااا كتد شاااا كةرتاااااة كةاياااا الكة كش شاااا ااكالاة اااايك 

 ك .كةنعدي

  يسدحكةبكق كا  بعداك ةنشه ب اكالاة يكةنع شي.ك 

كككككككككككككككككككككككككككككككخااااااااامكةرتااااااااااة كةمحلاااااااايكالاة ااااااااايكةنع شاااااااايك.كتدااااااااا كخ اااااااااهكضااااااااوكةاشاااااااااعهكةالوياااااااايكل ااااااااا كةمنسااااااااااكككككككككككككككككككككككككككككككك 

 .قجيكةاا ولكة  كةنعدي

  ش  ب  كبوةلكفتالرك خوالاهكف كةنعديك خ هكخل كةال اهكةةكخ وةكخاظ  

  .فيكخد  كالا ق اكالاة يكةنعدي ةا يه كالهيااكشس وااك خاخفخ هك 

 .ا اار سكةاعدس اكةا حهيهياكشن  ك ةاشف  ا خ هكةتج لكةا عس د اكةمن صا 

ةا  د  يااك ةنح ا ايكةنوخاوالاهكالاة ايكةنعدايكالاكا وخر ا اك خ هكخاامكنا كالاخ ازهك ةناوةالا 

  .ةنعدي شوكةنس ولكخو

 ةا ع شيكش كةنوةالاكةا  د  ياك. اكخ اخ هكةرتاة كةا ظ رةاكةاوةق  

  .بوةلكةاوقلك بعاكالان    كشوكةاار سكةةاعدس ا خ هكةمحف ظكخل كشر ةكةاعديكنظ ف  

  .اس  د  ي اكخ اكةا ع شيكش كةنح ا يك ةنوةالاكةا  د  يا خ هكةرتاة كقف زكشا  م 

ت  جااااا كمحااااااا ثكخااااااه حكخ اااااااكك ش سااااااورهكة ششااااااه  ا  خ اااااهكة اااااا عد لكةالا ةاكزخ خ ااااااا 

  . الا  خاةم

 مان يف املعاملقواعد السالمه واأل
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 ة  خاةش  كك الف خفكةمحهيقك بهياف الاش توكةنخييا خ هكشعهفف 

  . ةاكصافكةث   كةاعديكا نع شيكةاارة  ا خفةيكخامكة  خاةمكةاعا  ا 

ة  نشااا قكةناااوةالاكةا  د  ئ ااااكةاسااا ئساكة كتااا  ق  ك ي اااهك  خ اااهكفااايكةيكنااا لكشاااوكالاناااوةل 

  . ةنوةالاكةا  د  ئ ااك  فس ركخوك ةاهخولكة  كشس ولكةنعدي

ةمن صااكا نح ا ايكخاوكبهياقكةافاوك ي اهكة ا خاةمكش صااك خح ركتد شا كة ا خاةمكةن صاا 

  .ا اك آا اكة كةن ف  كةنل طكةمن ع

 ي هكغسس  كا نا  ك ةايا اوةكك  ةاوخاكةث   كةخهة كةا   ري خ هكةبع الاكةا اخوكخوكةاعية 

 ك .ةا   ري خ اكالان    كشوكةخهة 

: 

 ا اااااوكخ اااااهكةاااااا خسككشن ااااا كك  كخ اااااهكةخااااا الاركةا  د  يااااا اكةنسااااا خاشاكة ااااا كةاوخااااا  كالاصااااالي 

 الهيااكصح حاكفيكالاش توكةنخيياكا اك.

خااامكةاااا  كةازخاا  كةن سااوركفاا كالانااوةضك ا ااوكخ ااهكةااا خسككشن اا كفاا كةنراا ةكةنخيااكك 

 ا اك.ك

 ي.كخ هكت ظ اك ش توكةمن صفكا الك  

 

 

 

 

 

 


