
 ≒ 

 

 

 ヱキلる فヤسトين

るينيトسヤヘلや ءゅわإفや ケやキ 

 

 

 

 

ゲيゲボت れやコゅイنま لسや るينيトسヤヘلや るمヲムلحやゅるبع りゲゼع  

 るينيトسヤヘلや ءゅわإفや ケやキ 

 

 

 

 キやギعまヤل るمゅلعや りケやキإやュإعاやヱ るمゅلعや れゅعاق 

ァゲأع ヴヘトダم 

 

 ヴلま ュギボم 

 やأمゅنや るلعゅمる لヤイヨس やلやケコヲء やلヤヘسトيني

 

 

 りゲわヘلや メن م خا≪ メヲヤأي  ≪≡≒√ュ  ヴلま≪  メヱأや ラヲنゅك≪≡≒√ュ 

ケゅわيخب ≒√/≒≪/≪≡≒√ュ 



 ≪ 

れゅيヲわحヨلや 

 

 

 やلصفحる وضوやネلや ヨلゲقم

≒ ラやوレلعや ≒ 

≪ れحتوياヨلや ≪ 

 ≪ やلヨلガص ≪

√ るدمボヨلや ≫ 

∽ るيイヰレヨلや √ 

 √ やلレتائج ∝

∝  :≒ るخارجي るيヨل رسヨع れやيارコ ∽ 

∝ :≪ るخليやキ るيヨل رسヨع れやيارコ ∝ 

∝ :≫ れやゲヨؤتヨلや ≒≡ 

 ≓≓ ヱرشاや れلعヨل ∝:√

 ∽:∝  るتدريبي れやرヱキ ≒≫ 

 √≓ أコゲよ نشاطاや れلدやر ∝:∝

 ∵≓ رسم よياني ∵

∫  コゲよتائج أレلやるトأنشや من るلصガستヨلや ≒∬ 

∬ れاボعيヨلや ≪≡ 

≒≡ れلتوصياや ≪≡ 

≒≒ ゲيゲボلتや جعやゲمヱ رキمصا ≪≡ 

 

 

 

 

 

 



 ≫ 

 やلヨلガص

 

 

 

      ゲخااعد  تاا るيレيトلفلسااや  ة تاااや رやキ اااヰよ ااوطボلتااي تや れشاااطاレلや ااار أتاامヰعلااا دش ゲيااゲボلتや やتااي キやااا خااعد دعاادレلヨع

عدロキや، علヨًا よأラ تيや ロلレشاطاれ تتوや ق مع خや るトلدやر やلتي تعヨل علاا تحボيヰボاا やヱلボヨدماる للحةوماヱ ،るتايや ロلトガاる       د

ヱقد ط ∝≓≡≫-√≓≡≫やلتヨレيや るلوطレيる لأعوやط ヱخるト ط، ≪≓≡≫-≓≓≡≫تي جゴ  من やلや るトガلوطレيる للحةومる للعاط 

ヱ اや ネヱゲلادやر やلヨوجاوキ   اي مガتلا        دやキرれやتم تヨイيع ヱتحツيゲ تيや やلتゲボيゲ مان خاعد やلレشااطاや れلتاي تボاوط ヰよاا       

            ネヱゲلفاや ر علااやلادや ااヰよ اوطボلتاي تや اادヨأعや او ح لاود أتامヨياع نコتو るآلي ネتباや من خعد ،るيレيトلفلسや れاヌ حاヨلや

やヱれやرやキته ثم  ةゃتعبヱ ته دلاキدعاるلعامや  رやキةや ل    ،ゲياゲボلتや  ةعاعط معادやヱ るلعاماや れاي      لععقا  ラوヨاائボلや الヨقاد عヱ

や ロر تاايやキااا    ةヰقتキ لتأ ااد ماانやヱ  れشاااطاレلや コゲااよااار أヰر علااا دشゲلحااや مااع れعلوماااヨلや ロتااي ょتبويااヱ ياابゲعلااا تف

 や ロتاي れا من خعد نشاطاヰصحتヱ やرやキةやヱ ネヱゲل      لفا れشااطاレلや ロي  تايレتصاヱ ょقاد تام تبوياヱ れ   اادヨأعやヱ اق やتتو

 やلفعاليااや れلゲساヨيやヱ るلشاعبيや   るلヨشاار る  اي    اي  ヱقاد لاولخ خاعد دعادキや تايや やلتゲボياや ゲرتفااや         ネلتي تボوط ヰよا やلدやر،

-∬/≓لتゲボيゲ رよعي مボاار    مشار る" ∫≫≓خعد  تゲ  دعدキや تيや やلتゲボيゲ مボارنる مع " مشار る" ≪∵∼لتصل دلا"

やلヨؤسساااや れلゲسااヨيヱ るمشااار ヨよ るشاااطや  ゲتتヨاااط やلاادやر ヱتاايや ロلゴياااキ   ااي やلヨشااار る تعااوキ دلااا  ط ≓≓≡≫/≓≓/≡≪

ヱ اヰنشاطات るلشعبيやヱるヨساتヨلや ヱ اヰتやコاイيق دنボا  ي تحヰالイطننやوヨلやヱ للوطن るلعامや るصلحヨلや يقボالتالي تحよ   مان

 خعد やلヨساتるヨ  ي نشや ゲلوعي やلديレي.

 

るدمボヨلや 

 

أمين عاط مイلس やلوコرや  やلفلسトيレي よتااري    ،やأستا  علي أよو キياポتم دعدキや تيや やلتゲボيレよ ゲا  علا  تا  معالي    

∵ ラد  انوヱأや ≪≡≒√،مان    ط  ゲلفتاや ゲيゲボلتや やي تيトيغヱ≪  لتاا   أيلاودヱ≪  دヱأや ラر    ط√≓≡≫  اانوやلادや ラليا  أ

لヰا تفاععヱ れنشااطاやヱ れتصاا ヱ れتレسايق ماع مガتلا  やلاوやコرやヱ れやلヨؤسسااや れلゲساヨيやヱ るلشاعبيヱ る لا  لتボاديم            

لععقاや れلعامやヱ るةععط علا دشヰار ヱدコやゲよ أتم やلレشااطاれ  ل やةやキر  やلعامヱるلゲصت  أ ツل やلガدماれ للヨوやطレين،

   るاトخヱ رやلادや るトق مع خ やتتو ラر علا أゲلتي تحやヱ رやل للدや るلحةوماや عاساよ    تبعاتやヱ صاورガالよ  ゲعشا る  رやキةや

やلدやر  ي جヨيع محا ヌااれ   دやキرれや ي  ل  نヨا ح خاصる تم توコيعヰا علا  や ヱ ネヱゲلعامる للععقاや れلعامやヱ るةععط

 やلوطن.

やヱ ネヱゲلفや ロقد قامت تيヱれやرやキا دلا  ةヰتキدعاヱ ا حヨレلや ロتي るゃتعبよرやキةや  ل るلعامや   ةعاعطやヱ るلعاماや れلتاي  لععقاやヱ

            ロتاائج مان تايレلやヱ ゲلعباや عرガساتや  رヱゲاا ضاヰأمام るًضاعやヱ るتلفاガヨلや れشااطاレلや ょا لساヰيفレتصヱ اヰتبويبよ قامت

 やلヨعلوماやヱ れلعヨل علا متاよعる تレفييتا ヱمعالるイ أي خلل دヱ ラجد.

 



 √ 

 

 

るيイヰレヨلや 

 

   れدヨعتやل るلعامや  رやキةや           ياعコأي تو るボよلسااや ゲااريボلتや キやاي دعاد  るتبعاヨلや るياイヰレヨلや ةعاعط نفاسやヱ るلعاماや れلععقا

 لإやキر  やلعامる للععقاや れلعامやヱ るةععطللدやر やヱلヨتاよعる  ي تعبゃتヰا ヱدعاキتヰا  やلفやヱ ネヱゲةやキرれやنヨا ح  ارغる علا 

وやط やلسااやヱ るボよلヰادم مان تايや ロلボヨارناやヱ      るلتي تعヨل よعد  ل  علا تفゲيغヰا ヱمボارنتヰا レよشاطاや れلدやر やヱلفネヱゲ لأعا 

.れشاطاレلや ロعم تيキヱ لよ  أي ضع るイل علا معالヨلعや 

 やلレتائج

 

               ゲياゲボلتや やتاي キやاد تام دعادボ  الツ شاةل أよ  عادヨلや ゲااريボلتやヱ れشااطاレلや علاا ネلعطاعヱ لوقتや ゲصًا علا تو يゲل

や  キأや  やキلحةاومي  اي やأماناや るلعاماる     لسょ نヨا ح ヱأسلو  متفق عليه مع やأخو  やلعاملين  ي やةやキر  やلعامイよ るو

 لイヨلس やلوコرや  やلفلسトيレي، ヱ ل  علا やلレحو やآتي:



 ∽ 

 ، ヱمعلوماれ عヰレا:رسヨيる خارجيコるيارれや عヨل   

 :れやيارゴلや キعد   (√) 

れاヌمعل 

 やلبレد  ي

 るトخ 

るلحةومや 

 やلやゴئや ゲلヨةاラ ...لا د...やلتاري  من やلゴيار  やلヰدم من نتيや るイلゴيار 

 ∵ 

 ギطيヲتヱ ينيギلや عيヲلや ゲゼن

 ヴヤع るヌفゅحヨلやヱ れゅلعاقや

ゐやゲわلや 

るينيトسヤヘلや ءゅわإفや ケやキ حج るんفي بع るكケゅゼヨلや ≪√/∬- ≒≒/≒≡/≪≡≒√ュ 
 るبيゲلعや るムヤヨヨلや

るيキヲلسعや 
 مわヘي محゅفるヌ نゅبヤس

 ∵ 

 ギطيヲتヱ ينيギلや عيヲلや ゲゼن

 ヴヤع るヌفゅحヨلやヱ れゅلعاقや

ゐやゲわلや 

るينيトسヤヘلや ءゅわإفや ケやキ حج るんفي بع るكケゅゼヨلや ≒∬/∬- ≒√/≒≡/≪≡≒√ュ るيキヲلسعや るبيゲلعや るムヤヨヨلや りゴغ るヌفゅي محわヘم 

 ∵ 

 ギطيヲتヱ ينيギلや عيヲلや ゲゼن

 れゅلعاقや ヴヤع るヌفゅحヨلやヱ

ゐやゲわلや 

るينيトسヤヘلや ءゅわإفや ケやキ حج るんفي بع るكケゅゼヨلや ≒∬/∬-∬/≒≡/≪≡≒√ュ 
 るبيゲلعや るムヤヨヨلや

るيキヲلسعや 
りゲيらلやヱ هや ュやケ るヌفゅي محわヘم ギعゅمس 

 ∵ 

 ギطيヲتヱ ينيギلや عيヲلや ゲゼن

 ヴヤع るヌفゅحヨلやヱ れゅلعاقや

ゐやゲわلや 

るينيトسヤヘلや ءゅわإفや ケやキ حج るんفي بع るكケゅゼヨلや ≒∬/∬- ∬/≒≡/≪≡≒√ュ 
 るبيゲلعや るムヤヨヨلや

るيキヲلسعや 
サゅبヲط るヌفゅي محわヘم ギعゅمس 

 

*  るي خان  キوجوヨلや قمゲالよ キصوボヨلや :るヌللعاط (معل )るيレلوطや るيヨレلتや るト( تي )خるلحةومや るトد  ي خレلبや≪≡≒≒ سط ≪≡≒≫ るةونヨلやヱ  د ≫≪طレよ. 

 
 
 
 



 ∝ 

 
  : るيレتيヱゲلや اطヰヨلや دレよ درح تحتレت   るخليやキ るيヨل رسヨع れやيارコ 

 :れやيارゴلや キعد  (≫∵) 

  れやيارゴلや يعヨلد انت جやヱ تتم خعد يوط. 

れاヌمعل 
 るトد  ي خレلبや

るلحةومや 
 やلやゴئや ゲلヨةاや ラلتاري  やلヰدم من やلゴيار  نتيや るイلゴيار 

 キعم صや キヲヨلやヲヨطنين √≓ 
عゲيس في  ∼≓やلケゅゼヨكる في تヱゴيج 

 مケギسや るإيやヲء )ゆ( لاجゃين
 

√/∬/≪≡≒√ュ فحケ るヌفゅفح محケ るヌفゅي محわヘم 

 نや ゲゼلヲعي やلギيني ∵ 
やلケゅゼヨكる في まجやゲء やلゲボعる في やلらنك 

 やإسامي やلعゲبي
 

√/∬/≪≡≒√ュ هや ュやケ るينيトسヤヘلや ءゅわإفや ケやギل ギعゅسヨلや كيلヲلや 

 تأبين まヱحيゅء クكヱ ンゲتゲムيم ケجや メゅلعヤم ∵≓ 
やلケゅゼヨكる في حヘل تأبين やلゲヨبي 

 عيسヴ أبヲ سعヵギ في بيت لحم
 

∝/∬/≪≡≒√ュ كيل  بيت لحمヲلやるينيトسヤヘلや ءゅわإفや ケやギل ギعゅسヨلや 

 やلعヨل عヴヤ نや ゲゼلヲعي やلギيني ∵ 
やلケゅゼヨكる في やفゥゅわわ فや ネゲلらنك 

 やإسامي やلعゲبي
 

∵/∬/≪≡≒√ュ هや ュやケ るينيトسヤヘلや ءゅわإفや ケやギل ギعゅسヨلや كيلヲلや 

 ≒√ 
キعم صや キヲヨلヤヘسトينيين やヱلわضゅمن 

 مع أسや ゲلやギヰゼء

やヱجب やلعやゴء やلケゅゼヨكる في تギボيم 

 ギيヰゼلゅيم بガفي م ヵゲトボلや ヴعيس

ヵゲامعや 

≒≒/∬/≪≡≒√ュ ヵゲأمعや يمガه -مや ュやケ るينيトسヤヘلや ءゅわإفや ケやキ من ギفヱ 

 ≒√ 
キعم صや キヲヨلヤヘسトينيين やヱلわضゅمن 

 مع أسや ゲلやギヰゼء
やلケゅゼヨكる في تギボيم やヱجب やلعやゴء 

ヵゲらعイلや ギئやケ ギيヰゼلゅب 
≒≫/∬/≪≡≒√ュ يلヤガلや るينيトسヤヘلや ءゅわإفや ケやキ من ギفヱ 

 ≒ ラヲنゅボلや عمキ يهヤع ドゅヘلحやヱ 

حضや ケヲاجや ネゅヨわلعや ュゅلキ ヵグعま ゅليه 

محゅفظ محゅفるヌ جنين لヤحギيث عن 

ラヲنゅボلや ヴヤع るヌفゅحヨلやヱ يヤأهや مヤلسや 

≒√/∬/≪≡≒√ュ 
ゲأميや るعゅق 

 جنين
 مわヘي محゅفるヌ جنين

 ∵ 
 ヴヤع ドゅヘلحやヱ ينيギلや عيヲلや ゲゼن

ゐやゲわلや 

やلケゅゼヨكる في حヘل تキヲيع حァゅイ بيت 

 ュやゲلحや هや 
≒√/∬/≪≡≒√ュ 

ヵゲهيゅヨイلや ゴكゲヨلや 

 سヘヤيت
 مわヘي محゅفるヌ سヘヤيت



 ∵ 

 ≒∵ 
 ゅヰヘقやヲفي م るينيトسヤヘلや りキゅيボلや عمキ

るわبゅんلや 

 ヵゲهيゅヨイلや ラゅجゲヰヨلや في るكケゅゼヨلや

 りキゅلسي るيعらلや ギيギイわجنين ل るヌفゅفي مح

"ラコゅم ヲأب" サゅらع キヲヨئيس محゲلや 

≒∽/∬/≪≡≒√ュ جنين جنين るヌفゅي محわヘم 

 ≒∵ 
 ヴヤع ドゅヘلحやヱ سيينギボヨلや キヲヨعم صキ

ゐやゲわلや 

 るإعاميや るلヲイلや في るكケゅゼヨلや

"るヨصゅلعや ゅهن" ラやヲبعن るنيやギيヨلや 

 

≪≡/∬/≪≡≒√ュ サギボلや るينيトسヤヘلや ケゅيギلやヱ サギボヤل ュゅلعや يわヘヨلや 

 نや ゲゼلヲعي やلギيني ∵ 

 りギヤيم في بギق ギイمس ュギه ヴヤف عやゲاشや

 メتنسيق من خاヱ تيبゲわب るعらイلや

メヲحヤف حゅقヱأ るيゲيギم 

≪≫/∬/≪≡≒√ュ يلヤガلや  るヌفゅي محわヘيلمヤガلや 

 تムヨين やلنسゅء キヱعم حヲボقヰن ∼≓ 
ラやヲبعن ヵヲعヲء تゅボفي ل るكケゅゼヨلや 

"ゐケأ ラي أボمن ح" 
≪√/∬/≪≡≒√ュ جنين جنين るヌفゅي محわヘم 

 ≒√ 
 ゥヱゲلや فعケヱ ンゲأسや キヲヨعم صキ

 やلヨعنヲيる لギيヰم

やلケゅゼヨكる في やاعや ュゅダわلわضゅمني مع 

 ゲأسيや ヵキゅمن ن りヲعギب ンゲأسや

 やلヤヘسトيني

≒/≒≡/≪≡≒√ュ サゅبヲي  طわヘمサゅبヲط るヌفゅمح 

 ≒√ 
 りゲيボヘلや ゲأسや りギعゅمسヱ عمキ

るجゅわحヨلやヱ 

コيや りケゅلعゅئاや れلボヘيりゲ بゅلわعラヱゅ مع 

 لイنコ るكりゅ بيت لحم لコヲわيع やأضゅحي، 
√/≒≡/≪≡≒√ュ  るゼهيギلや يمガبيت لحم بيت لحم سم るヌفゅي محわヘم 

 ≒√ 
 ケゅらكヱ جينゅわحヨلや りギعゅمسヱ عمキ

 やلسن

やلケゅゼヨكる في تコヲيع لحや ュヲأضゅحي 

 ケヲحゅسنين في بيت سヨلや るعيヨج ヴヤع

るنيヲトأنや るعيヨイلやヱ 

√/≒≡/≪≡≒√ュ ケヲحゅبيت لحم بيت س るヌفゅي محわヘم 

 ≒√ りギعゅسヨلやヱ عمギلや يمギボت 

 るبيゲلعや るعيヨイلや ヴヘゼわمس りケゅيコ

بダحヱ るらفギ جヨعيる هل من مغيث 

ヱمحゅفるヌ بيت لحم ヱلイنコ るكりゅ بيت 

るيゴكゲヨلや لحم 

√/≒≡/≪≡≒√ュ بيت لحم بيت لحم るヌفゅي محわヘم 

 ≒∵ 
 キヲヨعم صキヱ ゐやゲわلや ヴヤع るヌفゅحヨلや

 やلやヲヨطنين

やلケゅゼヨكる في بやギيる مヲسم قトف 

ラヲわيゴلや 
≒√/≒≡/≪≡≒√ュ جنين جنين るヌفゅي محわヘم 



 ∫ 

 ≒∵ 
 ヴヤع ドゅヘلحやヱ ينيギلや عيヲلや ゲゼن

ゐやゲわلや 

ヨنゅسク るらكンゲ حヘل بやلケゅゼヨكる في 

るヘيゲゼلや るيヲらلنや りゲイヰلや  るيヨسケ りヲعギب

 من や りケやコヱأヱقゅف

≪≫/≒≡/≪≡≒√ュ يلヤガلや يلヤガلや るヌفゅي محわヘم ギعゅمس 

 ∵ 
 ゲゼنヱ لらボわسヨلや ゆゅらتأهيل شヱ キやギعま

 やلヲعي やلギيني

 ゆゅわك るヌヘيم حゲムل تヘفي ح るكケゅゼヨلや

ギيヲイわلや れやキゅヰشヱ هや 
≪/≒≒/≪≡≒√ュ يتヘヤيت سヘヤس るヌفゅي محわヘم 

 تゲムيم ケجや メゅأمن ∝≓ 
جや コゅヰلケゅゼヨكる في حヘل تゲムيم 

るكيゲヨイلや るトبゅلضや 
≫/≒≒/≪≡≒√ュ 

るيケゅイわلや るفゲلغや 

 や ュやケه
るينيトسヤヘلや ءゅわإفや ケやギل ギعゅسヨلや كيلヲلや 

 ≒∵ るسيحيヨلやヱ るإساميや れゅلعاقや ギطيヲت 
 るمヱゅボヨلや ゆゅわムيف بゲعわヤل りヱギن ケヲحض

るسيحيヨلやヱ ュاساや في るيヨヤلسや 
∝/≒≒/≪≡≒√ュ 

 やلゲヨكや ゴلゅボんفي

 نゅبヤس
 مわヘي محゅفるヌ نゅبヤس

 ≒√ 
キعم صや キヲヨلヤヘسトينيين やヱلわضゅمن 

 مع أسや ゲلやギヰゼء

تギボيم やヱجب やلعやゴء بゅلヰゼيま ギبやゲهيم 

 ヵケゅムع 
∝/≒≒/≪≡≒√ュ サギボلや るينيトسヤヘلや ケゅيギلやヱ サギボヤل ュゅلعや يわヘヨلや 

 ∵ 
 ヴヤع ドゅヘلحやヱ ينيギلや عيヲلや ゲゼن

ゐやゲわلや 

حヘل やفゥゅわわ مسや ギイلケゅゼヨكる في 

れゅفゲع ゲسゅي ギيヰゼلや  "ケゅヨع ヲأب" 
∫/≒≒/≪≡≒√ュ سヤبゅن 

るينيトسヤヘلや ケゅيギلやヱ サギボヤل ュゅلعや يわヘヨلや 

 ヱمわヘي محゅفるヌ نゅبヤس

 ≒√ 
 ゥヱゲلや فعケヱ ンゲأسや キヲヨعم صキ

 やلヨعنヲيる لギيヰم

やلケゅゼヨكる في مسيりゲ شネヲヨ بギعりヲ من 

ンゲأسや るゃهي 
∫/≒≒/≪≡≒√ュ ギヰヨلや るحゅبيت لحم بيت لحم -س るヌفゅي محわヘم 

 ∵ 
 ヴヤع ドゅヘلحやヱ ينيギلや عيヲلや ゲゼن

ゐやゲわلや 

やفゥゅわわ مسや ギイلゼيخ حヘل やلケゅゼヨكる في 

ラゅيヰن メآ ギيやコ بن るヘيヤخ 
∬/≒≒/≪≡≒√ュ 

 るيケゴلعيや 

サギボلや 
るينيトسヤヘلや ケゅيギلやヱ サギボヤل ュゅلعや يわヘヨلや 

 まحيゅء クكや ンゲلやギヰゼء ∵≓ 

 ヵゴكゲヨلや メゅヘわاحや في るكケゅゼヨلや

 ゲسゅحل يやゲلや ئيسゲلや キゅヰゼわسや ンゲكグب

 عゲفケ れゅحヨه やه

≒≒/≒≒/≪≡≒√ュ هや ュやケ 
 ケゅيギلやヱ サギボヤل ュゅلعや يわヘヨلや るينيトسヤヘلや

 ヱヱفギ من や ケやキإفゅわء

 ∵ 
やلわأكيギ عヴヤ ضや りケヱゲلわعラヱゅ بين 

るヌفゅحヨلや ء فيゅわإفや ケやキヱ فゅقヱأや 
るعヨイلや بトガنسيق لわلやヱ صلやヲわلや ≒≒/≒≒/≪≡≒√ュ ف جنينゅقヱأ るيゲيギجنين م るヌفゅي محわヘم 

 ≪≪ 
 ベحゲ فيまظや ケゅヰعやギわء やلヨسヲわطنين 

ギجゅسヨلや 

コيりケゅ لヨسや ギイلヨغيや ゲلヵグ تم まحやゲقه 

 قらل やلゲトわヨفين やليキヲヰمن 
≒≪/≒≒/≪≡≒√ュ  ゲغيヨلや るيゲه سقや ュやケ るينيトسヤヘلや ケゅيギلやヱ サギボヤل ュゅلعや يわヘヨلや 



 ∬ 

 ∵ るتيやケゅإمや るينيトسヤヘلや れゅلعاقや ギطيヲت 

 るفゅヌلنや りケゅيم سيヤتسヱ ュاわسや لヘح

 ヴダأقや ギイسヨヤل るダダガヨلや れゅمギガلやヱ

 れやケゅإمや るلヱキ عم منギب ポケゅらヨلや

りギحわヨلや るبيゲلعや 

≒≪/≒≒/≪≡≒√ュ 
 فنや ベギلヲヨفنらيق

 や ュやケه
るينيトسヤヘلや ケゅيギلやヱ サギボヤل ュゅلعや يわヘヨلや 

 や ≒≫/≒≒/≪≡≒√ュلケゅゼヨكる في يュヲ تゲفيヰي لヨヤسنين やاهュゅヨわ بや ケゅらムلسن やヱلヘガわيف عنヰم √≓ 
 قゅعる مゲكや ゴلや ゆゅらゼاجゅヨわعي

 جنين
 مわヘي محゅفるヌ جنين

 ≒∵ 
やلヨحゅفるヌ عや ヴヤلまヱ ゐやゲわعキやギ جيل 

 やلヨسらボわل

عヤم فヤسトين やلケゅゼヨكる في حヨل 

 やヱلメやヲイわ به بグكや ンゲاسボわاや メلヲطني
≒√/≒≒/≪≡≒√ュ سヤبゅس نヤبゅن るヌفゅي محわヘم 

 ≒√ 
 ゥヱゲلや فعケヱ ンゲأسや キヲヨعم صキ

 やلヨعنヲيる لギيヰم

 ヴسヲل مダفي ギئやケ ゲاسيや من معゅضわلや

ュゅعトلや عن ゆゲضヨلや 
≒∵/≒≒/≪≡≒√ュ 

ゲヨأحや يبヤダلや ゲボم 

 جنين
 مわヘي محゅفるヌ جنين

 ∵  るعيヲわلやヱ يفボんわلやるمゅلعや 
やلケゅゼヨكる في فعゅليや れゅليや ュヲلعゅلヨي 

ヵゲムلسや チゲヨل 
≒∵/≒≒/≪≡≒√ュ بيت لحم 

 

 مわヘي محゅفるヌ بيت لحم

 ≒√ 
キعم صや キヲヨلヤヘسトينيين やヱلわضゅمن 

 مع أسや ゲلやギヰゼء

 تギボيم やلعやゴء بゅلヰゼيギ يヲسف حسن

 ケمヲني
≒∫/≒≒/≪≡≒√ュ 

 أبキヲيس

サギボلや 
るينيトسヤヘلや ケゅيギلやヱ サギボヤل ュゅلعや يわヘヨلや 

 ≒√ 
キヲヨعم صキ  منゅضわلやヱ ينيينトسヤヘلや

 مع أسや ゲلやギヰゼء

 ラゅين غسギيヰゼلゅء بやゴلعや جبやヱ يمギボت

 ヱعヵギ أبヲ جヨل
≒∫/≒≒/≪≡≒√ュ 

ゲらムヨلや لらج 

サギボلや 
るينيトسヤヘلや ケゅيギلやヱ サギボヤل ュゅلعや يわヘヨلや 

 ≒≡ 
 ュゅヨわاهやヱ لらボわسヨلや ゆゅらش キやギعま

 بやゲヨكや ゴلケギわيب

سや サゅلケゅゼヨكる في ヱضع حや ゲイأ

  ネヱゲゼヨ بنゅء مゲكゴ تケギيب مヰنيل
≫≡/≒≒/≪≡≒√ュ يتヘヤيت سヘヤس るヌفゅي محわヘم 

 مわヘي محゅفるヌ سヘヤيت سヘヤيت や ≫≡/≒≒/≪≡≒√ュفゥゅわわ ميや ラやギلヰゼيギ يゅسゲ عゲفま れゅحيゅء クكや ンゲلやギヰゼء ∵≓ 

 

 

 

 

 

 



 ≒≡ 

:れやゲヨؤتヨلや  تاキعد(√) 

れゅヌماح 

 ギنらلや  في

 るトخ

るمヲムلحや 

أتم 

れلتوصياや 

 ネنو

る شارヨلや 

 キギع

 やلケゅゼヨكين
 やلや るヨヌレヨلるヰイ عレوや ラやلヨؤتや ゲヨلヨةاや ラلتاري  やلعاط やلヰدم

 ∵ 

 りケヲダلや ケゅヰظま

 るحヨلسや

やヱلヲسトيる لギヤين 

 やإسامي

ケヲحض ≒ 

 るهيم آليゅヘم ギيギتح

 れاムゼمن م ァヱゲガلや

 やلعゅلم やإسامي

≪∵-≪∬  メヲヤأي

≪≡≒√ュ 

 るمゲムヨلや るムسم 

 るبيゲلعや るムヤヨヨلや

るيキヲلسعや 

 るلゅاصやヱ るإساميや るفゅボんلや

りゲصゅعヨلやヱ 
 やケبや るトلعゅلم やإسامي

 √ 
 ドゅヘلحや りケヱゲض

ラヲنゅボلや ヴヤع 
ケヲحض ≒ 

やلわأكيギ عヴヤ تحボيق 

 ラヲنゅボلや りキゅسيヱ るلやギلعや

 عヴヤ جヨيع やلやヲヨطنين

≒∫/≒≒/≪≡≒√ュ يلヤガلや るヌفゅمح ラヲنゅボلや りキゅسيヱ るلやギلعや فظゅحヨلや بわムم 

 √ 
 るلやギلعや يقらトت

 عや ヴヤلヨイيع
ケヲحض ≒ 

 ドゅヘلحやヱ ラヲنゅボلや عمキ

 عヤيه
≒∬/≒≒/≪≡≒√ュ 

メاボわاسや るمعゅج 

ゅيحケأ 

 ゥصاま るلやギلعや ネゅトق

 ソゲヘلやヱ れゅيギحわلや :ينيトسヤヘلや

 أمュゅ حヲムمや るلやヲわفق やلヲطني

メاボわاسや るمعゅج 

 ∵ 

やلわعラヱゅ بين 

 れゅسسぽヨلや

 るينيギلやヱ るيらトلや

يسゅعギ في 

 チヲヰلنや

 れゅسسぽヨلゅب

やلダحيる في 

 فヤسトين

 るらトيم خギボت

るعヨج 
≒ 

 れゅمギガلや يم أفضلギボت

るحيダلや 

≪∵-

≪∬/≒≒/≪≡≒√ュ 

れやゲヨتぽヨلや ゲダبيت  -ق

 ゲيヲトل لحم تヨلعや

 やلダحي في فヤسトين

"やلダحる في فヤسトين" 

 )تحギيや ..れゅنケや ..れやコゅイتゅボء(
 نゅボبや るأطゅらء

 

 

 



 ≒≒ 

 

 れرشاヱ :لヨلعや  تاキعد(≒≪) 

れاヌمعل 

やليي  やلبレد 

يتوや ق مع 

 るトخ

るلحةومや 

 キعد

 やلヨشار ين
 عレوや ラやلورشる مヌレم やلورشや るلヨةاや ラلتاري   やلヰدم やلعاط

 ∽ ≒ 
 るكやゲゼلやヱ ラヱゅعわلや るيヘكي

 لヨحケゅبや るلゅヘسギين
≪/∬/≪≡≒√ュ يتヘヤس るヌفゅمح ゲボم キゅسヘلや るفحゅムم るゃمع هي りキギعわم れゅゃهي るكやゲゼلやヱ ラヱゅعわلや ベゅآف 

 ∵ ≒ 
 ゥإصاやヱ ءゅمギلや نボح

サゅلنや بين 
√/∬/≪≡≒√ュ جنين るヌفゅمح ゲボجنين م るヌفゅمح サゅلنや بين ゥإصاや ケヱキ るيヨأه 

 ュ√≓≡≫/∬/∬ نや ゲゼلヲعي やلギيني ≓ ∵ 
 فنベギ بيت لحم

 بيت لحم
 やلらنك やإسامي やلヤヘسトيني

やلぽヨسسや れゅلゅヨليや るإساميる في 

 فヤسトين

 تキヲيع حァゅイ بيت やه やلحュやゲ مギيゲيる أヱقゅف やلヤガيل مسや ギイلゴهやゲء ュ√≓≡≫/∬/≡≓ تヲعيヱ るتヲجيه ≓ ∵ 

 √ ≒ 
やلحث عや ヴヤلعヨل 

 やلヲトわعي
≒∝/∬/≪≡≒√ュ 

ヵギヤらلや ゥゲسヨلや るعゅق 

 جنين

 "やヱゲنヱأや" るليヱギلや ゐヲلغや るلゅكヱ

 るمعゅجヱるحヲわヘヨلや サギボلや 
 أهヨيや るلعヨل やلヲトわعي

 ≒∽ ≒ りأゲヨلや ベヲボح ラゅبي ≪√/∬/≪≡≒√ュ جنين جنين るヌفゅمح ゐケأ ラي أボمن ح 

 ≪≪ ≒ 

キعم صや キヲヨلやヲヨطنين 

 るسゅسي ギم ضヰضケفي أ

メاわاحや 

≒∽/≒≡/≪≡≒√ュ  ュゅئヱ ゴكゲم ゲボبيت لحم -م 

 لحل やلنやゴعれゅ مゲكヱ ゴئや ュゅلヤヘسトيني

 ゴكゲمヱAIDA  れゅヨヌنヨلや افわئやヱ

や りケやキلعゅمる لヨヤنや れゅヨヌاجنらيやヱ るإ

るليヱギلや るجيケゅガلや りケやコヱ في 

 

E1)  )るيヤئيやゲإسや れゅトトガヨلやヱ 

 りケキゅダمヱ√ بيت لحم ゆヲنم جنヱキ أاف 

 ≒∵ ≒ 

やلァヱゲガ بらトわيق عヤヨي 

لや サヱケギヤلヨسりキゅヘわ من 

りゲイヰلや 

≪≫/≒≡/≪≡≒√ュ يلヤガلや ي فيヨهيやゲإبや ギイسヨلや るينيギلや ラヱぽゼلやヱ فゅقヱاや りケやコヱ りゲイヰلや ンゲكク るيヲらلنや 



 ≒≪ 

れاヌمعل 

やليي  やلبレد 

يتوや ق مع 

 るトخ

るلحةومや 

 キعد

 やلヨشار ين
 عレوや ラやلورشる مヌレم やلورشや るلヨةاや ラلتاري   やلヰدم やلعاط

 ≪≪ ≒ キヲヨダلや ゴيゴتع ≒≪/≒≒/≪≡≒√ュ ゲمゅبن عや ァゲم るيギヤجنين ب るيギヤب るعيゅヨجヱ るيキゲيع فケゅゼعم مキ 

 ∵ ≒ 
 れやゲムسヨلや عن ギعらلや

れやゲわヘヨلやヱ 
≒∬/≒≒/≪≡≒√ュ 

るحヲわヘヨلや サギボلや るمعゅج 

 جنين

 るلゅكヲلやヱ るحヲわヘヨلや サギボلや るمعゅج

るثゅلإغ るليヱギلや 

 るفي آف ネヲقヲلや من ゆゅらゼلや るيゅヨح

れやケギガヨلや 

 √ ≒ 
やلヨسゅهるヨ في تنヌيم 

るينギヨلや 
≒∬/≒≒/≪≡≒√ュ ゲاميや るعゅجنين -ق るيケゅイわلや るفゲلغや ベやヲاسや يمヌتن 

 ∵ ≒ 
わاسやغュやギガわاسやヱ メا 

 やلダحيح لや ケヲトわヤلعヨヤي
≪√/≒≒/≪≡≒√ュ ゲمゅبن عや ァゲم るيギヤب るيヲنゅんلや るنやゲع れゅبن るسケギين مボهやゲヨلや ポヲヤفي س れゅئيゅضヘلや ゲأث 

 

 تتم  ي يوط やヱلد  ボط.معلるヌ: جヨيع やلورشاれ  انت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ≒≫ 

 

るتدريبي れやرヱキ( تاキعد  :≪) 

 

 

 

 

 

 

 れلساعاや ネوヨイم

るلتدريبيや 

 

れاヌمعل 

やلبレد やليي 

يتوや ق معヰا 

 るトي خ 

 やلوやコر 

عدや キلヨشار ين 

るؤسسヨلや من 
 عレوや ラやلدヱر  مヌレم やلدヱر  やلヨةاや ラلتاري   やلヰدم やلعاط

≪≡ 

 

∽ ≪ 

やلتصゲم علا 

 サأسا

や ستثヨار 

 サأساやヱ

من  やلボレدي

 やلد ع

≒≪-≒∽/≒≡/≪≡≒√ュ هや طやي رレلوطや دヰعヨلや るلحةوميや るحاسبヨلや 

≪≪ 
 

∽ ≒ 
 るاللغよ るويボلتや

るيゴليイن や 
∽/≒≒- ≪≪/≒≪/≪≡≒√ュ 

 るلديよ るمةتب

 سلفيت
 تعليم やللغや る نイليゴيよ るلديる سلفيت



 ≒√ 

 

ケやギلや れゅطゅゼن コゲأب 

 コゲأبれゅطゅゼلنや لや るصゅガるينيトسヤヘلや ءゅわإفや ケやギب 

れاボعيヨلや 

やليي يتوや ق   やلبレد

 るトمعه  ي خ

 やلوやコر 

 تم دنイاロコ أヱ نسبや るةنイاコ ما
 るヰイلや

るヨعやلدや 

 るلتةلفや

 るاليヨلや

 やيヰل

ヅشاレلや 

 やسم やلレشاヅ أや ヱلبゲنامج ヱص  やلレشاや ヅلヰدم やلعاط

  

 ケやギصま تم(≒∵∫) るمゅع ンヲわف، 

(≒≒∬∵)  ،ベطا ンヲわف

ヱ(≒≡∬≫)  ンヲわفま ،るنيヱゲわムل

(≒≡≒∫∽) るيヲヘش ンヲわف 

  
خヤق やلヨسゅهるヨ في 

ゅًينيキ عيやヱ عヨわイم 

やسヘわسれやケゅ  نやإجゅبる ع

 やلやヲヨطنين
ンヱゅわヘلや ケやギصま 

  
 れゅنゅيらلやヱ ケゅらأخやヱ مجやゲらلや キギع

ヵヱゅيس(≫∽∫) 
  

まيや メゅダلヲعي やلギيني 

 لやヲヨヤطنين

أسるヤゃ  نやإجゅبる ع

やلやヲヨطنين عヱ ゲらسゅئل 

るヘヤわガヨلや ュإعاや 

るينيギلや مجやゲらلや يمギボت  ケゅらأخヱ

ケやギلや 

  (≫≪るكيゴت )   

るヌفゅحヨلや  طらض ヴヤع

أحや メやヲلنサゅ ضヨن 

るعيゲゼلや ケヲأمや 

 ゆاトل れゅكيゴت ケやギصま

ゅダنع غやグئيヱ るمعヤم 

 やヱلヨحゅわجين

れゅكيゴわلや من キギع ケやギصま 

   れやケやギإصや キギغ عヤب(≫≡)   
 ゲゼفي ن るヨهゅسヨلや

 やلヲعي やلギيني

まصケやギ مや るヤイإسやゲء 

 れやゲゼنヱ ンヱゅわب فわكヱ

るينيキ 

 まصケやギ عキギ من やلわムب 

れやゲゼلنやヱ れゅسやケギلやヱ 

れاゅボヨلやヱ 



 ≒∽ 

れاボعيヨلや 

やليي يتوや ق   やلبレد

 るトمعه  ي خ

 やلوやコر 

 تم دنイاロコ أヱ نسبや るةنイاコ ما
 るヰイلや

るヨعやلدや 

 るلتةلفや

 るاليヨلや

 やيヰل

ヅشاレلや 

 やسم やلレشاヅ أや ヱلبゲنامج ヱص  やلレشاや ヅلヰدم やلعاط

  
  ُألボيتعキギ خトب やلヨイعや るلわي 

(∬√) 
  

 ゲゼفي ن るヨهゅسヨلや

 やلヲعي やلギيني

まلゅボء خトب キينيる في 

ギجゅسヨلや 
るعヨイلや بトء خゅボلま 

  
  ُألボيتやلわي  ケギヱサعや キギل

(≫≒∫) 
  

 ゲゼفي ن るヨهゅسヨلや

 やلヲعي やلギيني

まلゅボء محゅضキ れやゲينيる في 

 れゅسسぽف مヤわガم

 やلヨわイヨع

るينيキ サヱケキ ءゅボلま 

  キギل عやكケゅゼヨれゅ (≫∝)   عヨわイヨلや صل معやヲわلや 
 ギجゅمس ゥゅわわفや ケヲحض

るيゲخي れゅعيヨجヱ 

 ゴكやゲم ゥゅわわفや ケヲحض 

るヘヤわガم れゅسسぽمヱ 

  れゅكケゅゼヨلや キギع (∽∵≫)     
やلわضゅمن مع 

 やلやヲヨطنين

 ンゲأس れئاゅع れやケゅيコ

 ヱشやギヰء

 れゅليゅعヘلや في るكケゅゼヨلや

るيらعゼلやヱ るيヨسゲلや 

   خاف (≪∫≫) حل   
خヤق جヲ من やلやゲわبط 

 やلヨわイヨعي

 るيヤئゅلعや كلゅゼヨلや حل

るيゲئゅゼلعやヱ 

 れゅافガلや في حل るヨهゅسヨلや

れゅعやゴلنやヱ 

  (≪∽ )りヱギعي   نヲلや ゲゼن 
تヲضيح やلحムم やلゲゼعي 

るヘヤわガヨلや ئلゅسヨلや في 
れやヱギء نゅボلま في るكケゅゼヨلや 

  
 (≪) ヤイسれゅعや キギل

 りケキゅダلや れやケやゲボلや キギعヱ(∝) 
  

まصや ケやギلحムم 

やلゲゼعي فيゅヨ يわعヤق 

るخافي ゅيゅقض りギبع 

 れやケゅسヘわسや عن るبゅإجや

 れゅسسぽヨلやヱ طنينやヲヨلや

 ラゅيらتヱ ゅهゲغيヱ るيヨسゲلや

 عヴヤجヤسれゅ مヤイس やإفゅわء やأ



 ≒∝ 

れاボعيヨلや 

やليي يتوや ق   やلبレد

 るトمعه  ي خ

 やلوやコر 

 تم دنイاロコ أヱ نسبや るةنイاコ ما
 るヰイلや

るヨعやلدや 

 るلتةلفや

 るاليヨلや

 やيヰل

ヅشاレلや 

 やسم やلレشاヅ أや ヱلبゲنامج ヱص  やلレشاや ヅلヰدم やلعاط

 ゅヨعي فيゲゼلや مムلحや

ゅيゅضボق بヤعわي ゅヰمن ،るمゅه 

جゅヨわعيや るا :

ヱاやヱ るيキゅダわلقや るيらト

 ゅهゲغيヱ 

   حゅلる مゲضيる (∫≓)تحヲيل   

まصケやギ حムم شゲعي 

 ゅيゅضボق بヤعわي ゅヨفي

るيらط 

 るضيゲم れاゅيل حヲتح

بحゅجる لゲヤأや ヵلらトي 

るعيゲゼلや ンヱゅわヘلや ケやギإص 

 るحダلや りケやコヱ مع ラヱゅعわلや

 ンヱゅわف ケやギصま في るينيトسヤヘلや

ゅهゲغيヱ チゅヰإجや 
 
 やلヨヨود تي やコヱر  やلヨاليや るلفلسトيレيるنشや ゲلوعي やلديレي"، "ゲよنامج  ضヨن معلるヌ: جヨيع やلレشاطاれ تتヨاشا مع خや るトلدやر    
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 ≒∬ 

るトأنشや من るلصガستヨلや تائجレلや コゲよأ : 

 

るلصガستヨلや تائجレلや  ヱأ ヅشاレلや سمや

 やلبゲنامج

لي   ،اヱأتدヰ や  مع خトتヰا اヱتيや يتヨاش ،عن やلدやر لتゴ ياや れلصاキر やعدキ  علاやرتفاネ  طゲأ

مع  تゴ يる (≫≪)خعد  تゲ  دعدや キやلتゲボيゲ  تاعدよキلب イ ،ヱا れ عديد ヨل متش やلتゴ ياラれ تيロ د

(≒∵ )るي ゴق تよعي ساよر ゲيゲボه  خعد   ي تよمن مشا  ゲلفتや≒/∬- ≫≡/≒≒/≪≡≒≒ طやتيヱ  يレيع

  キياコلや ロي تي  るتملحوشれيا ゴ لتي يや اヰي  ポلشارやيبًاゲボيع تヨイ ،ヱ ゲآخ ょل  من جان  ゲيشي

ゲر تسيやلدや ラدلا أ ヱاヰボبيトح  ي تイレتヱ ،るسومゲم るトع    ق خトح لレヨت れيا ゴلتや ロتي ラلي  أ

 ポاレت ラائع لي  أツよ ゲتصدي ヱأ れやا للحصود علا مساعدヰدمボت れا ゲشヱ れمؤسساヱ علم

よ れعد ヱキد تشتや ヅゲلتゴ يる من やキر やة تا  لدخود やلبツائع やヱلレヨتوجاれ دليヰا، ヱيتم مレح やلتゴ يا

るよلوトヨلや ヅヱゲلشや يعヨستيفا  جや 

まصケやギ عキギ من 

れゅكيゴわلや 

 やتتヨاط やلدやرやلدやر ヱتيや يعوキ دلا  やلتي تصدر عن  やلبやゲمج やلديレيやヱ るأخبارطゲأ やرتفاネ علا 

 . ي خلق مイتヨع ネٍやヱ نشや ゲلوعي やلديレي مヨا يساتم ل   ي よالتトور やةععمي やヱ ستفاキ  من 

 ゲيゲボلتや キやدعد  ゲتا خعد  تキلب عدよヱ( ≫∽∫ )نامجゲよ ヱゲمع  خب るارنボم 

( ≪∫∫ ) ゲخبヱ نامجゲよقよعي ساよر ゲيゲボه   ي تよمن مشا  ゲلفتや ط≓≓≡≫/≓≓/≡≪-∬/≓عن ،

ヱ ゲيشيやتي  ゲآخ ょيل  من جان ゲي نش  るسومゲヨلや اヰتトق خ ヱ ゲر تسيやلدや ラلوعي  دلا أや

 ヱتحボق دنイاれやコ علا تيや やلصعيد.

やلギينيや るلやゲらمج 

ケやギلや ケゅらأخヱ 

 キعلا عد ネرتفاや أゲطれやゲشレلやヱ れやرやةصدや لتي تやر  صدر عنやلدやヱ تاキلب عدよ(≫≡ ) ًやرやدصاد، 

مااا ط ≓≓≡≫/≓≓/≡≪-∬/≓عاان やلفتااゲ  ماان مشاااよه  ااي لااين よلااب عاادキتا  ااي تゲボيااゲ رよعااي ساااよق  

أや ラلدやر تعヨل علا دعدキや نشヱ れやゲدصادやرれや  اي مイاا れ متعادキ       ي ل، دصدやر( ≫≫)يボار  

 るتلفガヨلや ةععطやヱ تصاد や سائلヱ ゲتا عبゲشレよ وطボتヱ     ،ينレطやاوヨلや اا علااヰيعコتوヱاا يسااتم   مヨ

 . ي نشや ゲلوعي やلديレي やلوسトي やヱلヨعتدد

 れやケやギصま

れやゲゼنヱ 

 

 

 

 

 

 

 



 ≪≡ 

 

 

やلれاボعيヨ 

 

 اラ تレاや ポلعديد من やلヨعيボاや れلتي やヱجヰت دعدキや تايや やلتゲボياゲ، ليا  أや ラأやヱماや ゲلヨالياや るلボヨاゲر  للادやر تاأخれゲ نسابي ًا            

ماا  عن موعد صヰ ゲا، مヨا أثゲ علا よعض نشاطاや れلعاملين  ي やلدやر، أماا よالレسابる للتةلفاや るلヨالياる لレشااطاや れلادやر،   ناه        

ヨل ليس من やلسヰولる قياسه، آملين معالるイ تيや ロلصعوるよ مستボبًع، ヱعدや عان  لي  دنヰا تعتヨد علا ع ヰايصعょ قياسيやゴد 

やلعاماる، آماًع  اي دنイااコ تايやヱれや       やةやキر やキر やة تاا   اي محا ヌااや れلاوطن،      ネヱゲ ل   ボد  اラ تレاポ تイاヱ  ヱتعاラヱ مع 

.るقキヱ るوليヨشヱ ゥاイレよ ゲيゲボلتや 

 

れلتوصياや 

للععقااや れلعاماや   るلعاماや  るةやキر  やلレشااطاれ سااや るボよلاي ゲ،  ا ラ      ي ضاو  やلレتاائج やلヨستガلصاる مان やلتゲボياゲ مان خاعد        

 وصي よاآتي:やヱةععط ت

≒-  るصلやعلا مو ゴي ゲلتやأخبارやヱ るيレلديや مجやゲلبやヰا لヨا، ل  ゲبي  ゲي ي من أثトلوسや يレلديや لوعيや ゲا   ،نشヰل ラيةو

، د  أヱ ラسائل やةععط جعلت やة تا  ي دطار مイاد عヨل やキر  やلتأثيや ゲةيイاよي علا やلゲأي やلعاط ヱتوعيته ヱتثボيفه

 .やلعالم قゲيる صغيゲ  مヨا يسヰل نشや ゲلوعي やلديレي

≪-  ラرمع أやللد ょلةتやヱ れやゲشレلや رやدصد  ،コتاヨضع مヱ ي       ヅشااレلや ساتون مانヨلや やعلاا تاي ドللحفا キوヰج ポاレتヱ  د

ヰعلي ゴي ゲلتや ر  يやゲヨست や ょイجيد  ل اأنه ي るلوعي وسيلや ゲنشヱ  يボةن م لتثヨم キعد ゲين.أ بレطやوヨلや ن 

やلتي تعةس صاور  ديイاよياる عان やلتفاعال やةيイااよي للادやر ماع         やلفعالياや れلゲسヨيやヱ るلشعبيるموやصلや るلヨشار る  ي  -≪

れؤسساヨلやヱ れやرコلوや  تلガم キやゲ أやヱ. 

دصدやر やلتゴ ياや れلتي تساتم  ي コياキ  ثや るボلヨوやطレين よالدやر لي  أラ مثل تيや ロلتゴ ياれ تレヨح や ستやゲヨر  ي  -√

るصانع أغييヨين  لレطやوヨلや علイل るよلوトヨلや ヅヱゲلشや  ستيفاや عدよ صانعヨلや ロيヰل れيا ゴح تレヨよ  ة تاや رやキ وطボتヱ

ヰعلا طعام ラاレゃヨطやヱ るボث ゲمأ ث ヰよやゲشヱم. 

                                                  ゲيゲボلتや جعやゲمヱ رキمصا 

 

مやゲجعヰاا لヨイاع やلヨعلومااれ عان نشااطاや れلادやر، علاا نヨاا ح تام          لععقاや れلعامやヱ るةععط  ي لやلعامや  るعتヨدや れةやキر    

ヱ ネヱゲلفや ا علاヰيعコتوヱ تاキやدعدやرやキةや اヰتキثم دعا ،れةععطやヱ るلعامや れللععقا るلعامや  رやキا. لإヰتبويبヱ اヰيغゲلتف 


