
لا مح حباأا لاحرجرسلادالةأال ايرسألاحةيا
ةيوأابع مالجاا احدوتحا اح عا
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لقأ اجاد اجلساماي ايرسم



:نيبسق ثحبلي نمضتي
ا ايةميبجيموهفمي: ألاي نقيا  نرملايلهمبهوي زتب

أةمايحايهبو جي ألزو:ي: ناولاي نقيا ولأي 



محلايرسألالوهتما:حرلااحدحل  حدرربعالهمأهااحةيا
ا ا:ي :يلاميميةميبجي زتب

ت
لز ز

ميبجيحاي نيرج:ي ل نقسك ا :ة ميبجي،عيقي يلااني :ةيو جيل :ة
ل نذلقو

ميبجيحاي زمسمر:ي ايف نوقيماييمضمميماونقييف يمايج،ي  :ة
معجو لايماونقييف ي  مايماييمضممي نب زلي 



محل: زارسباحةيا
از يزلي يت ي ن:ةنلي  اف ا ايحاي نيرج:يتاز ايجيلعيمجي زتب ي لب لباز لعزمج،ي

لزيذ يترووليلنهمو ايجي ل :يزليل  هوايلعس
م ي ا ايحاي زمسمر:ي نقنوميتلاف فيزازيتولايزم ةميبجي زتب
يمويمافاي

ت
ويفت ي يونذينيمولي :ةولا،يلعونمو فج هن

،
مويناي يثرقي ه 

م مج يأي نسيموليفت يزمفأيعسليمرمليجي ب ي نرما،يزلي و نم



زةثبوفي اي ا ايي ليلةوعيي نثف ميي  لاميميةميبجي زتب
م وي م مقي في أم ميبجيلبقزفيف ذ لتف مكي راونوولي نكني  ي :ة

ةباجي نلينجيزليزابيمووليزلييقفايمموعميزليعسليمموعمي
توةثاف ميعمبولي ز زواو



ا اي بملي ةثلثوفي نثوننج: ميبجي زتب ملي نثاميمي زمسمماي:ة
ا اي فلأيهفايمااعي نلاف فيل ةثاف ميزةيف ي1 بيفقي زتب

 نحرميعسلي نرملاييف ي نلينجينضيزفاييف يرةنليماسقيميجو
زةثبولاي ثبساي2 ا ايي ليلةوعيي نثف ميي  بيفقيةميبجي زتب

لزقي مأ ييف ي نلينجي بفقي نيميجي زللروأينيبايفمول،ي
ا اي ناوولو ز اوايمويحاي زتب

زةثبولاي ثايي لييفايزول ل3 ا ايي ليلةوعيي نثف ميي  .بيفقي زتب



يااث
ا
ةيوأابع::اح مالجاا احدوتحا اح لاعا مح امامايرسألاحةيا ع

ميبجي ناميج: أاوقي :ة ا ايزيتفيملي ف مميز نباي قكي زتب
معلي نرملا  ن
معلي هوول  ن

معلي هايفلو  ن



:ا
ا
مالجاا احدوتحا ااياداا لاعا مح ةيوأابع:هم ايرسألاحةيا ح

زةثبولايملي نفنويكي ا ايي ليلةوعيي نثف مييي  ةميبجي زتب
لنمليويوايزونجي لزي فةفينهويزونجييومجينيثضميا،ي  هيثرفاي
ل نييجي ضمميوذ ي نواييمليتو ي ل م أيتونرسلي مرقي ملي نق

م  يللرمي نويوويحاي أي ل للاواي  لزاييزمف اي نيوضيتونمونيي
 أأ و



ا
محلابمرسألاضوارتاحدلداحدوفااا:احعاا :حةيا

زةثبولاييف يم ولي ا ايي ليلةوعيي نثف ميي   قكيةميبجي زتب
لايزوبهبو: عاس

ميولي1 ا اي أي بي تب
ا اي للو ي2 بي تب
ل نينوةسق3 ا اي هفظوسقي بي تب
م وقسق4 ا اي ه بيي تب



:ا
ا
مالجاا احدوتحا اجاأجا لاعا مح ةيوأابع:عألحااحةيا ح
ميبجي زةثبولايزول لييف فاي:ة ا ايي ليلةوعيي نثف ميي   زتب

مااو:
ل في لنمبلللا ةثاف مي1)  ن 
 ةثاف مي هيثف وليلعماي ريوويج2)
ل نثسمنقولي :يف اجي هالوايحاي نهو مي3) ل ممي  ةثاف مي ن 

 نيقوا



:ا
ا
مالجاا احدوتحا اجاعاا لاعا مح حرورحتال ايرسألاحةيا

ةيوأابع ح
ممايفنياوي همبايموي فا:  بفقي أوف اي نكني 

ي نهفاي هوول
ي نهفاي نيواا

 :ةلجةن نهفاي



ألااحرجرااحعاهأا لاحرلةأ:ا:حداااثاحدحل 
ا ايي ليلةوعيي لزووويمليزيسوأي زتب أةمايحايهبو جيز ولأي 

أمفأي نثوننج: زةثبولايلانأيملييماي   نثف ميي 
:ي
ت
لز مهيجي نسوفنجز لتنجي نحينضجيحايم  زوثبوميتونب



ا
ا
الحيوأاعإا

ا
راادالةأازالإأإا لحرواعالاحرلوأ رمايلا :احد

ا
يامإا

ا
للاأ ا

أةماينولزوي ثباييحاي الا: لمثوناجي 
م هيي نثايناي راثيوج1) ل هثوناجيحايم  :يملي
زةثبوينج2) ل هثوناجينولزويحايهنومااي  منوتجي  ن
زهثنوةولي هوو ج3) ل هثوناجينولزويحاي  منوتجي  ن



ا 
لحرواعالاعد احجوب حماحرلةأالجاا اياداا رمايلا :احد

ةيوأابعيحدوتحا ا ح
ليثايانأيتبوي فا:

ل نثفةنجيتج روتنوليلةيمنولي ةثاف مي1)  قف اي نيحاي
زةثبولا: لةوعيي نثف ميي 

أهف2) ا اي ففيةميبجي زتب  قف اي نفياي نبومييييفيلن



حبماضأل:
ل فميأيفت يلثوعمييف فايزوبهو:

1
ت
زةثبولايمضممجيعميو ا ايي ليلةوعيي نثف ميي  بيةميبجي زتب

لزايي م  ي أي ل نييجي نكني ياعييلي للاواي  مرقي يتأونجيملي نق
زمف اي نيوضيتونمونييللرميميوويحاي أأ و

ا ايي ليلةوعييزعثليبي2 ميبجي زتب  نو ولي نكني ثام ي:ة
لاي ةثاف مهاي زةثبولاي ايم جي نرمو ،يلانأينمث  نثف ميي 
لماايحاي نثاومييمكيوذ ي زةثبولايلنيجيي  نفةوعيي نثف ميي 

 نفةوعيو



معمجي :ةلينجيمليزعثلي أوف اي نكني يا يفت يبي3  اث لي عموفي ن
ا ايي ليلةوعيي نثف ميي م ممف يةميبجي زتب  ضقنقهويم

زةثبولاو  
ففيحايةميبج4 معاجةنيحايهبو جي ألزويملي نفن بينوةماي نفلأي ن

ا او ي زتب
لتنجيلةوعييهبو جيزوايبيملي5 ا اي نب  ألزويمليةميبجي زتب

أيملي نف لنج،ي نثفينج،يعمضي  نوو يج،يل قف اي نقنايل 
زةثبولاي لأعوو لي وحايعنونجي ةثاف ميلةوعيي نثف ميي 


