وتسفيناملا بها نوناقلا = باوجو لاؤس باوجو لاؤس

وتسفيناملا بها-نوناقلاب باجأ لاؤس = لاؤس

!ةفينع ريغو حبرلل ةفداه ريغ نوكت نأ يه لولحلا لك
.يرشبلا رارقلا عنص ةيلمع نم ءزج يه تاباجإ ىلع لوصحلاو باوجتسالا
) .ةروصلا( ةباجإلا لوصو حشرمو ،تاباجإلا ىلع لوصحلاو لاؤسلا .لمأ وأ ضرتفا ،دقتعأ ال

.ميلعتو ملعت'  CGنم ءزج باوجلا لاؤسلا = لاؤس
وه ةديفم تاباجا ءاطعا .ملعتلا ةيلمع نم ءزج يه تاباجإ ىلع لوصحلاو باوجتسالا
.ميلعت

لوصحلاو )بلط( لاؤس  ".ةفرعملا قيبطتو بسك ،سامتلا'  CGنم ءزج وه هيلع لاؤسلا
) .قيبطت( تاباجإ ءاطعإو ) ،بسك( تاباجإلا ىلع
".ةفرعملا ةيرارمتسا"  CGريغ تاباجإ ىلع ظافحلا

؟لاؤسلا ةيفيك
)ةديفم ةباجإ ىلع لوصحلا لجأ نم ادج مهم( لاؤسلا تعضو عراش 1
ةجاح كانه نوكت دق( ةبسانملا تالهؤملا هيدل صخش 'بلط " حرطل نيذلا ةيناثلا 2
)صخش  1نم رثكأ حرطل
)ةديج ةيعامتجا ةراهم( باجأ يذلا صخشلا ركشأ ةثلاثلا 3

)ةلوبقم ةباجإ دجوت ال انايحأو( ةلوبقم ةباجإ 'بسك " رشع 4
)ةروصلا( لجس باوجلا ةيرصبلاو توصلا وأ ةباتكلا رشع 5

)ةباجإ ( 'ملعت تنك ام 'قيبطت " رشع 6
)ةديج ةيعامتجا ةراهم( نيرخآلا " ميلعت ' ىلإ ةديدجلا ةفرعملا مادختسا رشع 7
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؟لاؤسلا اذام
)ةديج ةيعامتجا ةراهم ،ةيكذ( ءىش لك

؟لاؤسلا اذامل
ةلئسألا حرطل أشنت )ثيدحلا لعجي امم ،فرعي نأ بجيو ،لوضفلا( ةجاح

؟لاؤسلا امدنع
)ةديج ةيعامتجا ةراهم ،ةيكذ( نآلا

ŸŸ

ŸŸŸ

! YOUنم انه رظتني 1GOD

ةالص -لاؤس
جاتحي ام لك باوجتسال ىعست ام لمجأ نوكلا قلاخ  1 GOD ،زيزعلا
بجي يذلا باوجلا ىلع روثعلا داشرإلاو ةدعاسم جاتحأ دق باوجتسالا
حرطل اركش تاباجإ نع ثحبلاو ةلئسألا حرط ىلع نيرخآلا عيجشت
)مسالا عراش  (1نينمؤملا ةياصولا يصولا اعضاوت رثكألا كتاباجإو ةلئسألا
ةيرشبلا ريخ و  1 GODدجملل

!بسانملا لاؤس ىلع اباوج ىعست تنك ةرم لك يف ةالصلا مدختسي

ةياهنلا
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