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لوصولا ديريو  عوضوملا ، ميمص  يفو  مزاج ، صخش  فرعت  له 

؟ ديصقلا تيب  ىلإ 

.ةدارإلا ةوقو  ةحارصلاو  ةوقلاب  سانلا  ضعب  مستي 

D طمنلا وه  اذه 

 
 

عم نييدوو  نيعئار  نيلصاوتم  نوربتعي  ءاقدصأ  يأ  كيدل  له 
؟ هنولباقي نم  عيمج 

.قطنملا نسحو  دولاو  لؤافتلاب  سانلا  ضعب  مستي 

I طمنلا وه  اذه 

 
 

ةئف تحت  نوجردني  نيذلا  ةرسألا  دارفأ  نم  يأ  كيدل  له 
؟ عئارلا قيرفلا  بعالو  ديجلا  عمتسملا 

بولسألاو ءافولاو  ربصلاو  رارقتسالاب  سانلا  ضعب  مستي 
.يلمعلا

S طمنلا وه  اذه 

 
 

قئاقحلا عمجب  عتمتي  صخش  عم  لمعلا  كل  قبس  له 
؟ ةطشنألا لك  يف  قيقدو  ليصافتلاو 

.ليلحتلا ىلع  ةردقلاو  ةيساسحلاو  ةقدلاب  سانلا  ضعب  مستي 

C طمنلا وه  اذه 

 

ةمدقم
يف ًاعم  ةيكولسلا  صئاصخلا  عيمجت  نكمي  هنأ  ثاحبألا  ترهظأ  دقو  .كولسلل  ةماع  ةغل   DISC ةيصخشلا ماظن  ربتعيو  . DISC ةيصخشلا ماظن  كريرقت  مدختسي 

صاخشألا لك  كرتشيو  .طمنلا  اذه  يف  ةعئاشلا  ةددحملا  ةيكولسلا  صئاصخلا  راهظإل  ةهباشتم  طامنأب  نوعتمتي  يذلا  صاخشألا  ليميو  .ةيسيئر  تاعومجم  عبرأ 
: فورحلا اهلثمت  يتلا  ةعبرألا  ةيصخشلا  طامنأ  ىلإ   DISC راصتخالا ريشيو  .ةتوافتم  ةدش  تاجردب  ةعبرألا  طامنألا  هذه  يف 

 
عفاد رطيسم ،  = D

مهلم رثؤم ،  = I

رقتسم تباث ،  = S

ريمضلا يح  حيحص ،  = C

 

حبصت نأ  ىلع  ةيكولسلا  طامنألا  مهف  كدعاسيو  .ةقيمع  ةقيرطب  ءاقدصألاو ، لمعلا ، ءالمزو  ةرسألا ، دارفأو  كسفن ، مهف  ىلع  ةردقلا   DISC ماظن ةفرعم  كحنمت 
.كلوح نميف  يباجيإ  لكشب  ريثأتلاو  نيرخآلا  يف  تافالتخالا  ريدقتو  تاعازنلا ، عنم  وأ  ليلقتو  لضفأ ، ًالصاوتم 

 

ةرسألا دارفأ  يف  ركفت  امدنعو  .موي  لك  ةتوافتم ، تاجردبو  طمن ، لك  عم  لعافتت  كنأل  لمعلا  ءانثأ  ةيكولسلا  طامنألا  ةبقارم  كنكمي  ةيمويلا ، ةايحلا  قايس  يف 
.كينيع مامأ  فشكتت  ةفلتخم  تايصخش  فشتكت  فوس  لمعلا ، ءالمزو  ءاقدصألاو 
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.اهروظنم يف  كولسلل  ةعبرألا  داعبألا  عضو  يف  هاندأ  ينايبلا  مسرلا  دعاسي 

رطيسم   = Dرثؤم  = Iتباث  = Sريمضلا يح   = C

ةقدلالوبقلاريدقتلاةرطيسلاىعسي

ةوقلا طاقن 
ةرادإلا
ةدايقلا
مزعلا

عانقإلا
سامحلا
هيفرتلا

عامتسالا
يعامجلا لمعلا 

ةعباتملا

طيطختلا
ةمظنألا
ميظنتلا

تايدحتلا
ربصلا دفان 
ساسح ريغ 

ءيس عمتسم 

ليصافتلا ىلإ  راقتفالا 
ري مامتها ق5 ىدم 

ةعباتملا ةلق 

ةيساسحلا ديدش 
ءدبلا يف  ءيطب 

رييغتلا هركي 

لامكلل دشنم 
دقان

بيجتسم ريغ 

ةءافكلاهركي مدع 
ددرتلا

نيتورلا
ديقعتلا

ةيساسحلا مدع 
ربصلا دافن 

ميظنتلا ءوس 
ماشتحالا مدع 

يجهنمرواشتلايوفعمساحتارارقلا

.رثكأ لكشب  ًايئرم  ةيصخشلا  طمن  لعج  ىلع   DISC ينايبلا مسرلا  دعاسي  ةعبرألا ، ةيكولسلا  طامنألل  ةتوافتم  ةدش  عاونأ  نم  نوكتت  ةيرشبلا  ةيصخشلا  نأل 
طخ لفسأ  طاقنلا  لثمت  نيح  يف  ىوقألا ، ةدشلا  فصتنملا  طخ  ىلعأ  طاقنلا  عيمج  لثمت  .ةعبرألا  طامنألا  نم  طمن  لك  ةدش   DISC ينايبلا مسرلا  مسريو 

.درف يأل  ةيكولسلاو  ةيصخشلا  تامسلا  روفلا  ىلع  فرعت  نأو   DISC ينايبلا مسرلا  ىلإ  رظنلا  نكمملا  نمو  . DISC صئاصخل لقألا  ةدشلا  فصتنملا 

موسرلا نيب  تافالتخالل  زجوم  حرشو  كب ، ةصاخلا  ةثالثلا  ةينايبلا   DISC موسر يلي  اميف 
.ةينايبلا

 

كل عانقلا ) " ) ماعلا يتاذلا   " طمنلا  DISC 1 ينايبلا مسرلا  لثمي 
.كتافرصتل نيرخآلا  عقوت  ةيفيكل  ككاردإو  كتئيب ، بلاطمل  ككاردإ  ةقيرط  سكعي  وهو  .نورخآلا  كاري  امك  تنأ "  " ينايبلا مسرلا  اذه  ضرعي 

كل ساسألا ) " ) صاخلا يتاذلا   " طمنلا  DISC 2 ينايبلا مسرلا  لثمي 
كلعف در  اذه  نوكيسو  .رتوت  وأ  داهجإ  دوجو  دنع  كتباجتسال  الامتحا  رثكألا  ةقيرطلا  ددحيو  طوغضلل ، ةيزيرغلا  كتباجتسا  ينايبلا  مسرلا  اذه  ضرعي 

.يزيرغلا

كب صاخلا  ساكعنالا ) " ) يتاذلا كاردإلا   " DISC 3 ينايبلا مسرلا  لثمي 
يف كردت  دق ال  كنأ  نم  مغرلا  ىلعو  .يتاذلا  ككاردإ  هرابتعاب  هيلإ  ةراشإلا  نكميو  .يطمنلا  ككولس  اهب  كردت  يتلا  ةقيرطلا  ينايبلا  مسرلا  اذه  ضرعي 

.يطمنلا كجهن  ينايبلا  مسرلا  اذه  نيبي  نيرخآلا ، صاخشألا  عم  همدختست  يذلا  كولسلا  نايحألا  ضعب 
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فصولا
كطمن مهف 

" يّدَحَتُملا  " ةيساسألا ةملكلا  نم   Jane طمن ىلع  فرعتلا  متي 

نم عادبإلا  نم  ًاريبك  ًاردق  يدبيو  لكاشملا  هاجت  ًاساسح  يدحتملا ، طمنب  عتمت  ةيصخش  هتفصب  ، Jane ربتعي
هتردق ببسب  ةياغلل  دودحم  تقو  يف  ةريبك  ماهم  زاجنإ  يدحتملل  نكمي  .تالكشملا  لح  ىلع  هتردق  لالخ 
لعف دودرب  ًاعمتجم  لاع  ءاكذل  هكالتما  لمتحملا  نمو  ميمصتلاب   Jane عتمتي .تالكشملا  لح  ىلع  ةريبكلا 

ىدحإل لح  نع  ثحبلا  دنع  اهلجأ  نم  يعسلاو  ةلمتحملا  قرطلا  عيمج  صحفب  يدحتملا  موقي  .ةعيرس 
ىلع لمعيو  باوصلا  لجأ  نم  حفاكي  .تاعورشملا  ىلع  زيكرتلا  يف  ءاكذلا  نم  ريبك  ردقب  عتمتي  .تالكشملا 

ذاختا يف  ددرتلا  هنكميو  لامكلا  قيقحت  ىلإ  يدحتملا  ىعسي  .ةسوململا  جئاتنلا  لجأ  نم  هعفاود  نيب  ةنزاوملا 
". لثمألا  " رايخلا ديدحت  ةلواحم  ءانثأ  رارقلا 

حيرصو ئداه  هنأ  ىلع  هيلإ  رظنلا  انايحأ  نكميو  يعامتجالا  نزاوتلا  ىلإ  رقتفي  هنأ  ىلع  ًانايحأ  يدحتملا  رهظي 
Jane ليمي .اهترادإو  اهيف  تارارقلا  ذاختا  اهنكمي  يتلا  ةئيبلا  يف  حجنيو  هدرفمب  لمعلا  لضفي  .هيف  غلابم  لكشب 

كلتمي ام  ًابلاغ  .ةلوهسب  هيف  قوثولا  نكمي  الو  ةيصخش  تاقالع  يف  ةكراشملا  دنع  ًاظفاحمو  ًائده  نوكي  نأ  ىلإ 
ةوقب ًازفحتم  نوكي  هنأ  ثيح  حيحصلا  قيرطلا  هنأ  دقتعي  ام  نوعبتي  نيذلا  صاخشألا  مامأ  يفاكلا  ربصلا  يدحتملا 

ةصرفلا ىلإ  جاتحيو  ةينيتورلا  تايلوؤسملا  ببسب  ةعرسب  للملاب  روعشلا  ىلإ  يدحتملا  ليمي  .زيمتلا  عفادب 
.ةحورطملا ماهملا  ىلع  زيكرتلا  حلاصل  صاخشألل  يفطاعلا  بناجلا  بنجت  نولواحي  .ةديدج  عيراشم  ىلع  لمعلل 

ةيلوتل  Jane هيجوت متي  .ةماهلا  ماهملا  دحأك  ةيعامتجالا  تاقالعلا  يف  ءفدلا  بناج  ةيمنت  ةاعارم  نم  نوديفتسي 
.بلص قيرفل  ًايوق  ًادئاق  هنوك  نم  اهؤاقتسا  نكمي  يتلا  ةديازتملا  ةيجاتنإلاو  قيرف  ريوطت  ةميقل  ةيفاضإ  تامامتها 
ءارآ ةسارد  دنع  ربصلاب  مستي  فقوم  ريوطتو  قيرفلا  ءاضعأ  عم  ىوقأ  نواعت  ءانب  لجأ  نم  لمعلا   Jane ىلع بجي 

.مهلمع طامنأو  نيرخآلا 

هعافدناو ماهملا  وحن  ههجوت  لضفب  صاخشألا  عم  اياضقلا  ةشقانم  دنع  ةيفطاعلا  ةكراشملا  ىلإ   Jane ليمي
نأ تارارقلل  نكمي  فيكو  ةيلاتلا  ةلحرملا  يف  هب  موقيس  اميف  ةرشابم  ريكفتلاو  عادبإلاب  يدحتملا  عتمتي  .جئاتنلاب 

.ةفولأملا ريغ  رومألا  لوح  قئاقحو  ليصافت  كالتما  بحيو  لوضفلاب   Jane مستي .كلذ  دعب  متي  ام  ىلع  رثؤت 

لمعلا ءالمزو  ءاكرشلا  لثم  نيرخآلا  ىلع  ريثأتلاو  تاعومجملا  ةدايق  ىلع  ةردقلا  لالخ  نم   Jane زيفحت متي 
ذاختا ىلع  ًارداق  نوكي  ام  ةداعو  دجلا ، لمحم  ىلع  ةدايقلا  ةيلوؤسم  هقتاع  ىلع  ذخأي  صخش  وهو  .ءاقدصألاو 

.ًاظح رفوألا  اونوكيل  يعيبطلا  مهتردقل  نورخآلا  بيجتسيو  ةقثلا   Jane يدبيو .ريخأت  نود  ةمهم  تارارق 

يف ةكراشملاب  عتمتسيو  تاقالعلا  ردقي  صخش   Jane نإف نيرخآلا ، لوح  نوكي  نأ  بحي  ريكفتلا  قيمع  صخشك 
يصخشلا تقولا  نيب  ةنزاوملل   Jane ىعسي .مامتهالا  روحم  نوكي  نأب  ةداع  متهي  هنكلو ال  ةيعامتجالا ، فئاظولا 

.نينثالا نيب  ديج  جيزمك  نيبرقملا  ءاقدصألا  نم  ليلق  ددع  عم  ةئداه  ةيسمأب  عتمتسيو  يعامتجالاو ،

نولضفي مهو  .ةينيتورلا  وأ  ةبيترلا  فقاوملا  كيكفتل  هيلع  نودمتعي  بهاوملا  ددعتم  صخشك   Jane نورخآلا ىري 
 "" هرابتعاب  Jane ىلإ رظنلا  متي  دقو  .ًايدرف  نوكي  نأل  صخشلا  اذه  ليميو  قيرفلا ، جراخ  ءايشأ  لعف  ًانايحأ 

.يلاتلا ىلإ  ءيش  نم  ةعرسب  لاقتنالا  ىلإ  ليميو  ًالملمتم ""

ذاختال ةيفاك  تامولعم  ىلإ  صخشلا  اذه  جاتحيو  .يلمع  صخشك   Jane نورخألا ىري  ةداع  مظنمو ، بترم  هنأل 
.فطاوعلا متك  ىلإ  ليمي  فوسو  دقنلل  ًاساسح   Jane نوكي دقو  .تايبلسلاو  تايباجيإلا  سردي  فوسو  تارارقلا ،
.ةحجان جئاتن  ىلع  لوصحلل  ةيقطنم  ةيلمع  عبتيسو  ةديدج  عيراشم  ذيفنت  لبق  تاعقوتلا  حيضوت   Jane بحيو

ةعفترم انأ  ةوق 

يماظنو يليلحت 

لكاشملا لحي 

اهيف غلابم  ةروصب  ماهملا  ههجوت 

ةماعلا تامسلا 

عورشملا لامكإو  لمعلا 

ذيفنتو ميمصتلل  ةطلسلا 
لولحلا

طالتخالا ىلإ  ةجاح  يف  سيل 
ةسرامم وأ  يعامتجالا 

.كلذل عاد  نود  ةسايسلا 

ةيرورضلا تاودألا  هحنم  متي 
حاجنلا قيقحتل 

ةطساوب زفحم 

ميمصتلا ىلع  ةردقلاب  عتمتي 
ليدعتلاو

ةريثملا ةطشنألاو  ماهملا 
يدحتلل

جئاتنلا ققحت  يتلا  عيراشملا 
.ةسوململا

.ةيليلحتلا تاردقلاب  فارتعالا 

ةيلاثملا يتئيب 
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لاصتالا
يدحتملا طمنب 

: يدحتملا ديري  دق  ركذت ،

هدحو لمعلا  ىلع  ةردقلاو  مدقتلا ، صرفو  ةيئاهنلا ،" ةلصحملا   " جهنو ومنلا ، ززعت  يتلا  ماهملاو  ةطلسلا ،

: فوخ ربكأ 

هلالغتساو هل  نيرخآلا  داقتنا 

: يلي امب  مق  دحتم ، ، Jane عم لصاوتلا  دنع 

عوضوملاب ةلصلا  قيثوو  ًارشابمو ، ًارصتخم ، نك 

" اذامل  " و اذام "  " ةلئسأ حرطا 

جئاتنلا ىلع  زكرو  لمعلا ؛ ىلع  زكر 

لكاشملا لحب  مقو  ةيلوؤسملا ، لمحتو  جئاتنلا ، قيقحتل  ًاقرط  حرتقا 

هلمع ةدوجب  فرتعاو  ةزيمملا ؛ جهنلاو  راكفألل  ةيقطنملا  دئاوفلا  زاربإب  مق 

ًاقفتم نوكت  امدنع  صخشلا  ىلع  سيلو  راكفألاو  قئاقحلا  ىلع  قفتا 

: يلي ام  بنجت  دحتم ، ، Jane عم لصاوتلا  دنع 

كسفن راركت  كبترملا ، ثيدحلا 

لكاشملا ىلع  زيكرتلا 

ةقالعلا يف  ًادج  ركبم  تقو  يف  ًايعامتجا  نوكت  نأ  ةلواحم 

معد نود  تانايبب  ءالدإلا  وأ  ةلماش  تاميمعت  ميدقت 

: يلي امب  دحتم ، ، Jane فصتي دق  تامولعملا ، ليلحت  ءانثأ 

نيرخآلا ةراشتسا  نود  هدحو  لمعلا  يف  ةبغرلا 

قئاقحلا ىلع  ءانب  تارارقلا  ذاختاو  يرشبلا ؛ لماعلا  لامهإ 

نيرخآلا ءارآ  لهاجت 

ةيمدقتو ةركتبم  راكفأو  مظن  ميدقت 

ةيزيفحتلا تامسلا 

ةديرف لولح  فاشتكاو  ةنميهلا ،  : زيفحتلا فادهأ 

ةيمدقتلا راكفألا  وأ  ريبعتلاو  ًايتاذ ، ةضورفم  ريياعم  قيرط : نع  نيرخآلا  مييقت 

مظنلا ريوطت  يف  ناكم  ديدحتو  ةسفانملا ،  : قيرط نع  نيرخآلا  يف  ريثأتلا 

اضرلا ىدحتيو  تانيسحتلاو ، رييغتلا  أدبي   : قيرفلل ةميقلا 

دقنلاو ةظاظفلا   : لامعتسا يف  طرفي 

ةفطاع هيدل  تسيلو  يروتاتكدو ، نيتورلا ، نم  للملاب  باصيو  سبعي ،  : طغضلل لعفلا  در 

لشفلاو رثؤم ؛ ريغ  نوكي  نأ   : فواخملا ربكأ 

عيبلا  " جهن مادختساو  قيرفلا ؛ ىلع  ًازيكرتو  ةيهفش  رثكأ  حبصت  نأو  ءفدلا ؛ راهظإ  نيسحتلا : تالاجم 
" درسلا ال 

.رخأتت ةمكحلا  نكلو  يتأت ، ةفرعملا 

نوسينت درول  ديرفلأ  - 

لاصتالا
يدحتملا طمنب 
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لاصتالا
يدحتملا طمنب 

: ةعومجملل ةميقلا 

ةيئاهنلا ةلصحملل  مظنم 

ةيليلحت تاردق 

ًامساح نوكي  نأ  ىلع  ةردقلاو  ةبوبحم ؛ ريغ  تارارق  ذاختا  نم  فوخلا  مدع 

ةءافكب جئاتنلا  ىلع  لوصحلا 

: تاعومجملا يف  ةيباجيإلا  صئاصخلا  هذه  دحتملا  كلتمي 

يزيرغ دئاق 

تامزألا يف  عئار  يدادبتسا  ريدم 

تاذلا ىلع  دمتعم 

ًايتاذ طبضنم 

جئاتن ىلع  لوصحلا  يف  عدبم 

فادهألا ىلع  زيكرتلا  ىلع  ظفاحي 

رشابمو ددحم 

تابقعلا ىلع  بلغتي 

ةدايقلاو هيجوتلا  رفوي 

ةديج ةودق  ميدقت  لالخ  نم  لوقي " ام  لعفي  "

ًانلع ثدحتلل  دادعتسا  ىلع 

ةيلمعلا ةفرعملاو  ةربخلا  نيب  عمجي 

فوخ نود  تايدحتلاب  بحري 

ةليقثلا لمعلا  ءابعأ  عم  ديج  لكشب  لمعي 

: يدحتملل ةيصخشلا  ومنلا  تالاجم 

" ًاطشن  " ًاعمتسم نوكت  نأل  يعسلاب  مق 

ءارآلا يف  قفاوت  ىلإ  عيمجلا  لصي  ىتح  نيرخآلا  قيرفلا  ءاضعأ  راكفأل  هبتنا 

ًافطلو ةيدو  رثكأو  ةيدادبتسا  لقأ  اجهن  مدختسا 

نيرخآلا تابغرو  رعاشمو  ءارآل  ربكأ  ًاريدقت  عض 

نيرخآلا قيرفلا  ءاضعأل  كمعد  راهظإو  ةيصخشلا ؛ تاقالعلا  يف  ةقاطلا  نم  ديزملا  عض 

كتاحرتقمو كتانايب  بابسأ "  " حرشل تقو  ءاضقب  مق 

تنك اذإ  نكلو  ةعئار ، ًاراكفأ  كلمت  دق 
نل كراكفأ  نإف  اهنع ، ريبعتلا  ديجت  ال 

.ناكم يأ  غلبت 

اكوكايإ يل  - 

لاصتالا
يدحتملا طمنب 

Jane Doe
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تالاصتالا حئاصن 
نيرخآلاب طابترالا 

ةملكلا قيرط  نع  كطمن  ديدحت  متيو  فصتنملا ، طخ  قوف  ناموسرم  كب  نيصاخلا   Cو D اطمن دجوي 
". يدحتملا  " ةيساسألا

ينايبلا مسرلا  ىلع  كب  ةصاخلا   DISC طامنأ مسرل  يبيرقتلا  ناكملا  فصول  تافصلا  يلاتلا  مسقلا  مدختسي 
.كب صاخلا  ينايبلا  مسرلا  ميقب  يلوأ  بيرقتك  ةيفصولا  تاملكلا  هذه  طبترتو  .كب  صاخلا 

فصت دق  يتلا  تاملكلا  يلي  اميفو  .ةرشابملاو  ةطلسلاو  مسحلاب  ةداع  مستت  ىدم  ىلإ  سيقي   - D
: كيدل " D  " ةوق

طيشن ديدش ؛ ةوقلا ؛ لماك  يوق 
صرفلا زاهتنال  دادعتسا  ىلع  رطاخملا  لمحتي 

ةرطخلا وأ  ةريثملا  ماهملا  ىلوتي  رماغم 
خلإ لاؤس ، وأ  عازن  يأ  يوسي  مساح 

عالطتسالل بحم  ةريثك ؛ ةلئسأ  حرط  ىلإ  ليمي  يلوضف 

فصت دق  يتلا  تاملكلا  يلي  اميفو  .لعافتلاو  عانقإلاو  مالكلا  ةرثكب  ةداع  مستت  ىدم  ىلإ  سيقي   - I
: كيدل " I  " ةوق

درجم ظفحتم ؛ لوجخ ؛ هسفن ؛ لخاد  ئفكنم  هسفن  ىلع  وطنم 
ظفحتم مالكلا ، يف  بغار  ريغ  موتك ؛ وأ  تماص  موتك 

تاملكلا يلي  اميفو  .قيرفلا  يف  ًابعال  نوكت  نأ  ىلع  كتردقو  مالسلاو  نمألا  يف  كتبغر  سيقي   - S
: كيدل " S  " ةوق فصت  دق  يتلا 

ئداه ريغ  رقتسم ؛ ريغ  ءاخرتسالا ؛ وأ  ةحارلا  ىلع  ةردقلا  مدع  لملمتم 
عونتلا بحي  رييغتلا ؛ يف  بغري  رييغتلا  وحن  هجوم 

دويق نود  يعيبط  روعشل  ًاقفو  فرصتي  يوفع 
عيرس لوغشم ؛ ةفطاعلا ؛ وأ  ةكرحلا  نم  ريبك  ردقب  زيمتي  طشن 

"C  " ةوق فصت  دق  يتلا  تاملكلا  يلي  اميفو  .ليصافتلاو  ميظنتلاو  لكيهلا  يف  كتبغر  سيقي   - C
: كيدل

هعبتي وأ  فرعلاب  مزتلم  يديلقت 
فيطلو بذهم  بذهم 

ةحصلا نم  ققحتلل  دوهجلا  يف  ققدي  كوكشلا ؛ ريثك  ريمضلا  يح 
يوق ميق  ماظنب  مزتلي  ةيلاع  ريياعم 

رييغتب رييغتلل  ةديحولا  ةقيرطلا  نوكت 
.كمهف

وليم يد  ينوتنأ  - 

تالاصتالا حئاصن 
نيرخآلاب طابترالا 

Jane Doe
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تالاصتالا حئاصن 
نيرخآلا عم  لصاوتت  فيك 

نيرخآلا عم  لصاوتت  فيك 

كطمنل تاروظحملا "  " و ماهملا "  " يمسق ضارعتساو  ريرقتلا  اذه  يف  لصاوتلا "  " مسق ىلإ  عوجرلا  ءاجرلا 
امل ًاديكأت  ةطاسبب  وأ  نيعلا  حتفت  ةبرجت  كب  ةصاخلا  لصاوتلا  تاليضفت  ةعجارم  نوكت  نأ  نكمملا  نمو  .ددحملا 

دنع ةوقلاب  تامولعملا  هذه  مستتو  .ةبوتكم  لصاوتلا  صئاصخ  كيدل  نيتلاحلا ، اتلك  يفو  .حيحص  هنأ  لعفلاب  فرعت 
امنيب كطمن ، بسانت  جهنلا ال  ضعب  نأ  نآلا  رخآلا  ضعبلا  كردي  دقو  .ةلئاعلاو  ءاقدصألاو  ءالمزلا  نيب  اهتكراشم 

دق ءيشل  كلوق  ةقيرط  نأ  نآلا  ىرت  كنأ  ردقلا  سفنب  مهملا  نمو  .كلبق  نم  ديج  لكشب  رخآلا  ضعبلا  يقلت  متي 
ًائيش اهب  عمسن  نأ  بحن  يتلا  ةقيرطلاب  لصاوتلا  ىلإ  ليم  اعيمج  انيدل  فسأللو ، .لاقي  ام  ةيمهأ  سفنب  نوكت 

.رخآ صخش  اهلضفي  يتلا  ةقيرطلا  نم  ًالدب  ام ،

، نكلو .جئاتنلا  ىلإ  ريشت  يتلا  تامولعملا  يقلت  لضفت  كنأ  ينعي  ام  وهو  ، "D  " طمنلا وه  بلاغلا  يف  كطمن 
، ةقيقد قئاقح  مهئاطعإب  كلذ  ةمجرت  ىلإ  جاتحت  دق  لمعلا ، يف  ليمز  وأ  ليمع  ىلإ  تامولعملا  سفن  لقن  دنع 

.قيرفك لمعلل  ةجاحب  نحنو  لحلا  نم  ًاءزج  نولكشي  فيك  وأ  ةيئاهنلا ، ةجيتنلا  درجم  وأ 

طامنأ ىدل  دجويو  .ىرخألا  ةدئاسلا  ةثالثلا  طامنألا  عم  كطمن  لصاوت  ةيفيك  ريرقتلا  نم  يلاتلا  مسقلا  لوانتي 
ةفلتخم تاغل  ثدحتت  اهنأكو  ىرخألا  طامنألا  ضعب  ودبت  نيح  يف  ديج ، لكشب  لصاوتلا  ىلإ  يعيبط  ليم  ةنيعم 

طابترالاو لضفأ  ةقيرطب  لصاوتلا  ةيفيك  سردن  فوسف  مألا ،"  " كتغلب ثدحتلا  يف  لعفلاب  عراب  كنأ  امبو  .ًامامت 
.سانلا اهمدختسيس  يتلا  ةنميهملا  ىرخألا  ثالثلا  تاغللاب 

رثكأ نوكت  يكل  ليم  كيدل  دجوي  دق  ثيح  رطيسملا  " D  " طمنل صوصخلا  هجو  ىلع  ًاديفم  يلاتلا  مسقلا  اذه  دعي 
.كلوح نم  نورخآلا  بغري  امع  كلصاوت  يف  ةيناودع 

يكولسلا كطمن  قفاوت 

فده قيقحتل  دحاو  قيرفك  لمعلا  يف  ةبغرلاو  مارتحالا  الدابت  اذإ  طقف  ديج  لكشب  " D  " اطمن قفاوتي  فوس 
.نيطمنلا نيب  اميف  طرفم  لكشب  ةرطيسلا  وأ  طرفم  لكشب  سفانتلا  مدع  ىلع  صرحلا  بجيو  .ددحم 

"I  " طمنلا نوكي  نل  نايحألا ، ضعب  يفو  ". D  " طمنلل يعيبط  عجشم  " I  " طمنلا نأل  "، I  " طمنلا " D  " طمنلا بحي 
ةردق ىدم  ةميق  " D  " طمنلا ىري  مل  ام  لمعلا ، فقاوم  دحأ  يف  " D  " طمنلل يفكي  امب  ةمهملا  قيقحت  وحن  ًاهجوم 

.ةيئاهنلا جئاتنلا  قيقحتل  ريثأتلا  ىلع  " I  " طمنلا

يعيبط لكشب  نالمعي  فوسو  "، D  " طمنلا ددهي  ال  " S  " طمنلا نأل  ديج ، لكشب  ًاعم  ةداع  " S"و " D  " اطمن لمعي 
نأ ًانايحأ  فداصتي  " D  " طمنلا نأل  ةيصخشلا  تاقالعلا  رتوتت  دق  نايحألا  ضعب  يفو  .دوشنملا  فدهلا  قيقحتل  دجب 

.ةياغلل ةمهملا  وحن  ًاعوفدمو  ًاهجوم  نوكي 

ىلع ًادج ، ليصافتلا  وحن  نيهجومو  ةياغلل  نييزاهتنا  احبصي  ىتح ال  نيرذح  " C"و " D  " اطمن نوكي  نأ  بجيو 
ضعب هيلع  بعصي  نكلو  "، C  " طمنلاب صاخلا  ليصافتلاب  مامتهالا  جاتحي  " D  " طمنلا نإف  كلذ ، عمو  .يلاوتلا 

.ةيلاعفب ةجاحلا  هذه  ليصوت  نايحألا 

صخشلا هلوقي  امف  حورلا ؛ ةآرم  مالكلا 
.هيلع لدي 

سوريس سويليلبوب  - 

لاصتالا
نيرخآلا عم 

Jane Doe
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تالاصتالا حئاصن 
يكولسلا كطمن  قفاوت 

طمن لك  عم  لعافتلا  " D  " طمنلا ززعي  نأ  نكمي  فيك 

D عم  D

يسفانتو يموجهو  عفادك  ضعبلا  امهضعب  ةيؤر  ىلإ  ناطمنلا  ليمي  فوس  لدابتم ، مارتحا  دوجو  ةلاح  يف 
انوكي نأو  ذيفنتلا ، ديق  ةمهملا  ىلع  زيكرتلا  امهنكمي  هنإف  فده ، قيقحت  ىلع  اقفتأ  املاط  كلذلو  .لئافتمو 

يلدج طمنك  رخآلا   D طمنلا ةدهاشم  ىلإ  ليمت  فوس  لدابتملا ، مارتحالا  ىلإ  راقتفالا  ةلاح  يفو  .ةياغلل  نيلاعف 
.عرستمو يبصعو  يدادبتساو  فرجعتمو  يروتاتكدو 

عضو دعاسي  فوسو  لصاوتلاو ، لدابتملا ، مارتحالا  قيقحتل  امكنم  لك  ىعسي  نأ  بحي  ةقالعلا  : لوح  حيملت 
كلت مارتحا  ىلعو  رخآلا ، فرطلا  ةطلس  دودحو  ملاوع  مهفل  ًاضيأ  لمعت  نأ  بجيو  .ًاريثك  هزاجنإ  نيعتي  فدهك  اذه 

.دودحلا

I عم  D

نم قثاوو  ريكفتلا  نم  ليلقلا  رهظيو  لؤافتلا ، يف  طرفمو  يحطسو  ينانأك   I طمنلا ةدهاشم  ىلإ  ليمت  فوس 
كدوقي نأل  كتمهم  هيجوت  ليمي  فوسو  . I طمنلا ةطساوب  كهيجوت "  " متي نأ  هركت  فوسو  .لمهمو  ةياغلل  هسفن 

.I طمنلل ةمزلملا  ريغ  تاميمعتلا  نم  ًءاتسم  حبصتل 

، ًالماجم نكو  .ةيصخشلا  تاقالعلا  ردقي   I طمنلا نأ  ثيح  ًادودو ، نوكت  نأ  لواحت  نأ  بجي  ةقالعلا  : لوح  حيملت 
.هتازاجنإ ريدقتب  مقو  هراكفأ  ىلإ  عمتساو  .ًانكمم  كلذ  نوكي  امدنع 

S عم  D

نع ربعم  ريغو  هسفن  نع  ضارو  يكلمتو  لابم ، ريغو  ثرتكم  ريغو  يبلسك  عفترملا   S طمنلا ىلإ  ليمت  فوس 
لايمك كجهن  ةيؤر  ىلإ  ليمب  فوسو  .ةكرحلا  ءيطب  لكش  يف   S طمنلا كاردإ  ىلإ   D طمنلا ليميو  .فطاوعلا 

لمعلا يف  ةعيرسلا  كتريتو  ببستت  دقو  .عفترملا   S طمنلا ىلع  ًارطيسم  نوكي  نأب  ليمي  دقو  ةهجاوملل ،
.ةيناودعو ةيبلس  ةباجتسا  يف  ريكفتلاو 

ثيح هعم ، ًادودو  نكو  .عفترملا   S طمنلل ديجلا  لمعلا  صالخإ  ريدقتب  مقو  عفدلا ؛ بنجت  ةقالعلا  : لوح  حيملت 
ةريتو عم  فيكتلا  دحي  فوسو  انكمم ، كلذ  نوكي  امدنع  ًاءوده  رثكأ  نوكتل  نكمم  دهج  لك  لذباو  .تاقالعلا  ردقي 

.ةقالعلا يف  يرورضلا  ريغ  كاكتحالا  نم  ةتباث 

C عم  D

لايمو ًادج  رذحو  ليصافتلا  ىلع  ًاريثك  زكريو  يعافدو  غوارمو  طرفم  لكشب  عباتك   C طمنلا ةيؤر  ىلإ  ليمت  فوس 
.ليصافتلا يف  قلعيو  ليلحتلا  يف  طرفي  عفترملا   C طمنلا نأ  ًابلاغ   D طمنلا رعشيو  .قلقلل 

نم كنكمي  يذلا  ردقلا  رفوو  لصفمو ، حضاو  لكشب  تامولعملا  هحنماو  ةريتولا ؛ ءاطبإب  مق  ةقالعلا  : لوح  حيملت 
صلختو .ليصافتلا  لوح  تالؤاستلاو  فواخملاو  كوكشلا  نع   C طمنلا ربعي  نأ  عقوت  تاشقانملا ، يفو  .قئاقحلا 

نأ لبق  ليصافتلاو  لئاسملا  ةساردل   C طمنلل تقولا  ةحاتإب  مق  ًانكمم ، ناك  املكو  .ةلمتحملا  تاديدهتلا  نم 
.تارارق يأ  ذاختا  هنم  بلطي 

نم دجب  نولمعي  نم  تالاصتالا  حجنتو 
.اهلجأ

لواب نوج  - 

زيزعتلا
لاصتالا

Jane Doe
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لاصتالا
لمعلا ةقرو 

تالاصتالا حئاصن  لمع  ةقرو 
نم ريبك  لكشب  ةداع  سانلا  ريغتيو  .انتئيب  يف  تارييغتلاب  قمعب  ةيرشبلا  ةيصخشلا  رثأتتو  .كب  ةصاخلا  شياعتلا  بيلاسأ  ىلإ  ةينايبلا  كموسر  يف  تارييغتلا  ريشت 

مهف ىلع  نيينايبلا  نيمسرلا  نيذه  نيب  تارييغتلا  وأ  تاقورفلا  كاردإ  اندعاسيو  .ةيئيبلا  تاريغتلا  وأ  طوغضلل  ةجيتن  نينثا  ينايبلا  مسرلا  ىلإ  دحاو  ينايبلا  مسرلا 
.لبقتسملا يف  لضفأ  وحن  ىلع  فيكتلا  ةيفيك  ىلإ  ريشيو  انيدل ، يزيرغلا  شياعتلا  ةيلآ 

ىجريو .ةميق  تامولعم  تارييغتلا  هذه  ىلإ  بثك  نع  ةرظن  فشكتو  .كتيصخش  نم  ةفلتخم  بناوج  كب  ةصاخلا  ةينايبلا  موسرلا  نم  مسر  لك  ءيضي  تاميلعتلا :
دحاو ينايبلا  مسرلا  ىلع   Cو Sو Iو D طاقن نيب  نراق  يصخشلا .) كفلم  لك  يف  تانايبلا  ىلإ  عجرا  رمألا ، مزل  اذإ   ) ةينايبلا موسرلا  نم  مسر  لك  ىلإ  عوجرلا 

.ةيهفشلا كلئاسرو  كلاعفأو  كعفاودو  كتارارق  ىلع  كتئيب  رثؤت  فيك  رظناو  كتاباجإ ، ليلحت  أرقا  ًاريخأ ، .نينثاو 

:D طمنلا تارييغت 

لقتنت فيك  رظنا  ينايبلا 1 ؟ مسرلا  يف  " D  " طمنلا نم  لقأ  وأ  ىلعأ  كب  صاخلا  " D  " طمنلا له  ينايبلا 2 ، مسرلا  ىلإ  رظنت  امدنع  نيينايبلا 1 و2 . نيمسرلا  نراق 
نأ كنكمي  ريبك ، لكشب   D طمنلا عفترا  اذإو  .ةيبصعلا  فقاوملا  يف  ةرطيسلا  نم  ديزملا  يف  بغري  صخش  ىلإ  ىلعألا  ةميقلا  ريشت  .لفسأل  وأ  ىلعأل  فورحلا 

، ريبك دح  ىلإ   D طمنلا ضفخنا  اذإو  .ةيبصعلا  فقاوملا  يف  لقأ  ةرطيس  يف  بغري  صخش  ىلإ  لقألا  ةميقلا  ريشتو  .ًادهجم  حبصت  امدنع  ةياغلل  ًارطيسم  حبصت 
.هعابتاب موقت  فوسو  كدوقيل  رخآ  ًاصخش  ديرت  دقف 

:I طمنلا تارييغت 

لقتنت فيك  رظنا  ينايبلا 1 ؟ مسرلا  يف  " I  " طمنلا نم  لقأ  وأ  ىلعأ  كب  صاخلا  " I  " طمنلا له  ينايبلا 2 ، مسرلا  ىلإ  رظنت  امدنع  نيينايبلا 1 و2 . نيمسرلا  نراق 
دقف ريبك ، دح  ىلإ   I طمنلا عفترا  اذإو  .ةيبصعلا  فقاوملا  يف  يعامتجالا  ريثأتلا  نم  ديزملا  يف  بغري  صخش  ىلإ  ىلعألا  ةميقلا  ريشت  .لفسأل  وأ  ىلعأل  فورحلا 
I طمنلا ضفخنا  اذإو  .ةيبصعلا  فقاوملا  يف  لقأ  ريثأت  يف  بغري  صخش  ىلإ  لقألا  ةميقلا  ريشتو  .رومألا  ليهستل  كب  ةصاخلا  لاصتال   ' تاراهم مادختسا  لواحت 

.رارق ىلإ  لصوتلل  ةيظفللا  لئاسولا  ىلع  لقأ  ةجردب  دمتعت  كنإف  ريبك ، دح  ىلإ 

:S طمنلا تارييغت 

لقتنت فيك  رظنا  ينايبلا 1 ؟ مسرلا  يف  " S  " طمنلا نم  لقأ  وأ  ىلعأ  كب  صاخلا  " S  " طمنلا له  ينايبلا 2 ، مسرلا  ىلإ  رظنت  امدنع  نيينايبلا 1 و2 . نيمسرلا  نراق 
ىلإ ليمت  دقف  ريبك ، دح  ىلإ   S طمنلا عفترا  اذإو  .ةيبصعلا  فقاوملا  يف  ًانمأ  رثكأ  ةئيب  يف  بغري  صخش  ىلإ  ىلعألا  ةميقلا  ريشت  .لفسأل  وأ  ىلعأل  فورحلا 

اذإو .ةيبصعلا  فقاوملا  يف  ًانمأ  لقأ  ةئيب  يف  بغري  صخش  ىلإ  لقألا  ةميقلا  ريشتو  .تارييغت  ةيأ  ءارجإ  لبق  رثكأ  ةيتاوم  ةئيب  رفوتت  ىتح  راظتنالاو  عازن  يأ  بنجت 
.كتارارق ذاختا  يف  ًاعرست  رثكأ  حبصت  كنإف  ريبك ، لكشب   S طمنلا ضفخنا 

:C طمنلا تارييغت 

لقتنت فيك  رظنا  ينايبلا 1 ؟ مسرلا  يف  " C  " طمنلا نم  لقأ  وأ  ىلعأ  كب  صاخلا  " C  " طمنلا له  ينايبلا 2 ، مسرلا  ىلإ  رظنت  امدنع  نيينايبلا 1 و2 . نيمسرلا  نراق 
لقتنا اذإو  .ةبيصعلا  فقاوملا  يف  رارق  يأ  ذاختا  لبق  تامولعملا  نم  ديزملا  ىلع  لوصحلا  يف  بغري  صخش  ىلإ  ىلعألا  ةميقلا  ريشت  .لفسأل  وأ  ىلعأل  فورحلا 

ىلع لوصحلا  يف  بغري  صخش  ىلإ  لقألا  ةميقلا  ريشتو  .تامولعملا  نم  ريبك  ردق  كيدل  نوكي  ىتح  رارق  ذاختا  يف  بغرت  امبرف ال  ريبك ، لكشب  ىلعأل   C طمنلا
.ربكأ لكشب  سدحلا  ىلع  ًءانب  تارارقلا  ذختت  دقف  ريبك ، دح  ىلإ   C طمنلا ضفخنا  اذإو  .ةبيصعلا  فقاوملا  يف  تارارقلا  ذاختا  لبق  لقأ  تامولعم 

؟ طوغضلا عم  لماعتلا  ةيفيك  نع  كلذ  هب  كربخي  يذلا  ام  لفسأل ؟ وأ  ىلعأل  ةيكيتامارد  رثكألا  ةوطخلا  لثمت  كطاقن  نم  ةدحاو  يأ 

ىلع كتدعاسمل  تامولعملا  هذه  مادختسا  كنكمي  فيك  تارارقلا ؟ ذاختا  يف  كقوعت  وأ  كب  ةصاخلا  شياعتلا  ةقيرط  كدعاست  نأ  نكمي  فيك 
؟ طوغضلل كلعف  در  يف  ةلمتحملا  ءايمعلا  عقبلا  ةيؤر 
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™PowerDISC
ةدايقلا يف  كتوق  طاقن 

روطتم رثؤم - 
.ةعئار ةيرادإ  ةيؤر  كلتمت  كنأ  نوفرعيو  كتوق  طاقن  نورخآلا  ىريو  .دئاق  ىلإ  ةجاحلا  دنع  لضفملا "  " صخشلا تنأ 

يف كيلع  ودبي  ام  مغرو  .امهب  عتمتت  نيذللا  سامحلاو  امزيراكلا  ببسب  كعابتا  يف  صاخشألا  نم  ديدعلا  بغريو 
ديرت كنأ  نوركذتي  نورخآلا  لعجت  ام  ناعرس  صاخشألا  تاراهمو  كفاصنإ  نأ  الإ  ةليلق ، ةيناودع  نم  نايحألا  ضعب 

.نيينعملا صاخشألا  عيمجل  لضفألا 

روطتم هيجوت - 
تايقالخأ كقيرف  ردقيو  .قيض  يئاهن  دعومب  عورشم  ةصاخ  رخآ ، عورشم  ىلع  فارشإلل  وتلل  كرايتخا  مت  امبر 

لعجي يلخادلا  كعفادو  ليصافتلاب  كمامتها  نكلو  ًانايحأ ، ءيشلا  ضعب  يدو  ريغ  ودبت  دقو  .كب  ةصاخلا  لمعلا 
ءاضعأ ىلع  فرعتلل  تقولا  ضعب  صيصخت  ملعت  .قيرفلا  ىلإ  اهفيضت  يتلا  ةريبكلا  ةميقلا  نوريو  كنومرتحي  نيرخآلا 

.ًاعئاض ًاتقو  سيل  تاقالعلا  يف  هرمثتست  يذلا  تقولا  نيرخآلا ؛ قيرفلا 

ديج ةجلاعملا -  ديق 
كنأ الإ  تايلوؤسملاو ، راودألا  رييغت  لضفت  كنأ  عمو  .ةياهنلا  ىلإ  ةيادبلا  نم  هتعباتمو  عورشم  وأ  ةركف  ذخأ  كنكمي 

.ةجاح ةيبلتل  يرورض  نيتورب  مزتلتس 

طسوتملا قوف  ليصفت - 
قدأب ىتح  متهتو  .ةءافك  رثكأ  ةيلمع  لجأ  نم  رومألا  بيترت  ةداعإو  فقوملا  يف  ًايقطنم  رظنلا  ىلع  ةردقلا  كيدل 

نورخآلا وذحي  امدنع  ردقتو  ةيلاعفلاو ، بيترتلاب  كطيحم  مستيو  .عيراشملا  ىلع  ةريخألا  تاسمللا  عضوو  ليصافتلا 
.كوذح

ديج ءاشنإ -  يرجي 
يف لصفتو  .اهاودج  تتبثأ  يتلا  جئاتنلاو  اهيف  ةربخ  كلتمت  يتلا  تالاجملا  يف  ًامدق  يضملا  يف  رثكأ  ةحارب  رعشت 
.رخآ عورشم  ءدب  لبق  دحاو  عورشم  نم  ءاهتنالا  نكمي  ثيحب  ءيشلا  ضعب  ةريتولا  ءاطبإ  نايحألا  ضعب 

طسوتملا قوف  رمتسا - 
.ًاديج ودبي  هلمكأب  قيرفلا  لعجي  اذهو  بولطملا  نم  رثكأ  دهج  لذبب  ةداع  موقت  كنأل  كعم  لمعلا  نورخآلا  بحي 

.قيرفلا يف  بعال  كنأ  حوضوب  نوري  نيرخآلا  عدتو  يلمع  جهن  ىلع  ظفاحت  فوسو 

فاك طبر - 
ءايشألا نم  ريثكلا  ةفرعمب  نيرخآلل  حامسلا  مدع  ىلإ  ليمتو  ىزغم  تاذ  ةثداحم  ءارجإ  ديرت  كنأ  ًانايحأ  ودبت 

نم ليلق  ددع  دوجوب  حمستس  كنكلو  ًاريغص ،" ًاثيدح   " نوكت نأل  تاثداحملا  مظعم  ليمتو  .كنع  ةيصخشلا 
.كملاع يف  نيبرقملا  صاخشألا 

تاراهم ةيمنت  ًامامت  يرورضلا  نم 
ةدايقلا لجأ  نم  ةزاتمم  لاصتا 

ًارداق دئاقلا  نوكي  نأ  بجيو  .ةلاعفلا 
لقنل راكفألاو  ةفرعملا  ةكراشم  ىلع 

.نيرخآلل سامحلاو  حاحلإلاب  روعش 
ىلع ةردقلاب  عتمتي  دئاقلا ال  ناك  اذإو 

نيرخآلا زيفحتو  حوضوب  ةلاسر  لقن 
نم ىتح  سيلف  اهل ، ًاقفو  لمعلل 

.ةلاسر كالتما  مهملا 

ويليمأ تربليغ  - 
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ماعلا كاردإلا 

D=1.93, I=-2.75, S=-1.9, C=0.26

داهجإلا كاردإ 

D=5.66, I=0.76, S=-3.21, C=1.35

ساكعنالا

D=3.4, I=-1.28, S=-3.33, C=1.12

تاجردلا تانايب 
ينايبلا مسرلا  ةحفص 

 

ةيصخشلا طمنل  ةينايبلا  موسرلا 
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ةينايبلا موسرلا  حرش  ةحفص 
 

ةئيب نمضو  .ةئيبلا  فورظ  ىلع  اذه  فقوتيو  كولسلل ، ةفلتخم  ةطقل  ةثالثلا  ةينايبلا  موسرلا  نم  دحاو  لك  فشكي 
مسرلا روصيو  صاخلا ؛" يتاذلا   " ينايبلا 2 مسرلا  ضرعيو  ماعل ؛" يتاذلا   " نع ينايبلا 1  مسرلا  فشكي  ةنيعم ،

". يتاذلا كاردإلا   " ينايبلا 3

.هاندأ ليصفتلاب  ثالثلا  تاطقللا  وأ  ةينايبلا  موسرلا  هذه  فيرعت  متي 

 - ينايبلا 1 مسرلا 
ماعلا  يتاذلا  عانقلا ،

نيرخآلا  ةطساوب  عقوتملا  كولسلا 

يتاذلا وه  كولسلا  اذهو  .نورخآلا  صاخشألا  هنم  هعقوتي  ام  لوح  هريكفت  ةقيرطل  ًاقفو  صخش  لك  فرصتي 
.ماعلا يتاذلاو  يقيقحلا  صخشلا  نيب  قرف  دجوي  ال  نايحألا ، ضعب  يفو  .نيرخآلل  ضرعم  صخشلا  ماعلا ،

مسرلا ديلوت  متيو  .عانق  اذهو  يقيقحلا ؛"  " صخشلا نع  امامت  ًافلتخم  ماعلا  يتاذلا  نوكي  دق  كلذ ، عمو 
.رييغتلل ربكألا  ةيناكمإلاب  مستيو  ةيصخشلا ، ماظن  يف  تارايتخالا  مظعم "  " ةطساوب ينايبلا 1 

 - ينايبلا 2 مسرلا 
صاخلا  يتاذلا  رهوجلا ،

طوغضلل  ةيزيرغلا  ةباجتسالا 

لوح صخشلا  اهلبقي  يتلا  تايكولسلا  يه  هذه  نإف  يلاتلابو ، يضاملا : نم  تاباجتسالا  صخش  لك  ملعت 
مسرلا وه  اذهو  .ةيلج  اهملعت  يتلا  تايكولسلا  هذه  حبصت  رتوت ، وأ  طغض  تحت  ًاعقاو  نوكي  امدنعو  .هسفن 
صخشلا كولس  نوكي  دقو  .ةلصأتمو  ةيعيبط  تاباجتسا  هذه  نأل  رييغت  هيلع  أرطي  نأل  الامتحا  لقألا  ينايبلا 

ينايبلا 2 مسرلا  ديلوت  متيو  نيينايبلا 1 و3 . نيمسرلا  يف  هكولس  نع  يرذج  لكشب  ًافلتخم  طغض  تحت 
.رييغتلل لامتحا  ىندأب  مستيو  ةيصخشلا ، ماظن  يف  تارايتخالا  لقأ "  " ةطساوب

 - ينايبلا 3 مسرلا 
يتاذلا  كاردإلا  ساكعنالا ،

ةيتاذلا  ةيوهلا  ةيتاذلا ، ةروصلا 

صخشلا اهكلتمي  يتلا  ةينهذلا  ةروصلا  ينايبلا 3  مسرلا  ضرعيو  .ةنيعم  ةقيرطب  هسفن  صخش  لك  روصتي 
يضام نم  ةدافتسملا  تاباجتسالا  ينايبلا 3  مسرلا  عمجيو  .ةيتاذلا  ةيوهلا  وأ  ةيتاذلا  ةروصلا  وأ  هسفنل ،

ةداع نكلو  صخشلا ، روصت  يف  رييغت  ثودح  نكمملا  نمو  .ةئيبلا  نم  يلاحلا  عقوتملا  كولسلا  عم  صخشلا 
ةطساوب ينايبلا 3  مسرلا  ديلوت  متيو  .صخشلا  ةئيبل  ةريغتملا  تابلطتملا  ىلع  ًامئاقو  ًايجيردت  نوكي  ام 

ينايبلا 2. مسرلاو  ينايبلا 1  مسرلا  نيب  قرفلا 
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ةينايبلا موسرلا  حرش  ةحفص 
عبات

لوحتلا وأ  رييغتلا  ىلإ  ريشت  ةفلتخملا  ةينايبلا  موسرلا 
عم قفاوتي  ًاكولس ال  ضرفت  ةئيبلا  بلاطم  نإف  ينايبلا 2 ، مسرلا  نع  ًافلتخم  ينايبلا 1  مسرلا  ناك  اذإ 

ليدعت لواحي  صخش  يأ  ضرعتي  نأ  حجرملا  نم  ةلاحلا ، هذه  لثم  يفو  .يزيرغلا  كولسلا  وأ  رهوجلا 
.داهجإلل ةئيبلا  بلاطم  ةيبلتل  هكولس 

صخشلا نإف  ينايبلا 3 ، مسرلا  هبشي  هنكلو  ينايبلا 2 ، مسرلا  نع  ًافلتخم  ينايبلا 1  مسرلا  ناك  اذإ 
حجرألا ىلع  صخشلا  اذهو  .هرهوج  رييغت  نود  ةئيبلا  بلاطم  ةيبلتل  حاجنب  هكولس  رييغت  ىلع  ًارداق  ناك 
يناعي امبرو ال  يتاذلا ،) كاردإلا   ) ينايبلا 3 مسرلا  يف  حضوملا  كولسلا  عم  ام  دح  ىلإ  ةحارلاب  رعشي 

.داهجإلا نم 

ضعبو  ) ومن ةرتف  يف  صخشلا  نوكي  دق  ينايبلا 3 ، مسرلا  نع  ًافلتخم  ينايبلا 1  مسرلا  ناك  اذإ 
ةرتف ءانثأ  صخشلا  كولس  بلقتي  دقو  .ةديدج  ةئيب  بلاطم  ةيبلتل  كولسلا  رييغت  لواحي  امنيب  جاعزنالا ،)

.كلت فيكتلا 

رييغتلل ةليلق  بلاطم  ىلإ  ريشت  ةهباشتملا  ةينايبلا  موسرلا 
ةهباشم ينايبلا 1 ) مسرلا   ) ةئيبلل ةيلاحلا  بلاطملا  نأ  كردي  يذلا  صخشلا  ىدل  نوكت  فوس 

اذه نوكي  دقو  ينايبلا 3 .) مسرلا   ) يتاذلا هكاردإ  رييغتل  ةليلق  ةجاح  ينايبلا 2 ) مسرلا   ) هيضامل
: ةيلاتلا لماوعلا  نم  يأ  ببسب 

.يضاملا يف  بلاطملل  هباشم  ةيلاحلا  ةئيبلا  لبق  نم  بولطملا  كولسلا 

.نورخآلا اهب  هبلاطي  ام  يه  ةيدرفلا  طباوضلا  هذه 

رييغت نم  ًالدب  كلذ ، عمو  .يضاملا  يف  بلاطملا  نع  ةيلاحلا  ةئيبلا  لبق  نم  بولطملا  كولسلا  فلتخي 
يوذ صاخشأب  هسفن  صخشلا  اذه  طاحأ  ةدايزلا ، قيقحتلو  .طمنلا  ةدايز  صخشلا  اذه  راتخا  كولسلا ،

.ةدحوم ةوق  طاقنب  عتمتي  ًاقيرف  قلخ  يلاتلابو  ةيئارطإ ، طامنأ 

نم ةذوخأم  ريرقتلا  اذه  تايوتحمو  ( DC) يدحتملا ةيسيئرلا  كتملك  طمن 
ينايبلا 3. مسرلا 
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لمعلا ةطخ 
ةيصخشلا كتاراهم  نيسحت 

ديج لكشب  فادهألامظني  قيقحت  وحن  هجوم 

أطخلا عم  ضفخنم  ةريبكلاحماست  ةروصلا  ىري 

ليصافتلاب متهي  ةيلمعلاال  لولحلا  ىلإ  ىعسي 

عرستم رارق  ءارجإلاعناص  ىلإ  ةعرسب  كرحتي 

طاشنلا لمعلازفحي  / ماهملاب فزنتسي 

كردمو ديعاوملا  ةاعارم  يف  قيقد 
ينمزلا لودجلل 

مهرعاشمو سانلا  لهاجتي 

لامكلل دشنم  ةيلاع ، ريياعم 

نكمتمو مظنمورباثم  بترم 

طرفم طيطخت  لمعلاتقو  ىلع  ليلحتلا  لضفي 

لولحلا دجي  / لكاشملا قزاحوىري  عدبم 

ريبك لكشب  هؤاضرإ  بعصي 

Jane لمع ةطخ 
يهو .مظتنم  لكشب  مهعم  لعافتت  نيذلا  نيرخآلا  نيبو  كنيب  لاعفلا  لاصتالا  نيكمتل  ةادأ  هذه  لمعلا  ةقرو  لثمت 

ةطبترملا تامسلا  لوانتت  يهو  .ةلمتحملا  دويقلا  راثآ  نم  دحلاو  كتوق  طاقن  ميظعت  ىلع  كتدعاسم  ىلإ  فدهت 
.كب ةصاخلا  ةينايبلا  موسرلا  نم  ةرشابم  ةدمتسم  تسيلو  لكك ، كطمن  يف  ةعئاشلا  ةماعلا  تامسلاو  لمعلاب 

مييقتو خلإ ، ةجوز ، / جوز وأ  قيدص  وأ  لمعلا  بحاص  وأ  لمعلا  يف  ليمز  عم  سولجلل  ةصرف  مسقلا  اذه  كل  حيتي 
هنأ الإ  ديفم ، كلذب  مايقلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ًاديج  كفرعي  صخش  نم  تاقيلعت  ىلع  لوصحلاو  كتيصخش ، طمن 

صخش نم  تاقيلعت  ىلع  لوصحلا  ترتخا  اذإو  .مسقلا  اذه  نم  ءاهتنالا  ءانثأ  رخآ  صخش  يأ  دوجو  بلطتي  ال 
.ةقيرطلا هذهب  كلذب  مايقلاو  ريرقتلا  ةعابط  كنكمي  رخآ ،

: تاميلعتلا
اذه ةعابط  دعبو  .كفراعم  برقأ  نيبو  كنيب  اهيف  ركفتس  يتلا  تالاجملا  يه  هاندأ  ةروكذملا  رصانعلا  ةوطخلا 1: 
( قيدص ةلئاعلا ، دارفأ  دحأ  ملعم ، قيرف ، وضع  ليمز ،  ) ًاديج كفرعي  رخآ  صخش  ىلإ  ةحفصلا  هذه  مدق  ريرقتلا ،

يتلا تامسلا  فصي  رصنعلا  اذه  نأ  ىري  مأ ال  ىري  ناك  اذإ  ام  ركفي  نأ  يغبنيو  .رصنع  لك  ةءارق  هنم  بلطاو 
عقب يأ  ةشقانم  يغبنيو  حوتفم  راوح  ءارجإ  ىلع  عجشنو  .رصنع  لك  بناجب  وأ ال  معن  رتخا  كلذ ، دعب  .اهب  عتمتت 

لمكي نأ  نسحتسملا  نم  هاجتالا ، يئانث  قيرط  لاصتالا  نأ  امبو  اهكردت .) يتلا ال  كتيصخش  قطانم   ) ءايمع
.لدابتلاب امهنم  لكب  ةصاخلا  لمعلا  ةقرو  ناصخش 

 

هيف ركفي  امف  .هراكفأ  جاتن  لجرلا 
.هحبصي

يدناغ امتاهام  - 

لمعلا ةطخ 
ةيصخشلا كتاراهم  نيسحت 

Jane Doe
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لمعلا ةطخ 
عبات

ددحو شقانو  .زكرملا  مامتهالا  نم  اهريغ  نم  رثكأ  ديفتستس  يتلا  ةثالثلا  رصانعلا  ددح  نآلا ، ةوطخلا 2: 
ىلإ ةفاضإلاب  ةصصخملا ، تاحاسملا  يف  ليصافتلا  بتكاو  .اهقيقحتل  لوقعملا  ينمزلا  راطإلاو  ةددحملا  جئاتنلا 

كفراعم عم  ةشقانم  ءارجإل  نآلا  نم  ًاموي  دعب 90-60  ًادعوم  ددحو  .ةددحم  جئاتن  قيقحتل  ةديفملا  تاظحالملا 
نأ ىلع  كدعاسي  نأ  يغبنيو  كومنل ، ًامهم  كلذ  ىلع  كعم  لمعي  يذلا  صخشلا  ربتعيو  .كمدقت  ضارعتسال 

.كتطخ مامأ  ةلءاسملل  ًاعضاخ  لظت 

: هيلع زكرأس  يذلا  لوألا  رصنعلا   .1

: ضارعتسالا خيرات 

 

: ةمداقلا ًاموي   I 90 لإ نوضغ 60  يف  رصنعلا  اذه  نأشب  اهذختأس  يتلا  ةددحملا  تاءارجإلا 

 

اهتجلاعم متيس  يتلا  ليصافتلا 
 

: هيلع زكرأس  يذلا  يناثلا  رصنعلا   .2

: ضارعتسالا خيرات 

 

: ةمداقلا ًاموي   I 90 لإ نوضغ 60  يف  رصنعلا  اذه  نأشب  اهذختأس  يتلا  ةددحملا  تاءارجإلا 

 

اهتجلاعم متيس  يتلا  ليصافتلا 
 

: هيلع زكرأس  يذلا  ثلاثلا  رصنعلا   .3

: ضارعتسالا خيرات 

 

: ةمداقلا ًاموي   I 90 لإ نوضغ 60  يف  رصنعلا  اذه  نأشب  اهذختأس  يتلا  ةددحملا  تاءارجإلا 

 

اهتجلاعم متيس  يتلا  ليصافتلا 
 

لاوط انتيصخش  ليكشت  لصاون 
لكشب انسفنأ  فرعن  انك  اذإو  .انتايح 

.توملا انيلع  نيعتي  مات ،

وماك ريبلأ  - 

لمعلا ةطخ 
ةيصخشلا كتاراهم  نيسحت 

Jane Doe
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