
   ا�داء ������ �ر��� �ز��دةا���ر���ت ا���ھ�ل / إ��دة ا� ر����

� ����������د��مأھم ا����و��ت   

  

  ؟ ا�داء �ر��� �ز��دة ������ا���ر���ت ا�أو  إ��دة ا���ھ�لر���� ��" أ�#ل ��" 

�� ا��ذ�ورة أ��ه ا��د�ت�وف ����� أ�د � ��:  

د�ك ذا إ •��ت �� ���! �ن إ�"� ��  �"رو��.#�د

د�ك �'ددا &�ط��ت ذا إ •�  أو  #�د��ا���� ا)ر �

�� �ن ��� ذا إ •د�ك �"�  .ا,ر��ز أ�(ء ا��ر�� و�!  �� �ر(��ت �

  

  ؟ ا�داء �ر��� �ز��دة ������ا���ر���ت ا�أو  ا���ھ�لإ��دة �� ھ& أھداف ر���� 

�0  داءأو�/�ل أھداف ���!:ا��ذ�ور� �  

�ق وا��رو�� �"ز�ز ا��درة ��� ا����ل •��  .وا��وة، ����ن ا��

  ا��درة ��� ا��ر��.ا��6ظ ��� ��و�م و •

• �6��7�ر ��دان وظ� ����  .��� �دة�ل  / أ#زاء ا�#�م ا�#�مأ#'زة  أو �

  .ا�ذات���دة ��6"�ل  �"ون��د�م اا��رض و ��� �;�ب��6�ف ا�9م ود�م ا� •

�6س •�?� و �"ز�ز ا�<�� &�   ��ت ذوات ا)��ء وا��6��ا��'ددات & وأ �����(.  

د�ك &ا�'دف ا�ر@��! ھو أن �م & ��� ا��دى ا�طو�ل وو ذ�ك &�6�ك ?��ك  ���ن���وم ��ر�� ا��در�با���� 

ر���ز�د �ن ا��ن ��ل ا��ر��, ��� �&�ل ا��<ل �� )���ا�� �! ا��#�و�� ا�ر�دي  أو &�9رى ���! ا�
��6�  ا��?�. �م��� 

  

 �ر��� �ز��دة ������ا���ر���ت ا�أو  ا���ھ�لإ��دة  �& �)�ل ر���� ا������ ا�ر���� �واعأ�� ھ& 

  ؟ ا�داء

 •���(� &د��� ( ر�(� &د�@ ر� )��� أ،��  ) و�&

  وأ�"ب ا��ر��،�6��6  أ�"ب �وى• 

ت • ���� ا�&د���ر�ت ر�و ��� �ا�������� ا��@�� ا���  .ا�&د

ت ��� أى ��<�� �ن ذ�ك ا��دا&�ر ا��! �/�ل �و&��� �"دات وأأ#'زة �در�ء ا�"(�ت أو ��دة ا��درة �����&� ز

  ا����ل.

  



  ؟ ا�داء �ر��� �ز��دة ������ا���ر���ت �ا��دة ا���ھ�ل أو ر���� إ �داء ��ف �����& ا��+دم �ط�ب

�(�  &7داءا�ط&�ب ا��"�E  و?���� ا9داءإ�دة ا��7ھ�ل أو ا�ر��دة ��ت ا��ر��� �ز��  ��ر

دة  �!ا���و�ر و ��56 ا���وذج ر�م ���دة <�<� أ/'ر �ن �ر�G ا��و?�� ا�ط&�� ا�ط&�ب. و��ري ھذه �
.  إ?دارھ

  

  ؟ ا�داء �ر��� �ز��دة ������ا���ر���ت ا���ھ�ل  أو ا�إ��دة ر����  �زاو�� ��ھ" �دة

�وع  E�ط&�  ��ون ا��6رة�دة  ./'را 36 إ�� J�12داء �ن  ����راوح ا��دة ا�ز��. ا9داء ة�دو��رر ا�ط&�ب ا��"
ت ا�ط&�ب ا��"�E �ل �/��د و .���و?� &0 �ن ا�ط&�ب�تا��ن  ��دد �دد��� �و?��# .��&�  ا��در

  

�/�� أ.رى؟أ أ��ھل �د�ك   

 ,���/���!  �و#د أ�د��مأن ��ون  ��ن ��ر� أو ,�� �د�� ��?�/� أوھ�6 �� ,�ن طر�ق ا��را��ت ا���ر�ر

  �ل�! � &ر��رھ�ن. وأ�! &ر��ن �واءا �رو�


