ِب ِ٘ ٛشيض لصٛس اٌششاييٓ اٌتبجيت؟

 اٌششييٓ اٌزبعيخ ٘ي ششاييٓ رغزي ػؼٍخ اٌمٍت  ٚرّذ٘ب ثبألوغغيٓ ٚاألغزيخِ.غ رمذَ اٌغٓ ٔ ٚزيغخ
ٌؼٛاًِ وضيشح رزظٍت ٘زٖ اٌششييٓ ٚرزشعت اٌذ٘ ٚ ْٛاٌىٌٛيغزشٚي في عذاس٘ب ِّب يؤدي اٌي
ػيك في ِغشي اٌذَ  ٚلظٛس اٌششاييٓ اٌزبعيخ.

ِب ٘ي ٔتبئج لصٛس اٌششاييٓ اٌتبجيت؟






ػيك اٌششاييٓ اٌزبعيخ يؤدي إٌي ػذَ ٚطٛي اٌمذس اٌىبفي ِٓ األوغيغيٓ ٚاألغزيخ إٌي ػؼٍخ
اٌمٍت أصٕبء ػٍّٙب ِّب يؤدي إٌي اإلؽغبط ثبٌآلالَ أ ٚاإلؽغبط ثضمً ػٍي اٌظذس في ِؼظُ
اٌؾبالد.
ِّبسعخ اٌشيبػخ أ ٚأي ِغٛٙد ػٕيف أ ٚرٛرش ػظجي يضيذ ِٓ اٌّغٛٙد اٌّطٍٛة ِٓ ػؼٍخ اٌمٍت
ِّب يؤدي إٌي ؽذٚس ٘زٖ األِشاع .
في ؽبٌخ اإلٔغذاد اٌىبًِ ألؽذ اٌششاييٓ اٌزبعيخ يزٛلف ػخ اٌذَ رّبِب ٌغضء ِٓ ػؼٍخ اٌمٍت ِّب
يؤدي إٌي رٍيفٙب ٚفمذ٘ب ٌٛظيفزٙب ٚ ،يغّي اإلٔغذاد رثؾخ طذسيخ (أ ٚعٍطخ في ػؼٍخ اٌمٍت) ٚ
يشؼش اٌّشيغ ثأٌُ في اٌظذس ٌ ٚىٕٗ يغزّش ٌّذح أؽٛي ٚال يضٚي ِغ ساؽخ اٌّشع .اٌغضء
اٌّزٍيف ِٓ ػؼٍخ اٌمٍت ال يؤدي ٚظيفزٗ في ػخ اٌذَ.
فئرا وبْ اٌغضء طغيش فّٓ اٌّّىٓ أْ يٕىّش ِغ اٌٛلذ  ٚرؼٛد ٚظيفخ اٌمٍت إٌي ؽجيؼزٙب.أِب إرا
وبْ ٘زا اٌغضء وجيش .لذ يؤدي رٌه إٌي اٌزأصيش اٌذائُ ػٍي ػؼٍخ اٌمٍت.

ِبرا يّىٓ ػٍّٗ ٌٍتغٍب ػٍي اٌششاييٓ اٌتبجيت؟

 في أغٍت ٘زٖ اٌؾبالد يى ْٛاٌؼيك في ِٕبؽك ِؾذٚدح في اٌششاييٓ  ٚيى ْٛاٌششيبْ عٍيُ ثؼذ ٘زا
اٌؼيك.
 إرا وبْ ٘زا اٌؼيك في ٚاؽذ أ ٚإصٕيٓ ِٓ اٌششاييٓ  ٚر ٚؽجيؼيخ ؽّيذح ِٓ اٌّّىٓ رٛعيؼٗ ثٛاعطخ
لغطشح ثبٌٔٛيخ أ ٚرٛعيؼٗ ٚٚػغ دػبِخ إرا إؽزبط األِش.
 إرا وبْ اٌؼيك في اٌششيبْ اٌشئيغي األيغش في أوضش ِٓ ششيبٔيٓ أ ٚر ٚؽجيؼخ ِؼمذح فؼبدح يىْٛ
اٌؾً ٘ ٛػٍّيخ رٛطيً اٌششاييٓ اٌزبعيخ.

ِب ٘ي ػٍّيت تٛصيً اٌششاييٓ اٌتبجيت؟

 رؼشف ٘زٖ اٌغشاؽخ ثؼٍّيخ "رٛطيً اٌششاييٓ" أ" ٚرشليغ اٌششاييٓ"  ٚرؤدي ٘زٖ اٌؼٍّيخ إٌي
صيبدح إِذاد ػؼٍخ اٌمٍت ثبٌذَ اٌّشجغ ثبالوغغيٓ ٚرٌه ثزٛفيش ِغٍه ثذيً يغشي فيٗ اٌذَ
ِزغبٚصاً اٌغضء اٌّظبة ِٓ اٌششيبْ.
ٚ يزُ رٌه ثئعزخذاَ عضء ِٓ ٚػبء دِٛي أخش ِٓ عغُ اٌّشيغ ٔفغٗ ِغ إثمبء ششيبْ اٌمٍت
اٌّظبة في ِٛػؼٗ األطٍي رؤخز ٘زٖ اٌششاييٓ اٌجذيٍخ ِٓ رؾذ عٍذ اٌغبق (اٌٛسيذ
اٌظبفٓ) أ ِٓ ٚداخً فزؾخ اٌظذس ٔفغٙب (اٌششيبْ اٌضذيي).
ٚال يؤصش أخز ٘زٖ األٚػيخ ػٍي إِذاد اٌذَ إٌي ٘زٖ إٌّبؽك ٔظشاً ٌٛعٛد أٚػيخ دِٛيخ أخشي
وضيشح رم َٛثٙزٖ اٌّّٙخ .يزُ ػبدح إعزخذاَ ِبويٕخ "اٌمٍت اٌظٕبػي" في ٘زٖ اٌؼٍّيبد ٌٚزٌه رغّي
ثؼٍّيخ "لٍت ِفزٛػ".
رغشي اٌششاييٓ اٌزبعيخ ػٍي اٌغطؼ اٌخبسعي ٌٍمٍت ٚال يزُ فزؼ اٌمٍت ٔفغخح أصٕبء إعشاء
اٌغشاؽخ.

ِب٘ي تشتيببث دخٌٛه اٌّستشفي إلجشاء اٌجشادت؟






ػٕذِب يزمشس ٌه عشاؽخ "رغييش اٌششاييٓ اٌزبعيخ" فيغت اٌزؾؼيش ٌٍغشاؽخ ٚأخز ِٛػذ صبثذ.
يزُ أخز اٌّٛػذ ػٓ ؽشيك عىشربسيخ "ِشوض عشاؽخ اٌمٍت" ثّؼٙذ ٔبطش ثؾيش يغت رشن سلُ
ألشة رٍيفٌ ْٛه إلخطبسن ثبٌّٛػذ ٚرشن فيٍُ لغطشح اٌمٍت ٌّشاعؼزخ ثٛاعطخ اٌغشاػ لجً دخٌٛه
اٌّغزشفي.
ػبدح يى ْٛاٌّيؼبد صبثذ ٌٚىٓ ٔبدساً ِب يزُ رؼذيً اٌّٛػذ ٔزيغخ ٌؼٍّيبد ؽبسئخٚ .في ٘زٖ اٌؾبٌخ يؼبد
رؾذيذ ِٛػذ اٌؼٍّيخ في ألشة ٚلذ.
أِب ثبٌٕغجخ ٌؤلدٚيخ فيغت أخز وً األدٚيخ اٌخبطخ ثبٌمٍت ِغ دَ أخز األعجشيٓ أعجٛػيٓ لجً اٌؼٍّيخ
ٌزأصيشٖ ػٍي عيٌٛخ اٌذَ.
يغت اٌزأوذ ِٓ فظيٍخ اٌذَ ِٓ ثٕه اٌذَ ثّؼٙذ ٔبطش ػٕذ ؽؼٛسن ٌٍؾغض ٌٍؼٍّيخ  ِٓٚاألفؼً
إؽؼبس أي أطذلبء أ ٚألشة ٌؼًّ رؾبٌيً في ثٕه اٌذَ ٌّؼشفخ أي ِِّٕ ُٙىٓ أْ يزجشع ٌه ثبٌذَ
ي َٛاٌؼٍّيخ.

ِبرا يذذث ي َٛاٌذخٛي؟

 ػبدح ِب يزُ اٌذخٛي إٌي اٌّغزشفي لجً ي َٛأ ٚيِٛيٓ ِٓ اٌؼٍّيخ فؼٍيه أْ ربري طبئّب ً ي َٛاٌذخٛي
(ِٓ اٌزبعؼخ إٌي اٌؼبششح طجبؽبً) ػٕذ ؽؼٛسن ٌٍّشوض يزُ إعزمجبٌه ثٛاعطخ اٌغىشربسيخ ٘ٚيئخ
اٌزّشيغ ٚرٌه إلٔٙبء إعشاءاد اٌذخٛي ٚأخز ثؼغ ػيٕبد ِٓ اٌذَ ٌٍزؾٍيً ٌٚزؾؼيش اٌذَ ٌٍؼٍّيخ.
 ثؼذ ٘زا يّىٕه اإلفطبس ؽزي يزُ إخبلء عشيش ٌه ؽٛاٌي اٌغبػخ اٌضبٔيخ ػشش ظٙشاً.

ِبرا يذذث لبً اٌؼٍّيت؟






عٛف يم َٛثضيبسره أؽجبء اٌمٍت ٘ٚيئخ اٌزّشيغ لجً ي َٛأ ٚيِٛيٓ ِٓ إعشاء اٌغشاؽخ  َٚاٌّّىٓ
عؤاٌ ُٙػٓ أي شئ يزؼٍك ثبٌؼٍّيخ.
عٛف يضٚسن أيؼب ً اٌغشاػ اٌّغئٛي ػٓ اٌؼٍّيخ ٚيٕبلش رفبطيٍٙب ِؼه.
عٛف رغشي ٌه ثؼغ اٌجؾبس ِضً سعُ اٌمٍت ٚأشؼخ اٌظذس ٚاٌّٛعبد فٛق اٌظٛريخ ٚعٛف يزُ
اٌزأويذ ػٍي ؽغض وّيخ اٌذَ اٌبلصِخ ٌٍغشاؽخ.
ٚثؼذ ػشبء خفيف يزُ إػطبئه ثؼغ اٌّٙذئبد.
في اٌؼبدح يغت إوّبي ِؼظُ األدٚيخ ؽزي طجبػ اٌؼٍّيخ ٌٚىٓ يغت اإلِزضبي ٌزؼٍيّبد األؽجبء ٘ٚيئخ
اٌزّشيغ.

صببح اٌؼٍّيت

 عٛف رى ْٛطبئّب ً ػٓ األوً ٚاٌششة ِٓ اٌغبػخ ِ 21غبءاً ؽزي ِٛػذ اٌؼٍّيخ.
 إرا وبٔذ اٌؼٍّيخ ظٙشاً عٛف يغّؼ ٌه ثئفطبس خفيف.
 لجً اٌؼٍّيخ ثغبػخ عٛف يزُ إػطبئه ؽمٕخ ِٙذئخ ٚػٕذ٘ب يغت خٍغ أي رشويجبد أعٕبْ أٔ ٚظبساد
أ ٚػذعبد الطمخ.
ٚتستغشق ٘زٖ اٌؼٍّيت ِٓ ثالث إٌي خّس سبػبث دسب وً دبٌت.

ِبرا تتٛلغ في اٌشػبيت اٌّشوزة






ثؼذ إرّبَ اٌغشاؽخ عٛف رز٘ت إٌي اٌشػبيخ اٌّشوضح ٕ٘ٚبن عٛف رغزؼيذ ٚػيه رذسيغيب ً ثؼذ صٚاي
اٌّخذس.
ٕ٘ٚبن ثؼغ األٔبثيت اٌشفيؼخ ٚاألعبلن اٌزي عٛف رىِ ْٛزظٍخ ثغغذن ثؼذ اٌؼٍّيخ أّ٘ ُٙاألٔجٛثخ
اٌؾٕغشيخ اٌزي رغزؼًّ في اٌزٕفظ ٘ٚي غيش ِؤٌّخ ٚيزُ سفؼٙب ثؼذ ػذح عبػبد ِٓ اٌؼٍّيخ ػٕذِب
رى ْٛلبدساً ػٍي اٌزٕفظ اٌطجيؼي.
ٚيىٕ٘ ْٛبن أٔجٛة ٚاؽذ أ ٚأوضش ِزظً ثظذسن د ْٚأٌُ ٌزظشيف اٌغٛائً اٌزي رزشاوُ ػبدح
خبلي ٚػمت اٌؼٍّيخ.
ٚيزُ سفغ ٘زٖ األٔبثيت ثؼذ ي َٛأ ٚيِٛيٓ ِٓ اٌؼٍّيخ.
ؽبي ٚطٌٛه إٌي اٌشػبيخ اٌّشوضح عٛف يزُ ؽّبٔخ ألبسثه ثئٔٙبء اٌغشاؽخ ٚعٛف يى ْٛٔٛػٍي
أرظبي دائُ ثمشيك األؽجبء ٚاٌزّشيغ ٌئلؽئٕبْ ػٍيه.
اٌزيبسة في اٌشػبيت اٌّشوزة ِّٕٛػت تّبِبص ٚرٌه ٌٍذفبظ ػٍي تؼميّٙب.

ً٘ تشؼش ببألٌُ ػمب اٌؼٍّيت اٌجشاديت؟

 يشىِ ٛؼظُ اٌّشػي ِٓ اٌشؼٛس ثبٌؾشلخ  ٚاإلس٘بق ٘ٚي أػشاع ؽجيؼيخ ٌٚىٕ ُٙال يؼبِٔٓ ْٛ
اآلالَ اٌشذيذح  ِٓ.اٌّفيذ إعشاء رّبسيٓ ٌؾشوخ اٌزساػيٓ ٚاٌىزفيٓ ٚيّىٓ ػٕذ اٌؼشٚسح رٕبٚي
ِغىٕبد اآلالَ ِٙٚذئبد ٌٍؼؼبلد ؽجمب ٌزٛعيٙبد اٌطجيت.

ِتي تستطيغ ِغبدسة اٌسشيش؟

 يغت أْ يجذأ ٔشبؽه في ألشة ٚلذ ِّىٓ ػمت اٌؼٍّيخ اٌغشاؽيخ ثّّبسعخ ثؼغ اٌزّبسيٓ اٌخفيفخ
 ٚثزؾشيه عغّه في اٌغشيشٚ .ثبٌزذسيظ عٛف يطٍت ِٕه اٌغٍٛط ػٍي اٌىشعي  ِٓٚصُ اٌّشي أِب
ٔٛع اٌؾشوخ اٌّطٍٛثخ فغيغزمش ؽغت وً ِشيغ ػٍي ؽذٖ  ٚثزٛعيٙبد ِٓ اٌطجيت اٌّؼبٌظٌٚ .ىٓ
ػِّٛب ً وٍّب وبٔذ اٌؾشوخ أوضش في ؽذٚد اٌزٛعيٙبد ِٓ اٌطجيت وبٔذ فزشح إٌمب٘خ أوضش ٚأعًٙ
ػٍيه.

ِتي تسيطيغ تٕبٚي االطؼّت اٌؼبديت؟

 ِٓ األفؼً اإلػزّبد ػٍي اٌزغزيخ ثبٌغٛائً في اٌي َٛاألٚي اٌزي يٍي ي َٛاٌؼٍّيخ اٌغشاؽيخ.
 أِب اٌزؾٛي ِٓ اٌغٛائً إٌي األؽؼّخ اٌٍيٕخ (صثبدي -عيٍي)  ِٓٚصُ إٌي األؽؼّخ اٌؼبديخ ٚفي إٌٙبيخ
فئٔٗ يؼزّذ ػٍي سغجزه اٌزاريخ.
ٌٚ ىٓ ِٓ اٌّ ُٙعذاً رٕبٚي وّيخ وبفيخ ِٓ اٌغٛائً ٚاألؽؼّخ ٌزغزيخ اٌغغُ ٌٚزغٙيً ػٍّيخ إٌزئبَ
اٌغشػ.

ً٘ ٕ٘بن أٚضبع ِؼيٕت ِفضٍت ٌٍَٕٛ؟

 ثؼذ إثزذاء اٌزؾشن  ٚاٌغبٚط ػٍي وشعي (ي َٛأ ٚيِٛيٓ ثؼذ اٌؼٍّيخ) فيغت ػٍيه رٕظيُ ِٛاػيذ
ِٔٛه ؽزي رغزطيغ إٌ َٛثؼّكٚ .اٌشاؽخ في اٌغشيش ٌّذح عبػخ ٚاؽذح ثؼذ اٌغزاء صُ اٌغٍٛط ػٍي
وشعي أ ٚاٌّشي اٌخفيف ثؼذ رٌه ِٓ .اٌّّىٓ إٌ َٛػٍي ظٙشن أ ٚػٍي أي ػٍي أي عبٔت رشبء ٚ
ٌىٓ يغت ػٍيه رٍمي اٌّغبػذح في ثذايخ اٌذخٛي ٌغشيش أ ٚاٌخشٚط ِٕٗ ؽزي ال يزُ رؾّيً ٚصْ
اٌغغُ وٍٗ ػٍي رساػيه ِّب يؤصشػٍي إٌزئبَ ػظّخُ اٌمض.

ِتي أستطيغ اإلستذّبَ؟

 ِٓ اٌّّىٓ رٍمي اٌّغبػذح ٌغغيً اٌغغُ وٍٗ ثبٌّبء ٚاٌظبث ْٛأٚي ي َٛثؼذ اٌؼٍّيخ
ِغ ِشاػبة ػذَ إبتالي اٌجشح  ٚتغطيتٗ أثٕبء اإلغتسبي.
ً
 ثؼذ صبلصخ أ ٚأسثؼخ ايبَ إرا وبْ اٌغشػ ال يششؼ فّٓ اٌّّىٓ اإلعزؾّبَ اٌؼبدي عذا إرا وبٔذ اٌغشص
ِٓ إٌٛع اٌزي يّزض رؾذ اٌغٍذ (ثؼذ إعزشبسح اٌطجيت)

ِبرا ػٓ اٌصالة؟

 يغت ػٍيه اٌظبلح عبٌغب ٌّذح عزخ أعبثيغ ثؼذ اٌؼٍّيخ ؽزي يزُ إٌزئبَ ػظّخ اٌمض رّبِبً.

ِبرا ػٓ اٌضيك اٌتٕفس؟

 ِٓ اٌطجيؼي أْ رزغّغ اإلفشاصاد في اٌشئزيٓ أصٕبء ٚثؼذ اٌغشاؽخ ٘ٚزا يزطٍت ِٕه أخز ٔفظ ػّيك
ٚاٌغؼبي ثشفك ِٓ ؽيٓ إٌي أخش ٌٍزخٍض ِٓ ٘زٖ اإلفشاصاد .
 ٚ لذ رغجت ٘زٖ اإلفشاصاد ثؼغ ػيك اٌزٕفظ ثؼذ اٌغشاؽخ ٌٚىٓ ٘زا عٛف يزؾغٓ ثبٌزذسيظ ؽزي
يخزفي رّبِب ِؼزّذاً ػٍي ٔشبؽه في ِّبسعخ رّبسيٓ اٌزٕفظ ٚأّ٘ٙب اٌّشي إٌّزظُ.

ِب ٘ي فتشة بمبئه ببٌّستشفي؟

 رزشاٚػ فزشح اٌجمبء في اٌّغزشفي ِٓ أعجٛع إٌي ػششح أيبَ ٚ .رزفبٚد اٌّذح ِٓ ِشيغ إٌي ِشيغ
أخش إػزّبداً ػٍي ػذح ػٛاًِ فٕيخ ِ ٚذي اٌزؾغٓ اٌزي يطشأ ػٍي طؾزٗ.

ِبرا ػٓ إٌتئبَ اٌجشح؟







ثؼذ اٌؼٍّيخ ثي َٛأ ٚيِٛيٓ يزُ ٔضع اٌغطبء ِٓ ػٍي عشػ اٌظذس ٚعٛف يزشن ِؼشع ٌٍٛٙاء
ٌيغف .إرا وبٔذ ٕ٘بن غشص خبسعيخ عٛف يزُ ٔضػٙب خبلي اٌفزشح ِٓ أعجٛع إٌي أعجٛػيٓ د ْٚأٌُ
ثؼذ اٌغشاؽخ (ؽغت اٌؾبٌخ) أِب ػٓ ػظّخ اٌمض (اٌمفض اٌظذسي) فيزُ إٌزئبِٙب ثؼذ ؽٛاٌي عزخ
أعبثيغ ثؼذ اٌغشاؽخ.
يجب ِشاػبة ػذَ دًّ أيت أثمبي (أوثش ِٓ 3وجُ)
ٚػذَ رؾّيً اٌغغُ ػٍي رساػيه أصٕبء ٘زٖ اٌفزشح ِٓ .اٌّّىٓ أْ يظف ٌه ؽجيجه ؽضاَ طذسي
ٌٛػؼٗ ؽٛي اٌظذسٌزمٍيً ؽشوخ ػظّخ اٌمض أصٕبء ٘زح اٌفزشح إلػطبئٙب اٌفشطخ ٌئلٌزئبَ اٌطجيؼي.
أِب ػٓ عشػ اٌغبق فِ ٛٙخزٍف ِٓ ِشيغ إٌي أخش ؽغت ؽٛي اٌٛسيذ اٌّطٍٛة ٌٍغشاؽخ.
ِٓ اٌطبيؼي أْ تتٛسَ اٌمذَ ثؼذ اٌؼٍّيخ  ِٓٚاٌّغبػذ ٌٙب أْ يزُ إسرذاء ششاة ؽجي أصٕبء إٌٙبس
ٚخٍؼٗ ػٕذ إٌ َٛأِب ثبٌٕغجخ ٌٍّشي فيى ْٛثئٔزظبَ أيؼب ً ٌيغبػذ ػٍي رمٍيً ٘زا اٌزٛسَ.
 ٚػبدة ِب يختفي ٘زا اٌتٛسَ بؼذ شٙش أ ٚألً ِٓ اٌؼٍّيت  ِٓٚاٌطبيؼي أيضب ً أْ يششخ جشح
اٌسبق بؼذ اٌؼٍّيت ٌؼذة أيبَ  ٚسٛف يختفي رٌه بؼذ ػذة أيبَ.

اٌؼٛدة إٌي إٌّزي

 ػٕذِب يزمشس خشٚعه ِٓ اٌّغزشفي يى ْٛاألؽجبء ِطّئٕيٓ رّبِب ً إٌي ؽبٌزه اٌظؾيخ  ٚرى ْٛلذ
ثذأد فزشح إٌمب٘خ اٌزي رغزغشق ػبدح ِٓ  4إٌي  6اعبثيغ ثؼذ اٌغشاؽخ .

ِ .1ب ٘ي إجشاءاث خشٚجي ِٓ اٌستشفي ؟

 رأوً ِٓ ؽظٌٛه ػٍي االري:
 وبسد ثٗ رفبطيً اٌؼٍّيخ ٚربسيخٙب.
 سٚشزخ ثٙب األدٚيخ اٌّفشٚع رٕبٌٙٚب.

 اخش أشؼخ ػٍي اٌظذس ٚأخش سعُ لٍت.
 اخش رؾبٌيً رُ ػّبٌٙب.

 .2ويف تٕتمً إٌي إٌّزي؟

 إرا وبْ إٌّضي ػٍي ثؼذ عبػخ ٚاؽذح أ ٚلً ِٓ اٌّغزشفي ِٓ اٌّّىٓ األٔزمبي ثبٌغيبسحٚ .ال يغّؼ
ٌه ثبٌميبدح في رٌه اٌٛلذ إرا وبْ إٌّضي ػٍي ثؼذ أوضش ِٓ عبػخ .فيغت ػًّ رشريجبد ٌئلٔزمبي
ثبٌمطبس إرا أِىٓ  ٚرٌه ثبإلرفبق ِغ اٌفشيك اٌطجي.

ِ .3برا ػٓ صؼٛد اٌسٍُ؟

 إرا ٌُ يىٓ ٕ٘بن ِظؼذ فّٓ اٌّّىٓ طؼٛد اٌغٍُ ثظٛسح رذسيغيخ ِغ اٌشاؽخػٕذ وً ثغطخ عٍُ.

ٕ٘ ً٘ .4بن أي شؼٛس ِختٍف ػٕذ اٌؼٛدة إٌي إٌّزي؟

 ِٓ اٌطجيؼي عذاً اإلؽغبط ثبإلس٘بق أصٕبء فزشح إٌمب٘خ  ٚرٌه ٔبرظ ِٓ إٌ َٛفي اٌغشيش ٌّذح ؽٛيٍخ
ثؼذ اٌغشاؽخ ٚأيؼب ً ٔزيغخ ٌٍغشاؽخ رارٙب .
 إٌزئبَ اٌغشػ يؾزبط إٌي ؽبلخ ػبٌيخ  ٚيضيذ رٌه في اإلؽغبط ثبإلس٘بق.
ِّ بسعخ ثؼغ اٌشيبػخ في طٛسح ِشي ِٕزظُ يِٛيب ً يغبػذ ػٍيبٌزغٍت ػٍي اإلؽغبط اٌزي يخزفي
رذسيغيب ً في خبلي  3أ 4 ٚأعبثيغ.

ِ .5برا ػٓ ٔظبَ ديبته أثٕبء فتشة إٌمب٘ت؟
أصٕبء في إٌمب٘خ في إٌّضٌيغت إرجبع اٌزؼٍيّبد االريخ:
 اإلعزيمبظ ِٓ إٌ َٛفي ِيؼبد ِجىش.
 اإلعزؾّبَ يِٛيب ً طجبؽب ً ثأِبْ ربَ.
 إسرذاءء ِبلثظ اٌخشٚط ؽزي إرا ٌُ رخشط ِٓ إٌّضي.
 إٌضٚي يِٛيب ً إرا وبْ اٌغ ٛيغّؼ ثبٌّشي ٌّذح  33-25دليمخ  .يِٛيب ً ػٍي أْ رضاد اٌّذح  ٚاٌّغبفخ
ثظفخ رذسيغيخ .
 ؽبٚي اٌجمبء خبسط اٌغشيش ؽٛي اٌيٌٚ َٛىٓ ِٓ اٌّفيذ أخز ساؽخ ٌّذح عبػخ ِشح أِ ٚشريٓ يِٛيب ً.
 ِٓ اٌّّىٓ اٌخشٚط يِٛيب ً ٚسوٛة اٌؼشثخ (ٌٚىٓ ٌيظ ٌٍميبدح) ٌٍٕض٘بد.

إستشبساث طبيت؟
ِ .6برا ػٓ أدٚيت اٌسىش؟

 ِٓ اٌطجيؼي أْ يزُ رغييش عشػبد أدٚيخ اٌغىش ثؼذ اٌؼٍّيخ ٌٚىٓ في ِٕزٙي األّ٘يخ أْ يزُ ػجؾ
ِغزٛي اٌغىش ثذلخ اصٕبء فزشح إٌمب٘خ فيغت ِزبثؼخ ِغزٛي اٌغىش ثبٌزؾٍيً اٌّزىشسح ٚأرجبع
إسشبداد ؽجيت اٌغىش اٌخبص ثه.

ِ .7تي تؼٛد ٌإلستشبسة؟

 يغت أخز ِيؼبد ٌضيبسح اٌغشػ في خبلي أعجٛػيٓ ِٓ اٌخشٚط.

ِ .8تي تستطيغ اٌؼٛدة ٌٍؼًّ؟

 إرا وبٔذ ؽجيؼخ ػٍّه ِىزجيخ فّٓ اٌّّىٓ اٌؼٛدح ٌٍؼًّ ثؼذ عزخ أعبثيغ أِب إرا وبْ ٕ٘بن ِغٛٙد
ػؼٍي في ػٍّه فيغت ربعيً اٌؼٛدح ٌٍؼًّ ؽزي  8أعبثيغ.

ِ .9تي تستطيغ ِّبسست اٌؼاللت اٌجٕسيت؟

 أٚالً يغت أْ رى ْٛلبدس ػٍي اٌّشي ٌّذح ٔظف عبػخ ؽزي رزٛلغ أْ رى ْٛلبدساً ػٍي ِّبسعخ
اٌؼبللخ اٌغٕغيخ د ْٚإفشاؽ ٌٚىٓ يغت رغٕت اٌؼغؾ ػٍي اٌظذس اٌزي لذ يغجت ٌه إصػبط.

ِ .11تي تستطيغ اٌميبدة؟

 رغزطيغ اٌميبدح ػبدح ثؼذ عزخ أعبثيغ ِٓ اٌؼٍّيخ.

ِ .11برا ػٓ اٌتذخيٓ؟

 يغت اإللبلع ػٓ اٌزذخيٓ رّبِب ً ٌزغٕت إػبدح اإلطبثخ ثزظٍت اٌششييٓ اٌّضسٚػخ اٌغذيذح.

ِ .12برا ػٓ ٔٛػيت األوً بؼذ فتشة إٌمب٘ت؟

 يغت ػٍيه اٌّؾبفظخ ػٍي ٚصٔه ثؼذ اٌؼٍّيخ رٌه ثئرجبع ٚعجخ غزائيخ ِزٛاصٔخ (خؼشاٚاد+
فبوٙخ).
 ثؼذ شٙشيٓ ِٓ اٌؼٍّيخ يغت ليبط ٔغجخ اٌذ٘ٚ ْٛاٌىٌٍٛيغزشٚي في اٌذَ ٚػٍي أعبط رٍه إٌغجخ
يزؾذد ٌه ٔٛػيخ اٌطؼبَ اٌّغّٛػ ثٙب ٕ٘ ً٘ٚبن داػي ألدٚيخ ِخفؼخ اٌذ٘.ْٛ

ِبرا يٕتظشٔي في اٌّستمبً؟
ٔؼُ

 أٔذ ثؼذ ٘زٖ اٌغشاؽخ يّىٓ اْ رى ْٛشخظب ً ؽجيؼيب ً رّبِب ً

إال
-2
-1
-3
-4
-5
-6
-7

أٗ في ؽبٌخ ػٛدره إٌي:
اٌزذخيٓ.
صيبدح اٌٛصْ.
ػذَ إٔؼجبؽ ِغزٛي اٌغىش.
اإلوضبس ِٓ األؽؼّخ اٌذٕ٘يخ.
ػذَ ِزبثؼخ ِغزٛي اٌذ٘( ْٛاٌىٌٛيغزشٚي) ثبٌذَ.
ػذَ ِّبسعخ سيبػخ اٌّشي ثئٔزظبَ.

فّٓ اٌّّىٓ

 إػبدح إٔغذاد اٌٛطبلد اٌغذيذح أ ٚإطبثخ ششييٓ أخشي.
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