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13'�رع ب $#�و"!ي،  

41012  �آ�ر$�، )
د

 

 د�#, ا���+�ت 

ان هده الكراسة هدفها تسهيل التواصل بين المدرسة و العائلة و توجيه التالميد و أولياؤهم

لمعرفة كيفية مواجهة مختلف حاجيات الحياة المدرسية

خطة عرض المعلوماتخطة عرض المعلوماتخطة عرض المعلوماتخطة عرض المعلومات

ان خطة عرض المعلومات هي بطاقة تعريف المدرسة النها تبين الخطوط المتباينة للمؤسسة،

االهداف الثقافية و التربوية تاتي تحركها، تصميم المناهج الدراسية و غير الدراسية، باالضافت

.الى تصميم المناهج التربوية و تنظيم انشطتها

ا����
 ا�������

  
 $-�#��     ���ول ا���ر��, , , , من االحسن اذامن االحسن اذامن االحسن اذامن االحسن اذا13.0013.0013.0013.00    الى الى الى الى 9.009.009.009.00 يستقبل كل يوم من  يستقبل كل يوم من  يستقبل كل يوم من  يستقبل كل يوم من ا/.��د .#�د

.كان اللقاء بعد اخد موعدكان اللقاء بعد اخد موعدكان اللقاء بعد اخد موعدكان اللقاء بعد اخد موعد

مكتب ادارة المدرسةمكتب ادارة المدرسةمكتب ادارة المدرسةمكتب ادارة المدرسة

اولياء التالميذاولياء التالميذاولياء التالميذاولياء التالميذ
12.0012.0012.0012.00 -  -  -  - 11.0011.0011.0011.00من االثنين الى السبت  من االثنين الى السبت  من االثنين الى السبت  من االثنين الى السبت      

16.3016.3016.3016.30 -  -  -  - 14.3014.3014.3014.30الثالثاء الثالثاء الثالثاء الثالثاء 

التالميذالتالميذالتالميذالتالميذ 
11.1011.1011.1011.10 -  -  -  - 10.4510.4510.4510.45من االثنين الى السبت من االثنين الى السبت من االثنين الى السبت من االثنين الى السبت 

16.3016.3016.3016.30 -  -  -  - 14.3014.3014.3014.30الثالثاء الثالثاء الثالثاء الثالثاء 

      جدول االلتزامات  جدول االلتزامات  جدول االلتزامات  جدول االلتزامات                                                                                                                                                                                                                                    أوقات الحصصأوقات الحصصأوقات الحصصأوقات الحصص



7.55دخول التالميد                   

8.55 – 8.00الحصة األولى                    

9.50 – 8.55الحصة الثانية                     

10.45 – 9.50الحصة الثالثة                   

11.10 – 10.45االستراحة                     

12.05 – 11.10الحصة الرابعة                

13.00 – 12.05الحصة الخامسة              

14.00 – 13.00الحصة السادسة               

4ة ��: أ"0 ا/.���اد /.��89ل أو�#�ء ا���)4# �����ث �� ا�2#� ا��را.� 1$��+�0 و         صباح كل يوم ثالثاء يكون الألسات

�0 آ, >�>�ء �� ا�;��ة )� $#�           ��

ده�   . ان ه4ا ا/.��89ل ا8.1���0���  11 ������ و �AB��(9 ا���Aآ, �� @��� و< 
��D.�2 آ�� "
زع    ���� 10 ���ا�� و 22)� ا�;��ة )� $#�   � ���: ا��
EB ا/����و� ����: @G2 ا1و�Bت ا��� .��Fو�

     4#���� ��H4  ا1و�Bت ��: آ, "<��( I2�

14��� رؤ� ا1.�"4ة )�"#� .�
� $�� ا�!وال �� ا�;��ة )� $#�         ��� ��� أو�#�ء   أ ��
19 د���� ا�K�( ت�$�L��. ان ا

م   �9��" �2.D���2م و اB1ا N��F�� 4#(���أآ�� �25ا .


م    ��ورة ا1و�: "�
ن � O+����0 ا#�2"8�. ��8ا

� ا��$#  %& +*���ات )�ر'


ل و      P��ت ا�Bأو :��� $�S ا���/ت ا��R�L آ-#�ب ��ة أ.�"4ة أو ر@�ت )�ر.#�، "E#Q�2 أن "�Qأ "-##�ات �
  :��0 $�4ا �� :�� 4#��
ن آ, "���      . �� هH4 ا���/ت �K�� �82���$ ���ا��Lوج ���
ن $�� و�$ ���B�� �82�Tول أو 8B, أوا


م وا@� 8B, @�وث ا��-##� . "98: اذن هD2( H4و�#� ا����#4 �� ا�8Pر ��+��W �� ا�
VB ا����د      #$ ,B1ا.

  VB
�� ��W �� ا�029 $
ا.�Q ا��ن آ��$� �0 د)WF �� د��� ا�-#�ب ��029        . اذا وV�B "-##�ات ��: ا�� EBآ, "-##�وا
    ,#F2��ا.���رة ا �� Hذآ� Y8. آ�� ���9��ا Z"ا
.�� ا�#
م �;W2، �� هH4 ا����� .��., ر.��� �B#�ة ��8 ا��


)#� ا$��0 أو ا$���0 و �� آ,   �� W��� @��� ا\�اب ا1.�"4ة أو )
];� ا���8L�. �2.Dا���+�ت $
ا.�Q ا��ن .��Fو
      �2.D��� ���8 ��: ا��
EB ا/����وL�ه4ا ا :�.ا���/ت ����0 ا��9ء �[�ة �

+/��. ا���� ا��را�� و ا��� �ي �%�%��,  

��و/ 8#� ��0 آ#;#� "9##0 ا�2#�ا��را.� /$��0 أوا�P 0���$ل ا���2 ا��را.#�          .  ان ا��9^ ا��� @�, ��#��   ه�� .��Fون 
� ا���2 ا��را.#�     . هH4 ا��9^ ه� ا��� .�9#0 اذا    ��� O+��� �@
� :�� ���ا����#4 ه� ��: '�, أر�Bم ه� �;��2 ا��� .��Fو

       W#�� Y��2( �.آ�ن ا0��$ Y��2 ا���Fح، ا��.
ب أو ا�
E( ZB ا��دة ا��
اد ا��� "���8 آ�

�8#� أ.�.##� ه��      Q( :�� G#F" أن GF �
:ان ���#� ا���#9^ .
اء ا��را.#� أو ا���$

1.         �R�P �;�$ 4#�����رس �� أي وVB )� ا1و�Bت أن ��ف و ��E8 آ#;#� .#� ا�029 $�;� ��)� أو ا��� b�2" أن

      W�#�\4 $��ف "�2#� و#����.وا���P, إذا ا.���V ا����� �4�d إ)� $���#b  أو "��, ا�2#� ا��را.� �

4# ��: @�ة، ا��ر�� ا��� $�� .#�, إ�: ا1ه�اف ا��
�Pة         .2��" ,�� ،0##9".

        �( �Q#9���ول ا�F�ه4ا ا :�� ����" �

ل �Tه�اف ا���$R
10 إ�: 1إن "9##0 در�� ا� .



1 – 3              Y#9�" �( �����Aرك �� ا��
ارا���$
ي، �0  / ،!F� �� ا�#� أو
���دة إ)� �� 	�  W$�9 O����S أي 

 G��Q��ا �( G�Q( أي.


$� آ8#�ة �� اf��9ء             4  �R �F�g9 آ�#8 $����82 ��-� ا��R�L $����دة،   W�� ،��-�� �+!F( W����( .

��#��h و �� اf��9ء            5� W"ك �� إ��د

)�، ه��ك  '��;( �#h W�-� ،�#8: @� آ�إ ��+�( �#h ،�#�Q. �� W����(.

6           �8�R ت�B�#. �� W����( Y#8Q" W���(i$ N#� ،�(
�;( W�-� ،��
.)����W أ.�.#� و ����� )89

7          �h�#��و دا+�� إ��دة ا �#�L' W���Q�.�$ ،��+�( �-� ،�82��( ����(.

8               ��#��Y روا$^ أآ#�ة / ' ،��#� d��h W�-#� و .P W���Q�.�$ ، �R�P �h�#R إ��دة  W�� ،��.اآ�G2 )���� آ�)

9 – 10      �h�#R و �� إ��دة G#آ���ا �� ،,#�ز�دة ��: ا���#!ات ا��4آ
رة أ��i� ،Hن ��D( Wه�ت �R�P �� ا���

.ا���Q#�ت، ��, $�, ا.��9�#�، �8ز ��W ا���#! و اf$���ر      


�، ا��8Q#9#�، ا��#��#�،     ........إ��R�P ��8' ,���2" (  I دات ���B و	#�ة  ;A�$#�، ا�����8رات  ( ا�Pf9#^ ا����82 ���$

ن ا���#9^ ��       ��;W2 . آ, ا���8Aت ا���Q#9#� و )��#� "9##0 ا����+�8L#. O $�� ا���)�982( 4# @�:  G�$��#!ات ا�
ا

    �#�
\
.)���: ا�A;��#� و ا��

��ورة ا1و�: أو ���+�Pl O ا���2 ا��را.#�  .���2#, .��A� 0ي أي )� وا@� إ�: ��Aة ا�4ي      � ��(�A�ا O+�����  �82���$
          ��(�A�#� وا/ه�اف ا1.�.#� ا�����ل ا/ه�اف ا
Rو ��   ..#4Pm $�#� ا/���8ر، ��, )�دة، در

 ا���0 ا��را��

Y��2 )��� درا.#� �Bره�     4#����Lر " 02B N�F( ,ت ا/��)#�ت و ��  150.00آ��( �� ����R W���(i$ أورو 
.ا�����8ت

�� آ, .�� �� ا�9#�م  �9$�2�$���b 	�ب ا���2 ا��L)�2 و ا���F$ �#9��2ه0، )����ن درا.#��ن         " �
زاري� ".

 4�ق ا��2%�. و ���و�� ���1آ��

��D.�2، و���[�م ا1.�.� ���Qب و ا��Q��8ت، أ�mAت  � ��Pا��ن ا
��9��Q ا��L)�ت ا���ر.#�، ��L� ر ا/@��ام�	إ ��

ن ��B )   �� ).ه
 ��8رة �� ��9 "�ر�8  245/2007ا��D.�2 ا";�ق "�$
ي ذو )D2و�#� )��Aآ� )� $#� ا���ر.� وا���+

      ��$�8A� �

ل ��#�� �Tه�اف ا���$R
��$^ ا���+�ت $�1.�"4ة �.

0 "2�0 إ�: ا����Y#2��$ 0 ا�029      < W.�� أول ا���2 ا��را.#� .��
R, آ, ��+�� p�" �L2�$: )� 	�ف ا����#4 و أ@� وا��

 ا����ن ا���ر�� وا��روس ا��/����


ن ا���ر.#� �g9 �� )�دة )� ا��
اد ا��را.#�   .ا��



   �$
�R ا و!F� ��[4ي أ�4 ا#����� ��2��د ا��
اد ا��� .#��د "�ر 02B N�F( ,ه�، آ�Pl ��2 و�ا��ت و.^ ا��Bل ا�P
�m$/ �Q9س $��   ,B1ا :�.�� ��0 هH4 ا��
اد @�: ��2د �

          Z�\ ���@ �� �#.ر���ن ا
��Y2�( �9 ا�m$ 029و�#�ء ا���)#4 $�� ا�!وال ��2�#��0 ا����+O و ا��� ا��ورة ا1و�: ��� ��
 ��8ا� ). )� )���Z '�� ��8ا� إ�: أوا+, '�� أ$�, "�[0 ا���ر.� دروس "��9 ��    8ا����#4 ���دة أو أآ�K  (ا��K>�ء  

او�Bت ا�2#� ا���دي ���را.� أي �8R@� أو �� ا/و�Bت ا�-#� ا�����دة ���را.� أي $�� ا�!وال  . ا.����ل ا�!)�ن ���روس 
��D.�2 أو "q�8 إ����ت �F" �R�Pو��� �� )4آ�ة ا����#4     . )��$�� هH4 ا��روس� ��ا��9
�#� "�Fو�W �� ا��
EB اf����و


ن أن �9روا ر0��8h �� ا.�;�دة ا$��0 )� هH4 ا���8درة ا���[�� )� 	�ف             �#Q�2إ��8ر�، h#� أن أو�#�ء ا���)4# 
 �#�
� ا��روس ا��9��� �� .    Or�
ر�B ا���$ �B

ا.T( �Q ا/.���رة ا����$ d�ر.� $�4ا و ذ����8ره0 /دارة اPر.� وا���ا


ن ا���9��2 ��#W أم /      ��Fز آ, "��#4 ا�8�Pر "E#Q�2 ا���ر.� )� �P�W أن "��ف إذا آ�ن ا�����B 4# د�E ا��.

             0�@ :�� ,��
ك آ, "��#4، آ� ��N ا�029 �� إ��اءات "�9#^ ا�2#� ا���ر.� و .F( ���2� ا���2 ا��را.#� ��� ��
       �( �Bور G�2$ �#8��Q( Y����9ل إ�: ا�029 ا����� أو "��W9# أو "��ارH      . إن أو�#�ء ا����#4 ا���f�$ 4#����� b�2 �+���

        W�2B اع��B/ �����م ا
.ا/دارة "�#8 )
اد ا��g9 ��� ا$��0 وذ�d ا$��اء )� )���Z ا�#

          �� Y��" ت����D.�2 و $
ا.�Q ا��� ���0 �� و���B �� ا��
EB ا1����و�#.  �#;#R �#�
.��[0 ا���ر.� درو.� "9
��� /و�#�ء ا���)4# "�9� ا.�;�دة ا$��0 )� هH4 ا���8درة ا���[�� )�              ��� ،�)4آ�ة آ, "��#4 . )��$�� هH4 ا��روس إ��8ر

      O+����ا �Bر
$ �B
.	�ف ا���ر.� وه�Q( 0��8P�$ �#8ر ا/دارة $�4ا $
ا.T( �Q ا/.���رة ا����

���+O  ا���)4#           �AB���� 029�ا N�F( E��F#. م '�� .�8��8 و )�8'�ة�.��9م ا�8�Pرات هH4 ا��روس ا��9
�#� �� أوا+, أ

 ا���ر.�  �$ �� Y��( �Q.ا
$ �8L�+�ت ا���9: ا�  .ا����9#� و "�9� ا���9��0 إ�: ا�029 ا�����      . .��

           �2.D��� ��ا�F2, ا��Lص، ا��I2، ا��
EB اf����و

ه
 اداة )��� �h ^8p#�ب و "�Pm ا����#4    ا��9
 ا�8�ص �%�%��,  .

:إن ادارة ا����b��" 4# ا�F2, ا��Lص، )��;[� ��: ا/���8رات ا����#�       


ز )، �iن و�� ا�����Q( 4#�G  .ب #�
 ��' ���� ,8B)    ,#F2��ا G�	 ,#�2" ,� $����82 ���)4ة ا���2 ا1و�:، و/
   W2;� ,F2�ا �� W+�p(ص و "�ك ا�L�ا ,F2�ا G�2$ �#�L'.

�;W2 إذا $�t .� ا��'�   ).ت  4#���: أو�#�ء أ)
ره0       ( أو ا���� N(�L�و ا E$ا��ا ،q��K�ا ،���K�ى ا
 $����82 ���)4ة ا���2
    d�و ذا W#�� 0�+�p(و "�ك ا ,F2�ا ا
8�2�$30
 و ��;  �2 ان  ������ <�    �� Hء�p(ك ا��. إن وا�� ا����#4 ا�4ي 

         Vإذا د� W$ 9#�م�ا GFا/دارة، ��#W ان ��8B 0, ه4ا $��ك ا)�pء ا�
ا��ة ��: ا�E#Q�2" :�@ ,F2 ه� آ4ا�d $��9#�م $�� 
b#�R N���و ا) d�4�  ورة�p�ا ).

 إن ادارة ا���)�P ،4#ل ا���2 ا��را.#� و$�;N ا/��اءات ا��4آ
رة .�$�9، و $�4 د�E ا�9#�� ا����#� ا�
ا��8، "��ك      .ج 
8�t ا����#4 .� ا��'�  ��#4 �� @�/ت    : ا�p#�ع، ا��B�2 أو ا.��Lام ��#W"��;R E   . إذا �0 ���F2, ا��Lص �� �#��K�ا �L2��ا
   I2��ا ��+�B �� آ, ه4ا ,#F2�$ ا/دارة Z�
ر أ@� ا�
ا��� . و"��p�$ ^9� ,F2�ه4ا ا �L2� :�E#Q�2 ا���
ل � W�i�

  .ا��
ز�� 

 :   &�
دة �� $�
 ا���ر.� و ��� $�� ا���Bء $�B�Q ا��I2، إذ $�)��ن          ا�?��
 $�)��ن ا ���)#4 ا.����ل l�� ا����8Q ا��

      ��L2� ��#B �B�Q$ ء���Bا W"�#��@ G2�$ H�@4 و#����L2 $�� د�E ا���ل ا�
ا�G 300 أو 200، 100ا�029 أو @�: ا�� 
  Z����رس ا���م ا���� Wد��.

  ��l W#� V�\4ي و�ن ا����ا N;���� '�اء اوراق $�و"
آ
/ت   ( ا/وراق ا��!دو�� ا�����2�� �� ا/�8�Pرات  ) �� 
���8Q�ا.

www.vallauricarpi.it     
��D.�2 ه� ��   ا��
EB اf����و




)�ت ����)#4 و1و�#�ء أ)
ره0         .��( �Q�E�F آ, ا/�8Pر ا�D�$ �R�L.�2 ا�;�وري و  ،�#�و آ�, ا��
اEB اf����و

دة آ4�d �� ه4ا ا��
02B �� EB ا/"��/ت �� ا/.;, ��: ا�#�2ر       .�
آ, ا/����ت ا��� GF أن "�, إ�: اw$�ء )

��ول ا��
V#B ��, ��9ءات )�F�N ا/�2Bم، و ا���9ءات ا� �#���F�x$�ء         EB
�� آ4ا�d �� ه4ا ا��
. 

�ب ا@ > �� �2�ل آ%� ا��� ���> ��ا$���� .

    Aأوا� 
ا�*��ب، ا����B و ا��8وج $�
�ذا �A%�& F9 إذا�...........

: ا��م5 إ�� 1إذا آ�ن ا�*��ب �>  .......1


�W ا���ر.� $��         P�� م ا/ول
#��#W )� 	�ف و�� ا����#4 إ�: ا.��ذ ا���� ا/و�: �� EB
�9م ا�F2, ا��Lص و ا��
    �( G2@ 0�2 وه4ا;��$ 0��#B

ن "�ك "�#Q�2�: ا���)#4 ا��8�-#� .� ا��'�         (� :�@ G�ا�-#�ب. "�90 )�8ر ا�-#�ب وا

��#4 ان �9م "�8�ا"W �� ا�#
م ا��
ا��    . ا�-#�ب ا�-#�    ��� ��� ،V#8�ا �� ,F2�2#�ن ا�
ن  ). �� @��� ��#W ا��9� g�
    ،��8
ل ا����#4   ا���8ر �Pل >�>� ا�م ��E $����ر.� $�� ا�8Pر ا���+B : ��م�إ .

�ب ا��%��, �>  .......2�� : ا��م ��� ��ق 6إذا آ�ن 

 �� �
د�

��A$ �Bدة 	A$ ��A" �#8;�ء ا����#4   ( وه4ا @;�]� ��: .�)� ا����( EB
�� هH4 ا����� �9م ا�F2, ا��
 ،(     �#+��K�./ا �#�ا���ر.� )� آ, )�ض )��ي  ). �� @��� ا�-#�ب �G82 )� ا/.�8ب ا/�Pى  ( ا������$ �9���Aآ, ا���+

              4#��
��A$ �Bدة ذا"#� ����8 ا�
ا�� �;h G8. �#8" W2#�ب ا����( W4# ��� �
د"W ا�F2, ا��
EB )� 	�ف ا@� وا�����9م ا��.

3.......  �BHا��%��, ا���:


.�+, ا��9, أو ا.�8ب QP#�ة    ). إن ا/�[�8ط $ �Q8"�( )         �R�P إ/ �� @�/ت E9 / �#+��K�.ا �r#' �P���98: اGF ان 
.  �R�P ����$ VB
�� ا�
VB ه
 ��)�  ا@��ام ��.��ذ و �!)�ء ا�029 آ�� ��E )�9	�� ا��رس   . و ��4ا GF ا@��ام ا�

 �� �P����90 ا�F2, ا��
EB و ا���8ر �" GF .      4#���� @��� ا�-#�ب ا�����ر، .Y2�(  q�8# ا�029 $��4ار ا�: ��+�� ا��

ل إ�: ا�029 و )��$�� درو.W و .�9
م ادارة ا���ر.� $�$�غ ا���+�� $�4ا           P���$ 4#����� b�2ا�#
م ا�����. ��م "�90 ه4ا / 

.@�: "���ر )� آ, ا��D2و�#�ت  


ن )���� $�� ا�P ادن )� 	�ف )D2ول ا���ر.�  أو      � �2.D��
ل ا���دي �P��ا VBو E( Y8Q� / VBل �� و
P��إن ا
           4#��
��B )� 	�ف و�� أ)�H ان آ�ن �R�Bا، أو )� 	�ف ا��( 4#��ا@� )��و�#W ا��
آ�#�، و $�� "�90 ا�F2, ا��Lص $���

�;W2 ان آ�ن $��-�    .

 ا@��Bة  ........4JKا� 
:��اد ا��8وج $�

  �#+��K�.ن �9^ �� @�/ت ا
�GF ان  W�.ا��Lوج 8B, اوا

��#4، إ�: ادارة ا���ر.� 8B, ا����2      �� و ه4ا10.45GF ان �9م 	�G " ا��Lوج 8B, ا/وان" $
ا.�Q ا�F2, ا��Lص �
 W#�
W�#B )� 	�ف )D2ول ا���ر.�  او ا@� )
آ��.

        t��: ا���+�� ان "8� GF� ا��Lوج 8B, ا/وان ا/ $���9 و�� ا/)�؛ و �� @��� ا���4ر �R�9�)#4 ا���ا E#Q�2 /
�: اذن )�  او�#�ء ا)
ره0             � �#�R�@ ا
��8 )��
$� )� 	���0 اذا آ��	 0.ا��+�.� $�4ا ه�";#�     . E#Q�2 ا��8��9" �#-


د �� ا�029 .��� ا��Lوج و   �
�: ا/.��ذ ا��� W\��$ م
9G�2 ا����#4 ا�F2, )� ا/دارة �� وVB ا/.��ا@� و 
.ا�4ي .9#
م $�ورF2�$ H#, ه4ا �� .F, ا�029

��اد )%F اذن دا'.؟ .......5

�Aرآ
ن $�� �� .�B�8ت،    ،�#\�
ن $��A	�ت ر(
9
ن درو.� ا�Pى   ( درو.� )
.�K( �#9#  ) او �$�� �4�� �82���$
��ن 	�G ا��Lوج 8B, ا�
VB ا�����د GF ان �9م )� 	�ف ا���+�� �� $�ا� ا���2 ا��را.#�، )��
�B $�, ا�
>�+Y ا���          



�#8 ��: درا.�  ا����#4 ا�4ي                �. ��Bو ���ن 
�E#Q�2 ان  b�G ا����9م $W . و "�Fر ا/'�رة ه�� $�ن هH4 ا����رQ�ز ا!�"
�2
اH ا��را.�   ( Z�\ G82$ �#�
��� ان "� :Q�W ا��روس ا��9. 

  �ت ا�����Mه�
�9%; ا�/�.  

                 VBو �#h VBن �� و
���F ��� ا���)#4، ا�4K�( �( )#4 و���#�ء ا�او ��K�( �( ،029�ا d�ن )� آ, ا.�"4ة ذ
��
�#�، ر@�ت  #��" �QA�ا��را.�، ه���h�#R W )��9@�ت /�, ا���, ا��را.� و ا���$
ي  )آ��( Gر.#�، $�ا)O، ا


ر و ا���)4#     (T�#�ء ا�ت $#� ا/.�"4ة، او�B���و "�2#, ا (....I�إ،�
/ت ار'�د�.)�ر.#�، 

�9%; ا�����


ن  )، ا.�"4ة أهو��9�� ,K���ا 
p��ر.� ( ا���ول اD2( :  ت��
�� آ, ا���K�( 0p W�/ �2.D��� �#���� �r#ه :��

�)��8L#� )� 	�ف ا/.�"4ة،    (O    �;[
� )��8L#� )� 	�ف )(O   ر و
، او�#�ء ا/)
ر )��8L#� )� 	�ف او�#�ء ا/)

."�)8L��( 4##� )� 	�ف ا���)4#   

��أ.K�( W, /و�#�ء ا���)4#      N�F��ه4ا ا.

�ع ا@$��م ��Qا

G�Q� 0#]�"#�ء ا/)�      ا�او ��K�( )#4 او���ا ��K�( نi� ،(     
����ع ا/�2Bم ( )�"#� ��: ا/آ�K )� أآ�
$� ا�: )�

ل ��: اذن )� )D2ول ا���ر.�  ���� d�ى وذ�Pة ا�( W#�ا Hا/دارة >0 رد �( W8�. 0� ��
8Q( ن
����2.

8
ع )� 	�ف ا/.�"4ة ا�4� .����2, .���ت درا.�� 0����b ا/����ع      Q��ا Y<
������ت ا���)GF#� 4# ان / �82���$
�9�ا      : ه� 	��Q�/ �9ء اه�#� ��, )� دار �� ا/����ع )E ا���آ#!    " ���: )��A( �AB��( Wآ, ا�029، GF ان �ا�4ي 
   �� ��9��� �#�R/ا �L2��ا ا
�� ا���)#4 ان ��آK�( :�� GF
ده� . ��� �� @��� وR���ق ا�A��ت و ا�$
���� G.����ا
ا/دارة �Pل )�ة / "��Fوز �2�P ا�م، و ��آ
ا � �L2���Y2 ا�029  . ان ا���9ر� "���8 ����ا ا.�.#� /�P اذن /����ع    

  .�� ا���ة ا��9د)�  


