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[ دنتسملل يعرفلا ناونعلا ]

***
[ خيراتلا ]



ةدحولا هايملاناونع ماسقأ
ةدحولا خيراتلافصلاةداملامقر

ىلو كولسلااأل و االهقفلا عبارلا
يئادتب

ةصحلا

ةماعلا هايملاةركفلا ماسقأ لصفلاةيمهأ

ةثيدحلاةئيهتلا ميلعتلا ةيميلعتلاتايجيتارتسا ميوقتلالئاسولا ميوقتلاتاراهم بيلا سأ
مقر طاشن O

( )
روص ضرع Oيخيرات لخدم O

و راوحلا O
ةشقانملا

فاشكتس Oاال
طئارخلا O

ةينهذلا
باتكلا Oتامسجم Oيميلعت مليف Oةنورملا OاألصةلاOتامولعملا زييمت Oةظح ال ملا Oواأل ةلئس Oاأل

ةبوج
ىرخأ O

ةصق Oمليف ةدهاشم Oىرخا O
ال كشملا لح O

ت
ءاصقتس Oاال

ب ميلعتلا O
بعللا

ضرعلا ةزهجأ Oتانيع Oىرخأ Oالةق طلا Oاأل ديدحت O
تايولو

ىرخأ Oريدقتلا ملس Oءاد اال ميوقت Oىرخأ O

ةلكشم حرط Oصن ةءارق Oىرخا O
ميلعتلا O

ينواعتلا
ةصقلا Oراود اال ليثمت Oليجستلا زاهج Oتاحول O

تاموسرو
ىرخأ Oينهذلا فصعلا Oدقانلا ريكفتلا Oىرخأ Oبطشلا ةمئاق Oليصوتلا Oىرخأ O

( ةملعملا ليلد ) ةدحولا بلافادهأ طلا ميوقتلاباتك

بلا طلا ظح يال نأ
ص8 نيتروصلا

ةيمهأ بلا طلا جتنتسي نأ
ةظح مال خالل نم ءاملا

نيتروصلا نيب قرفلا

دئاوفلا بلا طلا جرختسي نأ
ةروكذملا تاي اآل نم

وحن انبجاو بلا طلا نيبي نأ
ءاملا

لوسرلا ب بلا طلا يدتقي نأ
ءاملا ب داصتق اال يف

ىلع بلا طلا فرعتي نأ
ءاملا ماسقأ

ءاملا ةمعن
ءاملا دئاوف

ءاملا وحن انبجاو
ءاملا يف فارس اإل مدع

روهطلا ءاملا
هرداصمو همكحو روهطلا ءاملا فيرعت

روهطلا ءاملا االت معتسا

سجنلا ءاملا
هتلثمأو همكحو سجنلا ءاملا فيرعت

ءاملا ثيولت بنجت
هتلثمأو دكارلا ءاملا ىنعم

ص8 نيتروصلا ظح أال

نم ءاملا ةيمهأ جتنتسا
قرفلا ةظح مال خالل

نيتروصلا نيب

اآل نم دئاوفلا جرختسا
ةروكذملا تاي

ءاملا وحن انبجاو نيب

اال يف لوسرلا ب دتقا
ءاملا ب داصتق

ءاملا ماسقأ ام

روهطلا ءاملا فرع



ءاملا بلا طلا فرعي نأ
روهطلا

رداصم بلا طلا جتنتسي نا
روصلا خالل نم روهطلا ءاملا

مكح ىلع بلا طلا فرعتي نأ
رهاط ءيش هطلا خ اذإ ءاملا
رخآ ءيش ىلإ لوحتي ملو

ءاملا بلا طلا فرعي نأ
سجنلا

ىلع بلا طلا فرعتي نأ
سجنلا ءاملا لا معتسا مكح

ثيولت بلا طلا بنجتي نأ
ءاملا

يف لوبتلا مكح نيبي نأ
دكارلا ءاملا

ءاملل ةلثمأ بلا طلا ددعي نأ
دكارلا

ءاملا رداصم جتنتسا
روصلا خالل نم روهطلا

هطلا خ اذإ ءاملا مكح ام
لوحتي ملو رهاط ءيش

رخآ ءيش ىلإ

سجنلا ءاملا فرع

ءاملا لا معتسا مكح ام
سجنلا

ءاملا ثيولت بنجت

يف لوبتلا مكح نيب
دكارلا ءاملا

دكارلا ءاملل ةلثمأ ددع

يلزنملا باتكلابجاولا تابيردت لح ةعباتم



ةدحولا ةراهطلاناونع و ءوضولا
ةدحولا خيراتلافصلاةداملامقر

كولسلاةيناثلا و االهقفلا عبارلا
يئادتب

ةصحلا

ةماعلا ةراهطلاةركفلا و ءوضولا لصفلاةيمهأ

ةثيدحلاةئيهتلا ميلعتلا ةيميلعتلاتايجيتارتسا ميوقتلالئاسولا ميوقتلاتاراهم بيلا سأ
مقر طاشن O

( )
روص ضرع Oيخيرات لخدم O

و راوحلا O
ةشقانملا

فاشكتس Oاال
طئارخلا O

ةينهذلا
باتكلا Oتامسجم Oيميلعت مليف Oةنورملا OاألصةلاOتامولعملا زييمت Oةظح ال ملا Oواأل ةلئس Oاأل

ةبوج
ىرخأ O

ةصق Oمليف ةدهاشم Oىرخا O
ال كشملا لح O

ت
ءاصقتس Oاال

ب ميلعتلا O
بعللا

ضرعلا ةزهجأ Oتانيع Oىرخأ Oالةق طلا Oاأل ديدحت O
تايولو

ىرخأ Oريدقتلا ملس Oءاد اال ميوقت Oىرخأ O

ةلكشم حرط Oصن ةءارق Oىرخا O
ميلعتلا O

ينواعتلا
ةصقلا Oراود اال ليثمت Oليجستلا زاهج Oتاحول O

تاموسرو
ىرخأ Oينهذلا فصعلا Oدقانلا ريكفتلا Oىرخأ Oبطشلا ةمئاق Oليصوتلا Oىرخأ O

( ةملعملا ليلد ) ةدحولا بلافادهأ طلا ميوقتلاباتك

لضف بلا طلا نيبي نا
ةراهطلا

لصحت ام بلا طلا ددحي نأ
ةراهطلا هب

ءاضق بادآ بلا طلا ددعي نا
اهلعفي يتلا ةجاحلا

ءاضق بادآ بلا طلا ركذي نأ
اهلعفي ال يتلا ةجاحلا

هب ايهتن ام بلا طلا ركذي نا
الة صلل

يتلا روم اال بلا طلا نيبي نأ
ءوضولا اهل بجي

ةراهطلا لضف
ةراهطلا هب لصحت ام
ةجاحلا ءاضق بادآ

ةماعلا هايملا تارود
ءوضولا

ءوضولا فيرعت
ءوضولا لضف
ءوضولا مكح

ءوضولا طورش

ءوضولا ضورف
ءوضولا ضورف ىلع ليلدلا

ءوضولا ضورف

ةراهطلا لضف نيب

هب لصحت ام ددح
ةراهطلا

ءاضق بادآ ددع
اهلعفي يتلا ةجاحلا

ءاضق بادآ ركذا
اهلعفي ال يتلا ةجاحلا

الة صلل هب ايهتن ام ركذا

بجي يتلا روم اال نيب
ءوضولا اهل



يتلا روم اال بلا طلا ددحي نا
ءوضولا اهل نسي

لضف ىلع بلا طلا فرعتي نا
ءوضولا

طورش بلا طلا ددعي نأ
ءوضولا

ضورف بلا طلا فرعي نأ
ءوضولا

ىلع بلا طلا لدتسي نا
ءوضولا ضورف

ضورف بلا طلا ددعي نأ
ءوضولا

ننس بلا طلا ددعي نا
ءوضولا

ضقاون بلا طلا ددعي نا
ءوضولا

مكح نيب بلا طلا زيمي نأ
هنودبو لئاحب جرفلا سم

محللا بلا طلا نيعي نأ
ءوضولل ةلكأ ضقانلا

ءوضولا ننس
ءوضولا ننس

ءوضولا ضقاون
ءوضولا ضقاون

نسي يتلا روم اال ددح
ءوضولا اهل

ءوضولا لضف ام

ءوضولا طورش ددع

ءوضولا ضورف فرع

ضورف ىلع لدتسا
ءوضولا

ءوضولا ضورف ددع

ءوضولا ننس ددع

ءوضولا ضقاون ددع

سم مكح نيب زيم
هنودبو لئاحب جرفلا

ةلكأ ضقانلا محللا نيع
ءوضولل

يلزنملا باتكلابجاولا تابيردت لح ةعباتم





ةدحولا ناونع
و نيفخلا ىلع حسملا

نيبروجلا

ةدحولا خيراتلافصلاةداملامقر

ةثلا كولسلاثلا و االهقفلا عبارلا
يئادتب

ةصحلا

ةماعلا ؟ةركفلا بروجلا و فخلا ب دارملا لصفلاام

ةثيدحلاةئيهتلا ميلعتلا ةيميلعتلاتايجيتارتسا ميوقتلالئاسولا ميوقتلاتاراهم بيلا سأ
مقر طاشن O

( )
روص ضرع Oيخيرات لخدم O

و راوحلا O
ةشقانملا

فاشكتس Oاال
طئارخلا O

ةينهذلا
باتكلا Oتامسجم Oيميلعت مليف Oةنورملا OاألصةلاOتامولعملا زييمت Oةظح ال ملا Oواأل ةلئس Oاأل

ةبوج
ىرخأ O

ةصق Oمليف ةدهاشم Oىرخا O
ال كشملا لح O

ت
ءاصقتس Oاال

ب ميلعتلا O
بعللا

ضرعلا ةزهجأ Oتانيع Oىرخأ Oالةق طلا Oاأل ديدحت O
تايولو

ىرخأ Oريدقتلا ملس Oءاد اال ميوقت Oىرخأ O

ةلكشم حرط Oصن ةءارق Oىرخا O
ميلعتلا O

ينواعتلا
ةصقلا Oراود اال ليثمت Oليجستلا زاهج Oتاحول O

تاموسرو
ىرخأ Oينهذلا فصعلا Oدقانلا ريكفتلا Oىرخأ Oبطشلا ةمئاق Oليصوتلا Oىرخأ O

( ةملعملا ليلد ) ةدحولا بلافادهأ طلا ميوقتلاباتك

نأ ىلإ بلا طلا ريشي نا
ىلع ىنبم يم اإلسال نيدلا

خالل نم ةلوهسلا و رسيلا
ىلا عت هلوق

فخلا ىنعم بلا طلا نيبي نأ
بروجلا و

مكح بلا طلا جتنتسي نأ
و نيفخلا ىلع حسملا

نيبروجلا

يتلا ةمكحلا بلا طلا زربي نأ
اإلسالم حابأ اهلجأ نم
و نيفخلا ىلع حسملا

نيبروجلا
طورش بلا طلا ركذي نأ

و نيفخلا ىلع حسملا
نيبروجلا

بروجلا و فخلا
بروجلا و فخلا فيرعت

بروجلا و فخلا ىلع حسملا مكح
بروجلا و فخلا ىلع حسملا طورشش

حسملا ةدم
حسملا ةدم

حسملا ةفص

حسملا الت طبم
حسملا الت طبم

نيفخلا ىلع حسملا ةيعورشم نم ةمكحلا
بروجلا و ءاذحلا سبل بادآ

ةحامسو رسي ىلع للد
اإلسالم

و فخلا ىنعم نيب
بروجلا

ىلع حسملا مكح ام
عم ؟ نيبروجلا و نيفخلا
. ةنسلا نم ليلدلا ركذ

نم يتلا ةمكحلا ام
اإلسالم حابأ اهلجأ
و نيفخلا ىلع حسملا

نيبروجلا

حسملا طورش يه ام
نيبروجلا و نيفخلا ىلع

؟



حسملا ةدم بلا طلا نيبي نأ
ميقملل

ةدم ىلع بلا طلا فرعتي نأ
رفاسملل حسملا

ةفص بلا طلا حضوت نأ
حسملا

طبم ىلع بلا طلا فرعتي نأ
حسملا الت

ةمكحلا بلا طلا جتنتسي نأ
ىلع حسملا ةيعورشم نم

بروجلا و نيفخلا

سبل بادآ بلا طلا ددعي نأ
بروجلا و ءاذحلا

ميقملل حسملا ةدم نيب

رفاسملل حسملا ةدم ام

حسملا ةفص حضو

حسملا الت طبم ددع

نم ةمكحلا جتنتسا
حسملا ةيعورشم

سب بادآ ددع
بروجلا و ءاذحلا

يلزنملا باتكلابجاولا تابيردت لح ةعباتم



ةدحولا مميتلاناونع
ةدحولا خيراتلافصلاةداملامقر

كولسلاةعبارلا و االهقفلا عبارلا
يئادتب

ةصحلا

ةماعلا مميتلاةركفلا ةيمهأ لصفلاام

ةثيدحلاةئيهتلا ميلعتلا ةيميلعتلاتايجيتارتسا ميوقتلالئاسولا ميوقتلاتاراهم بيلا سأ
مقر طاشن O

( )
روص ضرع Oيخيرات لخدم O

و راوحلا O
ةشقانملا

فاشكتس Oاال
طئارخلا O

ةينهذلا
باتكلا Oتامسجم Oيميلعت مليف Oةنورملا OاألصةلاOتامولعملا زييمت Oةظح ال ملا Oواأل ةلئس Oاأل

ةبوج
ىرخأ O

ةصق Oمليف ةدهاشم Oىرخا O
ال كشملا لح O

ت
ءاصقتس Oاال

ب ميلعتلا O
بعللا

ضرعلا ةزهجأ Oتانيع Oىرخأ Oالةق طلا Oاأل ديدحت O
تايولو

ىرخأ Oريدقتلا ملس Oءاد اال ميوقت Oىرخأ O

ةلكشم حرط Oصن ةءارق Oىرخا O
ميلعتلا O

ينواعتلا
ةصقلا Oراود اال ليثمت Oليجستلا زاهج Oتاحول O

تاموسرو
ىرخأ Oينهذلا فصعلا Oدقانلا ريكفتلا Oىرخأ Oبطشلا ةمئاق Oليصوتلا Oىرخأ O

( ةملعملا ليلد ) ةدحولا بلافادهأ طلا ميوقتلاباتك

ىلع بلا طلا لدتسي نا
مميتلا ةيعورشم

االت حلا بلا طلا ركذي نا
مميتلا اهيف عرشي يتلا

ةفص بلا طلا حرشي نا
مميتلا

ىلع بلا طلا فرعتي نا
مميتلا طورش

الت طبم بلا طلا ركذي نا
مميتلا

ةمكحلا بلا طلا جتنتسي نا
مميتلا ةيعورشم نم

رسي ىدم بلا طلا ردقي نا
يم االسال نيدلا

مميتلا
مميتلا فيرعت

مميتلا زاوج ىلع ليلدلا
مميتلا اهيف عرشي يتلا االت حلا

مميتلا ةفص
مميتلا طورش

مميتلا الت طبم
مميتلا الت طبم

مميتلا زاوج نم ةمكحلا

ىلع لدتسا
مميتلا ةيعورشم

يتلا االت حلا ركذا
مميتلا اهيف عرشي

مميتلا ةفص حرشا
مميتلا طورش يه ام

الت طبم يه ام
؟ مميتلا

نم ةمكحلا ام
مميتلا ةيعورشم

يلزنملا باتكلابجاولا تابيردت لح ةعباتم


