
ةينو34كلإلا تامدخلل مدختسم ليلد

غالب وأ ىوكش ميدقت
معد وأ ةروشم بلط

يناديم– ينواعت بيردت بلط
ةيوعوت ةرضاحم بلط
تالجملاو تارشنلا بلط

رمتؤم ميظنت يL ةكراشملا بلط
يوعوت نكر بلط

ةيلودلا كوكصلا يL يأرلا ءادبإ
مئاق ماظن ةعجارم
ةكلمملا ريراقت دادعإ



٣ دحوملا ghطولا ذافنلا cdع لوخدلا ليجست

٤  رشابملا ليجستلا cdع لوخدلا ليجست
"ghطولا ذافنلا cdع لوخدلا ھيلع رذعتي نمل"

٧ رورملا ةملك ةداعتسا بلط

٨ ةينوydكلالا تامدخلا ىtع بلط ميدقت

١١ كتابلط ةعباتمل

١٢ قح قيبطت

تايوتحملا لودج



دحوملا 56طولا ذافنلا /.ع لوخدلا ليجست١

3

لوخدلا لیجست رایتخا ،ةیسیئرلا ةحفصلا نم-١

دحوملا لیجستلا ماظن ىلا ةعباتم رتخا-٢

كتانایب لاخدإب مق ،ذافن ةحفص ىلا كلقن متیس-٣



رشابملا ليجستلا /.ع لوخدلا ليجست٢
"56طولا ذافنلا /.ع لوخدلا ھيلع رذعتي نمل"

4

لیجستلا رتخا ،ةیسیئرلا ةحفصلا نم-١

لیجستلا جذومن كل رھظیلمعن رتخا-٢

يلاتلا رتخاو كتانایبب جذومنلا لماك ةئبعتب مق-٣



رشابملا ليجستلا /.ع لوخدلا ليجست٢
"56طولا ذافنلا /.ع لوخدلا ھيلع رذعتي نمل"

5

يلاتلا رتخاو مادختسالا طورشو ةیصوصخلا ةسایس ىلع ةقفاوملاب مق-٥

نآلا ققحت رتخاو ھب لجسملا لاوجلا مقر ىلعHRC نم كلصو يذلا ققحتلا دوك لاخدإب مق-٤



رشابملا ليجستلا /.ع لوخدلا ليجست٢
"56طولا ذافنلا /.ع لوخدلا ھيلع رذعتي نمل"

6

 كباسح لیعفت متیل تانایبلا لامتكا نم ققحتلا نملوؤسملا موقیس ،رشابملا كلیجست بلط لیجست مت-٦



رورملا ةملك ةداعتسا بلط٣

7

؟رورملا ةملك تیسن رتخا لوخدلا لیجست ةحفص نم-١

لاسرا مثً اقبسم ھب لجسملا ينورتكلالا دیربلا لخدا-٢

ظفح مث ةدیدجلا ةملكلا لاخدإب مق ،رورملا ةملك ةداعتسا طبارل كلقنی ينورتكلا دیرب كلصیس-٣



ةينو/Xكلالا تامدخلا ىPع بلط ميدقت٤

8

ةمدخلل لوخدلا مث ةبولطملا ةمدخلا رتخا لوخدلا لیجست دعبو ،ةیسیئرلا ةحفصلا نم-١



ةينو/Xكلالا تامدخلا ىPع بلط ميدقت٤

9

لاسرإ مث ةبولطملا تادنتسملا قافراو بلطلا جذومن ةئبعتب مق-٢



ةينو/Xكلالا تامدخلا ىPع بلط ميدقت٤

10

 حاجنب ھمالتساب راعشاو بلطلا مقرب كلاوج مقر ىلع ةیصن ةلاسر كلصتس ،بلطلا لاسرا دعب-٣



كتابلط ةعباتمل٥

11

ةمئاقلا نميتابلط رتخا راسیلا ىلعأ ةیسیئرلا ةحفصلا نم-١

ةلماك لیصافت رتخا بلطلا لیصافت ضرعلو كتابلط ةمئاق ضرعت-٢

ةعجارلا ةیذغتلا رتخا ةمدخلا مییقتلو-٣



قح قيبطت٦

12

دحوملا ينطولا ذافنلا وأرشابملا لیجستلا قیرط نع لوخدلا لیجست-١
ةمئاقلا نم ةبولطملا ةمدخلا رتخا مث



قح قيبطت٦

13

لاسرإ مث جذومنلا ةئبعتب مقو ةمدخلا بلط رتخا ةمدخلل لوخدلا دعب-٢



قح قيبطت٦

14

تابلطلا ةمئاق لالخ نم تابلطلا ةلاح ةعباتم كنكمی امك ،كبلط میدقت مت-٣


