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انؼُٕاٌ انًمرشذ
تُاء تشَايح ذذسٚغٚ ٙؼرًذ ػهٗ َظشٚح انؼمم َٔظاو PECS
خاؿ تانغفم انرٕزذ٘
اذداْاخ انًشاْمَ ٍٛسٕ انًخاعش انقسٛح نرذخ ٍٛانؾٛؾح
( االسخٛهح).
عًاخ ؽخقٛح انغفم انؼذٔاَ ٙانًرًذسط تانًشزهح االترذائٛح
فؼانٛح انشعى ػُذ األعفال ف ٙانرخفٛف يٍ فشط انُؾاط انسشك ٙفٙ
عٍ انرًذسط
االٚساء انُفغٔ ٙاندغذ٘ نهشعٕو انًرسشكح ٔذأثٛشِ ػهٗ عهٕن
األعفال
االَراج االعماع ٙنذٖ انًغُح انُاكقح نًشزهح انؾٛخٕخح
االَراج االعماع ٙنهغفم انًرغٕل
نزج انؼٛؼ نذٖ انًؼهى انًرماػذ
يؤؽشاخ انقسح انُفغٛح نذٖ انغفم انز٘ ٚهؼة ف ٙانًغازاخ
انخضشاء
انقالتح انُفغٛح نهًشاْك انًرًٛض ف ٙظم اَرؾاس انًخذساخ
يقادس انضغظ انُفغ ٙنذٖ انؼاصتح انؼايهح ف ٙيقُغ انرًٕس
انؼذٔاَٛح ػُذ انفراج انٛرًٛح انًسشٔيح ػاعفٛا
انثشٔفٛم انُفغ ٙنهًذيٍ انشاؽذ
انرٕافك انضٔاخٔ ٙػاللرّ تانرٕافك انُفغ ٙنذٖ االخقائٛاخ
انُفغاَٛاخ انؼايالخ تانمغاع انقسٙ
فؼانٛح انزاخ نذٖ يشضٗ انغكش٘ ٔػاللرّ تانغهٕن انقسٙ
اعرشاذٛدٛاخ يٕاخٓح انضغٕط انُفغٛح ٔخٕدج انسٛاج نذٖ انغانثح
اندايؼٛح انًرضٔخح
انخقائـ االَفؼانٛح نهؼة نذٖ انغفم انرٕأو ف ٙيشزهح يا لثم
انرًذسط
ذأثٛش انؼاللاخ انؼاعفٛح ػهٗ انرٕافك انُفغٔ ٙاالخرًاػ ٙنذٖ
انًشاْمٍٛ
يؤؽشاخ انقسح انُفغٛح نذٖ انغفم انٛرٛى
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اندهذ انُفغ ٙنذٖ ػًال انُظافح
االغرشاب انُفغ ٙنذٖ انًشاْك يغهك االتٍٕٚ
انرٕافك األعش٘ نذٖ يًشضاخ انًُأتح
يغرٕٖ انشضا ػٍ انسٛاج نذٖ انًغٍ انًداْذ انًسكٕو ػهّٛ
تاإلػذاو إتاٌ انثٕسج انرسشٚشٚح
انزكاء االَفؼان ٙنذٖ ػُٛح يٍ انًشاْم ٍٛانًرفٕل ٍٛدساعٛا
االَراج االعماع ٙنذٖ انغفم انؼايم
االَراج االعماع ٙنذٖ انًشأج انؼاَغح انؼايهح
انرٕظٛف انُفغ ٙنذٖ انًشأج انًرأخشج ػٍ انضٔاج
اإلَراج االعماع ٙنذٖ أتُاء األو انغدُٛح
االَراج االعماع ٙنذٖ انًشاْك انًذيٍ ػهٗ يٕالغ انرٕافم
االخرًاػ( ٙانفٛظ تٕن ًَٕرخا)
االَراج االعماع ٙنهًشاْك انًذيٍ ػهٗ االَرشَد
انرٕافك انُفغٔ ٙاالخرًاػ ٙنذٖ يرماػذ٘ اندٛؼ انٕعُ ٙانؾؼثٙ
زذٚثا
يسرٕٖ انٓزٚاٌ ػُذ انًقات ٍٛتانزْاٌ (فقاو،تشإَٚا....
لهك انًغرمثم نذٖ انًقاب تانمقٕس انكهٕ٘ انًضيٍ انخاضغ
نهرقفٛح انذيٕٚح
انؼاللح انٕخذاَٛح (آتاء أتُاء)ٔػاللرٓا ترٕاخذ اٜتاء ف ٙدٔس
سػاٚح انًغٍُٛ
انرًثالخ انُفغٛح نذٖ يشضٗ انغشعاٌ
ذمثم انؼالج نذٖ يشضٗ انغشعاٌ
انُضػح االخرًاػٛح نذٖ انًًشضاخ
انغؼ ٙإنٗ اإلثاسج ػُذ انًشاْك
عًاخ ؽخقٛح انغفم األكثش
عًاخ ؽخقٛح انغفم األٔعظ ( انثاَ) ٙ
انثشٔفٛم انُفغ ٙنهًشأج انًغُح انؼمًٛح

ْٔٛثح لالٙ
صْشج غشٚظ
زُ ٍٛانٓايم
انغثر ٙعُاء
لٕسياط َشًٚاٌ ؟؟؟
اعًٓاٌ كسالٔ٘
اًٚاٌ يؼاػ
خٛش انذ ٍٚذكانٙ
فذٖٔ ٚاعًُٛح
فائضج تٕصَادج

يسًذ تٍ خهفح

انثشٔفٛم انُفغ ٙنذٖ أو انغفم انًقاب تانرٕزذ

يسًذ تٍ خهفح
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تٕنمشٌٔ زُاٌ
صْشج ؽاستٙ
انٓاو فشٚر
عًٛسح سضٕاَٙ
اًٚاٌ سصاق
فاعُح لغٕو
صْشج تضٚظ
َافش عٓٛهح
عٛاس فاعًح انضْشج

فغًٛح دتشاعٕ
ٔعٛهح تٍ ػايش
ٔعٛهح تٍ ػايش
دتهح خٕنح
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سزٛى ٕٚعف
خؼفش فثاذ

يؤؽشاخ انقسح انُفغٛح نذٖ انًغٍ انماعٍ تانشٚف ٔانًذُٚح
عًاخ انؾخقٛح اندضائشٚح يٍ خالل ذسهٛم يسرٕٖ األيثال
انؾؼثٛح تًُغمح تغكشج
لهك انًغرمثم نذٖ انفراج انًقاتح تغشعاٌ انثذ٘
انقالتح انُفغٛح نذٖ أو انغفم انًقاب تغشعاٌ انذو
االزرشاق انُفغ ٙنذٖ األو يركشسج اإلخٓاك
ذمذٚش انزاخ نذٖ انًشاْمح ف ٙانغفٕنح انًغؼفح
خٕدج انسٛاج نذٖ انًشأج انًقاتح تغشعاٌ انثذ٘
عًاخ ؽخقٛح انًؼاق انًْٕٕب ف ٙانفٌُٕ انرؾكٛهٛح
فٕسج انزاخ نذٖ انغفم
انخقائـ انُفغٛح نهغفم األفى يٍ خالل اخرثاس انشعى انسش
انثشٔفٛم انُفغ ٙنهغفم انز٘ ٚؼاَ ٙيٍ انفضع انهٛهٙ
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ٔعٛهح ؽرانح
انٓايم زٍُٛ
اًٚاٌ ذرٛاخ

خؼفش فثاذ
تاؽا فاذٍ
َغًٛح تٕيؼشاف
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يذاتٛظ عًٛشج

عاع اهلل زغُٛح

عٛكٕنٕخٛح انغفم انٕزٛذ
يغرٕٖ انًشَٔح انُفغٛح نذٖ يثرٕس٘ األعشاف
انرقٕس االخرًاػ ٙنهًشأج انًذيُح ػهٗ انًخذساخ
يغرٕٖ انضغظ انُفغ ٙنذٖ انًًشضاخ انؼايالخ تًقهسح
األيشاك انؼمهٛح نهُغاء

ػهى انُفظ ذخقـ انؼًم ٔانرُظٛى

انشلى اعى ٔنمة انغانة األعرار انًؾشف
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

لُىٌ سًُحت

يحًذ بهىو

انبار انًهذٌ
بٍ خزارة فخُحت
بٍ انشاوٌ عبذ
انمادر
خزفاٌ يُذر

عُسً لبمىب
يسعىدة نعجال
جىادٌ َىسف

ساسىٌ حساو
انذٍَ
نعماب سهُزة
َاجٍ ريُست
حذَذ عبُز
عًار يحًذ سهًُاٌ
بٍ حبزو صىَُا
هىارة سهًُت
جىدٌ َىرانذٍَ

جىادٌ َىسف
جىادٌ َىسف
جىادٌ َىسف
لشٍ انهاو
لشٍ انهاو
لشٍ انهاو
لشٍ انهاو
رابحٍ إسًاعُم
باشا فاحٍ

انؼُٕاٌ انًمرشذ
انثمافت انخُظًُُت وعاللخها بانخًاثم انخُظًٍُ
دراست يُذاَُت بًؤسست ( )ENTPبحاسٍ يسعىد
انصحت انُفسُت فٍ انعًم
يُاخ فزَك انعًم وعاللخه باالنخشاو انخُظًٍُ نهعايهٍُ
انُمم انخكُىنىجٍ وعاللخه بخًكٍُ انعايهٍُ
فعانُت اسخخذاو انىاجهت انخفاعهُت نُظاو انخسُُز انبُىيخزٌ
دراست فٍ َسك إَساٌ آنت
سُكىنىجُت انخسىَك فٍ وسائم انخىاصم االجخًاعٍ
دراست حانت نًىالع انخزوَج فٍ انُج
انخماعذ انًبكز عُذ انعايهٍُ
انخىافك انًهٍُ نهًًزضاث انًُاوباث فٍ يسخشفً حكُى سعذاٌ
احجاهاث انعًال َحى انخغُز انخُظًٍُ
األًَاط انمُادَت وعاللخها بانحىافش (انًادَت وانًعُىَت )
جىدة حُاة انعًم وأثزها عهً االسخغزاق انىظُفٍ
يسخىي انعذانت انخُظًُُت نذٌ انعايهٍُ
يعىلاث انخىجُه انًهٍُ نحاصم انشهادة انجايعُت
دراست حانت نىكانت انخشغُم نىالَت بسكزة
تراسٚخ2017-06-29 :

يغؤٔل انؾؼثح

سئٛظ انمغى
د .انؼًاس٘ انغٛة

