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 لافطألا فاطتخا ةحفا'م ليلد

 زل<وو ا>;لجنإ 56

 

 

كرُي
ّ
 ةلود يأ وأ ةيلامشلا ادنلريأ وأ ادنلتكسأ <g شeعd مكلفط ن̀ا اذإ امأ ؛نيدلاولا دحأ يدي PQع زلYوو اWXلجنإ نم لافطألل <=ودلا فاطتخالا PQع ليلدلا اذK زِ

ت دقو ،ةفلتخم ةيئاضق ةيالو <g نطقي ھنإف ،ىرخأ
ُ

 <g اKذاختا بجاولا ةYزاWXحالا zXبادتلا نأش� ةروشملا بلط مكل <�ب�ي ،َّمث نمو ؛ةفلتخم تاءارج}و نzناوق قَّبط

 .نأشلا اذg> K ھلعف مكيلع نzعتي امو ،ةيئاضقلا ةيالولا كلت

 

 .http://www.reunite.org/pages/prevention.asp :ي�وWXكلإلا عقوملا PQع ىرخأ ةيئاضق تايالوب ةقلعتملا فاطتخالا ةحفا/م ةلدأ نم ٌددع reunite ىدل رفوتي

 .ةرمتسم ةفصب معدلاو تامولعملاو تاراش�سالا مكل رفوي يذلا reunite تاراش�سا طخ Q=إ ةرشابم ثّدحتلا اًضيأ مكنكمي

 

 ثيح ؛نيدلاولا دحأ يدي PQع لافطألل <=ودلا فاطتخالا نوؤش� ٌصتخم وKو ،ةدحتملا ةكلمملا <g ھعون نم لوألا تاراش�سالا طخ ةمدخ reunite ةسسؤم رفوت

dلبقتس Kنثالا نم مكتاملا/م ط¦¥ا اذzإ ن=Q إ ةفاضإلاب ،م 5:00 ةعاسلا ¬»حو ص 9:30 ةعاسلا نم ،ةعم§¥ا=Q ئراوط ةمدخ g> غzX مقر نأب اًملع ،لمعلا تاعاس 

Kو .0116 2556 234 :تاراش�سالا طخ فتاg> ةئراط ةلا´¥ مكضُّرع² لاح g> غzX رُي ،لمعلا تاعاسµQ سو ،تاراش�سالا طخب لاصتالاeوحت متYإ مكل=Q طخ 

 .اًيموي ةعاس 24 رادم PQع لمعd يذلا ئراوطلا

 

 zXبادت يأ ذاختا مكيلعف ،فاطتخالا رط¦¥ ٍضَّرعُم ٍلفط نم ºXكأ مكيدل نأ مترعش اذإ نكل ،طقف zXسeتلا لي¹س PQع لثاملا ليلدلا <g "مكلفط" ةظفل مدختس�

 .مكلافطأ نم ٍلفط ل` ةيام´¥ ةمزال ةYزاWXحا

 

 ؟لافطألا فاطتخاب دوصقملا ام

 

 ،ةداتعملا ھتماقإ ةلود جراخ ىرخأ ةلود Q=إ ٍلفط باحطصاب )نYرخآ ةنواعمب وأ اًدرفنم( نيدلاولا دحأ مايق ¾½عd لافطألل يوبألا فاطتخالا نأ زاجيإب لوقلا نكمي

 .جرا¦¥ا Q=إ ھلفط رفس PQع لفطلل رخآلا دلاولا ةقفاوم مدع مغر

 

ثمYُو
ّ
 ٍنذإ PQع لوص´¥ا لاح <g الإ ،ةيئانج ةفلاخم لفطلا نع ةYوبألا ةيلوؤسملا نولّمحتي نم عيمج ةقفاوم نودب ةدحتملا ةكلمملا جراخ Q=إ ٍلفط باحطصا لِ

 نع دYزت ال ةدمل ةدحتملا ةكلمملا جراخ لفطلا باحطصا نم ص¦Éلا كلذ نكمتي دقف ،ام ٍص¦È عم ٌلفط شeعd نأب ٌرمأ ردص اذإ ،اذK عمو .ةمك´Çا نم كلذب

 .رخآ ٍص¦È يأ نم نذإلا بلط نود ٍرÊش

 

ثمYُو
ّ
 ھجو نود زاجتحالا مساب فرعdُ ام وKو ،لافطألل يوبألا فاطتخالا نم اًعون اÍÌلع قفتملا ةراYزلا وأ ةزاجإلا ءاËÌنا بقع ىرخأ ةلود <g ٍلفط يأ ءاقبإ اًضيأ لِ

 .ةدحتملا ةكلمملاب نKارلا تقولا <g ةيئانج ةفلاخم دعdُ ال ھنأب اًملع ؛قح
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 لثاملا ليلدلا مادختسا ةيفيك

 

 نكمي ¾»لا zXبادتلا حاضي}و ،فاطتخالل مكلفط ِضّرع² نم نوشخت متنك اذإ اÍÌلإ نوجاتحت ¾»لا ةYرورضلا تامولعملا عمج <g مكتدعاسمل ليلدلا اذK دادعإ <Ïور

Çا فاطتخالا تايلمع حاجن صرف صيلقتل اKذاختا
ُ

 .ةلمت´

 

 اذK ةءارق بقعو .ةعراس�م ةروصب لاوحألا zّXغتت دق ذإ ؛ھب ةرو`ذملا حئاصنلا عيمج ةءارق PQع مكثحن اننأ الإ ،ھيلع عالطالا zXسeتل ٍماسقأ Q=إ ليلدلا مسقني

 .ھلعف مكيلع نzعتي امم ٍبYر <g نولازت ام متنك اذإ ٍصصختم ٍماحم Q=إ ثّدحتلا وأ ٍةروشم PQع لوص´Õل reunite ةسسؤمب لاصتالا <g اوددWXت ال ،ليلدلا

 

 تا<وتA@ا
 

 ة9ريذحتلا تاراشإلا  :1 مسقلا
 

 ABوألا تاوط>;ا  :2 مسقلا

 ةYوبألا ةيلوؤسملا )أ

 رفسلا تازاوج )ب

 فصولا جذامن )ج

 

 فاطتخالا نم قلقلا وأ ىوتسملا ةضفخنم رطا>Cا :3 مسقلا

 ةطاسولا )أ

 

ملا [\غ نم نكل قلقلا ديازت لاح ST :4 مسقلا
ُ

 .ةعاس 72 - 48 ةغلابلا ةمداقلا تاعاسلا نوضغ ST ٍفاطتخا ثودح aَّ_ر

 )ةYوبألا ةيلوؤسملا بلط( لفطلا ةياعر تابeترت رماوأ )أ

 ةروظ´Çا تاوط¦¥ا رماوأ )ب

 ةّيلمعلا zXبادتلا )ج

 

 )ةمداقلا ن\عtرأو ةينامثلا تاعاسلا نوضغ ST( كيشوو ةياغلل aَّ_رُم فاطتخالا  :5 مسقلا

 ةYرحبلاو ةYو§¥ا ئ�اوملا ريذحتو ةطرشلا لُّخدت )أ

 ايلعلا ةمك´Çا رماوأ )ب

 لفطلا نا/م ديدحت رمأ -1

 لفطلا ميلس² رمأ -2

 لفطلا رفس زاوج ميلس² رمأ -3

 

 فصولا جذامن :)أ( قwxملا
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 ة<ريذحتلا تاراشإلا :1 مسقلا
 

ةداعو ،ىرخأ ٍتاقوأ <g نzمختلا وأ سد´¥ا Q=إ برقأ نو/ت دقو ،اًنايحأ ة´Ùاو فاطتخالل مكلفط ضُّرع² لامتحا نم مكيدل قلقلا ثعاوب نو/ت امØر
ً

 ٌء¾ÛÜ لاقُي ام 

 .مكفواخم ةراثإ Q=إ يدؤي ٌرمأ ثدحي وأ
 

ةمئاق <Pي اميف مكل درون َّمث نمو
ً

Çا ةYريذحتلا تاراشإلاب 
ُ

 امØرو ،ةلماش تسeل ةمئاقلا هذKو .ھفاطتخا <g ركفي لفطلل رخآلا دلاولا نأ Q=إ zXش² دق ¾»لا ةلمت´

 .لفطلا فاطتخال ةين يأ ھيدل نو/ت نأ نود تافّرصتلا هذK ضعبب نايتإلا PQع لفطلل رخآلا دلاولا مدقُي

 ةح+رصلا راطخألا

 .اًددجم ھتYؤر نم مكنكمت مدعو ٍديع� ٍنا/م Q=إ ھباحطصا وأ مكلفط فاطتخاب ةطبترملا راطخألا -

 .ھسفنل رخآلا دلاولا ءاذيإ وأ لفطلا ءاذيإ وأ مكئاذيإب ةطبترملا راطخألا -

 .ھسفنل رخآلا دلاولا دض وأ مكلفط دض وأ مكدض ةيف¦¥ا راطخألا -

 رخآلا دلاولا كولس

 .ةياغلل ٍفيخم وأ ةياغلل ٍفيطل ٍص¦Q È=إ لّوحتلا - كولسلا <zّX gغتلا -

 .رخآلا دلاولا نØzو مكنeب ةقالعلا روKدت -

 .نÊzملا وأ فينعلا كولسلا -

 .ةي¹نجأ ٍلود <g فراعملا وأ ءاقدصألا وأ ةرسألا عم لصاوتلا ةداYز -

 .ةYّرسلا تافّرصتلا -

 .اÍÌلإ رفسلا <g ةبغرلاو ىرخأ ةلود نع ثّدحتلا ةداYز -

 .كلذل ٍّيقيقح ٍعاد يأ نود ،رفسلا تازاوج وأ داليملا تاداÊشك لفطلاب ةصا¦¥ا قئاثولا نع µáافملا لاؤسلا -

 .Ùâٍاو ٍعاد يأ نود ةداتعملا لاصتالا بيلاسأل µáافملا zXيغتلا -

 رخآلا دلاولل ةيش9عملا فورظلا

 .ةلودلا كلت <g فراعملاو ءاقدصألاو ةرسألا دارفأ نم zXثكلا ھيدلو ىرخأ ةلود Q=إ ¾ãت�ي -

 .مكب ھتقالع عطقب ماق -

 .ھتفيظو ةراسخ وأ ةرسألا دارفأ دحأ ةافو` ھتايح <g ةرثؤم ةثدا´¥ اًرخؤم ضّرع² -

 .ةzXبك غلابم نادتسا وأ ةيلام تاØوعصل ضّرع² -

 .نوناقلل تافلاخم با/ترا وأ مكا´Çا دحأب ٍةروظنم ٍتاءارجإ دوجو` ةينوناق تالكشمل ضّرع² -

 .ةر§æلاب ةطبترم تالكشمل ضّرع² -

- dألا نأ دقتعÈ¦ميقملا صاzجرا¦¥اب ن dعeلضفأ ةايح نوش. 

 .ةدحتملا ةكلمملا <g ةدوجوملا كلت نم ىوقأ جرا¦¥ا <g معد ةكبش� ىظحي -

- dلاب رعشËÌخدت ءاّرج ديد
ّ

 .ةيعامتجالا تامد¦¥ا قفارم ل
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 تادادعتسالا ضع? ذاختا

 .ھنكسd يذلا راقعلا راجيإ دقع ءاêÌإ وأ ھلèéم عيب -

 .ھتكرش عيب وأ ھتفيظو نع <Pختلا -

 .جرا¦¥ا Q=إ لاملا نم zXثكلا لYوحت وأ ةدحتملا ةكلمملا <g اKرقم نئا/لا كونبلا <g ةيكنبلا تاباس´¥ا قالغإ -

 .ثاثألا وأ تارايسل̀ا تا/لتمملا عيب -

 .ھتناضح وأ لفطلا ةسردم Q=إ "رخآ ٍنا/م Q=إ لاقتنالاب ٍراطخإ" لاسرإ -

 مكلفط كولس

 .ىرخأ ةلود Q=إ هدلاو ةقفرب رفاسeس ھنأ ةرشابم مكلفط مكìXخي -

 .ةبYرغ ةلئسأ مكلفط حرطي -

 .ام ٍرمأ لايح اًقلق وأ اًرتوتم مكلفط ودبي -

ظو´Õم zXٌيغ² رÊظي -
ٌ

 g> ھكولس. 

 

 ةدراولا ةبسانملا تاءارجإلا ذاختا بجاولا نمف ،مكلفط فاطتخا رخآلا دلاولا ماWéعا Q=إ zXش² اêÌأ متدقتعاو هالعأ ةدراولا ةYريذحتلا تاراشإلا نم اًيأ متظحال اذإ

g> نم ةيلاتلا ماسقألا Kليلدلا اذ. 

 

 .مكفوا¦Ç ٍتابث̀إ قحال تقو <g اÊمادختسا مكل ¬½س�ي ¬»ح ؛رومألا كلت PQع يوتحت ةركفُمب ظافتحالا وأ ،رخآلا دلاولا اÊلعف وأ اÊلاق ¾»لا رومألا نYودت مكل <�ب�ي

 

 نع مكيلإ ثّدحتلا تاراش�سالا يمدقم دحأل ¬½س�ي ¬»ح reunite تاراش�سا طخب اًيفتاK لاصتالا µQرُي ،رخآلا دلاولا تافّرصت zXسفت نأش� ٌكو/ش مكتدوار اذإ

 .مكل معدلاو ïâنلا ميدقتو مكعضو
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 RSوألا تاوطPQا :2 مسقلا

 

 ةYوبألا ةيلوؤسملا )أ

 رفسلا تازاوج )ب

 فصولا جذامن )ج

 

 ةAوبألا ةيلوؤسملا

 

Çا ص¦Éلا Q=إ "ةYوبألا ةيلوؤسملا يذ ص¦Éلا" ةظفل zXش²
ُ

 جراخ Q=إ ھلفط رفس ةينا/مإ كلذ <g امب ؛ھلفط نأش� ةدَّدحُم تارارق ذاختا <g ةكراشملاب اًنوناق لَّو¦

 .اÍÌف شeعd ¾»لا ةلودلا

 

ةدعاسم مكل مِّدقُي نأ مكلفط نع ةYوبألا ةيلوؤسملا PQع مكلوصح نامض نأش نمو
ً

ةغلاب 
ً

 g> ت ٍّي�وناق ٍبلط يأ
ُ

 ٍئراط ٍءارجإ يأ وأ ،فاطتخالا عنمل ھنومِّدق

 .ةطرشلاب ةناعتسالا لالخ نم ھنوذختت

 

الثم لا´¥ا <ð امك ،نËÌيلوؤسم لقنب ةمك´Çا مقت مل ام ،داليملا ةداÊش <g نÊمسا درو اذإ ةYوبألا ةيلوؤسملاب اًيئاقلت تاÊمألا ىظحت
ً

 g> جأت تالاحzX محرلا. 

 

 :لالخ نم ةYوبألا ةيلوؤسملاب ءابآلا ىظحي ،رخآلا بنا§¥ا PQع

 

 لفطلا داليم ةداÊش <g لي§�ñلا )أ

 لفطلا داليم تقو لفطلا مأ نم جوWéلا )ب

 لفطلا ةدالو بقع لفطلا مأ نم جوWéلا )ج

 .ةمك´Çا رمأ بجومب )د

� مككالتما نم دكأتلا <�ب�ي اذلو ؛مكلفط نع ةYوبألا ةيلوؤسملا PQع مكلوصح تابثإ Q=إ نوجاتحت دق
ُ

ñ¦
ً

 ةداÊش وأ ،ھي�بت ةداÊش وأ مكلفط داليم ةداÊش نم ا

 .ةYوبألا ةيلوؤسملا ھبجومب متحنُم يذلا ةمك´Çا رمأ وأ ،مكجاوز

 

 ةيلوؤسملاب نوظحت متنك اذإ اَّمع ھنم راسفتسالل ةرسألا نوؤش <g ٍصصختم ٍماحم نع ثحبلا µQرُي ،¬òÜم اميف وأ <=ا´¥ا تقولا <g ٍةيلثم ٍةقالع <g متنك اذإ

 .ال مأ مكلفط نع ةYوبألا

 

 zXثكلا مكمامأ نو/ي ال ،َّمث نمو .دالبلا جراخ لفطلا باحطصال مكنذإ بلط Q=إ رخآلا دلاولا جاتحي الف ،مكلفط نع ةYوبألا ةيلوؤسملاب نوظحت اونو/ت مل اذإ

 reunite تاراش�سا طخب اًيفتاK لاصتالا µQرُي ،ةينوناقلا ةYوبألا ةيلوؤسملا PQع لوص´¥ا <g نوبغرت متنك اذإ .رفسلا نم مكلفط عنمل ئراوط ةلاح يأ <g هولعفتل

ةداعو ،مكلفط نع ةYوبألا ةيلوؤسملا PQع لوص´¥ا ةيفيك نع تاراش�سالا نم دYزم PQع لوص´Õل ٍصصختم ٍماحم Q=إ ثّدحتلا وأ
ً

 رمأ بجومب كلذ متي ام 

 .داليملا ةداÊش <g لي§�ñلا وأ ةمكحم
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 رفسلا تازاوج

 

 اذإ امو ،ىرخأ ةيس�ج يأ رفس زاوج وأ ي�اطYرب رفس زاوج PQع لوص´¥ا <g مكلفط ةيقحأ ىدم PQع رفسلا تازاوجب ةطبترملا تاءارجإلاو تاراش�سالا دمتع²

 .مكلفطل لعفلاب ةدوجوم رفس تازاوج كانK تن̀ا

 

 مكل <�ب�ي اذل ؛اًنايحأ ةفلتخم ءامسأب تازاو§¥ا هذK نو/ت دقو ،ىرخأ لود نم ةرداص رفس تازاوج ةدع PQع لوص´¥ا ةجودزملا تايس�§¥ا با´ôأل نكمي

 .اÍÌلع لوص´¥ا مكلفطل نكمي ¾»لا تايس�§¥ا فلتخم رفس تازاوج ل` ةاعارم

 

 ةيناطيLMلا رفسلا تازاوج

 

 ھيلع لوص´¥ا <g ق´¥ا ھل نا̀و ي�اطYرب رفس زاوج كلمي مكلفط نكي مل اذإ

 

ةداع
ً

 ¾½عملا ةكلملا ةلالج بتكم Q=إ اًضاWXعا رخآ ٍص¦È يأ وأ نيدلاولا دحأ مِّدقُي مل ام ،نيدلاولا دحأ ةقفاومب لافطألل ي�اطيìXلا رفسلا زاوج رادصإ متي ام 

� .مألا ةقفاوم PQع لوص´¥ا مزلي ،ةYوبألا ةيلوؤسملا كلمي بألا نكي مل اذإف .رفسلا تازاوج نوؤش

 

 نوؤش� ¾½عملا ةكلملا ةلالج بتكم غالبإ متي ال ھنأل اًرظنو .ةمك´Çا نذإ نودب رفسلا زاوج ھل ردصُي ال ،ةياصو رمأ ھقحب ردص دق لفطلا نأ اًمولعم ن̀ا امثيحو

ئاقلت رفسلا تازاوج
ً

 رمأ مالتسا دع� الإ ءارجإ يأ ذختُي نل ھنأب اًملع ،ةمك´Çا رمأل اًقفو فّرصتلل بتكملا راطخإ مكيلع بجاولا نم ن̀ا اذل ؛ةمكحم رماوأ يأب اي

 رمأ نم <Pفسلا ءز§¥ا <g رفسلا تازاوج نوؤش� ¾½عملا ةكلملا ةلالج بتكمل ةÊجوملا تاراعشإلا يقلتل صص¦Çا ناونعلا PQع روثعلا مكنكمYو .<Pعفلا ةمك´Çا

 .ةمك´Çا

 

Çا تافالتخالاب ةمك´Çا غالبإ اوركذت ،ةمكحم رمأ PQع لوص´Õل ٍبلطب مدقتلا دنع
ُ

 .مكلفط مسا <g ةلمت´

 

 ايناطYرب <g ٍةمكحم يأ تردصأ اذإ ،لفط يأل رفس زاوج رادصإ مدع رفسلا تازاوج نوؤش� ¾½عملا ةكلملا ةلالج بتكم نم بلطي نأ ضWXعم ص¦È يأل نكمي

 -:ةيلاتلا رماوألا نم اًرمأ

 

 1989 ماعل لافطألا نوناق نم 8 مسقلل اًقبط "ةروظ´Çا تاوط¦¥اب رمأ" -1

 ھعم شeعd يذلا ص¦Éلا وK ضWXعملا ص¦Éلاو ،1989 ماعل لفطلا نوناق نم 8 مسقلل اًقبط "لفطلا ةياعر تابeترت رمأ" وأ "لفطلا ةماقإ رمأ" -2

 رمألا اذÊل اًقبط لفطلا

فلاخم ةيئاضقلا ةيالولا نم لفطلا لقن نأ دكؤي رمأ -3
ٌ

 ةمك´Çا ةبغرل 

 ةيئاضقلا ةيالولا نم لفطلا لقن PQع ضWXعملا ص¦Éلا ةقفاوم PQع لوص´¥ا بوجو دكؤي رمأ -4

 ةرداغم وأ رفس زاوج لفطلا كالتما PQع ٍضاWXعا يأ ُّرقُي وأ ،رخآ رفس زاوج جارختسا بلط ميدقت رظحYو ي�اطيìXلا رفسلا زاوج ميلس² بلطي رمأ -5

 ةلودلا

 1995 ماعل )ادنلتكسا( لافطألا نوناقل اًقبط رداص عنم رمأ -6

 .دالبلا ھترداغم وأ رفس زاوج لفطلا كالتما PQع نzضWXعملا تاضاWXعا ُّرقُي رمأ -7
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g> رظنلا نكمي ،ةمكحم رمأ دوجو مدع لاح g> عالاWXملا ضا
ُ

الصاح بألا ن̀ا اذإ امأ .ةYوبألا ةيلوؤسملا بألا كلمي الأ طرش� نكل ،مألا نم مَّدق
ً

 ةيلوؤسملا PQع 

 ¾½عملا ةكلملا ةلالج بتكم غالبإ بقع ،ٍضاWXعا ميدقت اًضيأ ةطرشلل نكمYو .هالعأ ةدراولا ةمك´Çا رماوأ دحأ PQع بألا لصحي وأ مألا لصحت نأ <�ب�يف ،ةYوبألا

�Çا لاقتعالا ةطلس ةسرامم اÊماWéعاب رفسلا تازاوج نوؤش
ُ

 .1984 ماعل لافطألا فاطتخا نوناقل اًقبط اÊل ةلَّو¦

 

 طخب لاصتالا لضفألا نمو .لفطلل رفس زاوج رادصإ عنمل ھلعف <�ب�ي ام نأش� ٍتاراش�سا PQع لوص´¥ا ٍلفط يأل ةYوبألا ةيلوؤسملا كلمي ٍص¦È يأل زوجي

 نوؤش� ¾½عملا ةكلملا ةلالج بتكمل ي�وWXكلإلا عقوملا PQع تامولعملا كلت PQع روثعلا نكمي كلذكو ،0300 222 0000 :مقرلا PQع رفسلا تازاوج تاراش�سا

 .www.gov.uk/government/organisations/hm-passport-offic :ناونعلا PQع رفسلا تازاوج

 

g> رب رفس زاوج دوجو لاحYلعفلاب ي�اط 

 

 ٍص¦È رابجإ بتكملا عيطتسd الو .ٍراس ٍرفس زاوج لعفلاب لفطلا ىدل نو/ي نzح <g ،ام اًضاWXعا رفسلا تازاوج نوؤش� ¾½عملا ةكلملا ةلالج بتكم لبقي ام اzXًثك

ذيفنت ،رفس زاوج يأ ميلسPQ ²ع ام
ً

 ضَّفنُي ثيحب ،اًرÊش 12 ةدمل لفطلا مسا PQع ھYونتلا <g لثمتي ھلعف بتكملل نكمي ام ¬ýÜقأ نإ لب ؛ضاWXعالا كلذل ا

 مكل <�ب�ي ،اًرÊش رشع ¾½ثالا ةياg> êÌو .لفطلل رفس زاوج رادصتسال رخآ بلط ميدقت دنع وأ ةWXفلا كلت لالخ بتكملا ةزوح Q=إ رفسلا زاوج لصو اذإ ضاWXعالا

 .ةمك´Çا رمأ ناYرس رارمتسا دكؤي تابثإ ميدقت

 

g> ا نم اوبلطت نأ مكنكمي ،ٍّيروف ٍفاطتخا رطخ دوجو لاحÇ´ت رماوأ رادصتسا ايلعلا ةمك
ُ

  <g ةدراولا ليصافتلل اًقفو ،مكلفط رفس زاوج ميلس² مِزل

 .ةمك´Çا رمأ ةجي�ن ،رخآ ٍص¦Q È=إ اÊميلس² وأ اKؤاغلإ ررقت رفس تازاوج يأ ةداعتسا <g ةدعاسملل ةطرشلاب لاصتالا مكل <�ب�Yو .لثاملا ليلدلا نم 5 مسقلا

 

البقتسم فاطتخا ثودح <g كشلا دنعو
ً

 <gو .مكلفط رفس زاوجو مكرفس زاوج ماقرأب ظافتحالاب مكيصون اننإف ،مكلفط ةقفرب ةي¹نجأ ةلودل ٍةراYز <g متنكو ،

 .رفسلا تازاوج رادصإب ةصتخم ةيناطYرب ةÊج برقأ نم ليدب رفس زاوج PQع ةلوÊسلا ¬þتنمب لوص´¥ا مكنكمي ،عايضلا وأ ةقرسلل رفسلا زاوج ضرع² لاح

 

 ىرخألا تايسPQRا رفس تازاوج

 

 ققحتلا مكل <�ب�يف ،ىرخأ ةلود ةيس�ج PQع لوص´¥ا <g ق´¥ا ھل وأ ،ىرخأ ةلودل اًنطاوم وأ ،ةجودزم ةيس�ج لمحي مكلفط ن̀ا اذإ ام ٍنzقي PQع اونو/ت مل اذإ

 .ةلودلا كلت ةيلصنق وأ ةرافس نم كلذ نم

 

الماح مكلفط ن̀ا اذإ
ً

 رفس زاوج رادصإ مدع� اËÌبلاطمو ،ىرخألا ةلودلا ةيلصنق وأ ةرافس� لاصتالا مكيلع بجي ،اًيناطYرب اًنطاوم نكي مل وأ ةجودزم ةيس�§¥ 

ت دق اÿÌكلو ،مكبلطل ةباجتسالاب ةمزلُم تسeل ةيلصنقلا وأ ةرافسلا نأ Q=إ ةراشإلا ردجتو .مكلفطل
ُ

ةيعاوط كلذ ¾!ل
ً

 مكثحن اننإف ،لشفلاب مكتلواحم تءاب اذإف ؛

 .مكلفطل رفس قئاثو يأ رادصإ مدع ةيلصنقلا وأ ةرافسلا نم سمتلت نأ وأ ،¾!نجألا رفسلا زاوج ميلس�ب ةمك´Çا رمأت نأ لمتحYُو .ةينوناق ةراش�سا بلط PQع

 

 رفس تازاوج <g اًحاتم لظي رمألا اذK نأ الإ ،ھئاØرقأ دحأب صا¦¥ا ي�اطيìXلا رفسلا زاوج <g لفط يأ جاردإ كلذ دع� اًنكمم نو/ي ال ھنأ نم مغرلا PQعو

 اوبلطت نأ مكنكمي ،لثملاØو .ال مأ لعفلاب مت لKو ،اًنكمم جاردإلا كلذ ن̀ا اذإ اَّمع ةلصلا تاذ ةيلصنقلا وأ ةرافسلا اولأس² نأ <�ب�ي َّمث نمو .ىرخألا تايس�§¥ا

 .رخآ ٍص¦È يأ رفس زاوج <g مكلفط جاردإ مدع
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 ةيسRج يأ )رفس تازاوج وأ( رفس زاوج لعفلاب كلمي مكلفط ناY اذإ اWذاختا بجاولا تاءارجإلا

 

Çا فطا¦¥ا نكمتي ال ثيحب ٍنمآ ٍنا/م <g اÌ# ظافتحالا مكيلع نzعتيف ،مكلفط )رفس تازاوج وأ( رفس زاوج نو/لمت متنك اذإ )أ
ُ

 وأ اÍÌلع روثعلا نم لمت´

 .اÍÌلإ لوصولا

 

 .ٍنمآ ٍنا/م <g اÌ# ظافتحالاو اÍÌلع لوص´¥ا ةلواحم zُXµQف ،مكلفط )رفس تازاوج وأ( رفس زاوج نو/لمت ال متنك اذإ )ب

 

 ةرافسلا وأ رفسلا تازاوج نوؤش� ¾½عملا ةكلملا ةلالج بتكم غالب}و ھنادقفب مكتقطنم <g ةطرشلا مسق غالبإ µQرُي ،لعفلاب اًدوقفم رفسلا زاوج ن̀ا اذإ )ج

ثمُي كلذ نإف ،رخآ ٍص¦È ةزوحب ھنأ مكملع عم ھتقرس وأ ام ٍرفس زاوج عايض نع متغلبأ اذإ .ٍليدب ٍرفس زاوج PQع لوص´¥ا مكنكمي ¬»ح ،ةصت¦Çا
ّ
 لِ

 .ٍّ<=ايتحا ٍرارقإ نع ةطرشلا غالبإ رفسلا تازاوج نوؤش� ¾½عملا ةكلملا ةلالج بتكم Q=وتeسف ،اًيناطYرب زاو§¥ا كلذ ن̀ا لاح <gو .رفسلا زاو§¥ اًضِرغُم ًءاغلإ

 

 ةداعإ ھنم اوبلطت نأ مكيلع نzعتيف ،ةYوبألا ةيلوؤسملا كلمي نا̀و مكلفط فاطتخاب ھمايق لامتحا نوشخت يذلا رخآلا دلاولا ةزوحب رفسلا زاوج ن̀ا اذإ )د

 ھضّرع² لمتحُي ٍلفط يأل ٍرداص ٍرفس زاوج يأ ميلس�ب ةمك´Çا رمأت دقو .ةينوناق ةراش�سا PQع لوص´¥ا بجي ،ھضفر لاح <gو .مكيلإ رفسلا زاوج

ةداع رمألا كلذ صنYو .لفطلا كلذ تانايب PQع يوتحي وأ فاطتخالل
ً

 نذإب الإ ھتداعإ ةينا/مإ مدعو نzما´Çا دحأ بتكم <g رفسلا زاوجب ظافتحالا PQع 

 .ةمك´Çا

 

 رمأ دوجو مدع لاح <gو .كلذب ھل تحمس دق ةمك´Çا نكت مل ام ھب ظافتحالا ھل قحي ال ھنإف ،رخآلا دلاولا فالخ ٍص¦È يأ ةزوحب رفسلا زاوج ن̀ا اذإ )ه

 لاصتالا µQرُي ،كلذك رمألا نكي مل اذإ امأ .ھتداعتسا <g مكدعاس² دق ¾»لا ةطرشلا غالبإ Q=إ اورداب ،ھضفر لاح <gو .رفسلا زاوج ةداعإ ھنم اوبلطا ،ةمكحم

 .مكيلإ رفسلا زاوج ةداعإب ص¦Éلا كلذ مزلُي ٍرمأ PQع لوص´¥ا ةيفيك ةشقانمل ٍصصختم ٍماحم يأ وأ reunite تاراش�سا طخب

 

ذ اذإ )و
ُ

 رمأت دقو .كلذك نكي مل اذإ ةينوناق ةراش�سا بلطب ةردابملاو ،مكتزوحب ن̀ا نإ ٍنمآ ٍنا/م <g ھب ظافتحالا بجيف ،رخآ ٍص¦È رفس زاوج <g لفطلا رك

 .فاطتخالل ھضّرع² لمتحُي ٍلفط يأ تانايب PQع يوتحي ٍرفس زاوج يأ ميلس�ب ةمك´Çا
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 !ٍنكمم ٍتقو برقأ ST جذامنلا هذO ءلم LMرُي :فصولا جذامن

 

Çا نعو مكلفط نع تامولعم عمج <g مكدعاس² نأ )أ( ق´Õملا <g ةدراولا فصولا جذامن نأش نم
ُ

Çا فِطت¦
ُ

 ٌزKاج تانايبلا كلت عيمج نو/ت ثيحب ؛مكنعو لمت´

/يشوو اًيقيقح فاطتخالا رطخ راص اذإ
ً

 .حي´ïلا وحنلا PQع ٍةعرس� فّرصتلا مÊل ¬½س�ي ¬»ح اËÌفرعم <g نوما´Çاو ةطرشلا بغرت ¾»لا تامولعملا <ð هذKو ،ا

 

 :ليلدلا اذK مكمالتسا بقع ٍنكمم ٍتقو برقأ <P> gي امب مايقلا مكل <�ب�ي

 

 :فاطتخالل ةضرع ھنأ نودقتع² مكتلئاع <g ٍلفط ل{ل ةبس�لاب

 

 .لفط نم ºXكأ مكيدل ن̀ا اذإ جذامنلا نم ةيئوض ة¦�ñ لمع - فصولا جذومن ءلم -1

 .امËÌعابطو )رفسلا زاوج روص ساقمب نو/ت نأ لَّضفYُو( لفطلل نzتيفارغوتوف نzتروص طاقتلا -2

الوأ روصلا ثيدحت ةلصاومو ،ةروصلا نم يفل¦¥ا بنا§¥ا PQع نzتروصلا طاقتلا خYراتو هداليم خYراتو لفطلا مسا ةباتك -3
ً

 .لوأب 

 .لفطلا ّصخي ةمكحم رمأ يأو مكلفط داليم ةداÊش نم ةيئوض ة¦�ñ لمع -4

 

 :لبقتسملا <g مكلفط فطتخي دق ھنأ نودقتع² ٍص>� ل{ل ةبس�لاب

 

 .ص¦È نم ºXكأ مكيدل ن̀ا اذإ جذومنلا نم ةيئوض ة¦�ñ لمع - فصولا جذومن ءلم -1

Çا فطتخملل ةيفارغوتوف ةروص PQع روثعلا ةلواحم -2
ُ

 .لمت´

Çا مسا ةباتك -3
ُ

Çا فِطت¦
ُ

 ،صا¦Èألا نم ةعوم§Ç ةروصلا تن̀ا اذإ .ةروصلا نم يفل¦¥ا بنا§¥ا PQع ةروصلا طاقتلا خYراتو هداليم خYراتو لمت´

 راسeلا نم ثلاثلا ص¦Éلا وأ يفل¦¥ا فصلا لاثملا لي¹س PQع ،ةعوم§Çا <g ص¦Éلا كلذ نا/م ةروصلا نم يفل¦¥ا بنا§¥ا PQع اونِّودت نأ بجيف

الثم
ً

. 

 

 متنأ مكب قلعتي اميف

 

 تانايبلا جذومن ءلم -1

 .تدجُو نإ ،لمتحُم فطتخم يأب مكجاوز ةداÊش نم ةدحاو ةيئوض ة¦�ñ لمع -2

 

 :<=اتلا وحنلا PQع نzتعومجم <g اÌ%يترتو تاداÊشلاو رماوألاو جذامنلا عيمج نم ةيئوض ة¦�ñ لمع نzعتي

 

 :نمآ نا/م <g اÌ# ظافتحالا بجاولا ةيلصألا &�ñلا :1 ةعوم§Çا

 .ةيفارغوتوفلا روصلا نم ةدحاو ةعومجمو ةمك´Çا رماوأو جاوزلاو داليملا تاداÊشو جذامنلا نم ةيلصألا &�ñلا

 

Çا ةعوم§Çا :2 ةعوم§Çا
ُ

 :ٍماحمب ةناعتسالا مدع لاح <g ھب ٍقوثوم ٍص¦È وأ مكيماحم ىدل اÌ# ظفت´

� لمش²
ُ

ñ¦
ً

 .ةيفارغوتوفلا روصلا نم ةدحاو ةعومجمو ةمك´Çا رماوأو جاوزلاو داليملا تاداÊشو جذامنلا نم ةيئوض ا
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 نم ٍددع PQع روثعلا مكنكمYو .فاطتخالا تالا´¥ يّدصتلا <g ةìXخ يذ ٍصصختم ٍماحمب ةناعتسالاب مكيصون اننإف ،ةينوناق ةراش�سا بلط ددصب متنك اذإ

 .http://www.reunite.org/lawyers.asp :ي�وWXكلإلا عقوملا PQع اKرفون ¾»لا نzما´Çا ةمئاق <g نzصصختملا نzما´Çا

 

�لل ي*وضلا رYوصتلا
ُ

ñ&: 

 <g ي�وWXكلإلا ديìXلا ìXع ٍةعرس� اÊلاسرإ مكيلع zXسeلا نم نو/ي ثيحب ؛تاداÊشلاو رماوألاو ةيفارغوتوفلا روصلاو جذامنلا ل/ل ي*وض رYوصت ءارجإ مكنكمي

 .ئراوطلا تالاح
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 فاطتخالا نم قلقلا وأ ىوتسملا ةضفخنم رطاQ@ا :3 مسقلا

 

 ةطاسولا

 

الثم ھتماقإ نا/مك ،ديعبلا ىدملا PQع مكلفطب ةصا¦¥ا تابeتWXلا ةشقانم مضخ <g وأ ،رخآلا دلاولا نØzو مكنeب ةقالعلا عطق نم ٍةركبم ٍةلحرم <g متنك اذإ
ً

 دقف ،

ت
ُ

ثم
ّ
 .مكمامأ ةءاّنبلا تاراي¦¥ا دحأ ةطاسولا لِ

 

²
ُ

لح <g نوبغري ¾»لا تالكشملا ديدحت <g مKدعاسd ٍلقتسم ٍثلاث ٍفرط روضح <g اًعم ءاقتلالا ةصرف نيدلاولا حنمت ةيعوطت ةيلمع ةطاسولا دع
ّ
ِÊإ لّصوتلاو ا=Q 

 .نيدلاولا الكل ةلوبقم ةّيلمع ٍلولح

 

ت الأ <�ب�Yو
ُ

Çا مايق نم ةدش� فوا¦Çا اÍÌف دياWéت ¾»لا فورظلا <g لول´¥ا نم ٍلحك ةطاسولا حرط
ُ

Çا فِطت¦
ُ

 Q=إ ھÍÌب�ت مت اذإ لفطلل ھفاطتخا ططخ لي§+تب لمت´

ملا
ُ

ملا تاحWXق
ُ

 تاوطخ ذاختا ءدب Q=إ قباسلا مككYرش عفدي دق ةطاسولا ةينا/مإ حرط نأ مكداقتعا مدع لاح <g وأ ٌكيشو ٌرطخ كانK نكي مل اذإ اّمأ ؛ةمَّدق

ثمُي ال رمألا اذK نأ نّورت دقو .اًعم راو´¥ا ةلواط Q=إ امكسولج وK ةلحرملا هذg> K لثمألا ل´¥ا نإف ،ةيلعف
ّ
 سeلو ،ھثود´¥ بeتWXلا <�ب�ي ٍء¾ÛÜ ھنأ وأ ةروطخ لِ

Kترت يأ نأ ٌكش كانeكأ لافطألل اًديفم نو/يس ھيلإ لّصوتلا نيدلاولل نكمي ٍبºX كو/شلا لدابت وأ ةينوناقلا تاءارجإلا نم. 

 

 .ةيلودلا دود´¥ا ìXع لصاوتلاو ةماقإلا لحم zXيغ²و فاطتخالا عم لماعتلاو فاطتخالا ةحفا/م تالاح <g ةصصختم ،اÌ# ةصاخ ةطاسو ةمدخ reunite ىدل

 .0116 255 5345 :مقرلا PQع ةطاسولا لمع قYرفب لاصتالا µQرُي ،reunite ةطاسو ةمدخ نع تامولعملا نم ٍدYزملو
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ملا >fغ نم نكل قلقلا ديازت لاح 56 :4 مسقلا
ُ

 48 ةغلابلا ةمداقلا تاعاسلا نوضغ 56 ٍفاطتخا ثودح hَّjر

 .ةعاس 72 -

 

 ةروظ´Çا تاوط¦¥ا رماوأ )أ

 لفطلا ةياعر تابeترت رماوأ )ب

 ةّيلمعلا zXبادتلا )ج

 

 ةروظa`ا تاوط^[ا رماوأ

 

 ةيلوؤسملاب ىظحي ن̀ا اذإ اَّمع رظنلا ضغ� ،ٍص¦È يأ دض ةروظ´Çا تاوط¦¥ا رمأ رادصإ زوجYو ،ٍنzعُم ٍفّرصتب مايقلا رظح PQع ّصني ٌرمأ :رمألاب دوصقملا

 .ال مأ ةYوبألا

 

 نم ھنأ متدقتعا اذإ ،اذلو .ةنيعم ةقطنم نم وأ ةيئاضقلا ةيالولا نم مكلفط لقن نم رخآلا دلاولا عنمل ةروظ´Çا تاوط¦¥ا رمأ رادصإ نكمي :ھل ةيعادلا تالا´¥ا

ملا
ُ

 .لاقتنالا اذK لثم عنم <g ةروظ´Çا تاوط¦¥ا رمأ مكدعاسeسف ،)ةدحتملا ةكلمملا لخاد ن̀ا ول ¬»ح( ٍلاقتنا ثودح âَّ,ر

 

 نكمYو .اÌ# نوميقت ¾»لا ةقطنملاب ةنئا/لا ةرسألا ةمكحم <C100 g جذومن PQع ،لفطلا ةياعر تابeترت رمأب صا¦¥ا كلذل ٌلثامم ٌبلط مَّدقُي :ھيلع لوص´¥ا ةيفيك

 بلطلا اذK دعُ.و .رخآلا فرطلا Q=إ ٍعامتسا ةسلج وأ ٍبلط يأب ٍراعشإ لاسرإ نود يأ فرطلا ةيداحأ ةروظ´Çا تاوط¦¥ا رماوأ PQع لوص´Õل ٍبلطب مّدقتلا

 دنع ،ةيئاقولا zXبادتلا قيبطت ةينا/مإ لبق لفطلا لقنب رخآلا دلاولا موقي نأ zXٌبك ٌلامتحا دجوي ثيحب ةياغلل ةميظع فوا¦Çا تن̀ا اذإ اًمئالم فرطلا يداحأ

 .ةروظ´Çا تاوط¦¥ا رمأب ھغالبإ

 

ثمُي ال ،عقاولا <g :رمألا zXثأت
ّ
 ةرداغم دنع ٍةيمازلإ ٍشeتفت تايلمع قيبطت طWXشd ال ذإ ؛ةلودلا جراخ Q=إ لفطلا باحطصا مدعل اًنامض ةروظ´Çا تاوط¦¥ا رمأ لِ

 نكلو ،اًدج ٍلجاع ٍرمأ PQع لوص´¥ا مزلي ھنأ نودقتع² ثيحب ةياغلل اzXًبك فاطتخالا نم مكقلق نكي مل اذإ ةياغلل اًديفم رمألا كلذ دعdُ ،اذK عمو .ةدحتملا ةكلمملا

 .ةجا´¥ا تعد اذإ رمألا ذافنإ نكمي َّمث نمو ،لفطلا فاطتخا ھيلع رظحُي ھنأ رخآلا دلاولا رطخُي ٍرمأ Q=إ نوجاتحت امدنع

 

 متنك اذ}و .ھتزوحب تن̀ا اذإ هرفس قئاثو وأ لفطلا رفس تازاوج ميلس�ب رخآلا دلاولا موقي نأب ةمك´Çا رمأت نأ نكمي ،ةروظ´Çا تاوط¦¥ا رمأ راطإ <gو

 ةاضق دحأ Q=إ وأ ايلعلا ةمك´Çا Q=إ ٍبلط ميدقت <zX gكفتلا مكب Q=وألا نمف ،ةمئاق تلاز ام فاطتخالا رطاخم نأو رمألا اذÊل لثتمي نل رخآلا دلاولا نأ نودقتع²

 .5 مسقلا <g دراولا وحنلا PQع رفس زاوج ميلس² رمأ رادصتسال مكتقطنم <g ٍةمكحم يأ <g ايلعلا ةمك´Çا

 

 لفطلا ةياعر تابfترت رماوأ

 

 .لفطلا ھعم شeعd نأ <�ب�ي يذلا دلاولاو ،نيدلاولا نم ٍدلاو ل` عم لفطلا اÍÌضقي ¾»لا ةدملا دِّدحُي ٌرمأ :رمألاب دوصقملا

 

ذعتي ¾»لا فورظلا <g ةداع اØًولطم رمألا اذK نو/ي :ھل ةيعادلا تالا´¥ا
ّ

 ¾»لا ةدملاو ،لفطلا ھعم شeعd نأ <�ب�ي يذلا فرطلا PQع رخآلا دلاولا عم مكقافتا اÍÌف ر

 :اÿÌم ،ةديدع لا/شأب لفطلا ةياعر بeترت رمأ PQع لوص´Õل بلط ميدقت مكدعاسd دق ،اذK عمو .رخآلا دلاولا عم لفطلا اÍÌضقي نأ <�ب�ي
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 ةطبترملا ةيام´¥ا رماوأو ةيئاقولا رماوألا لثم ىرخأ رماوأ رادصتسا نكمي ثيح ؛مكا´Çا ةحاس Q=إ تافال¦¥ا هذK لقن Q=إ بلطلا ميدقت يدؤي )أ

 يأب ھمايق نود لوحYو ةيلبقتسملا ھتاوطخ <zX gكفتلا PQع رخآلا دلاولا ةمك´Çا Q=إ باKذلا لمحي دق ،كلذ PQع ةوالعو .لفطلا فاطتخا عنمب

 .تالكشملا عيمج حرط لالخ نم مكلفط لبقتسمل مكتYؤر ةشقانمل رخآلا دلاولا مامأو مكمامأ تاراسم كلذ حتفي دقو .ةروËÌم تاوطخ

 دعُ.و .نيدلاولا الك اÊسرامي نأ <�ب�ي ¾»لا "لفطلا ةناضح قوقح" نأش� Ùâٍاو ٍروصت عضو Q=إ لفطلا ةياعر تابeترت رمأ PQع لوص´¥ا يدؤي )ب

 .فاطتخالا ءاّرج لفطلل مكتناضح قوقحب ق´¥ يذلا رثأتلا تابثإ نوعيطتس² ذإ ،فاطتخا ثودح لاح <g ةياغلل اًديفم كلذ

ملا موسرلا دادس مكيلع بجي ھنأب اًملع ؛C100 جذومنلا مادختساب ةرسألا مكاحم Q=إ ٌبلط مَّدقُي :ھيلع لوص´¥ا ةيفيك
ُ

 .ھميدقت دنع ةقحتس

 

 :اYًراس لفطلا ةياعر تابeترت رمأ ن̀ا اذإ :رمألا zXثأت

 

ت وأ/و ن§ñلا Q=إ فلا¦Çا فرطلاب جزُي دقو رمألا ذافنإ نكمي )أ
ُ

 .ٍّ<=ام ٍضYوع² عفد وأ رجألا عوفدم zXغ ٍلمع ءادأ PQع ìXجُي وأ ةمارغ ھيلع ضرف

ثمُي )ب
ّ
 ؛كلذب ةمك´Çا نذأت مل ام ةيئانج ةمYرج ھنع ةYوبألا ةيلوؤسملا نو/لمي نم عيمج ةقفاوم نود ةدحتملا ةكلمملا جراخ Q=إ ٍلفط يأ باحطصا لِ

 <g رÊش Q=إ لصت ةدمل ةدحتملا ةكلمملا جراخ Q=إ لفطلا باحطصا نم ص¦Éلا كلذ نكمتي دقف ،ام ٍص¦È عم لفطلا شeعd نأب ٌرمأ ردص اذإ نكلو

 .رخآلا دلاولا ةقفاوم نود ةرم ل`

 

 ةّيلمعلا ijبادتلا

 

 :فاطتخالل مكلفط ضُّرع² لامتحا نم ِّد´Õل اÍÌلإ ءو§Õلا مكنكمي ةّيلمع ىرخأ zXبادت ةمث ،ةمك´Çا نم رماوأ PQع لوص´¥ا Q=إ ةفاضإلاب

 

 ¾»لا ةيفيكلاب ةناض´¥ا وأ ةسردملا فYرع²و ،مكتزوحب ةدوجوم ةمك´Çا نم رماوأ يأب اًملع مËÌطاح}و مكفواخمب ھتناضح وأ لفطلا ةسردم غالبإ •

dنوعيطتس #Ìلا تامولعملا ردقو مكمعد ا«¾ dكراشم نوعيطتسËÌش العف وأ رخآلا دلاولا وأ مكلفط لاق اذإ امّيس ال ،مكعم اeاًئ g> فواخم دكؤي ةسردملا 

 .مكدوارت ¾»لا فاطتخالا

 

 ءوض <g فّرصتلا مÊل ¬½س�ي ¬»ح ،¾Ü/ارد zXغ طاش� يأ دئاق وأ لفطلا قيدص وأ لافطألا ةسeلجك مكلفط ةياعر Q=وتي ٍص¦È يأ عم مكفواخم ةكراشم •

 .كلذ

 

 دكؤي ام عمس وأ ىأر اذإ مكغالبإ ھنم اوبلطت نأ مكنكميف ،ءاقدصألا وأ ناzX§¥ا دح̀أ ،رخآلا دلاولا نم ٍبرقُم ٍص¦È يأب ةديج ةقالع مكيدل تن̀ا اذإ •

 ةرجأ ةرايس <g مكلفط بحطصي رخآلا دلاولا مYËÌؤر وأ ،عيبلل ٌضورعم رخآلا دلاولا لèéم نأ مÊعامس كلذ ةلثمأ نمو .مكلفط فاطتخا نأش� مكفواخم

 .ةzXثك ةعتمأ ھتزوحØو

 

Çا لواح اذإ ھلعف ھيلع بجي امب ھتفرعم نم دكأتلا مكيلع نzعتيف ،ھعم رمألا ةشقانم ھفيخي نلو <gا/لا ردقلاب اzXًبك مكلفط رمع ن̀ا اذإ •
ُ

 فِطت¦

 لاصتالا ھنم بلطي نأو ٍلوؤسم ٍص¦È يأ وأ راطملا نمأ طباض وأ ةطرش طباض Q=إ ھجوتي نأب لفطلا اوìXخأ ،لاثملا لي¹س PQع .دالبلا جراخ ھباحطصا

 .مكب
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 )ةمداقلا نfع}رأو ةينامثلا تاعاسلا نوضغ 56( كيشوو ةياغلل hَّjرُم فاطتخالا :5 مسقلا

 

 ةYرحبلاو ةYو§¥ا ئ�اوملا ريذحتو ةطرشلا لُّخدت )أ

 ايلعلا ةمك´Çا رماوأ )ب

 لفطلا رفس زاوج ميلس² رمأ -1

 لفطلا نا/م ديدحت رمأ -2

 لفطلا ميلس² رمأ -3

 

خدت
ُّ

 ةAرحبلاو ةAوs[ا ئqاوملا ريذحتو ةطرشلا ل

 

- Kإ ذخؤُي دق مكلفط نأ نونظت ل=Q ا ةقفاوم وأ مكتقفاوم نود دالبلا جراخÇ´؟ةمك 

 

- Kنأ نودقتع² ل Kع1رألاو ةينامثلا لالخ ثدحيس اذz؟ةمداقلا ةعاس ن 

 

 مقرلا PQع فتاÊلا ìXع اّمإ مكتقطنم <g ةطرشلا ةوقب لاصتالا قYرط نع ٍئراط ٍءارجإ ذاختا <zX gكفتلا مكل <�ب�يف ،نzلاؤسلا الك PQع "مع�" ـب مكتباجإ تن̀ا اذإ

 ةيئاقو zXبادت قيبطت Q=إ تالا´¥ا ضع� <g أ§Õت دق َّمث نمو ،"ثود´¥ا كشو PQع ةمYرج" هرابتعاب رمألا عم ةطرشلا لماعتت دقو .ةطرشلا مسق Q=إ ھّجوتلاب وأ 101

 يأ لقن دعdُ ،1984 ماعل لافطألا فاطتخا ةحفا/م نوناق نم 1 مسقلل اًقبط ھنأ Q=إ كلذ <g ب¹سلا ىزعُ.و .ةYرحبلاو ةYو§¥ا ئ�اوملا ريذحت كلذ <g امب ،ةئراط

 نم ٍرمأ رودص نودب وأ ھنع ةYوبألا ةيلوؤسملاب ىظحي ْنَم ل` ةقفاوم نودب كلذ ن̀ا اذإ ،ةيئانج ةفلاخم ةدحتملا ةكلمملا نم اًماع 16 نع هرمع ُّلقي ٍلفط

 .ةمك´Çا

 

 ة9و�;او ة9رحبلا ئ�اوملا ريذحت

 

 راشُ.و ،دالبلا جراخ مكلفط لقن يرجي ن̀ا اذإ ةصت¦Çا تاطلسلا ريذحتل اÊجراخو ةلودلا لخاد ةYرحبلاو ةYو§¥ا ئ�اوملا عيمج Q=إ ھَّجوُي ٌراعشإ :رمألاب دوصقملا

 ."ئ�اوملا عيم§¥ ريذحت" مساب اًنايحأ راعشإلا كلذ Q=إ

 

 تاطلسلا ريذحت قYرط نع دالبلا جراخ Q=إ ھلقن نود ئ�اوملا ريذحت لوحي دقف ،فاطتخالا ةيلمع مضخ <g مكلفط نأب داقتعالا لاح <g :ھل ةيعادلا تالا´¥ا

 .ةصت¦Çا

 

 روف ةيلمعلا هذK ذيفنت <g ةطرشلا عرش² دق ذإ ؛اًماع 16 نع هرمع ُّلقي لفطل ئ�اوملا ريذحت رادصإل ةمكحم رمأ Q=إ ةطرشلا جاتحت ال :ھيلع لوص´¥ا ةيفيك

 .اًماع Q 18=إ 16 نzب ام هرمع حواWXي ٍلفط يأل ةمكحم رمأ PQع لوص´¥ا مزلي دقو ،)ةعاس 48 نوضغ <g( "كيشو"و "يقيقح" لفطلا لقن رطخ نأب اÊعانتقا

 

 نم مكفواخم حاضي}و ،مكتقطنم <g ةطرشلا مسق Q=إ ھَّجوتلا وأ 101 مقرلا PQع ةطرشلاب لاصتالا مكيلع نzعتي ،ئ�اوملا ريذحت لاسرإ <g عورشلا ¬½س�ي ي/لو

 <g هانشقان امل اًقفو مكفواخم تراثأ ¾»لا ع*اقولاب ةركفُمب ظافتحالا مكب ردجYو .قلقلل مكوعدت ¾»لا بابسألاو ةكيشو ةروصب فاطتخالل مكلفط ضُّرع² لامتحا

Çاو مكلفط نع ةيلعف تامولعم ةطرشلا مكنم بلطتسو .ةطرشلا Q=إ تامولعملا هذK ميدقت مكنكمي ¬»ح ،ليلدلا اذK نم 1 مسقلا
ُ

Çا فِطت¦
ُ

 بجي َّمث نمو ،لمت´
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 ةيفارغوتوف روصب ظافتحالاو ،ا5Ìيدحت ةلصاوم عم ٍنمآ ٍنا/م <g اÿÌم ة¦�ñب ظافتحالا اًضيأ مكل <�ب�Yو .ليلدلا اذg> K ةدراولا فصولا جذامن ءلم مكيلع

 .اÊميدقت مكنكمي ¾»لا تامولعملا تداز امل` ىودج ºXكأ ةطرشلا اKذختت ¾»لا تاءارجإلا نو/ت ثيح ؛مكلفطل ة´Ùاو

 

 [�فد ST ةثداx;ا مقر وأ ةيعجرم ماقرأ يأ نم مكل مَّدقُي ام ن9ودت عم ،ھفتا� مقرو يطرشلا ھمقرو ھيلإ نوثّدحتت ٍطباض يأ مسا ةباتك �Bع اًمود اوصرحا

 .دع� اميف تامولعملا هذ� ABإ نوجاتحت دق ذإ ؛ع�اقولا

 

 نم 1 مسقلا PQع عالطالا PQع ھثح مكل <�ب�يف ،مكفواخم عم لماعتلل فّرصتلا ھيلع بجي ن̀ا اذإ امو ھلعف ھل <�ب�ي امم ٍنzقي PQع ةطرشلا طباض نكي مل اذإ

 .ةدعاسملا بلطل ةيلخادلا مËÌمظنأ ةعجارم وأ ،PQعأ ةبتر يذ طباض Q=إ ثّدحتلا وأ ،لافطألا فاطتخا مِّرجُي يذلا ،1984 ماعل لافطألا فاطتخا ةحفا/م نوناق

 ةينطولا ةئيÊلل ةع�اتلا نيدوقفملا دارفألا ةدحو وأ reunite ةسسؤمب لاصتالا مÿÌم اوبلطت نأ مكيلع بجيف ،رمألا لوح مÊكو/ش <g ةطرشلا طابض رمتسا اذإ

 .ةمYر§¥ا ةحفا/مل

 

ت مل اذإ
ُ

 .ةطرشلا طباض Q=إ ثّدحتلاب reunite راش�سم وأ مكيماحم مايقل بeتWXلا مكيلع بجيف ،مكعم ٍنواع² يأ ةطرشلا ِدب

 

ت :رمألا zXثأت
ُ

 ةرداغم دنع ٍةيمازلإ ٍشeتفت تايلمع قيبطت مدعل اًرظنو .اًموي 28 غلبت ةّيلوأ ةدمل لافطألا فاطتخاب ةصا¦¥ا ةYريذحتلا ةمئاقلا PQع لفطلا تانايب جرد

الضف ةدحتملا ةكلمملا
ً

ثمُي ال دقف ،ةدحتملا ةكلمملل نYرداغملا صا¦Èألل ةلماش ةمئاقب تاطلسلا ظافتحا مدع نع 
ّ
 اًيدجُم نو/ي الو اًمساح ًءارجإ ئ�اوملا ريذحت لِ

g> ع دامتعالا مدع مكل <�ب�ي َّمث نمو .تالا´¥ا عيمجPQ الإ ةطرشلا نع رداصلا ئ�اوملا ريذحت g> عف ٍئراط ٍفقوم يأP>ٍّ ذعتي
ّ

 ،رخآ ٍةياقو ءارجإ يأ ذاختا ھيف ر

 نم ىرخأ ءازجأ <g هانشقان امل اًقفو ،ةمارص ºXكأ ةيئاقو zXبادت قيبطت ةرسألا ةمك´Ç نكمYو .ةYرصح ةروصب ھيلع دمتعdُ الأو zXخألا ذالملا كلذ نو/ي نأ <�ب�Yو

Kليلدلا اذ. 

 

 .ئ�اوملا ريذحت نم ىودج ºXكأ اêÌو/ل ةمكحم رماوأ PQع لوص´¥̀ا ،ديعبلا ىدملا PQع ىرخأ ةيئاقو zXبادت نع ثحبلا µQرُي ،كيشولا رط¦¥ا ءاËÌنا روف

 

 ايلعلا ةمكa`ا رماوأ

 

ةداع
ً

ت ام 
ُ

 ايلعلا ةمك´Çا ةاضق دحأ قYرط نع وأ ،WC2A 2LL ،ندنل ،دناWXس ،ةيكلملا مكا´Çا <g نzلماعلا ايلعلا ةمك´Çا ةاضق دحأ نع ةيلاتلا رماوألا ردص

 .مكتقطنم <g ةمكحم يأ <g نzلماعلا

 

ت دقو
ُ

 ؛رخآلا دلاولا راطخإ نود اKرادصإ نكمYو ،مكاحملل ةداتعملا لمعلا تاعاس جراخ فتاÊلا قYرط نع كلذ <g امب ،)روفلا PQع( ةئراط ةفصب رماوألا هذK ردص

Çا فاطتخالا ذيفنت <g لي§+تلا Q=إ ھعفدي ام ،ھميدقت نوونت يذلا بلطلا Q=إ ھKاب�نا تفلي دق كلذ نأل رخآلا دلاولا غالبإ اًنايحأ بسانملا zXغ نم نو/ي ذإ
ُ

 لمت´

 .مكلفطل

 

 ٍصصختم ٍماحم نم ةروشملا بلطب مكيصون اننإف ،ةحي´ïلا رماوألا رادصإ نامض Q=إ اًيعسو مكا´Çا تاءارجإ اÌ# مس�ت ¾»لا ةصصختملا ةعيبطلا Q=إ رظنلاØو

 نzما´Çا ةمئاق Q=إ عوجرلا µQرُي .تابلطلا كلت ميدقتل ةينوناق ةدعاسم PQع لوص´¥ا <g ق´¥ا مكل نو/ي امØرو ،مكا´Çاب ةلص تاذ ٍتابلط يأ <g مكتدعاسمل

ملا لافطألا فاطتخا <g نzصصختملا
ُ

 .http://www.reunite.org/lawyers.asp :انب صا¦¥ا ي�وWXكلإلا عقوملا PQع ة´Ùَّو

 

طباض وKو ،ايلعلا ةمك´Çا نع ةرداصلا رماوألا عيمج ذافنإ ةمك´Çا بجاح Q=وتي
ٌ

فل/م 
ٌ

 ،نابئان ٍةمكحم بجاح ل/لو .ايلعلا ةمك´Çا نع ةرداصلا رماوألا ذافنإب 

ةباين رماوألا ذافنإل ةمزاللا لامعألا ءادأل رمألا مزل اذإ ةطرشلا طابض Q=إ ھتاطلس ضYوفت ھل نكمYو
ً

 .ھنع 
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 لفطلا رفس زاوج ميلسt رمأ

 

� ةمك´Çا بجا´¥ رمألا كلذ حمسd :رمألاب دوصقملاñ´ألاو مكلفطب ةصا¦¥ا رفسلا قئاثوو رفسلا تازاوج بÈ¦غلابلا صاzةلصلا يوذ ن. 

 

 .ةدحتملا ةكلمملا نم مكلفط لقن نود ةلولي´¥ا مزاللا نم نو/ي امدنع :ھل ةيعادلا تالا´¥ا

 

 .مكنم ةبYرق ةمكحم <g نzلماعلا ايلعلا ةمك´Çا ةاضق دحأ وأ ،ةيكلملا مكا´Çا <g نzلماعلا ايلعلا ةمك´Çا ةاضق دحأ Q=إ ٍبلط ميدقت <�ب�ي :ھيلع لوص´¥ا ةيفيك

 

 اًضيأ ةمك´Çا ردصت دقو ،ةمك´Çا رمأ <g دراولا وحنلا PQع رفسلا قئاثوو رفسلا تازاوج ل` ب´ñ.و ٍفورعم ٍناونع يأ Q=إ ةمك´Çا بجاح رضحي :رمألا zXثأت

 وأ ةرافسلا نم بلطت نأ اÿÌكمي نكل ،ةي¹نجأ رفس تازاوج رادصإ عنم ةيناطيìXلا مكا´Çا عيطتس² الو .ليدب وأ ديدج ي�اطYرب رفس زاوج رادصإ عنمب اًرمأ

 .ةمك´Çا وأ نيدلاولا الك ةقفاومب الإ ليدب رفس زاوج رادصإ مدع ةينعملا ةيلصنقلا

 

 لفطلا ناxم ديدحت رمأ

 

 .نYرخآو ةمك´Çا بجاح ةدعاسمب مكلفط نا/م ديدحتب ةمكحملل حمسd ٌرمأ :رمألاب دوصقملا

 

 لوص´¥ا <g لفطلا نا/م ديدحت رمأ مكدعاسd دقف ،هدوجو نا/م فرعd دق ٍص¦È يأ عم لصاوتلا نم اونكمتت ملو اًدوقفم مكلفط ن̀ا اذإ :ھل ةيعادلا تالا´¥ا

 .تامولعملا هذPQ Kع

 

 .مكنم ةبYرق ةمكحم <g نzلماعلا ايلعلا ةمك´Çا ةاضق دحأ وأ ،ةيكلملا مكا´Çا <g نzلماعلا ايلعلا ةمك´Çا ةاضق دحأ Q=إ ٍبلط ميدقت <�ب�ي :ھيلع لوص´¥ا ةيفيك

 ءاقدصألاو ةرسألا دارفأ نYوانعو تانايب لثم ،اÍÌف هدوجو لمتحُي ¾»لا نكامألا نع ٍرا/فأ يأو لفطلاب ةصا¦¥ا ةلصلا تاذ تامولعملا ل` بلطلا دِّدحُي نأ <�ب�Yو

 .كلذ zXغ Q=إ ،سرادملاو ءابطألاو

 

 .لفطلا دوجو نا/م ملع² دق اêÌأ ةلوقعم ةروصب بجا´¥ا دقتعd ٍةسسؤم وأ ٍص¦È يأل رمألا ميلس�ل تابeترت نم مزلي ام ءارجإ ةمك´Çا بجا´¥ نكمي :رمألا zXثأت

 تارايسلاو نzقئاسلا صيخرت ةئيK وأ "BA" تاقاقحتسالا ةئيK وأ ،"HMRC" كرام§¥او تاداريإلل ةلال§¥ا ةبحاص ةئيK لثم( ةماع تاÊج دض رماوألا ردصت دقو

"DVLA" ا تاطلسلا وأÇ´ا ميلعتلا تاطلس وأ ةيلÇ´ا كلت ةبلاطمل )ةيل¥§Êثحبلاب تا g> @§الAÌا غالب}و اÇ´دل ن̀ا اذإ اَّمع ةمكBÌلا وأ مكلفطل ل§@ يأ اÉ¦ص 

 .ھعم مكلفط دوجوب دقتعdُ يذلا

 

 نم اzXKغو ناzXطلا تا̀رشو ،ىرخألا ةيلاملا تاسسؤملاو كونبلاو ،ىرخألا تامولعملا تاينقت تامدخو فتاÊلا تامدخ يمدقم Q=إ ةلثامم رماوأ ھيجوت نكمي

 لاح <g اÍÌلإ ھَّجوت ¾»لا ةÊجولا ديدحتو ،لعفلاب ةلودلا رداغ دق مكلفط ن̀ا اذإ ام ةفرعم ةzXخألا ةئفلا Q=إ رماوألا كلت ھيجوت نم دصقYُو ،رفسلا تامدخ يمدقم

Çا دلاولا ءا̀رشو ءاقدصأو براقأ Q=إ رماوألا هذK ردصت دقو .كلذ ثودح
ُ

 Q=إ يدؤت دق تامولعم يأ نع حاصفإلاب اًينوناق اًماWéلا ٍذئ�يح نولمحتي نيذلا ،فِطت¦

 .ھب مكلفط دجوي يذلا نا/ملا ديدحت
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 لفطلا ميلسt رمأ

 

 ٍص¦È يأ ةياعر وأ مكتياعر تحت ھعادي}و لفطلا باحطصاو ،ھيف مكلفط دوجو فرعdُ ٍناونع يأ Q=إ روض´¥اب ةمك´Çا بجا´¥ رمألا اذK حمسd :رمألاب دوصقملا

 .ةيل´Çا تاطلسلا ةياعر وأ ٍدَّدحُم رخآ

 

 فورظ <g داتعملا ھناونع نم ھلقن وأ ةيداعلا لاوحألا <g ھتياعر Q=وتي يذلا ص¦Éلا ھيف نونو/ت يذلا تقولا <g مكتياعر نم مكلفط لقن دنع :ھل ةيعادلا تالا´¥ا

فورعم نو/ي لفطلا ناونع نكلو ،ةضماغ
ً

 .ھتداعإ رخآلا دلاولا ضفرYو ا

 

 .مكنم ةبYرق ةمكحم <g نzلماعلا ايلعلا ةمك´Çا ةاضق دحأ وأ ،ةيكلملا مكا´Çا <g نzلماعلا ايلعلا ةمك´Çا ةاضق دحأ Q=إ ٍبلط ميدقت <�ب�ي :ھيلع لوص´¥ا ةيفيك

 

 .ةيل´Çا تاطلسلا ةياعر وأ ٍدَّدحُم رخآ ٍص¦È يأ ةياعر وأ مكتياعر تحت ھعضوو مكلفط باحطصا ةمك´Çا بجاح عيطتسd :رمألا zXثأت

 

 ئ,اوملا ريذحت رمأ

 

 .ئ�اوملا ريذحت ذيفنتل ةطرشلا Q=إ ھَّجوُي ٌرمأ :رمألاب دوصقملا

 

/يشو فاطتخالا نكي مل اذإ وأ ،ةطرشلا ìXع ئ�اوم ريذحت PQع لوص´¥ا ةيلمع ءطب نم فو¦¥او ،ٍّ<Pعف ٍفاطتخا رطخ دوجو دنع :ھل ةيعادلا تالا´¥ا
ً

 ردقلاب ا

 .ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا PQع ةطرشلا لم´¥ <gا/لا

 

 .مكنم ةبYرق ةمكحم <g نzلماعلا ايلعلا ةمك´Çا ةاضق دحأ وأ ،ةيكلملا مكا´Çا <g نzلماعلا ايلعلا ةمك´Çا ةاضق دحأ Q=إ ٍبلط ميدقت <�ب�ي :ھيلع لوص´¥ا ةيفيك

 

 تانايØو مكتانايب نمضتي ٍباطخب ةقفرم ة¦�ñلا نو/ت نأ PQع ،دود´¥ا فادËÌسال ¾½طولا زكرملاو ةيل´Çا ةطرشلا Q=إ رمألا نم ة¦�ñ ميدقت مزلي :رمألا zXثأت

 راطخإ يرجيسف ،ةYرحبلا وأ ةYو§¥ا ئ�اوملا دحأ <g ھيلع روثعلا دنع وأ ،ةYو§¥ا تالحرلا ىدحإ <g لوخدلا لي§�ñب مكلفط مايق لاح <gو .دجُو نإ مكيماحم

ت ،فقاوملا هذK لثم <gو .مكلفط قYرط ضاWXعال تالواحم نم مزلي ام ءارجإ اÊل ¬½س�ي ¬»ح ةطرشلا
ُ

لب
ّ
` ¾»لا دارفألا ل` ةطرشلا غِ

ُ
 بجاح لثم ،مÊغالبإب تفل

 .هديدجت <g ةمك´Çا عرش² مل ام اًموي 28 ةدمل اYًراس ئ�اوملا ريذحت لظYو .مكيماحمو متنأو ةمك´Çا
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 فاطتخالل ٍضَّرعُم ٍلفط لxل هاندأ ةدراولا تانايبلا ءلم LMرُي

 

  :[\خألا مسالا

  :)ABوألا ءامسألا( لوألا مسالا

  :ا¢¡ فرعُ  دق ��لا ىرخألا ءامسألا

  :ةيس¤�;ا  :عونلا

  :داليملا لحم  :داليملا خ9رات

 لاوحألا ST لفطلا ا¢©ف ش§ع  ��لا ن9وانعلا

 :ةيداعلا

  

 اذ� ST لفطلا م»عم ميقي نيذلا صا>�ألا

 :ناونعلا

  

  :فتا»لا مقر

 )ديدحتلا µQرُي( كلذ [\غ / �³يص / دوسأ / يويسأ / )ديدحتلا µQرُي( ةطلتخم قارعأ نم / ضيبأ :T¯ْرِعلا ر»ظملا

  :ةي¤بلا  :لوطلا

 يدتري  :ن\نيعلا نول

 :تاراظن

 ال / مع�

 )ةرئاد عضو µQرُي(

  :رعشلا لوط  :رعشلا نول

 وأ داليملا ذنم تامالع

 :́ة\مم تامس

 :انK ليصافتلا ميدقت zُXµQف ،"مع�" ـب ةباجإلا تن̀ا اذإ

  :NHS مقر  :مدلا ةليصف

  :ة·ولطم ةصاخ ة9ودأ يأ

  :ةيس¤�;او رفسلا زاوج مقر

 :انK ليصافتلا ميدقت zُXµQف ،"مع�" ـب ةباجإلا تن̀ا اذإ :ةلص تاذ ةمكحم رماوأ يأ
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 لمتحُم فِطتخُم لxل ةيلاتلا تانايبلا ءلم LMرُي
 

  :[\خألا مسالا

  :)ABوألا ءامسألا( لوألا مسالا

  :ا¢¡ فرعُ  دق ��لا ىرخألا ءامسألا

  :)لافطألا( لفطلاب ةبارقلا ةجرد

  :ةيس¤�;ا  :عونلا

  :داليملا لحم  :داليملا خ9رات

  :فورعم ناونع رخآ

  :لاو�;ا فتا»لا مقر  :فتا»لا مقر

 )ديدحتلا µQرُي( كلذ [\غ / �³يص / دوسأ / يويسأ / )ديدحتلا µQرُي( ةطلتخم قارعأ نم / ضيبأ :T¯ْرِعلا ر»ظملا

  :ةي¤بلا  :لوطلا

 يدتري  :ن\نيعلا نول

 :تاراظن

 ال / مع�

 )ةرئاد عضو µQرُي(

  :رعشلا لوط  :رعشلا نول

 :ھجولا رعش

 )دجو نإ(

  :́ة\مملا ةنكللا 

 تامس /موشو /داليملا ذنم تامالع

 :́ة\مم

 :انK ليصافتلا ميدقت zُXµQف ،"مع�" ـب ةباجإلا تن̀ا اذإ

 ن̀ا نإ( ةيس¤�;او رفسلا زاوج مقر

فورعم
ً

 :)ا

 

 

 :ةرايسلا تانايب  ي�اطي[«لا �³طولا ن\مأتلا مقر

 زارطلاو ةعانصلاو لي§�ñلا(

 )نوللاو
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`ا فراعم تانايب
ُ

`ا فِطت^
ُ

aلمت ST جرا^[ا 

 .لامعألا ءا�رشو ءاقدصألاو براقألا كلذ ST امب
 

  :مسالا

  :ناونعلا

 

 

  :فتا»لا ماقرأ

Cاب ةبارقلا ةجرد
ُ

  :فِطت>

 

  :مسالا

  :ناونعلا

 

 

  :فتا»لا ماقرأ

Cاب ةبارقلا ةجرد
ُ

  :فِطت>

 

   :مسالا

  :ناونعلا

 

  

   :فتا»لا ماقرأ

Cاب ةبارقلا ةجرد
ُ

  :فِطت>
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 ةصا^[ا مكتانايب
 

  :[\خألا مسالا

  :)ABوألا ءامسألا( لوألا مسالا

 :جاوزلا لبق مسالا

 )دجو نإ(

 

  :)لافطألا( لفطلاب ةبارقلا ةجرد

 :ناونعلا

 

 

 

 

 

  :ةلاو�;ا فتاو»لا ماقرأ  :́ل¼ملا فتا� مقر

  :داليملا خ9رات

 

  :داليملا لحم

  :ةيس¤�;ا

Cا نم جاوزلا لاح ST جاوزلا خ9رات
ُ

  :فِطت>

 

 مكيماحم تانايب

 

  :مسالا

  :ةكرشلا

  :ناونعلا

 

 

 نا½ نإ( لاو�;ا فتا»لا مقر  :فتا»لا مقر

 :)مكتزوحب

 


