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نحقيََّّ  فََّّ  كونََّّي يمََّّ ا  تصمع يََّّ   ت نظمََّّا تصنيََّّنيعيا أهََّّا مََّّ  نظََّّ ا تصنيََّّنيخ ت   ََّّ  دع ََّّي        

  صط قَّا وتمَّن دتا تصمعَّدتل تصحديلَّا صينقيَّيا مَّ  تصم يفَّ لتصن شَّيد بتصموتد ت وصيَّا و   من دتاب تصكف ء 
 صَّات نوتهَّي تصشَّ ك ل .وتصَّن يا مَّ  تصمَّوتد تص طَّ   وتصمَّ ما فَّ  تصعمييَّانبع ل ل تصغَّ اتل وت تصين عيا
 نطبيََّّ  تصنظََّّ اتصمنطيبََّّ ل ص و ََّّو عََّّدا نطبيََّّ  نظََّّ ا تصنيََّّنيخ ت   ََّّ  واصََّّ  صيََّّعوبا ب تصيََّّن عيا

منطيبَََّّّ ل نظَََّّّ ا هميَََّّّخ  عَََّّّدا نحديَََّّّدفَََّّّ  مشَََّّّكيا تصبحَََّّّ   نبيَََّّّو ل هنَََّّّ ومَََّّّ  . وعيَََّّّد حَََّّّد عيَََّّّا تصب حَََّّّ 
 .تصمنطيبََََّّّّ لصنقيََََّّّّيا نيََََّّّّ  تصنيََََّّّّنيخ ت   ََََّّّّ  فََََّّّّ  تصشََََّّّّ ك ل تصيََََّّّّن عياص وعََََّّّّدا وهََََّّّّود ق  مََََّّّّا فحََََّّّّا 

نيََّّميا ق  مََّّا فحََّّا عيََّّد وفََّّ  و  نحديََّّد منطيبََّّ ل نظََّّ ا تصنيََّّنيخ ت   ََّّ  إصََّّد تصبحََّّ  هََّّد  تصََّّا
 نقييا مدى نوتف  منطيبَّ ل تصنيَّنيخ ت   َّ منطيب ل نظ ا تصنينيخ ت     تصمقن حا صك  يمك  

منطيب ل نظ ا تصنينيخ ت     تصمقن حَّا فَّ  تصمعمَّ  و  بي  وتقخ تصنينيخ تصفعي  و نش يا تصفهو 
نقديا معيوم ل نم عد إدت   تصش كا وتصمعم  تصمبحو  ف  أن  ا بونكّم  أهميا تصبح   .عينا تصبح 

مََّّن د د تمََّّا  صنحقيََّّ  أهََّّدت  تصبحََّّ  أعنمََّّدو  .قََّّ ت تل يََّّوت تصنحََّّو  نحََّّو نظََّّ ا تصنيََّّنيخ ت   ََّّ 
ق  مَََّّّا نَََّّّا تمَََّّّن دتا و  بويَََّّّفي من هًَََّّّ  يمَََّّّ عد فَََّّّ  تصنحييَََّّّ  تصشَََّّّ م  وتصعميَََّّّ  صيمشَََّّّكيا تصمبحولَََّّّا تصح صَََّّّا
( فقََّّ   شََّّميل هميََّّخ 88دت    يمََّّا فََّّ  همََّّخ تصبي نََّّ ل ن ََّّمنل )بويََّّف   أ (Check List)تصفحََّّا

تصنَّ بخ صشَّ كا ديَّ صد تصع مَّا نا ت ني   معم  محوالل تصنوايَّخ قد و  .منطيب ل نظ ا تصنينيخ ت    
بََّّي  وتقََّّخ  تصفهََّّو صغََّّ ت نشََّّ يا كموقََّّخ رهََّّ تء تصه نََّّت تصنطبيقََّّ  صيبحََّّ  صييََّّن ع ل تصك  ب  يََّّا 

 .تصمقن حا منطيب ل نظ ا تصنينيخ ت    و  تصنينيخ تصفعي 

فََّّ  نطبيََّّ  منطيبََّّ ل وهََّّود نبََّّ ي  وت ََّّ  أهم ََّّ   لإصََّّد مهموعََّّا مََّّ  تالمََّّننن ه  تصبحََّّ  نويََّّ     
نظ ا تصنينيخ ت     ف  تصمعم  وتصاي أدى إصد وهود فهَّوتل كبيَّ   ظ َّ ل مَّ   َّخ  نشَّ يا 
نن  د قوت ا تصفحا تصن  نَّا تمَّنعم ص   وي هَّخ اصَّ  ننيهَّا عَّدا نَّوف  تالهنمَّ ا تصكَّ ف  صنبنَّ  أمَّ صيت 

  ََّّ  فََّّ  صََّّات يويََّّ  تصبحََّّ  بو ََّّخ  طََّّا صنطبيََّّ  منطيبََّّ ل نظََّّ ا تصنيََّّنيخ ت  .نيََّّنيعيا   ََّّ تء
ا تصمعمََّّ  تصمبحََّّو  وترفََّّ د  مََّّ  ننََّّ  د ق  مََّّا تصفحََّّا صنقيََّّيا مم  مََّّ ل تصنيََّّنيخ وتصعمََّّ  عيََّّد مع صهََّّ

  ني  تصمنطيب ل. نطبي وتصمعوق ل تصن  نوتهي  كخلتصمش

 

 املستخلــص


