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 السكن :

ُحسنننختيار نننن تإلقننننيتيد نإلنننةتويونننيفتيلنفسنننةتاوة،ننن ت تيلنننة  تيلسننن ن   ت
 فق فتنُقويتنظ  تصنئنةتل قويتيار ن ننتللسقختإلوفقنً.

 تيل ةننننننن  تلفرننننننلتيل نننننن لت ننننننأتيل نننننن لتي  لننننننةت لنننننن تي  نننننن  تلات -1
يتكننننن تؤتيننن   ت  تيلنحننن،يأ تلاتيئنننيفيئم تلاتإلسنننن تيل ةنننيف  تانصنننةت  

إلةننننم تإل  ونننة.تالهنننويت نت نننأتيلننن تي نننلت لننن تإلةننننم تك  ننننة تلات لننن ت نننوي  ت
 إلي محة تلاتمم يأتإلي سةتإلختضس جتيلس ن يأتلاتح كةتيلةنس.

يحننن لت لننن تليتلرنننو تيل ةنننيف ت لننن تلهفننني تيلرق  نننف تففننن يتيل،ننن  ت -2
ض ا  ت غمتكويتب ضتيليفالت يأتلهويءتإل ريفلنة تالقنخت تفلنولتإل  ةنة ت

لونمتإل  ةةتإلختيلسنةةت نيفتي ي نرت  هنةتيئن ي  تفن تلن نةتللمن ءتبرحمنلتيلن تتلا
 ي هويء.

 تيليفالت يأتي هويءتي ،مسةت إلختي فرنلتيهنر سن تيل ن لتيلن تؤت -3
ير  ضت   ةتيل،م تبقث  ؛تانصةت  يتكنن تحترو ت لن تايهفنةتاهنه نةتت

 كن، ت.

بننن م يأتي وصننلةت  تلننيامت لنن تل ةنننءتي نن ا تاتتيخلنن اهبتوننيفاءتإلننختيل  فننة  -4
 ف هتإل ي ن تلآلا وخ.تيؤهرقننل 

  يتكةننن تي غنننئتبنهنننر سن تهننن ن  تيقو  ننننتبة سننن  تفننننح لت لننن تليت -5
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وقننننويتيل ةننننيف تإل،ننننرم ًت لنننن تإلوي ننننفتانصننننةتبنننننلةيؤء تاي كننننيفتليتي وي ننننفت
جمنن ننننة تلات يأتلهننننن ن تإل قولنننننة.فن ضتيلنننننيفالتو ننننو تلهنننننن تي وي نننننفتهننننن  ت

 يل  فة.

إلويص نأتيل ةنيف تإلنختننويحأت نيف تإلةفننهت  بنهتإلنختتوةظ ت تيل نلئت   -6
إل كيتيلنليف ت ل لرنهت لن ت ن تلات ن، تلات ن تلاتإل لنمتهن نحأ تاإلنيف تينوف ت
إلسننن  تلاتمحنننمت ننن  تلاتصنننلةتللرمننن وختيل ونضنن ة تكنن ل ت ننلتلرننو ت لنن ت
إلوي ننننفتللسنننن ن يأ تلاتإلقنيننننئتلنننن،يي تلاتينننن ه،تهنننن ن يأ.تانق ننننةتلانننن  ت

إليف تييسن تيل  ل تافخنإلةتي  نن، تايلرسف نييأتختصتغ لتيل ةيف تا أت
يدلقرتان ةتي  يفقة تا يف تيلقةويأ تانو  ةتيل،ن نةتي سنرخيفإلة تااهنو تبن ت
لإلنرتننننن ت تيل ةننننيف  تاييسننننن تصنننننلةتيؤهننننرقننلتااهننننو تهلسنننننأتإلرةو ننننة ت

يهنننننرخيفيمتي  يفنننننم تيقنننننيف تاهنننننننأتجمنن نننننةتتاجمنن نننننةتاي نننننيف تي  نننننن متيلرنب نننننة 
 نننقةتيلق ننن يأتبنننلق وتإلةننه ايوف،تإلويصنن أت  تي  ننن تلاتتللةننيؤء تاإلنن ا 

 ي  ن  تايةظ مت ح أتانصة..ا ق ي.

  يتل  أتليتونننرمتيةظ نننفتيل  فنننةت لنننمتيللوحنننةتيخلنصنننةتب لنننئتيةظ نننفت -7
 يل  فةت ل تبنوتغ فر تل ةنءتا اه .

 لرحر ظت لوص ر تضرتلوحةتممةو تيدا نهبتل ةنءتاهو كت تيل  فة. -8

ةنننننوييتيل ةنننننيف تإلنننننرتان لنننننةتبسننننن  ةتيوضننننن تإلو نننننرتيحنننننر ظتبننننن  متا  -9
يل ةننيف ؛تحنننلتوسنننفلت لنن تهننن ن يأتي هننن  تيلوصننولت ل نننهت يتل  أتيل نننو   ت
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اوسرحسننختيواوننرتب ن نننأتيل ةننناوخت
  ل تلف ي تيل حلةتا ل تحتسننًت  تم لتلن ئ.

لا نننأتيدف ننن ت تيل ةننن  تفننيف   تفنننلريمتونننت  يتل  أتليتيسننرمررت -11
يل ةنننن  ت ل ننن تليتيةرظننن تل نننرت تحنننلتي ننن  تب نننضتبرلننن تيلوهننننة.تا تب نننضت

 ي إلنكخت تي   م.

انن تبقننيف تحنهرنن تاإلنننتوويفننمت ننف ر تإلننختي  كننلتإلننختانن لت نن اضت -11
 يلوهننأتيجملنن ة تلاتيلوهننأت يأتي ه ن تيحمليف  .

يق نننيفتينننننتوويفنننمت نننن لتيلنلنننيفتلاتي  نننن يلتي ر نننن لت ل فنننننت تي إلنننننكخت -12
 تي  ضت غنر تلاتلهنلوب تيلن  تي رقنيفليتيل نإلةتب  وقةتي كل تاؤتحتنالت

فننن ضت اي تي  ننن متورقننياايتإلننخت تففنن يتؤت نن ت  تئ وننةتيل،خلنن ةتبلننلة
 ب ضتل  تي كلتي ر ن لت ل فنتليف تب ضتيل، وو.

ليتي ا تنسخةتإلختفويي،تيلوهننأتايل لننأتي قيفإلنةتإلنختتيح لت ل  -13
 إل ن متيل ةيف  تا ن  نتإلرتيل نيو  تيلةفنئ ةت ةيفتيسل متيل  فة.

 ةنكتب ضتيل ةن  تيقيفمتانيفإلنانتجمنن نةتاب رنفنتب هنومتإل  ةنة تي كنيفت -14
 إلخت ل تإلختإلقيفمتيخليفإلةت تيل ةيف ت نلتليتي لئتل تايفإلة.

ي يففو ننننة تيحنننن  تإلةفننننن تاي لننننمتل نننننتت ةنننننكتب ننننضتيلقةننننويأتيلرل يوون ننننة -15
 هولتيةيلت تحسنب تيلةفنئأ.
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ب ننننضتيل ةننننن  توقننننيفمتصنننننلةتللرمننننن وختاب ننننضتي  يفننننمتيلرنب ننننةتبوصنننن فنت -16
 ايفإلةتجمنن ةت تيه لتيؤهرقننلت خت ل تحلتيسرمررتبو ر تلكث .

 قننختليتيسننر لت نن يتاتتفننرت تيولننوست تيل ةننيف تفننرت تؤلرقننن تي ن نننس  -17
 رنًتللرخ  طتلربننجم تلألونمتي قنلة.يلو  تفرس لهتا 

لنظمننننةتب ننننضتيلننننيفالتي نننن متب  يإلنننننأت نل ننننةت ننننختوسننننر ه تغنننن لتب هنننن   ت -18
فنننيف  تزتويونننيفت نننيف تيلةنننيؤء.تفنننا يتكننننيتإل ننن تلل ننننل تلاتكةنننرمتلهننن  تكنننن، ت

 فنهر ه تغ فنًتيقيف تيئنهة تلاتلهةحةتانصةتيةنهئتل يفي تله يقم.

ختاننننن هبتإل ننننن متيل ةننننيف  تمتةننننرتب ننننضتيل ةننننن  ت  انننننلتي نننن كوؤأتإلنننن -19
 ي  لت ل تلنظمةتيل ةيف  تاي فمت ل .

يلرح و تيليفيئمتإلنختيهنرخيفيمتي لنن يفت تحنلنةتيئ يئنم.تيهرحرن ت ن يت -21
يلرحنن و ت اإلنننًتا لمننهتلل نلنن  تاي نن لترننن هبتيل ننوي ئتلالتلونننمتهننقة ت ت

 يل ةيف .

ووهننننيفت تب ننننضتيل ةننننن  تب ن نننننأتهنننن نح ةتجمنن ننننةتلاتر رننننةت ننننخت -21
سننننئ تليتوسننرمررتبيونننن  تي رنننحف تايلقلنننو تي   وننة تاي  نننن تل وقفنننتلننمتلل

يلسنننن نح ة تايهننننرخيفيمتيئنننننف أ تايلرةقننننلتبق ننننن تي ن ننننن تيخلنننننلتبنلنلننننيف ت
ايلق نننن يأتيلننن تيلنننلتبننن تي نننيفي.تا قنننختليتيسننن لتيل ةنننيف ت نننختإلثنننلت ننن  ت

 يل  اض.
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 تيل ةيف تيه لت ختل مننلت -22
 يلةظنفةت لت أتجمنن ةتلمتؤ.

لنن تيسننقةفنتيهنن لت ننختيوننوؤأتايلنن ح أتيجملنن ننةتيلنن ت تيل ةننن  تي -23
 وةظمفن تفقيفتيقر،فتل  نءتهيفويف تلاتجتيفتل نتيُقيفمتب ه ن تإل  وة.

لنننر ق تصنننو  تل ننننةت ةننن تا نننختبلنننيفك تهنننلمتيل  فنننةت ت نونننةتإلنننيف ت -24
 ب،قلتؤئم.  أتبلو  تلفرل تاإلةظمةاتتيد نإلة

تيلنيفال.تي كنيفتور ،تإلخت النةت   ا  تيخل اهبتانظنإلهت تيل ةن  ت يف -25
 إلخت ل تحلتؤتحتسئت ل  تلونمتلكث .

يل ل ننتإلنختيل ةنن   تففنأتغنلنننًتيل ويبنمتيلن تُلنر ظتوننت يارتتيل ويبنم -26
 غ، ن. لقنن تيل،خل نأ تايقويتلنظفتإلخ

 وننيفي تي إلنننويلتاي  نن نءتيلثم ةنننةتلننيف تصنننةيفا تي إلنننننأت تيل ةنننيف ت -27
 ئ نظت ل فن.لإل تض ا  تاو ل تإلخت ةنءتنقلفنتاإلرنب رفنتاي

 يلرنق،ت  تيلوهننأتيجملنن ةتو    تا ن يأتلفرل. -28

يلوهننننأتيجملنن ننةتيلنن تيقننيفمت تي   ننمتيخلنننلتبنل ةننيف ت قننختحترننو ت -29
 لننننن ت ننننن اضتلكثننننن تممننننننتوُ ننننن ضتلإلننننننمت اي تي   نننننم تفلننننن تليتيسننننن لتلنننننن مت
يؤهننرقننلت تي   ننمت منننت قننختيةنالننهتإلننختاهننننأتيقننيفمتلناهننةتإلننختإل ننن ت
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 ي   م.

 بطتب ننننننننضتيل ةننننننننن  ت  هنننننننننأتيل نننننننن لتب،نننننننننقةت لقرتان ننننننننةت تي نننننننن -31
 يؤهرقننل؛تل يتف  تي  ،تب إلنكختيحملروونأت يفتلسئت ل تيلةيول.

لنننن تليتيرقنننننيفمت  ت  ي  تيل ننننن لتبر  ونننننذتيلث هنننننة تاوسرحسنننننخت ننننن يت -31
ي إل ت  يتكنن تحترو ت ل تإل  اضنأتكحول نة تالنيفو تلل ننلت تيل  فنةتؤت

   يا نت ختغ، ن.

 

 


