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 اليىمي سذككارعمل جدول لال كيفيت

 

َُسرعذ بشكٍم ابٍُش عهً حسهُم االَخمرل بٍُ انًىاد انًخخهفت أثُرء  تسخزارسجذول االإٌ          

َىيًُر فٍ انخفكُش  طىًَهر، فُسخغشق انطالب ولخًر  وَسرعذ عهً حُظُى دساتسخك بشكٍم عرو  دساتسخك

، ونهزا فًُكُك عٍ طشَك عًم جذوٍل  فٍ انًردة انخٍ تسُذستسىَهر أو انىلج انزٌ تسُذستسىٌ فُه

ٍٍٍّ أٌ حسخفُذ يٍ انىلج بشكٍم أاثش فعرنٍُت فٍ أيىس أخشي، ونكٍ ال حىجذ فٍ انىالع طشَمٌت  دساتس

فكمٍّ طرنٍب َخخهف فٍ طشَمت دساتسخه وطشَمت دُرحه وانًىاد انخٍ  ، صذُذٌت نعًم انجذول انذساتسٍ

، ونكٍ حىجذ بعض انُصرئخ انخٍ حسرعذ فٍ عًم جذول انًزااشة  َذستسهر عٍ انطهٍّرب اِخشٍَ

 وهٍ :بشكٍم أفضم 

 

فٍ انبذاَت بجًُع َشرطرحك انخٍ حمىو  رااخب جذوًن: جذول نهًزااشة انُىيُت اُفٍّت إعذاد  -1

 ، ، ودذٍّد انىلج األفضم انزٌ ًَكُك انذساتست فُه بهر واُفُت لضرء ولخك فٍ امٍّ َىو

فرنبعض َفضهىٌ انبمرء يسخُمظٍُ وانذساتست خالل انهُم، فًُر لذ َُفضٍّم آخشوٌ 

انذساتست خالل انصبرح، فًُكُك أٌ حكخشف انىلج األفضم نك واُف حمضٍ ولخك 

ٍّر حمىو خال ل األتسبى  عٍ طشَك يشالبت َفسك نًذٍّة أتسبىٍ  اريم وحسجُم يالدظرٍث ع

، فعهُك فٍ حهك انذرنت  به خالل انُىو وخرصًت إٌ اُج حعًم برإلضرفت إنً انذساتست

 اتسخغالل جًُع األولرث انخٍ بذىصحك يٍ أجم انذساتست.



ك فٍ بذاَت انفصم فطشَمت دساتسخ ، اعشف انهذف يٍ دساتسخك فٍ امٍّ ولٍج يٍ انفصم -2

، وتسخخخهف أَضًر  تسخخخهف عٍ طشَمت دساتسخك أثُرء االخخبرساث أو فٍ َهرَت انفصم

أو إرا ير أسدث أٌ  فٍ درل أسدث انذصىل عهً عاليرٍث يخىتسطٍت أو عاليرٍث يشحفعٍت

 . انًذستست أو فٍ دفعخكحكىٌ األوٍّل فٍ 

وًَكُك   جذونك انذساتسٍ،بعذ حذذَذ هذفك واألولرث انًُرتسبت نهذساتست عهُك عًم  -3

عًهه عهً انهرحف برتسخخذاو انخطبُمرث انخٍ ُحسهٍّم عهُك انمُرو بزنك أو برتسخخذاو جذوٍل 

، ويٍ انًهى أٌ َكىٌ انجذول يكخىبًر ايريك طُهت انىلج نخسخطُع سؤَخه  يمسٍى ارنخمىَى

 ، وحزاٍّش ير َجب عهُك فعهه فًُر َهٍ وأنٍّر َكىٌ فٍ عمهك فمط. عهً انذواو

فال فرئذة يٍ وضع جذوٍل نهذساتست دوٌ االنخضاو به ونكٍ  ، انخضو برنجذول انزٌ حضعه -4

ٌٍ حسخطُع يٍ خالنه أٌ حهخضو به وأٌ  وفٍ انىلج راحه عهُك أٌ حضع انجذول بشكٍم يش

ٍّ أيٍش طرسئ  َظهش نك ارخخبرٍس عهً تسبُم انًثرل أو أيٍش طرسٍئ يع انعرئهت لذ حمىو بأ

 كُك انخخهٍٍّ عٍ دُرحك بأاًههر يٍ أجم انذساتست أَضًر.، فال ًَ أو األصذلرء

ضع بعض انىلج نهشادت فٍ جذونك وولخًر آخش نهخشفُه عٍ َفسك ونمضرئه يع عرئهخك  -5

، وبهزا تسخخًكٍٍّ يٍ االنخضاو بجذونك بشكم أابش، ويُخ هذف أابش نذُرحك  وأصذلرئك

 .يٍ أٌ حكىٌ دىل انذساتست فمط

 

  


