
 
 

 
 1024يوم الصحة العالمي ل المسابقة الفنية

 نواقلاألمراض المنقولة بالحول موضوع 

 الطالب األعزاء،

 األمررراضحوو متض عوو  تت4102سوو حيتفل ووكتبدلالوويتب ملنظموواتدلهةمووعتبيةووشعتبيملتدلظووعتيوووالتبدلل سوومليتلظوو  تبيةووشعتبيملووتدلاتيملووت ت
ضثكتتبألضابضتيلهديدتبيذيتتوانىتن بملكتلرفعتضسل ىتبي عاتت ييذبتبيملت تتاحلمنعتي  تبيةشعتبيملتدلتبيائظساتبذلدحيوت.تبالنواقل المنقولة

يتوحت ظزتبألساتوبجمللمملتتتعنىتبختتذتإجابءبتتحلمتيعتأن سوهت.توسوظا  تتهقنهتتبييتتألضابضتلوتبيبمل ضتوذلتلعتبياضكتوبيبقتوبيقابدتوبيق بملعت
ت.تأحدتبيملهتصاتبيائظسظعتينشمنعتتزويدتبجمللمملتتتلتدلملن ضتت

سووو ويعتعوومتنقوووكترلم عووعتوبسوووملعتضووومتدلبيضووو ءتعنووىتلملووولتبيه بملوووكتبدلملاوفووعتبأل ثوووات ووظ عتًتوبت4102يووو  تبيةووشعتبيملوووتدلاتيملووت تيسوونملتوت
فقمليتلكتيهقكتتهكضالتيهقكتبدلالريتتومحىتبيت–عنىتسبظكتبدلثتمتت-بيط ظنظتتتوبيمل بضكتبدلماععتبييتتهتتجمتبيبواتأوتبحلظ بنتت؛تفتيبمل ضت

ت.وبيلهتبتبيدضتغتبيظتلتينتوبحلمىتبية ابءت)دبءتبي ظك(تأيضتًتدبءتبي ظالريتتتبينم ا

 تسببها؟ التي األمراض هي وما األمراض نواقل هي ما

بيه بملكتيات تئهتتتحظعتتهقكتبيمل بضكتبدلماععتوبيط ظنظوتتتضومت و)أت)أوتحظو ب (تضةوتبتإ.تواوا.توبألضوابضتبدلهق يوعتلتيه بملوكتيوات
ضوومتتتملووتينوبألضووت متبيوويتتتدبريووعبيلجمملووتتتبيبوووايع.تويووات تيبووتًتضووتتت جوودتيفتبدلهووت قتبدلتيفعنووكتتسووببهتتيووذوتبيمل بضووكتبدلماعووعتوبيط ظنظووتتت

تةشا.بيةاحيتبيوأنةمعتتوضهعىتضظتوت ابتبحلة متعنضوانعت

 النواقل؟ بهذه نهتم لماذا

 .بيبواتضمتبدلالينيتحبظتةتت ديتفلت عبيه بملكتيفتأضابضتتتلسبي

تذوضملةومتيوتحودت .توت4101حتيوعتوفوتةتيفتعوت تت001111تسوبيتفظموتتيقودبرتلووتت-ويو تبدلالريوتتت–تهقنوىتبيوذيبأل ثاتفلاتًتتتدلاضف
وملو  تتضملودمكيتحظو تبزدبدتضوه.تياومتبدلواضتبدلهقو متلتيه بملوكتبألسوا تيفو بًتيفتبيملوت تيو تمحوىتبيأفايقظتتملترةتيفبأل  تمتبي فظتتتيفتأوستطت

ت-ضثوكتتريواتبدلهوتاتوبيلشضواتت-بدلتعوظع.توملودت وت تيمل دلوعتبيلجوترةتوبيسو اتوبيلشوديتتتبيبظ ظوعتت01عمل تًتعنىتضدىتبيسه بتتبيوتت01بدلاضت
 بدلهق يعتلتيه بملكيتوتسبب تيفتظه ريتتيفتلندب ت تتامتضملاوفعتفظهتتستلقتً.تبألضابضتعيبتأتٌاتعنىتسات

لودعمتضومتبدل سسوتتتت-إ تباليلزبضتتتبدللجددةتيفتبيسه بتتبألااةتضمتجتنيتوزبربتتبيةشعيتوبدلبتدربتتبيةشظعتب ملنظمظعتوبيملتدلظوعت
تتعنىتا لتضملدالتتبي مل  توبي فظتتتبيهتمجعتعمتلمللتبألضابضتملدتستعدت-وبدلهةمتتت اتبحلا ضظعتوبيقطت تبخلتصتوبجمللمعتبيملنمات

تبدلهق يعتلتيه بملك.

 ما هو دور كل منا؟
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ت:ه بملكلتيتبدلهق يعتبألضابضتاطاتضمتبحلدمجظملتًتأ تنسهمتيفتتنسلطظع

 أ تتملاحيتبألساتبييتتتملظشتيفتضهت قتتهلقكتفظهتتبألضابضتعمت ايقتبيه بملكت ظفتحتماتأن سهتي•

بدلستفاو ت ظفتفم  تأن سهمتضمتبيه بملكتوضمتبألضابضتبدلهق يعتلتيه بملكتعهدضتتيستفاو تإ.تلندب تتوواكتفظهوتتيوذوتبألضوابضتأ تيملاحيت•
 هتديدبًتصشظتًي

تأ تتق  توزبربتتبيةشعتيفتبيبندب تبيويتتتوواكتفظهوتتبألضوابضتبدلهق يوعتلتيه بملوكتضووانعتيفترلوتمتبيةوشعتبيملتضوعيتل عوعتبيلودبلاتبيابضظوعتإ.•
 حتسنيتمحتيعتساتهنتتض ععتبيله ظذي

لتيملموكتضوعتبيسونطتتتبيبظ ظوعتوبيسونطتتتتجديودبًتأ تتق  تبيسنطتتتبيةشظعتيفتبيبندب تبييتتتواكتفظهوتتبألضوابضتبدلهق يوعتلتيه بملوكتهتديودبًت•
تبيلدبلاتبيالزضعتدلهعتبنلوتريت.ضمتأجكتحتسنيتبيرتصدتبدللاتضكتينه بملكتوبختتذتت–عنىتبيةملظدتبحملناتويفتبيبندب تبجملتورةتت-بدلملهظعت

 عزيزي الطالب

مياهكتتضثالًتلتدلوتر عتيفتفملتيظتتتي  تبيةشعتبيملتدلا.تتوذيكتيه بملكتيلتبدلهق يعتبألضابضبجله دتبدلبذويعتين ملتيعتضمتتيفتستمهعبدلتلإضاتنك
ت.ضههتتن سهمأتمحتيعمياهكتت عظعتضمتح يكتلاظ ظعتت متتيبألضابضتهبذوت صتلعبت الوتتلأسبتبإذ تءتبي عات

 .الرسم والتلوينخالل مسابقة  منيمكنك أيها الطالب التعبير عن هذه المعاني  كما

 :شروط المسابقة

 .عتضتًتبال رتبكتلن حتهتمتأوترس ضتهتمت08إ.تت8ميامتينطالبتبيذيمتترتبوحتأعمتريمتلنيت .0

 بياسم.ضمتورلتتضهتسيضمتبألي ب يتوأيتن  تتضهتسيميامتبسلملمتمتأيتن  ت .4

تُاسكتبين حتتتإ.تضاليتممثكتضهةمعتبيةشعتبيملتدلظعتيفتعتصمعتلند ميتأوتضدياتملسمتبيملالملتتتبيدويظعتيفتوزبرةتبيةشعتيفتلند ميت .0
توالتبدلل سمل.يتبيملتدلظعتبيةشعتهةمعيظلمتإرستذلتتإ.تبدلاليتب ملنظماتدل

 .4102/فرببيات بتطتآخروااتض عدتيلسنُّمتبألعمتمتبييتتيلمتبال رتبكتهبتتيفتبدلستلقعتي ت .2

-00سهعيتوت00-02سهعيتت00-04سهعيتت00-01يتتسه بتت9-8سظلمتحتاظمتبألعمتمتبدلوتر عتوفقتبي  تتتبيملمايعتبيلتيظع:ت .0
تسهع.ت08

 جلهعتزلّامنيتللقظوظمتمجظعتبألعمتمتبدلورت عتيفتبدلستلقعيتوذيكتيفتبدلاليتب ملنظماتلتيقتياةيتعنمتًتلأ تملابربهتتتهنتئظع.تتق   .0

 وت اتبي تئزةتإ.تأصشتهبت.أبدلهةمعت اتُضنَزضعتلإعتدةتبألعمتمتبي تئزةت .7

قدبضعتإيظهتتتبي هظعفقتدلهةمعتبيةشعتبيملتدلظعتبسل)دب تبألعمتمت .8
ُ
 تضطب عتهتت.يفبدل

تيةقتبالسلمترةتبدلافقعتضعت كتي حعتضلضمبهعتبيبظتنتتتبيلتيظع:تيجي .9
 .ًبسمتبدلولواكت تضال 

 .بسمتبيبندتبيذيتيقظمتلى 

 .عماتبدلولواك 

 .عه ب تضهزيىت تضاًل 
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 .بسمتبدلدرسعتوعه بهنتتورملمتيتت هت 

 .بسمتويلتبألضاتورملمتيتت ى 

تأ تُتاليتيذوتبيبظتنتتتخبملتوبعحتوي ضبكتأ تتا  تضطب عع.تعنى
 الرسومات التي ال تشتمل على هذه البياناتيُلتَرَفت إلى  لنو 

تدوالربًتأضاياظتًيتألفضكتمخستي حتتيت متت011يت040يت001يت070يت411ختةبأتين تئزيمتج بئزتضتيظعترضزيعتتستويتملظملهتت .01
ت.يفتبيقتياةيتضةاتهةمعتبيةشعتبيملتدلظعدلتب ملنظماتبدلاليملاضتيألعمتمتبي تئزةتدبقّات هتدبتتتقديا.توسظقت تضتفةن  تعنى

 مالحظة هامة إلدارات المدارس وخصوصاً مدرِّسي التربية الفنية:

تبيةتحلع تبألعمتم تبنلقتء تيفتيذوتتناج  تبيطالبتوبيطتيبتتتعنىتبدلوتر ع تنوجِّعتمجظع توإْذ تأعالو. تينواوطتبدلذ  رة توبدلطتلقع ينموتر ع
توبالسل تدةتضمتبدلملن ضتتتح متض ع  ت تفإ تبحملّامني((تبالنواقل المنقولة األمراض)) بدلستلقعي تبي بعدةتبألعمتمتيفتيهةاو س حيتتي

ت.بخط واضح ومعلومات كاملةمتبالسلمترةتبسلامتتيف.ت متتنواج تضستعدةتبيطالبتفقمل

ت

 Full nameاالسم الثالثي / 
 

 
 Age groupالفئة العمرية / 

8-9 


20-22 
 

21-21 
 

24-21 
 

21-28 
 

     Countryالبلد / 

  Home addressعنوان المنرزل / 
 School name andاسم وعنوان المدرسة / 

address 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 # School phoneهاتف المدرسة )مع ذكر المفتاح(   # Home phoneهاتف المنزل )مع ذكر المفتاح( 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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