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 ليلدلا تايوتحم
 

 ةحفصلا عوضوملا
 يف ةدراولا تاحلطصملا فيرعت

 ميمعتلا
٥ -٣ 

 زئاكرلاو فادهألاو ئدابملا
 ةيجيتارتسالا

٨-٥ 
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 :تافيرعتلا
 

 يناعملا ميمعتلا يف تارابعلاو ظافلألاب دصقي جمانربلا اذه ماكحأ قيبطت يف
 :يلي ام قفو ةنيبملا

 
 
 

 ةيجيتارتسالا فادهألا
 م٢٠٣٠ ةيؤرل

 مداخ ةسائرب ءارزولا سلجم اهرقأ فادهأ يه
 دبع نب ناملس كلملا نيفيرشلا نيمرحلا
 ةكلمملا ةيؤر نمض هللا هظفح دوعس لآ زيزعلا

 قثبني ًايجيتارتسا ًافده )٩٦(ـب تددُحو ـه٢٠٣٠
 ًافادهأو ةيليصفت ًافادهأو ةماع ًافادهأ اهنم

 .ةيعرف ىرخأ
 

 
 ةرازولا

 

 
 .ميلعتلا ةرازو اهب دصقي

 ةيرشبلا دراوملل ةيذيفنتلا ةحئاللا اهب دصقي ةحئاللا
 ١٥٥٠ مقر ءارزولا سلجم رارقب ةدمتعملا

 .ـه٦/٩/١٤٤٠ خيراتو
 بئان يلاعم اهسأرتي يرازو رارقب ةلكشم ةنجل ةيزكرملا ةنجللا

 ططخلاو تاسايسلا رارقإ اهتمهمو ميلعتلا ريزو
 .ميلعتلا ةرازو يبوسنمل ثاعتبالاو دافيإلل

 تايلوؤسمو ماهمب موقي يذلا صخشلا وه رشابملا سيئرلا
 ىوتسملا ديدحتو حشرملا ىلع رشابملا فارشإلا

 ماظن يف لوألا دمتعُملا( بولطملا ليهأتلاو
 .)سراف

 
 ةيميلعتلا ةيقحلملا

 ثاعتبالا تاهج ليثمتب موقت ةيموكح ةهج
 تاسسؤمو تارازوو تاعماج نم ةيدوعسلا
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 ةيميلعتلا تاسسؤملا ىدل ىرخأ ةيموكح
 .لود ةدع يف ةيفاقثلاو

 
 ىدم سيقت يتلا ةيلودلا تارابتخالا نم وه ستليآلا رابتخا

 مدقتملا لصحي نأ بجيو ةيزيلجنإلا ةغللا ناقتا
 الأ ىلع ىندأ دحك تاجرد سمخ ىلع ثاعتبالل

 تاونس ثالث نم رثكأ هئادأ ىلع يضمي
 .)يميداكألا رابتخالا(

 
 نييعماجلا تاردق رابتخا

 )سايق(

 لثمي نييعماجلا بالطلا عيمجل دحوم رابتخا
 تاهجلا دعاسي امم عيمجلل اقيقدو الداع ارايعم
 ةردق رثكألا بالطلا رايتخا ىلع ةيميلعتلا
 تاساردلا تابلطتم ةيبلتو ةعباتم ىلع ةينهذ
 ثالث نم رثكأ هئادأ يضمي الأ ىلع ايلعلا

 .تاونس
 ةعباتملاب ىنعت يتلا ةيرازولا ةمظنألا دحأ وه ريفس جمانرب

 .ثاعتبالا لود يف نيثعتبملا ىلع فارشالاو
 
 
 

 ةيساردلا ةزاجإلا

 ةساردلا ضرغب حنمت بتارلا ةعوفدم ريغ ةزاجإ
 وأ ةكلمملا لخاد ءاوس ىلعأ لهؤم ىلع لوصحلل

 لماكلا غرفتلا ماظنب نوكت نأ طرش اهجراخ
 تاونسب ةددحم يهو ةساردلا ةدم ةفاك يطغتو
 فظوملل بستحتو ،ةيسارد ةلحرم لكل ةنيعم
 قفو كلذو دعاقتلا دنع ةربخلا تاونس يف
 .ةيرشبلا دراوملا ةحئال اهددحت يتلا طورشلا

 
 ةيئانثتسالا ةزاجإلا

 لمع ةهج لبق نم حنمت بتار نودب ةزاجإ يه
 عم تاونس ثالث لالخ رهشأ ةتس ةدمل فظوملا

 اهددحت يتلا طورشلا قفو اهديدمت زاوج
 .ةيرشبلا دراوملل ةيذيفنتلا ةحئاللا
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 سسأ لالخ نم فظوملا ءادأ سايقب ىنعت ةيلمع ءادإلا ةرادإ
 فادهأب ةطبترم ةددحم تايوتسمو ريياعمو

 .ةهجلا
 

 ةيساردلا ةطخلا
 ةيساردلا تاررقملا ةعومجم اهب دصقي

 يتلاو مدقتملل ةدمتعملا ةيرايتخالاو ةيرابجإلا
 جرختلا تابلطتم اهتادحو عومجم نم لكشت
 ةجردلا ىلع لوصحلل حاجنب اهزايتجا بجيو
 حشرملا لهؤملا( ددحملا صصختلا يف ةيملعلا

 .)هل
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 ثاعتبالاو دافيإلا يجمانرب اهيلع دنتسي يتلا ئدابملا
 

 ريوطت وحن ةرازولا ةيجيتارتسا تايولوأ نيب ةيلماكت ةقالع قيقحت
 تاجرخم ريوطتو نيملعملا ليهأت تابلطتمو ايلعلا تاساردلا جمارب

 .ميلعتلا
 نم ءادألا ةرادإ ماظنو )ليهأتلا( ريوطتلا ماظن نيب طابترالا زيزعت
 ليهأتلا نم تاجايتحالا ديدحتل ططخمو قبسم روصت عضو ثيح

 .ىرخأ ةهج نم ءادألا ىلع كلذ رثأ مييقتو ةهج نم
 يف تائفلا عيمجل ةلماكتمو ةرمتسم ريوطتو دافيإ صرف ريفوت

 .يميلعتلا ماظنلا
 ريياعم قفو ليهأتلا ةيلمع يف صرفلا ؤفاكتو ةلادعلاو ةيفافشلا نامض

 ةددحم حيشرت
 فئاظولا يلغاش ليهأت جئاتن ريثأت ىدم سايقل ريياعم عضو

 .يليصحتلا بالطلا ىوتسمو ناديملا ىلع ةيميلعتلا
 جمانربلل ةيجيتارتسالا زئاكرلا

 م٢٠٣٠ ةكلمملا فادهأ ققحي امب جمانربلل ةيميظنتلا رطألا ريوطت
 فلتخمب نيملعملا ليهأت جمارب ريوطتل ةماعلا ةسايسلا مسر

 .ةيملعلا تاجردلا
 .ةيمنتلا تابلطتم ةيبلت ىلع ةيميلعتلا فئاظولا يلغاش ةردق زيزعت

 .اينفو ًايميداكأ نيلهؤملا نم ةربخ تويب ةعانص
 رامثتسا ،ليهأتلا نم دئاعلا سايق( ةيسيئرلا جمانربلا تاردابم هيجوت

 .اهفادهأ قيقحت ةعباتمو )يملعلا ثحبلا هيجوت ،تاجرخملا
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 م٢٠٣٠ ةيؤرب ةطبترملا ةيجيتارتسالا فادهألا

 مهليهأتو مهدادعإو نيملعملا باطقتسا نيسحت( يناثلا يجيتارتسالا فدهلا
 )مهريوطتو

 
 ةثيدحلا تاسرامملا لضفأ مادختسا ىلع ءانب ليهأتلا جمارب ريوطت

 .ةيعونلا
 ليهأتلا ططخ عضو يف ةيميلعتلا تارادإلا ةدعاسم ىلع لمعلا

 .ةيسسؤملاو ةيدرفلا
 فئاظولا يلغاش ليهأتل ةيدرفلا ططخلا ريوطتو دادعإ نامض

 ةطبترملا فعضلا بناوج ةجلاعمو ةوقلا بناوج زيزعتل ةيميلعتلا
 .ءادألاب

 جمارب قيرط نع ةرازولا يف ةيذيفنتلا جماربلاو عيراشملا معد
 .ايلعلا ةيملعلا تالهؤملا رامثتساو ثاعتبالاو دافيإلا

 تاجرخم معد جمارب زيزعتب موقتس يتلا ةبولطملا تاءافكلا ريوطت
 .يميلعتلا ناديملا يف ملعتلا جتاونو ميلعتلا

 .يميلعتلا ناديملاو ةرازولا يف ةيميلعتلا تادايقلا ءانب
 معد ربع ينهملا ءادألا نيسحتو يفصلا ميوقتلا جمارب زيزعت

 .ةيصصختلا تاراسملا
 ةثيدحلا تاسرامملا لضفأ مادختسا ىلع ءانب ليهأتلا جمارب ريوطت

 .ةيعونلا
 ليهأتلا ططخ عضو يف ةيميلعتلا تارادإلا ةدعاسم ىلع لمعلا

 .ةيسسؤملاو ةيدرفلا
 فئاظولا يلغاش ليهأتل ةيدرفلا ططخلا ريوطتو دادعإ نامض

 ةطبترملا فعضلا بناوج ةجلاعمو ةوقلا بناوج زيزعتل ةيميلعتلا
 .ءادألاب
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 جمانربلا فادهأ قيقحت تايجيتارتسا

 
 يف ةيميلعتلا تادايقلا ىدل يميداكألا طيطختلا ةفاقث زيزعت

 .ةرازولا زاهجو ناديملا
 .مهزيفحتو نيثعتبملاو نيدفوملا ةعباتم ماظن ريوطت

 .ةيتسجوللاو ةينورتكلإلا تامدخلا ربع ميدقتلا ةمظنأ ريوطت
 اياضق وحن ةهجلا يدفوم اهب موقي يتلا ثوحبلاو تاساردلا هيجوت

 .ماعلا ميلعتلا
 ميلعتلا تاجرخم ديوجت يف مهرودب نيدفوملا ىدل يعولا ةيمنت

 .ةيميلعتلا لولحلا راكتباو
 مل نمم نيملعملا نم مهنارقأ وحن نيثعتبملاو نيدفوملا رود ليعفت

 .ثاعتبالا وأ دافيإلا ةصرفب ضحي
 ةيعونلا جماربلا لاجم يف ةقالعلا تاذ تاهجلا عم قيسنتلا

 .ةهجوملاو
 ةنجللا نم ةدمتعم نيمدقتملل ةئفاكتم صرف حنمت ةلضافملل ريياعم ءانب

 ـه٢/٤/١٤٤١ خيراتب يناثلا اهعامتجاب ةيزكرملا
 يف ةيميلعتلا تادايقلا ىدل يميداكألا طيطختلا ةفاقث زيزعت

 .ةرازولا زاهجو ناديملا
 .مهزيفحتو نيثعتبملاو نيدفوملا ةعباتم ماظن ريوطت
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 ةعئاشلا ةلئسألا

 
 ؟ثاعتبالا وا دافيإلا جمانرب ىلع ميدقتلا ةيلآ ام /س

 لودج يف ةددحملا خيراوتلا يف سراف جمانرب ربع ًاينورتكلا ميدقتلا
 .هزواجت مدعو ميمعتلاب قفرملا ينمزلا راطإلا

 ؟ميدقتلا ةرتف يف يئاهن لوبق ىلع لوصحلا نود ميدقتلا نكمي له /س
 ةعماج نم طورشم ريغ يئاهن لوبق مدقتملا ىدل نوكي نأ بجي ،ال

 ثاعتبالا جمانرب ىلع ميدقتلل لوبق وا دافيإلا جمانرب ىلع ميدقتلل ةيموكح
. 

 ؟ميمعتلا يف روكذملا يبسنلا نزولا ىنعم /س
 الثمف نيمدقتملا نيب ةلضافملا رصانع نم ةعومجم وه يبسنلا نزولا
 ىلع لصحي٩٠ -٨٠ نم امنيب تاجرد ١٠ ىلع لصحي ٨٠-٧٠ نم سايقلا رابتخا

 ...اذكهو ةجرد ٢٠
 نأ ثاعتبا وأ دافيا قباس حيشرت نع رذتعا وأ بحسنا نمل قحي له /س

 ؟ىرخأ ةرم حيشرتلل مدقتي
 رارق رودص هل قبس نمل قحي ال هنأب ميمعتلاب ايناث نم ٧ ةرقفلا صنت
 نأب ميمعتلل ةقباسلا ماوعأ ةثالثلا لالخ كلذو باحسنا وأ ثاعتبا وأ دافيا

 .ةيلاحلا جماربلل مدقتي
 ةطخلا يف دري ملو صصخت يف لوبق ىلع لصح نمل قحي له /س

 ؟ميدقتلا
 .طقف ميمعتلاب  ةدراولا تاصصختلاو طباوضلاو طورشلاب مزتليو ،ال
 ؟هصصختب طبترملا يعونلا عوضوملا حشرملا راتخي نأ ىنعم ام /س
 يف ةحورطملا تاصصختلا نمض تاعوضوملا ىدحإ راتخي نأ دوصقملا
 .اهل عباتلا ةيميلعتلا ةرادإلاب كلذ ىلع ةعباتملاو ديكأتلا متيو ميمعتلا
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 لصحي ملو نييعماجلا تاردق رابتخا دعوم هيدل نمل نكمي له /س
 ؟جمانربلا ىلع مدقتي نأ ميدقتلا تقو ةجيتنلا ىلع

 .ميدقتلا ةرتف لالخ ةجيتنلا هل ترهظ نم الإ جمانربلا ىلع مدقتي ال
 ؟ةمداقلا تاونسلل ةددحمو ىرخأ تاصصخت حرطتس له /س

 تاصصختلا ضعب فذح وأ ةفاضإ ةرازولاب ةيزكرملا ةنجلل نكمي
 .البقتسم ةرازولا جايتحا يبلي امب دجتسملا بسح

 ؟ميدقتلل دمتعملا ستليآلا رابتخا عون ام /س
 ةلود ادع لودلا عيمجل يميداكألا ستليآلا رابتخا وه دمتعملا
 نأ املع UKVI IELTS رابتخا ىلع لوصح طرتشي ايناطيرب

 نيماع ةدمل ستليآلا رابتخا هتيحالص
 ؟ستليالا رابتخا يف ةبولطملا ةجردل ام /س

 حشرملا نوكي نأ ةيرشبلا دراوملل ةيذيفنتلا ةحئاللاو ميمعتلا صني
 .كلذ ريغ نكمي الو ىندأ دحك ٥ ةجرد ىلع  الصاح

 هل ىقبتو ةيجهنملا ةساردلا ىهنأ نم دافيإلل مدقتي نأ نكمي له /س
 ؟ثحبلا دادعإ وأ ةلاسرلا تاعاس

 ىقبت نم ىلع رصتقيو كلذل دافيالا متي ال ةمظنألاو حئاوللا قفو
 . ةيساردلا ةطخلا يف ةيجهنم تاررقم هل

 ىلع ميدقتلا ةيئاسملا ةساردلل ةقفاوم ىلع لصح نمل قحي له /س
 ؟دافيإلا

 حيشرتلا ىلع ميدقتلا ةقفاوملا نم عونلا اذه ىلع لصحي نمل قحي
 ةرتفلا يف ذفني ) ماظتنا( يحابص جمانربلا عون نوكي نأ طرش
 نم كلذ تبثي ام قافرا هيلعو انوروك ةحئاج ببسب ةيئاسملا
 .ايناث يف )ب( نم ٢ ةرقفلا يف ميمعتلا هيلع صني ام قفو ةعماجلا

 ؟اهب ىصوملا تاعماجلاب دوصقملا ام /س
 ةلثمم ميلعتلا ةرازو لبق نم ايرود ةثدحملاو ةفنصملا تاعماجلا يه

 .ةرازولا عقوم ىلع ثاعتبالا ةلاكو يف
 ؟ةنس ٤٥ رمع باستحا متي فيك /س

 .هفالخو دعاقت نم ةلودلا يف هب لومعملا قفو يرجهلا خيراتلاب
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 دافيإلا ،تاربخ ،تايافك جمانرب يف كراش نمل قحي له /س
 ؟جمانربلا ىلع ميدقتلا جراخلاب ةيدوعسلا سرادملا يف سيردتلل
 جمانربلا دعب ةمزاللا ةدملا يف هتمدخ طرشب ميدقتلا هل قحي

 .يليهأت جمانرب يأ ىلع لصحي مل نمل ةيولوألاو
 ؟ميدقتلل يملع لهؤم رخأك بستحملا لهؤملا وه ام/س

 ،مولبد ،سويرولاكب حشرملا هيلع لصح لهؤم رخآ باستحا متي
 .ريتسجام

 ؟دحاو تقو يف ثاعتبالاو دافيإلا جمانرب ىلع ميدقتلا قحي له/س
 و طورشلا قفو طقف دحاو جمانرب ىلع الإ ميدقتلا قحي ال

 .جمانرب لكل طباوضلا
 ؟نييعماجلا تاردق رابتخا ةجرد ةيحالص ةدم ام /س

 ينطولا زكرملاب اهيلع صوصنملا ةيحالصلا بسح تاونس سمخ
 .سايقلل

 تاعماجلا يف دافيإلا جمانربب قاحتلالا بلط مدقتملل قحي له /س
 ؟ةيلهألا

 .طقف ةيموكح تاعماج نم لوبقلا نوكي نأ بجي
 نأب ًاملع ميدقتلا ةعماجلا ىدل ظوفحم لوبق هيدل نمل قحي له/س

 ؟ةنس ٤٥ نم لقأ لوبقلا تقو هرمع
 اهغولب لبق ةيميداكالا ةساردلا أدب نمل ٤٥ غلب نم دافيا زوجي
 ثاعتبالا يف ةغللا ةلحرمل وأ دافيإلا يف ةيليمكتلا ةساردلا سيلو
 حشرملا ةرادإ لبق نم ميدقتلا تابلط عفر يف ًاقحال قيسنتلا متيو
 .سراف ماظن يف بلطلا عفرل ثاعتبالاو دافيإلل ةماعلا ةرادإلا عم

 ؟ةساردلا أدب نمل حيشرتلا بلط تاءارجإ يهام /س
 يف ةروكذملا تادنتسملا عيمج عفري ميمعتلا هيلع صن ام قفو

 :اهعم قفريو ثاعتبالا وأ دافيإلا بلط
 ةزاجإ/ ةيئانثتسا ةزاجإ( ةساردلا هب أدب يذلا يماظنلا دنتسملا•

 )ةقفارم ةزاجإ /ةيسارد
 يتلا ةيساردلا لوصفلا عيمج هيف ًاحضوم يميداكألا لجسلا •

 .تزيتجا
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 ؟ًاثعتبم وأ ادفوم ناك نمل يفيظولا ءادألا بستحي فيك /س

 فظوملا اهيف ناك يتلا ماوعألل يفيظولا ءادألا ةجرد باستحا متي
 ةحضوملا هجئاتنو يساردلا هلدعم قفو ثاعتبالا وأ دافيالا سأر ىلع

 .يميداكألا هلجس يف
 

 دقعلا ىلع نييعتلا باستحا متي له )ةنس ةدم ةمدخلا( ةرقف يف /س
 وأ ةلصتم ةمدخ وأ صاخلا وأ يموكحلا عاطقلا يف ناك ًءاوس

 ؟ةعطقتم
 عاطق يأ يف مدخ نم امأ ًاقالطإ بستحي ال صاخ عاطق يف لمعلا
 ءاوس ةدملا بستحتف ةلودلا ةنيزخ نم هبتار ىلع لصحو يموكح

 .ةعطقتم وأ ةلصتم تناك
 ؟ثاعتبالا وأ دافيإلاب ةصاخ ةيقرو جذامن كانه له /س

 عفرو ًاينورتكلا ميدقتلاو سراف ماظن يف طقف يلآلا ماظنلاب لمعي
 ىلإ عجرتف ميظنتلاو لمعلا جذامن امأ طقف ةبولطملا تاغوسملا
 ةرادإلل عفري الو هقيثوتو اهلمع نينقتل ثاعتبالاو دافيإلا تارادإ

 .ثاعتبالاو دافيإلل ةماعلا
 ةيبرتلا( صصختلا ىمسم تحت جردنت يتلا تاصصختلا يهام /س

 ؟ميمعتلا يف ةروكذملا )ةصاخلا
 ةريثك ةيئامنلا تاقاعالا – ةيئامنلا تاقاعالا – لماشلا ميلعتلا
 ةيسحلا تاقاعالا – راشتنالا ةليلق ةيئامنلا تاقاعالا – راشتنالا
 ةلحرمل ةماعلا سيردتلا قرطو جهانم صصخت لوبق متي له /س

 ؟هاروتكدلا
 .طقف ميمعتلا يف هيلع صوصنملا ىلع رصتقيو ،ال

 ةرادإلا يف هاروتكدلا يحشرمل ةيصخش ةلباقم لمع متي له/س
 ؟ريتسجاملا يحشرمب ةوسأ ةيميلعتلا

 نيتلباقمل هاروتكدلل حشرملا عضخي نأ ىلع ميمعتلا صن
 .اهيحشرم نيب ةلضافملل ةيميلعتلا ةرادإلا يف ىلوألا نيتيصخش
 زاتجا نمل ةرازولا زاهجب ثاعتبالاو دافيإلل ةماعلا ةرادإلا يف ةيناثلاو

 ةيميلعتلا ةرادإلا يف ةيصخشلا ةلباقملا
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 ؟ثاعتبالاو دافيإلا جمارب ىلع ميدقتلا تاربتخملا يرضحمل قحي له /س
 لخاد ةيفارشإلا وأ ةيسيردتلا لامعألا سرامي نمل ثاعتبالاو دافيإلا متي

 .ةيميلعتلا تارادإلاو ةسردملا
 وأ طورشلا دحأل فلاخم وأ هلامتكا نود بلط عفر نكمي له /س

 ؟)...سايقلا ةجرد وأ رمعلا( ثاعتبالا /دافيإلا ميمعتب ةدراولا طباوضلا
 ثيحب صقن وأ أطخ يأ نع مات لكشب ةلوؤسم ةحشرملا ةهجلا ربتعت
 ثاعتبالاو دافيإلل ةماعلا ةرادإلا نكمتتل المتكم بلطلا عفرب ةهجلا مزتلت

 .رارقلا رادصا قبست يتلا ةلضافملاو هتسارد نم
 

 دعب نع تناك ةساردلا نأ ةجحب يماظن غوسم نودب ةساردلا أدب نم /س
 ؟انوروك ةحئاج لظ يف

 ةساردلا ءدب ةرازولا وأ ةعماجلا ىلع ءاوس حئاوللاو ةمظنألا يضتقت
 هذهب ثاعتبالا وا دافيإلل ةقفاوملا نكمي ال كلذل ،يماظن غوسمب فظوملل

 . ةجحلا
 دافيإب ءاوس لهؤملا ىلع لوصحلا دعب ةمدخلا ةدم باستحا متي فيك /س

 ؟ثاعتبا وأ
 ىلع لوصحلا خيرات لالخ نمو ةحونمملا ةدملاو رارقلا قفو هباستحا متي
 ةياهن دعب ةيسارد ةزاجإب اهاضمأ يتلا ةدملا باستحا متي كلذكو ةجردلا

 .ةمدخلا يف بستحت اهنأل هثاعتبا وا هدافيا رارق
 

 هب زيمتي امب اهنيمضت عم ةيتاذلا ةريسلا عفر درو ١٧ ةرقفلا يف /س
 ؟قئاثولل دهاوش عفرت لهف )خلا..... رشابملا هريدم يأرب حشرملا

 ةرادإلا يف اهتقباطمب ىفتكيو ةيتاذلا ةريسلا ىوتحمل دهاوش يأ عفر متي ال
 ةيميلعتلا

 ؟سراف يف قلعم بلطلا نوكي نأ ىنعم ام /س
 .ةهجلا يف ةساردلاو ةعجارملا تحت لازام بلطلا نأ ينعي

 ةلثامم ةجرد ىلع لوصحلل ثاعتبالا وأ دافيإلل بلطب مدقتلا حصي له /س
 ؟ةيندملا ةمدخلا يف ةلجسمو لهؤملل

 لهؤملا تاذ لمحي نمل هاروتكدلا وأ ريتسجاملا ةساردب مدقتلا حصي ال
 .ةمظنألاو حئاولل ًاقفو
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 نم يأف سويرولاكبلا دعب يلاعلا مولبدلا ةجرد ىلع مدقتملا لصح اذا  /س

 ؟ سويرولاكبلا ما مولبدلا ريدقتلا ةجردك هل دمتعي تالهؤملا
 ةرازوب تامولعملا زكرم ىدل لجسمو ٍلاع مولبد مولبدلا عون ناك اذا
 ىلع ميدقتلل هريدقتب دتعي يذلا ريخألا لهؤملا وه نوكيف ةيرشبلا دراوملا

 .ريتسجاملا
 
 

 يف تاقفرم نمض )نييعماجلا تاردق رابتخا( سايق ةجرد قفرت له /س
 ؟ بلطلا

 نمض ةبولطملا تاردقلا رابتخا تبثي ام قافرا مدقتملا ىلع بجي ،معن
 .تاقفرملا

 
  

 هدامتعاو هعفر دعب ةعباتم ءانثا مدقتملل بلطلا رهظي مل اذا لمعلا ام /س
 ؟  ةيميلعتلا ةرادإلا وأ رشابملا سيئرلا نم

 ةرادإلا وا مدقتملا نم هدامتعاو هعفر دعب بلطلا رهظي مل لاح يف
 ميدقتل لصاوتلاو ثاعتبالاو دافيإلل ةماعلا ةرادإلا راعشا متيف ةيميلعتلا

  .معدلا


