
 
 

 
 

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن وه ام -1

 ةيلمع ليهستل ممصم ماظن وهو ،ةيدوعسلا تاعوفدملا هريوطت ىلع تلمع يدوعسلا يزكرملا كنبلل كولمم ”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن

 ةعاس 24 لالخ يروف لكشب متتل ةميقلا ةضفخنم ةيلاملا تالاوحلا لابقتساو لاسرإ ةيلمع عيرستو ةيلحملا كونبلا نيب ةميقلا ةضفخنم ةيلاملا تالاوحلا

 وأ لاوجلا مقر( لثم نابيآلا نع ةليدبلا تافرعملا مادختسا لثم تامدخلا ضعبل ةيفاضإ تازيم نييعت بناج ىلإ ةنسلا مايأ لاوطو عوبسألا رادم ىلعو

 .ديفتسم ليعفت وأ ةفاضإ نودب ليوحتلل )ينورتكلإلا ديربلا وأ ةماقإلا وأ ةينطولا ةيوهلا مقر

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن تايباجيإ زربأ يه ام -2

 ةفاضإ بناج ىلإ تالاوحلا لابقتساو لاسرإ ةيلمع عيرستو ةيلحملا كونبلا نيب تالاوحلا ةيلمع ليهستل ممصم ”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن نإ

 :اهزربأ نم تامدخلا ضعبل ةيفاضإ تازيم

 ةنسلا مايأ لاوطو ةعاس 24 لالخو عوبسألا رادم ىلع لاومألا ليوحت ةيناكمإ -

 ينورتكلإلا ديربلا وأ ةماقإلا وأ ةينطولا ةيوهلا مقر وأ لاوجلا مقر لثم ليوحتلل ةليدب تافرعم مادختسا ةيناكمإ -

 ةعيرسلا تالاوحلا تايلمع دح يف ديفتسم ليعفت وأ ةفاضإ ىلإ ةجاحلا نود ليوحتلا ةيناكمإ -

 

 ؟ةيلود تالاوح ءارجإب عيرس ماظن حمسي له -3

 .ةيلودلا تالاوحلا لمشي الو طقف ةيلحملا ةيلاملا تالاوحلاب ينعم ”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن -

 

  ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن ربع تالاوحلل يموي دح دجوي له -4

 يف اهتجلاعم متيس هنإف ماظنلا تايلمع دح زواجتت ةيلمع نأ يأ ثيحب لاير 20,000 وهو ماظنلا تايلمعل دح دجوي نكل ،تالاوحلل يموي دح دجوي ال ال

 زواجتي ال يذلا ليمعلا لبِق نم نيعُملا "ةعيرسلا ةلاوحلا" دح ةزيمل رخآ دح دجوي امنيب .ةعيرسلا ةيلاملا تاليوحتلل يدوعسلا ماظنلل ةيمسرلا لمعلا تاقوأ

  .ةدحاولا ةيلمعلل لاير 2,500 وهو ىصقألا دحلا

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن تامدخ نم ةدافتسالل ةيكذلا ةزهجألاب صاخ قيبطت دجوي له -5

 ةركتبم تامدخ ميدقتل يكنبلاو يلاملا عاطقلل ةمدقم ةيتحت ةينب وه عيرس ماظن نإ ثيح ،”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظنب صاخ قيبطت دجوي ال ال

 .ةينورتكلإلا كنبلا تاونق ربع ”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن تامدخ نم ةدافتسالا مكنكمي ،مهئالمعل

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن مادختساب ةيكنب ةلاوح ءارجإ يننكمي فيك -6

 كنبلا تاونق ىدحإ ىلإ لوخدلا ربع ةليدبلا تافرعملا وأ نابيآلا مقر مادختساب يلحم كنب يأ يف هب بغرت باسح يأ ىلإ كتاباسح نم ليوحتلا كنكمي

 :يلاتلا لمعو ةينورتكلإلا

 كب صاخلا ةينورتكلإلا كنبلا تاونق ىلإ لوخدلا ليجست ليجستب مق

  تالاوح رايخ ىلع رقنا .1

 ةيلحم تالاوح رتخا .2

 ةينطولا ةيوهلا مقر ،لاوجلا( لثم ةليدبلا تافرعملا مدختست تنك لاح يفو عفدلا ليصافت ةئبعتب مق .3

 كيدل نيديفتسملا ةمئاق نمض ديفتسملا ةفاضإ ىلإ ةجاحب نوكت نلف )ينورتكلإلا ديربلا وأ ةماقإلا وأ

  ديفتسملا تامولعم عيمج نم دكأتلاو فرعملا عون رتخا .4

  ةلاوحلا ةيلمع مامتإب مق .5

 ةيلمعلا حاجنب كراعشإل ةلاسر كلصتس .6

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن لالخ نم ةذفنملا ةيلاملا ةلاوحلا لوصو تقولا نم قرغتسي مك -7

 ىلعو ةعاس 24 لالخ يروف لكشب متتل ةيلحملا كونبلا نيب ةميقلا ةضفخنم ةيلاملا تالاوحلا ةيلمع ليهستل ممصم ”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن

 .ةدودعم ٍناوث ”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن ربع ةيروفلا تالاوحلا قرغتست ،ةنسلا مايأ لاوطو عوبسألا رادم

 ةعئاشلا ةلئسألا



 
 

 
 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن يف "ةعيرسلا ةلاوحلا" ـب دوصقملا ام -8

 ليعفتو ةفاضإ ىلإ ةجاحلا نودب ةيلاملا تالاوحلا لاسرإ ليمعلل نكُمي ثيحب ،”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن قيرط نع ةمدقم ةديدج ةزيم يه

 ربع كلذو ةدحاولا ةيلمعلل ىصقأ دحك لاير 2500 ىتح ىلوألا ةرملل ةعيرسلا ةلاوحلا ةيلمع دح عفر ليمعلا ىلع بجوتي ةزيملا هذه ليعفتلو ،ديفتسملا

 .ةينورتكلإلا كنبلا تاونق

 

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن ربع ليوحت ةيلمع ءارجإل ديفتسملا ليعفتو ةفاضإ ّيلع بجي له -9

 .لاير 2500 ىلإ اهتميق لصت يتلا تايلمعلل "ةعيرس ةلاوح" رايخ مادختساب ديفتسم ليعفتو ةفاضإ نودب ليوحتلا كنكمي ،كلذ بجوتي ال ال

 

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن يف ةعيرسلا ةلاوحلا رايخ ليعفت يننكمي فيك -10

 قيرط نع كلذو كيدل ديفتسملا ليعفت وأ ةفاضإ ىلإ ةجاحلا نود ليوحتلا ةيناكمإ رايخلا اذه كحنمي ثيح تئش ىتم ةعيرسلا ةلاوحلا رايخ ليعفت كنكمي

 ،ةدحاولا ةيلمعلل ىصقأ دحك لاير 2500 ىلإ ىلوألا ةرملل كب صاخلا ةعيرسلا ةلاوحلا تايلمع دح عفرو ،ةينورتكلإلا كنبلا تاونق ىدحإ ىلع لوخدلا

 .ةينورتكلالا كنبلا تاونق لالخ نم هضفخ وأ هعفر يف بغرت تنك ًءاوس دحلا اذه يف مكحتلا ًالبقتسم كنكميو

 

 

  ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن يف يب ةصاخلا ةعيرسلا ةلاوحلا رايخ فاقيإ عيطتسأ له -11

 رفص ىلإ ةعيرسلا تالاوحلا يف تايلمعلا دح طبضو ةينورتكلإلا كنبلا تاونق ىدحإل لوخدلا ربع تئش ىتم ةعيرسلا ةلاوحلا رايخ فاقيإ عيطتست ،معن

  .ليوحت ةيلمع يأ ذيفنت لبق ،هليعفتو ديفتسملا ةفاضإ كلذ ىلع بترتيس هنأ اًملع ،لاير

 

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن يف ةيروفلا تالاوحلل تايلمعلا دودح يه ام -12

 :ماظنلا ربع تالاوحلا ىلع ةقبطم دودح كانه دجوي نكل يموي دحب ةطبترم ريغ ”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن يف ةيروفلا تالاوحلا تايلمع نإ

 ماظن قيرط نع ةيلمعلا ةجلاعم متيسف ،دحلا اذه ةيلمعلا غلبم زواجت لاح يف ،لاير 20,000 اًيلاح ماظنلا تالاوحل ىصقألا دحلا - ةيداعلا ةلاوحلا دح .1

  .عيرس

 ةدحاولا ةيلمعلل لاير 2500 ىصقألا دحلا زواجتي ال امب ليمعلا ةبغر بسح دحلا اذه نييعت نكمي – ةعيرسلا ةلاوحلا دح .2

 

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن مادختسا دنع ةيلام ةلاوح يأب مايقلا دنع تاراعشإ ينلصت له -13

 ماظن ربع هب موقت ءارجإ يأ نع ينورتكلإلا ديربلا وأ كونبلا تاقيبطت تاراعشإ ربع اًيرايتخاو ةريصقلا ةيصنلا لئاسرلا ربع ةيهيبنت تاراعشإ كلصتس ،معن

 .ةيلاملا تالاوحلا كلذ لمشيو ”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا

 

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن يف ةيلاملا تالاوحلا ةلاح يه ام -14

 :نيلامتحا لمحت ”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن ربع ةيلاملا تالاوحلا نإ

 .حاجنب كب صاخلا ديفتسملا باسح ىلإ ةلاوحلا لاسرإ مت هنأ ينعي – ةلوبقم .１

 .ببسلاب كراعشإب كب صاخلا كنبلا موقيسو تلشف ةيلمعلا نأ ينعي – ةضوفرم .２

 

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن ربع ةيكنبلا ةلاوحلا ةيلمع تضفر اذإ ثدحيس اذام -15

 .ضفرلا بابسأب كراعشإب كنبلا موقيسو ةلاوحلا غلبم مصخ متي نل



 
 

 
 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن يف يكنبلا يباسحب اهطبر نكمي يتلا ةليدبلا تافرعملاب دوصقملا ام -16

 تالاوحلا لابقتساو لاسرإ لالخ نم كلذو ،نيديفتسملا ةبرجت نيسحت اهنأش نم يتلا ةلوهسلاو ةعرسلاب ”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن زيمتي

 :تافرعملا هذه مهأ نمو نابيآلا مقر لاخدإ ىلإ ةجاحلا نود ةيروفلا ةيلاملا

 لاوجلا مقر -

  ةماقإلا مقر وأ ةينطولا ةيوهلا مقر -

 ينورتكلإلا ديربلا -

 

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن يف ةليدبلا تافرعملا ةرادإ تامدخ يه ام -17

 كنكمت ثيح ينورتكلإلا ديربلا وأ ةماقإلا وأ ةينطولا ةيوهلا مقر لاوجلا مقر يه ”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن يف ةليدبلا تافرعملاب دوصقملا نإ

 :لمشتو ةينورتكلإلا كنبلا تاونق ربع هب بغرت ليدعت يأ ءارجإ كنكميو اهلابقتسا وأ ةيلاملا تالاوحلا لاسرإ نم ةليدبلا تافرعملا

 فاضم نابيأ مقر ىلإ ديدج فرعم ةفاضإ .1

 فاضم نابيأ مقرب طبترم قباس فرعم فذح .2

 نابيألاب طبترم يلاح فرعم ليدعت .3

 .ةريصقلا لئاسرلا قيرط نع هب تمق يذلا ءارجإلا ةلاحب كراعشإ متيس .4

 

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن يف ةليدب تافرعم ةفاضإ يننكمي فيك -18

 :لالخ نم كلذو ،كئاقدصأ وأ كبراقأ نم يأل كب صاخلا نابيآلا مقر لاسرإ ىلإ كنم ةجاحلا نود ةيروفلا تالاوحلا لابقتسا نم كنكمي

 كب صاخلا ةينورتكلإلا كنبلا تاونق ىلإ لوخدلا ليجست -1

 )ًاقباس ةقفاوملا مدع لاح يف( ماظنلا عم ةليدبلا تافرعملا ةكراشم ىلع ةقفاوملا -1

 ةليدبلا تافرعملا ةرادإ ةحفص ىلإ لوخدلا -2
 نابيآلا مقرب هطبر يف بغرت يذلا ليدبلا فرعملا عون ديدحت -3
 ةبولطملا تانايبلا ةئبعت -4
 ةفاضإ ىلع رقنلا -5
 ةفاضإلا حاجنب كراعشإل ةريصق ةلاسر كلصتس -6

 

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن يف ةليدبلا تافرعملا طبر ءاغلإ عيطتسأ له -19

 ةلاح يف اًملع ،ةينورتكلإلا كنبلا تاونق ىدحإل لوخدلا ربع تئش ىتم ”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظنب ةليدبلا تافرعملا طبر ءاغلإ عيطتست ،معن

 .كل ليوحتلاب بغري نم لكل كب صاخلا نابيآلا مقر لاسرإ ةرم لك يف كنم بلطتيسأ ءاغلإلا

 

 كب صاخلا ةينورتكلإلا كنبلا تاونق ىلإ لوخدلا ليجست -1

 ةليدبلا تافرعملا ةرادإ ةحفص ىلإ لوخدلا -2
 هفذح يف بغرت يذلا ليدبلا فرعملا عون ديدحت -3
 فذح ىلع رقنلا -4
 فذحلا حاجنب كراعشإل ةريصق ةلاسر كلصتس -5

 

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن يف ةيلاملا تالاوحلا ىدحإ ىلع ضارتعالا عيطتسأ له -20

 .ةلاوحلا نأشب مالعتسا وأ ضارتعا ميدقتل كب صاخلا كنبلا عم لصاوتلا ربع كباسحل ةدراو وأ ةرداص ةيلمع يأ ىلع ضارتعالا كنكمي معن



 
 

 
 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن ربع ةئطاخ ةلاوح ةيلمع غلبم دادرتسا عيطتسأ له  -21

 .كلذ ءارو ببسلاو ةيلمعلا دادرتسا يف كتبغر نع مهغالبإو كب صاخلا كنبلا عم لصاوتلا ربع ،ةيلمعلا غلبم دادرتسا كنكمي معن

 

 

 تاعوفدملا ماظن عم يتامولعم ةكراشم ىلع ةقفاوملا لبق ةليدبلا تافرعملا لالخ نم ةيروفلا تالاوحلا لابقتسا نكمي له -22
  ؟”عيرس“ ةيروفلا

 كنبلا تاونق ىدحإ ىلإ لوخدلا دعب ةليدبلا تافرعملا مادختساب كباسح ىلإ ةدراولا تالاوحلا لابقتسا ليعفت كنكمي ،كلذ كنكمي ال ال

 .ةيصاخلا هذه نم ةدافتسالل ماظنلا عم ةليدبلا تافرعملا ةكراشم ىلع ةقفاوملاو ةينورتكلإلا

 

 

 تاقيبطت ،يلآلا فرصلا زاهج ،يفرصملا فتاهلا كلذ لمشيل ،ةينورتكلإلا اهتاونقو كونبلا عيمج ىدل ةرفوتم ةمدخلا نوكتس له -23

 ؟ةدحاو ةانق ىلع ةرصتقم ةمدخلا نأ مأ ،كونبلا

 عيمج يف اًبيرق رفوتتسو )ىلوألا ةلحرملا يف تنرتنإلا ةيفرصمو ةيكذلا ةزهجألا تاقيبطت( ،ةينورتكلإلا كونبلا تاونق يف ةرفوتم ةمدخلا نوكتس معن

 .يفرصملا فتاهلاو يلآلا فارصلا ةزهجأ لثم ةيكنبلا تاونقلا

 

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن ربع ةيروفلا تالاوحلا لابقتسا ليعفت يننكمي فيك -24

 :يلاتلا مامتإ دعب ةليدبلا تافرعملا مادختساب كباسح ىلإ ةدراولا تالاوحلا لابقتسا كنكمي

 كب صاخلا ةينورتكلإلا كنبلا تاونق ىلإ لوخدلا ليجستلا -1

 :اًقباس ةقفاوملا مدع لاح يف ”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن عم كتامولعم ةكراشم ىلع ةقفاوملا -2

 ةليدبلا تافرعملا ةرادإ ةحفص ىلإ لوخدلا -3

 هتفاضإ يف بغرت يذلا ليدبلا فرعملا عون ديدحت -4
 ةبولطملا تانايبلا ةئبعت -5
 ةفاضإ ىلع رقنلا -6

 ماظنلا عم ةليدبلا تافرعملا ةكراشم ىلع ةقفاوملا -7
 ةفاضإلا حاجنب كراعشإل ةريصق ةلاسر كلصتس -8

 

 

 ؟”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن ربع عم ةليدبلا تافرعملا تانايب عيمج ةكراشم ءاغلإ يننكمي فيك -25

 :لالخ نم كلذو ”عيرس“ ةيروفلا تاعوفدملا ماظن عم ةليدبلا تافرعملا تانايب ةكراشم ءاغلإ كنكمي

 

 كب صاخلا ةينورتكلإلا كنبلا تاونق ىلإ لوخدلا ليجستلا -1

 يكنبلا كباسحب ةصاخلا تادادعإلا ةحفص ىلع لوخدلا -2

 ءاغلإ ىلع رقنلا -3
 ءاغلإلا حاجنب كراعشإل ةريصق ةلاسر كلصتس -4

 

 


