
 

 

 

 

 ةعجارملاو ملعتلل ةيعجرم ةمئاق :م)4ع3'ا طئاسوو يعامتج)'ا عونلا

  يردنجلا ليلحتلا
o ؟يردنج ليلحت ءارجإ مت له 
o اب ةيدرفلا ةلودلاو ;:ايسلا قايسلل مهف كانه لهBCا ةئيبلا ىلإ ةفاضBCعIJذفنيس ثيح ةيم 

 يف( لاجرلاو ءاسنلا ىلع اهريثأت ىدمو تاسايسلاو نيناوقلا ةفرعم بلطتي اذه ؟لمعلا
 .فارعBaا ىلا ةدنتسملا تاسرامملا كلذكو )فلتخم لكشب نايحBaا ضعب
o ملا ددح لهmnا عوBaا فارعBJا ةيزييمتلا ةيعامتجBaتايتفلاو ءاسنلا ىلع رثؤت يتلا ةيساس، 

 ؟اهزيزعت نكمي يتلا ةيباجيBCا ريياعملا كلذكو
o ملل طيطختلا ةيلمع ءانثأ نايتفلاو تايتفلاو لاجرلاو ءاسنلا ةراشتساب تمق لهmnمايقلاو عو 

 ؟اهتعمج يتلا تاعومجملا ليلحتب تمق لهو ثحبلا تابلطتمو نيرامتب
o ملا ّميقت فيكmn؟ةيردنجلا تاقورفلا تاعارم ريياعمب قلعتي اميف عو 

 

  عوGHملا ةطخ
o ءاسنلا نم لكل اهقيقحت بجي يتلا ةفلتخملا تارييغتلا  مظعم رييغتلا ةيرظن ددحت له 

 ؟)كلذ ىلإ امو ءاب�Bاو جاوزBaا ،تاومحلا ،تاباشلا يأ( ؟نايتفلاو تايتفلا ، لاجرلا،
o ؤم كانه له�nهذه سايق متي  له؟ةفلتخملا تاعومجملا هذهب ةقلعتم تارييغتل تا 

 غIJبBJ  اهمادختسا متي له مث نم و اهتشقانمو ةيملعتلا ةيلمعلا ليجست متي له ؟تارييغتلا
 ؟عوmnملا ذيفنت ةدحو

o ملا يف ايلع ابصانم ءاسنلا دلقتت لهmnقلعتي اميف ءاسنلا رظن تاهجو و ءارآ يه فيك ؟عو 
 ةعانص و ذاختا يف ةكراشملاو نهئارآ نع ريبعتلل تافظوملا معدب موقت فيك ؟ جهنملاب
 ؟رارقلا
o عم لمعلاب موقت فيك �nا طئاسو نم ءاكBCعIJةكراشم ـل جيورتلا يف ةدعاسملا لجأ نم  م 

 ؟مهجمارب يف ةأرملا
o ملا ةيجهنم و ةطخ نم نيسحتلا ةيغب ةيسنجلا لئاسملا ءاربخ عم لصاوتت فيكmn؟عو 
o ملا يف ةأرملا ةكراشم نود لوحت قئاوع وأ دويق يأ كانه لهmnلاثملا ليبس ىلع( ؟عو ، 

 اهعضو ، ةيلIJقتسBJاو لقنتلا ىلع ةأرملا ةردق صقنو ،ةظفاحملا ةئيبلا ىلع ةبترتملا راث�Bا
 )؟كلذ ىلإ امو لافطBaا ةياعرب  ةقلعتم لكاشم ،لمعلا ءبع ، لجرلاب طبترملا يعامتجBJا

 ،لافطBaا ةياعر قفارم ريفوت لثم( ؟تابوعصلا هذه ىلع بلغتلل  تايجيتارتسا يأ كانه له
 )كلذ ىلإ امو ةطشنBJا و تابيردتلا تيقوت و عقوم ىلع لمعلا
o خدت يأ كانه لهIJةجلاعم ةيفيك سكعي نا هعسوب هل ططخم ثحب وا ةميق تاذو ةركتبم ت 

 عم اهتكراشمو اهقيثوت نكمي يتلا نيردنجلا نيب ةاواسملا مدع وأ تافIJتخIJل عوmnملا
 ؟ىرخأ عيراشم



 

 

 عوGHملاب ةصاخلا ةطشنM'ا نم اهريغو ةجمربلا

o ا سكعت لهBaيلحت ةطشنIًJ لIJةصاخلا قئاقحلا ىلا ةفاضإ ةفلتخملا فواخملاو تاجايتح 
 ،ثادحBaا / تابيردتلا تيقوتو عقوم لاثملا ليبس ىلع ؟نايتفلاو تايتفلاو لاجرلاو ءاسنلاب
 ءابعأ رابتعBJا نيعب ذخBJاو رظنلا ،لافطBaا ةياعر قفارم ،اهلوانت متي يتلا تاعوضوملا عاونأو
 ؟لمعلا
o او روكذلا نيمهاسملا نيب نزاوت لهBCا ربس ييفحص ،ءاربخلا( ثانBا ،ءار�Baتمت نيذلا صاخش 

 ؟لاجرلاو ءاسنلا تاوصأ يف عونت ةظحIJمو عامس اننكمي له ؟)ةداقلاو ،مهتلباقم
o اياضق" طقف سيل يأ( اياضقلا نم ةعونتم ةعومجم شقانت ةيئاسن اًتاوصأ عمسن له 

 ؟)'ةأرملا
o لاجرلا ىلع جمانربلا يف ةلوانتملا عيضاوملا ريثأت ةقيرط ىلع ءوضلا طيلستب موقت له 

 ؟)ءاضتقBJا دنع( فلتخم لكشب ءاسنلاو
o ا كتطشنأ لوانتت لهBaا لخاد نيسنجلل ةيديلقتلا راودBa:nجيورتلاب موقت لهو عمتجملاو ة 

 ؟ةيباجيBCا تارييغتلل
o ؟نيردنجلا نيب ةيبلسلا ةيطمنلا روصلا كجمارب ىدحتت له 
o لهو عمتجملا يف تادئارو اهب ىذتحي جذامن ،تايوق رارق تاعناصك ءاسنلا ليثمتب موقت له 

 ؟اهنوقلتي يتلا تايدحتلا ىلع بلغتلا قرط مهل نيبت
o نجلا عونلا ىلع مئاقلا فنعلا لثم( صاخ لكشب ةساسح اياضق جلاعي جمانربلا ناك اذإ�; 

 سيل ىوتحملا نا نامضل ءاربخلا نم ةروشملا ىلع لوصحلل ىعست تنأ له ،)يعامتجBJا
  ؟اًمداص

o  س ةيامح  ؟معدلاو ةدعاسملا طوطخب ةقلعتم تامولعم ريفوتIJ؟نيمهاسملا ةيهافرو ةم 
o ؟اهمهفو كجمارب ىلإ ةأرملا لوصو نيسحت ىلع ةيعوتلاو فيقثتلا ةطشنأ لمعت فيك 
o ؟جمانربلا يف ةراثملا اياضقلا ةشقانمل ةيلحملا تاعمتجملا معدب موقت فيك 

 

 روهمجلا

o رمعلا( اضيأ مهنع هفرعن يذلا ام ؟)ماظتناب( مهيلإ انلصو نيذلا لاجرلاو ءاسنلا ددع مك ، 
 لئاسو ىلإ لوصولا ىلع ةردقلا ؟يداصتقBJاو يعامتجBJا عضولا ، يميلعتلا ىوتسملا
 ؟)مهعقوم ؛ مIJعBCا
o ا لاجرلاو تايتفلاو ءاسنلل ةبسانم ثبلا ديعاوم لهBJوBJو ىدم ررقي يذلا ةلئاعلا يف نم ؟د 

 ؟فتاهلا / ويدارلا / نويزفلتلا لامعتسا ةيفيك
o ا نم 'روهمجلا هدجي يذلا امBCام ؟ امهلم هنوربتعي يذلا امو ديفم ريغو اًديفم 'روكذلاو ثان 

 ؟اذاملو لقأ مهبجعي يذلا
o يف نوبغري يتلا تاعوضوملا يه امو جمانربلا ىوتحم يف روهمجلا اهدجي يتلا تارغثلا ام 

 ؟ىرخأ ةرم اهلوانت يف نوبغري BJ يتلا كلت يه ام و اددجم اهتيؤر



 

o ا قرطلا يه امBaبجي هنأ رعشت ء;� يأ دجوي له ؟ءاسنلا ىلإ لوصولا يف ةيلاعف رثك 
 ؟ثانBCا نم روهمجلا دادعأ ةدايزل هب مايقلا كنكمي وا كيلع

 

  لاجرلا و ءاسنلا نم لك ىلع عوGHملا ريثأت

o ؟اذامل ؟ةدوصقم ريغ ةقيرطب لاجرلاو ءاسنلا نيب تاريثأتلا فلتخت له 
o ملا ققحي لهmn؟ لاجرلا و ءاسنلا نم ريهامجلا نيب هفادهأ عو 
o ملل لهmnمدعو تاقورفلا زيزعت ريثأتلا اذه نوكي نأ نكمي له ؟دوصقم ريغ ريثأت يأ عو 

 ؟نيردنجلا نيب ةاواسملا
o تخاب ريثأتلا فلتخي لهIJا لماوعلا فBa؟ىرخ 
o ملا ناك اذإ ام لوح هفرعن يذلا امmn؟ نيردنجلا نيب ةاواسملا مدع ةرهاظ نم للقي عو  

 


