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 Register                                                                 الجسم نك�ًلع رقنا عقومال ىدل ت مل اذإ

 Login  عقومال ىدل لبق نم الجسم تنك اذإ امأ

 تاوطخ عست نم نوكتت يتال ليجستال ةيلمع ادبت و

 

 :ىلوألا ةوطخال

 

 لوألا مسالا -1

 طسوألا مسالا نم فرح لوأ -2

 ريخألا مسالا -3

 دلبال -4

 لوقت نأ  تدرأ اذإ  الثمف نيتناخ نم نوكي نأ ىلع  رهشالب  ءدبال بجي :داليمال خيرات -5
 06 بتكت سداسال رهشال

 ةثالثال ةناخال يف ماعال بتكت  مث نيتناخ نم نوكي نأ ىلع ةيناثال ةناخال يف مويال بتكت مث

 1990 ماع نم طابش 3 داليمال خيرات ناك اذإ

 ماعال  اريخأ و مويال مث نمو رهشالب أدبن



 يناثال رهشال وه طابش

 02/03/1990 بتكن

 ؟ ضيرمال لبق نم تلخدأ تامولعمال  له -6

 

 :ةيناثال ةوطخال
 نود نم 18تحت مه نم ليجستب لبقت ال اراف ننأل 18 تحت وه نم الإ اهب موقي ال ةوطخال هذه و

 ةرشابم ذخؤتس 18 قوف تنك اذإ  كلذلو يصوال تامولعم  ةوطخال هذه يف بولطمال و يصو
 ةثالثال ةوطخلل

 

:ةثالثال ةوطخال

 
 

  

 ةلئسألا فلم يف ةروكذم  يهو ليجستال طورش و دعاوق ىلع صنت ةيقافتا نع ةرابع ةوطخال هذه
 Accept ىلع طغضالب اهيلع  ةقفاومال كيلع و ةعئاشال

 



 

 

 ةعبارال  ةوطخال 
 

تنا

 

 ناونعال نم لوألا مسقال -1
 ناونعال نم يناثال  مسقال -2
 ةنيدمال -3
 ةظفاحمال -4
 يديربال زمرال -5
 فتاهال مقر -6
 سنجال -7
 ءامتنالا -8
 قرعال -9

 نيمأتال عون -10
 ةساردال ىوتسم -11

 



  ةسماخال ةوطخال
 هفرعت صخش نع تامولعم ةفاضإب  موقت نأ كيلع ةوطخال هذه يف

       كلذ صوصخب الؤس  كيلع ضرعيسف لعفت ال نأ كناكمإبف  بغرت ال تنك  اذإ و

 

 ةسداسال ةوطخال
 ايسكاتأ كيرديرف عم كعضو فصو كيلع انه و

 
 

 
 كضارعأ  لوأ -1
 ضارعألا لوا روهظ  ءانثأ كرمع -2
 كيدل ضرمال صيخشت دنع كرمع -3
 ؟ايسكاتا كيرديرفب باصم كنأ نم تدكأت فيك -4
 ؟ ايسكاتا كيرديرفب باصم ةلئاعال نم  دحأ  يأ كانه له -5

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6 - 1 نم كيدل ايسكاتأ كيرديرف  ةجرد ددحت نأ سداسال الؤسال يف  -6
 

 يريرسال صحفال لالخ نم الإ ظحلت ال ةفيفط ضارعأ:1 ةجردال •
 هقيعت ال تالزام اهنكلو هيدل ةفيفط ضارعأ دوجوب ضيرمال كردي امدنع :2 ةجردال •

 صخش  ةدعاسمل جاتحت نأك ةلدتعم ةقاعإلا نوكت   ثيحب ةحضاو ضارعألا :3 ةجردال •
  يشمال يف رخا

  ركووالك يشمال يف ةدعاسم تاودأ صخشال جاتحي :4 ةجردال •

 المعألا ضعبب مايقال عيطتسي نكلو  كرحتم يسرك ىإل صخشلا جاتحي :5 ةجردال •

 ءيش لكب  ةدعاسملا ىإل جاتحي :6 ةجردال •
 
7    ً  ؟هعون امف ةدعاسملل ازاهج مدختست تنك اذإ�
 ؟همادختسا ىإل تررطضا رمع يأب  8



 ؟ركسال كيدل له  9
 
 

ةعباسال  ةوطخال

 
 ؟كتباصإ نم دكأتلل ينيج ليلحت ءارجإب تمق له -1
 ليلحت قيرط نع هتباصإ  دكا و ايسكاتا كيرديرفب باصم كتلئاع نم دحأ دجوي له -2

 ؟تانيج
 ؟ببيرقال اذه نيب و كنيب ةقالعال عون ام -3

 
 
 
 
 
 
 
 



 ةنماثلا ةوطخال

 
 

 ؟ماع لكشب يحصال كعضو فصت فيك      -1

 ؟طاشنال نع ةيحصال كتالح كقيعت له -2

 ؟كتايح يف ملألا لخدت ىدمام -3

 ؟بعتالب كساسحإ ىدم ام -4

 
 



ةعساتال ةوطخال

 
 

 ؟ايسكاتا كيرديرفل ةيريرس ةبرجت ياب ايالح كرتشم تنأ له -1
  ؟ايسكاتا كيرديرفل اقباس تكراش له�ًةيريرس ةبرجتب  -2
 البقتسم ةيريرس ةبرجتب ةكراشمالب�ً؟ بغرت له -3
 البقتسم ثاحبألل كمسج نم ءيش يأب عربتالب بغرت له�ً؟ -4
 ؟ام ثحبل كمسج نم ءيشب تعربت نأ و قبس له -5
 ؟ايسكاتا كيرديرفل ةيريرسال ثاحبألل ةينواعتال ةكبشلل ام ثحبب تكراش و قبس له  -6
 كيإل ةبسنالب  ةلضفمال الصتالا ةليسو -7

 
 
 
 
 
 
 
 


