
 

1   ص – ةیارد سورد ةطخ 
 

 1 مقر ةیلاعفلا
 
 :سردلا ةطخ
 نییمالعإلا ءاطشنلا قئاوع
 ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف
 
 :ةدملا

 ةقیقد 50 يلاوح
 

 

 ةماع ةحمل

 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف نييمالعإلا ءاطشنلا لمع نود لوحت يتلا قئاوعلا ىلع سردلا اذه يف نوكراشملا فرعتي

 ةريغص تاعومجم نمضً اعم نوكراشملا لمعي ،ةحورطملا اياضقلا ضرعت يتلا تاهويرانيسلا صوصن ةءارق دعبو .ايقيرفأ

 كلذو عقاولا ضرأ ىلع نولمعي نييمالعإ ءاطشنل ةيقيقح ةلثمأ عم لولحلا هذه ةنراقم كلذ يليو .لولحلا طابنتسا فدهب

 راوح لالخ نمو .ةيقيقحلا ةلثمألا ىلعً ءانب ةحرتقملا لولحلا ليدعت ةيفيكو فالتخالاو هباشتلا هجوأ لوح رواحتلا ةيغب

 .ةفلتخملا تاهويرانيسلا نيب ام ةكرتشملا طاقنلا ىلإ نوكراشملا ريشي يماتخ

 

 ةيميلعتلا جئاتنلا

 :نم نوكراشملا نكمتيس

 ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف نويمالعإلا ءاطشنلا اههجاوي يتلا قئاوعلا مهف ةيادب •
 ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف نييمالعإلا ءاطشنلا ىدل ةكرتشملا تايدحتلل ةلمتحملا لولحلا ديدحت •

 

 داوملاو ريضحتلا

 ةريغص تاعومجم نمضو ينواعت لكشب صوصنلا ريرحت لجأ نم نيكراشملل رتافد ةتس ءاشنإ :ىلوألا ةوطخلا
   /http://demo.firepad.io طبارلا ىلع حاتم وه امل لثامم ينورتكلإ رتفد يأ وأ قرولاو ملقلا مدختسا •

 لكشبو ةيلاتلا ةلئسألا ىلع نوكراشملا بيجي يك ةتسلا رتافدلا نم رتفد لك ىلع دحاو ويرانيس جاردإ :ةيناثلا ةوطخلا
 :ينواعت

  ؟ةبذاك اهنأً اقحال نَّيبت ةيرابخإ ةصق كعقوم رشن لاحب لعفتس اذام :۱ ةعومجملا •

 ؟ءابرهكلا تعطقناو يتوص ريرقت ميلست دعوم كيدل ناك نإ لعفتس اذام :۲ ةعومجملا •



 

2   ص – ةیارد سورد ةطخ 
 

 1 مقر ةیلاعفلا
 
 :سردلا ةطخ
 نییمالعإلا ءاطشنلا قئاوع
 ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف
 
 :ةدملا

 ةقیقد 50 يلاوح
 

 يتلا تنرتنإلا عقاوم بواجتت ملو ،يمقرلا يمالعإلا طاشنلا لوح بيردت ءاطعإب موقت تنك اذإ :۳ ةعومجملا •

 ؟فرصتت فيك ،اهمدختست

 فيك ،كقيرف ءاضعأ مظعم اهعم ذخأت وأ لقتعتو ةفينع ةقيرطب كبتكم ةطرشلا تاوق مهادت :٤ ةعومجملا •

 ؟فرصتت

 كعقوم رظحبً اضيأ بلاطو ينوناق ريغ هنأب كروشنم يلحم يموكح وضع مهتا ول فرصتت فيك :٥ ةعومجملا •

 ؟تنرتنإلا ةكبش ىلع

 مالعإلاب نوقثي الو ةيمالعإلا كتصنم نولهجي سانأ عم تالباقمب مايقلا تدرأ لاحب فرصتت فيك :٦ ةعومجملا •

 ؟ًامومع

 /https://www.diraya.media  :ةيارد عقوم ىلإ لوصولل ريضحتلا :ةثلاثلا ةوطخلا

 

 لمعلا ةيلآ

 )ةعومجم لك نمض صاخشأ ٤ ىلإ ۳ لثمألا عضولا( ةريغص تاعومجم تس ىلإ نيكراشملا ميسقت :ىلوألا ةوطخلا

 .رتفدلا يف صنلا ىلإ لوصولا ريضحتو دحاو ويرانيسب ةعومجم لك فيلكت :ةيناثلا ةوطخلا

 لح )۱ :لوانتت تايجيتارتسا ريوطتل كلذو قئاقد ۱۰ ةدمل ةريغص تاعومجم نمض نوكراشملا لمعي :ةثلاثلا ةوطخلا

 )ىدملا ةديعبلا لولحلا( تاسرامملا لضفأ )۲ و )ةيروفلا لولحلا( لكاشملا

 ةظحالم لجأ نم كلذو ،ةيارد عقوم ىلع يقيقح لاثم يف قيقدتلاب نوكراشملا موقي ةيفاضإ قئاقد ۱۰ لالخ :ةعبارلا ةوطخلا

 .يعقاولا لاثملا ىلع ًءانب اهليدعت ةيفيكو ةحرتقملا ةيتاذلا مهلولح عم هباشتلاو فالتخالا هجوأ
 نانبل ويرانيس – ۲ ةعومجملا •

   نيطسلف ويرانيس – ۲ ةعومجملا

  قارعلا ويرانيس – ۳ ةعومجملا •
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 رصم ويرانيس – ٤ ةعومجملا •
 ندرألا ويرانيس – ٥ ةعومجملا •
 سنوت ويرانيس – ٦ ةعومجملا •

 
 اهلولح ليدعت ةيفيكو ىرخألا ولت ةدحاو اهلولح تسلا تاعومجملا مدقت ،ةقيقد ۲۰ يلاوح لالخ :ةسماخلا ةوطخلا

 .يعقاولا لاثملا ىلعً ءانب ةحرتقملا

 تاهويرانيسلا يف ةكرتشملا طاقنلا ديدحت لوح نيكراشملا عم قئاقد ۱۰ هتدم يماتخ راوح ريسيتب مق :ةسداسلا ةوطخلا

 :مهلأساو ةفلتخملا

 ؟ةلودلا اهضرفت يتلا قئاوعلا يه ام •

 ؟ةيتحتلا ةينبلا يف فعضلا نع ةمجانلا قئاوعلا له ام •

 ؟نييمالعإلا نيمدختسملا كارشإ يف اهديدحتب تمق يتلا قئاوعلا يه ام •

 ؟اهديدحت مت يتلا ةكرتشملا تايدحتلا ةهجاومل ةلمتحملا ىلضفلا تاسرامملا يه ام •


