
 

1   ةحفصلا – ةیارد سورد ةطخ 
 

 2 مقر ةیلاعفلا
 :سردلا ةطخ
 نییمالعإلا ءاطشنلا تاسایسو لمع تایلآ
 ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف
 :ةدملا

 ةقیقد 50 يلاوح
 

 ةماع ةحمل

 ةقطنم يف يمالعإلا طاشنلا هِّجوت يتلا ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاسايسلاو تاءارجإلا ىلع سردلا اذه يف نوكراشملا فرعتي

 ديدحت لجأ نم ةريغص تاعومجم نمضً اعم نولمعي ةلاحلا تاسارد ضارعتسا دعبو .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا

 ددحي يماتخ راوح لالخ نمو  .ةكراشملاو ،لوصولاو ،ميظنتلا يف نويمالعإلا نوطشانلا اهعبتي يتلا ةفلتخملا تاسرامملا

 .ةفلتخملا ةلاحلا تاسارد نيب ةكرتشملا طاقنلا نوكراشملا
 

 ةيميلعتلا جئاتنلا

 :نم نوكراشملا نكمتيس

 طسوألا قرشلا ةقطنم يف نييمالعإلا ءاطشنلا هِّجوت يتلا ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاسايسلاو تاءارجإلا كاردإ يف ءدبلا •  

 ايقيرفأ لامشو
 ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف نويمالعإلا نوطشانلا اهعبتي يتلا ةفلتخملا تاسرامملا يف هباشتلا هجوأ ديدحت • 
 .ةكراشملاو ،لوصولاو ،ميظنتلا يف
 

  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 ينورتكلا رتفد يأ وأ قرولاو ملقلا مدختسا •  

 ءارجإللً اقفو ينواعت لكشب ةلئسألا ىلع نوكراشملا بيجي يك ةتسلا رتافدلا ىلع ةدحاو ةلاح ةسارد جاردإ :ةيناثلا ةوطخلا
 :يلاتلا

  نانبل  ةلاح ةسارد  – ۱ ةعومجملا •  
  نيطسلف ةلاح ةسارد – ۲ ةعومجملا •  



 

2   ةحفصلا – ةیارد سورد ةطخ 
 

 2 مقر ةیلاعفلا
 :سردلا ةطخ
 نییمالعإلا ءاطشنلا تاسایسو لمع تایلآ
 ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف
 :ةدملا

 ةقیقد 50 يلاوح
 

  قارعلا ةلاح ةسارد – ۳ ةعومجملا •  

  رصم ةلاح ةسارد – ٤ ةعومجملا •  

  ندرألا ةلاح ةسارد – ٥ ةعومجمل •  
  سنوت ةلاح ةسارد – ٦ ةعومجملا •  

 

 لمعلا ةيلآ

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

 اهرتفد ىلإ لوصولا نم اهنيكمتو ةدحاو ةلاح ةساردب ةعومجم لك فيلكت :ةيناثلا ةوطخلا

 تاسرامملا ديدحتو ةلاحلا تاسارد ىلع عالطالل ةقيقد ۱٥ ةدمل ةريغص تاعومجم نمض نوكراشملا لمعي :ةثلاثلا ةوطخلا

 :ةيلاتلا تالؤاستلا ىلع ةباجإلا يف مهدعاست يتلا

 فيك – كب ةصاخلا ةلاحلا ةساردل ةيميظنتلا تاسرامملا هجوت يتلا ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاءارجإلاو تاسايسلا يه ام •  
 ؟هب نوموقي امب نوموقي

 ؟يمالعإلا ىوتحملا ىلإ لوصولا ةيناكمإ ىلع تاسرامملا هذه رثؤت فيك •
 ؟مالعإلا لئاسو يمدختسم دنع ةكراشملا تاسرامملا هذه ززعت فيك •
 ؟ةمادتسالا معدت وأ ةيلالقتسالا ىلع تاسرامملا هذه ظفاحت فيك •

 نيكمت لجأ نم راوحلا هيجوتل هالعأ ةلئسألا مدختسا .ةقيقد ۲٥ ةدمل نيكراشملا عم راوح ريسيتب مق :ةعبارلا ةوطخلا

 .مهثاحبأ جئاتن كراشت نم نيكراشملا

 ةفلتخملا ةلاحلا تاسارد يف ةكرتشملا لماوعلا ديدحتل قئاقد ۱۰ ةدمل نيكراشملا عم يماتخ راوح ريسيتب مق :ةسماخلا ةوطخلا

 :مهلأساو

 ؟ةلاحلا تاسارد نمض اهديدحت نكمي يتلا ةكرتشملا تاسرامملا يه ام •  
 ؟ةرطيسملا وأ ةيسيئرلا مالعإلا لئاسو يف ةعبتملا كلت نع نييمالعإلا ءاطشنلا تاسايسو تايلآ فلتخت فيك •  


