
: ةيلاتلا عيضاوملا  يف  ةلئسأ  ىلع  نايبتسالا  اذه  يوتحي 
كتيبو كتلئاع ، تنأ ،

كتايح ىلإ  رظنت  فيك 
كتسردم

سوردلا تاقوأو  ةسردملا  يف  صصحلا  جمانرب 
ةسردملا يف  ّةيبرعلا  ةغللا  ملعت 

ةءارقلا ىلإ  كترظن 
.ّةقدلا نم  ٍردق  ربكأب  هنع  بجأو  نعَمِتب  لاؤس  ّلك  أرقا  كلضف  نم 

.نايبتسالا اذه  يف  ةلئسألا  نم  ةفلتخم  عاونأ  كانه  ّنأ  هبتنا 
.تنأ كل  ةمئالملا  تاباجإلا  َرتخا  .ةلئسألا  نع  ةئطاخ ) " ) ةحيحص ريغ   " وأ ةحيحص "  " تاباجإ دجوت  ال  نايبتسالا ،، اذه  يف 

.ام ٍلاؤس  نع  ةباجإلا  ّةيفيك  نم  ًاّدكأتُم  ُنكت  مل  نإ  وأ  ام ، ءيش  مهف  تبعصتسا  نإ  ةدعاسملا  بلط  كِنكُمي 
ءزجلا ىلإ  لوّزنلل  ّرجلا  طيرش  مادختسا  ىلإ  تالاحلا  ضعب  يف  جاتحت  دق  .ةشاشلا  لفسأ  يف  ىرسيلا  ةيوازلا  يف  َرْهَظي  يلاتلا  لاؤسلا  ىلإ  لاقتنالا  ّرز  ّنأ  ْظحال  ًءاجر ،

.يلاتلا لاؤسلا  ىلإ  لاقتنالا  ّرز  ىلإ  لوصوللو  ةشاشلا  نم  ّيلفسلا 
.ذيملت ّيأل  ّةيصخشلا  ّةيوهلا  نع  فشكت  ٍةقيرطب ال  ّةيلامجإ  تّالدعُمو  جئاتن  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  نيرخآ  ذيمالت  تاباجإ  عم  كتاباجإ  جمد  ّمتيس 

.كتاباجإ عيمج  ّةيّرس  ىلع  ظافحلا  ّمتيس 
.ءاوس ّدح  ىلع  تاذيملتلاو  ذيمالتلل  ةهجوُم  اّهنكلو  ّركذملا ، ةغيصب  ةبوتكم  نايبتسالا  اذه  يف  ةلئسألاو  تاميلعتلا 

.ءاوس دح  ىلع  تاملعملاو  نيملعملا  ّصخت  اّهنكل  ركذملا ، ةغيصب  ةبوتكم  ملعملا  نع  ةلئسألا 

STIntro1



؟ تنأ ّفص  يأ  يف 

( مهسلا ىلع  طغضلا  دنع  حتُفت  يتلا  ةمئاقلا  نم  ّةيناكمإ  َرتخا  لاؤسلا ، نع  ةباجإلل  )

فص

فص  ( ST001Q01TA01 )
...َرتخا

عباسلا فصلا 
نماثلا فصلا 
عساتلا فصلا 
رشاعلا فصلا 

رشع يداحلا  فصلا 
رشع يناثلا  فصلا 

ST001Q01TA01
...َرتخا

ST001



؟ ّملعتت ةسردم  ّيأ  يف 

( .ةدحاو ّةيناكمإ  َرتخا  )

نماثلا فصلا  ىلإ  ّلوألا  فصلا  نم  ّةيئادتبا  ةسردم 

عساتلا فصلا  ىلإ  ّلوألا  فصلا  نم  ّةيئادتبا  ةسردم 

- عباسلا فوفصلا :  ) طقف ّةيدادعإلا  ةلحرملل  ةسردم 
( عساتلا

- رشاعلا فوفصلا :  ) طقف ّةيوناثلا  ةلحرملل  ةسردم 
( رشع يناثلا 

يناثلا فصلا  ىلإ  عساتلا  فصلا  نم  ّةيوناث  ةسردم 
رشع

يناثلا فصلا  ىلإ  عباسلا  فصلا  نم  ةلماش  ةسردم 
رشع

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

ST002Q01TA05

ST002Q01TA06

ST002



؟ كداليم خيرات  وه  ام 

( مهسلا ىلع  طغضلا  دنع  حتُفت  يتلا  مئاوقلا  نم  ةنسلاو  رهشلا ، مويلا ، َرتخا  لاؤسلا ، نع  ةباجإلل  )

مويلا

مويلا  ( ST003Q01TA01 )
...َرتخا

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

رهشلا

رهشلا  ( ST003Q02TA01 )
...َرتخا

يناثلا نوناك 
طابش
راذآ
ناسين
رايأ

ناريزح
زومت
بآ
لوليأ

لوألا نيرشت 
يناثلا نيرشت 
لوألا نوناك 

ةنسلا

ةنسلا  ( ST003Q03TA01 )
...َرتخا

2000
2001
2002
2003

ST003Q01TA01
...َرتخا

ST003Q02TA01
...َرتخا

ST003Q03TA01
...َرتخا

ST003



Consistency check rule

Rule: IF (^ST003Q01TA01 = null OR ^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

.هلمكأب كداليم  خيرات  لِخدأ  :Message

ST003E01



؟ دلو مأ  تنب  تنأ  له 

( .ةدحاو ّةيناكمإ  َرتخا  )

تنب

دلو

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

ST004



؟ كمأ اهتهنأ  ّةيسردم  ّةيميلعت  ةلحرم  ىلعأ  يه  ام 

.بقارُملا نم  ةدعاسملا  بلطا  راتخت ، نأ  بجي  ّةيناكمإ  ّيأ  ًادكأتم  نكت  مل  اذإ 
( .ةدحاو ّةيناكمإ  َرتخا  )

ةداهش عم  ّةيوناثلا  ةلحرملا 
تورجب

ةداهش نودب  ّةيوناثلا  ةلحرملا 
تورجب

ّةيدادعإلا ةلحرملا 

ّةيئادتبالا ةلحرملا 

ّةيئادتبالا ةلحرملا  ِهُنت  مل 

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

ST005



؟ ةيلاتلا تاداهشلا  ىدحإ  ىلع  كمأ  تلصح  له 

.بقارُملا نم  ةدعاسملا  بلطا  راتخت ، نأ  بجي  ّةيناكمإ  ّيأ  ًادكأتم  نكت  مل  اذإ 
( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

المعن

( ةاروتكد  ) ثلاث يميداكأ  بقل 

يناث وأ  ّلوأ  يميداكأ  بقل 

( يسدنه يصاصتخا  ينف ، يصاصتخا   ) ّةيوناث قوف  ةداهش 

( ةسدنهلا لبق  ام  ّةيريضحت  ةسارد  وأ  ةعماجلا  لبق  ام  ّةيريضحت  ةسارد   ) ّةيريضحت ةسارد  ءاهنإ  ةداهش 

ST006Q01TA01ST006Q01TA02

ST006Q02TA01ST006Q02TA02

ST006Q03TA01ST006Q03TA02

ST006Q04TA01ST006Q04TA02

ST006



؟ كوبأ اهاهنأ  ةيسردم  ةيميلعت  ةلحرم  ىلعأ  يه  ام 

.بقارُملا نم  ةدعاسملا  بلطا  راتخت ، نأ  بجي  ّةيناكمإ  ّيأ  ًادكأتم  نكت  مل  اذإ 
( .ةدحاو ةيناكمإ  َرتخا  )

ةداهش عم  ّةيوناثلا  ةلحرملا 
تورجب

ةداهش نودب  ّةيوناثلا  ةلحرملا 
تورجب

ّةيدادعإلا ةلحرملا 

ّةيئادتبالا ةلحرملا 

ّةيئادتبالا ةلحرملا  ِهُني  مل 

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

ST007



؟ ةيلاتلا تاداهشلا  ىدحإ  ىلع  كوبأ  لصح  له 

.بقارُملا نم  ةدعاسملا  بلطا  راتخت ، نأ  بجي  ّةيناكمإ  ّيأ  ًادكأتم  نكت  مل  اذإ 
( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

المعن

( ةاروتكد  ) ثلاث ّيميداكأ  بقل 

يناث وأ  ّلوأ  ّيميداكأ  بقل 

( يسدنه يصاصتخا  ينف ، يصاصتخا   ) ّةيوناث قوف  ةداهش 

( ةسدنهلا لبق  ام  ّةيريضحت  ةسارد  وأ  ةعماجلا  لبق  ام  ّةيريضحت  ةسارد   ) ّةيريضحت ةسارد  ءاهنإ  ةداهش 

ST008Q01TA01ST008Q01TA02

ST008Q02TA01ST008Q02TA02

ST008Q03TA01ST008Q03TA02

ST008Q04TA01ST008Q04TA02

ST008



؟ كتيب يف  ةرفوتم  ةيلاتلا  ضارغألا  نم  ّيأ 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

المعن

ةساردلل ةلواط 

ةساردلل ئداه  ناكم 

ّةيسردملا كتابجاوب  مايقلل  هلامعتسا  كِنكُمي  بوساح 

ّةيميلعت بوساح  ّةيجمرب 

تنرتنإلاب لاّصتا 

( ظحاجلا بتك  الثم :   ) ميدقلا ّيبرعلا  بدألا  نم  بُتك 

رعش بُتك 

( تاموسر الثم   ) ّةّينف لامعأ 

ةساردلا يف  ُكدِعاُست  بُتك 

ّةينقت عجارم  بُتك 

سوماق

ميمصتلا وأ  ىقيسوملا  نونفلا ، نع  بتك 

(4X4 " ) بيج  " ةرايس

ةحابس ةكرب  وأ  ّةيندبلا  ةقاّيلل  دهعم  وأ  حرسم  يف  ّيرهش  كارتشا 

( جلّزتلل ديّصلل ، صوغلل ، ًالثم :  ) غارفلا تقو  يف  ّةيهيفرت  تاطاشنل  تّادعم 

ST011C01TA01ST011C01TA02

ST011C02TA01ST011C02TA02

ST011C03TA01ST011C03TA02

ST011C04TA01ST011C04TA02

ST011C05TA01ST011C05TA02

ST011C06TA01ST011C06TA02

ST011C07TA01ST011C07TA02

ST011C08TA01ST011C08TA02

ST011C09TA01ST011C09TA02

ST011C10TA01ST011C10TA02

ST011C11TA01ST011C11TA02

ST011C12NA01ST011C12NA02

ST011C13TA01ST011C13TA02

ST011C14TA01ST011C14TA02

ST011C15TA01ST011C15TA02

ST011



؟ كتيب يف  ةيلاتلا  ضارغألا  نم  ضرغ  ّلك  ددع  ام 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

دحاو رثكأنانثادحاوالو  وأ  ةثالث 

نويزفلت ةزهجأ 

تارّايس

 - ّةيكذ فتاوه  ًالثم :  ) تنرتنإلاب لاصتالا  ّةيناكمإ  عم  ّةيولخ  فتاوه 
(Smartphone

(NoteBook وأ لومحم ، بوساح  يداع ، بوساح   ) بيساوح

Ipad ًالثم ، ( Tablet  ) ةيحول بيساوح 

(KindleTM ًالثم ،  ) ّةينورتكلإ بتك  ةءارق  زاهج 

( ونايب ةراثيق ، ًالثم :  ) ّةيقيسوم تالآ 

ST012C01TA01ST012C01TA02ST012C01TA03ST012C01TA04

ST012C02TA01ST012C02TA02ST012C02TA03ST012C02TA04

ST012C03NA01ST012C03NA02ST012C03NA03ST012C03NA04

ST012C04NA01ST012C04NA02ST012C04NA03ST012C04NA04

ST012C05NA01ST012C05NA02ST012C05NA03ST012C05NA04

ST012C06NA01ST012C06NA02ST012C06NA03ST012C06NA04

ST012C07NA01ST012C07NA02ST012C07NA03ST012C07NA04

ST012



؟ كتيب يف  دجوي  ًاباتك  مك 

.ةيسردملا كبتك  وأ  فحصلا  تالجملا ، بسحت  ً.اباتك ال  يلاوحل 40  دحاو  رتم  هلوط  ّفر  عّستي  ًةداع 
( .ةدحاو ّةيناكمإ  َرتخا  )

بتك  10  – 0

ًاباتك  25  – 11

ًاباتك  100  – 26

باتك  200  – 101

باتك  500  – 201

نم 500 رثكأ 
باتك

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

ST013



: كمأ ِلمعب  ناقلعتي  نايلاتلا  نالاؤسلا 

( ريخألا ّيسيئرلا  اهلغش  كلضف  نم  ركذاف  يلاحلا ، تقولا  يف  لمعت  تناك ال  اذإ  )

كمأ ؟ هب  لمعت  يذلا  ّيسيئرلا  لغشلا  وه  ام 
( تاعيبم ةريدم  عنصم ، يف  ةلماع  ةيماحم ، ةّملعم ، ًالثم : )

لغشلا / ةنهملا مسا  بتكا 

؟ ّيسيئرلا اهلغش  يف  كمأ  هب  موقت  يذلا  لمعلا  وه  ام 
يف جاتنإلا  مسق  يف  لمعت  ةمكحملا ، يف  سانلا  ّلثُمت  ّةيوناث ، ةسردم  يف  ّملُعت  ًالثم : )

(. تاعيبم مسق  ريُدت  عنصم ،
.قباسلا وأ  يلاحلا  اهلمع  يف  مألا  لغش  عون  فصت  ةدحاو  ةلمج  بتكا 

ST014Q01TA01

ST014Q02TA01

ST014



: كابأ ِلمعب  ناقلعتي  نايلاتلا  نالاؤسلا 

( ريخألا ّيسيئرلا  هلغش  كلضف  نم  ركذاف  يلاحلا  تقولا  يف  لمعي  ناك ال  اذإ  )

؟ كوبأ هب  لمعي  يذلا  ّيسيئرلا  لغشلا  وه  ام 
(. تاعيبم ريدم  عنصم ، يف  لماع  ٍماحم ، ّملعم ، ًالثم : )

لغشلا / ةنهملا مسا  بتكا 

ّيسيئرلا ؟ هلغش  يف  كوبأ  هب  موقي  يذلا  لمعلا  ام 
يف جاتنإ  مسق  يف  لمعي  ةمكحملا ، يف  سانلا  ّلثُمي  ّةيوناث ، ةسردم  يف  ّملعي  ًالثم : )

( تاعيبم مسق  ريُدي  عنصم ،
.قباسلا وأ  يلاحلا  هلمع  يف  بألا  لغش  عون  فصت  ةدحاو  ةلمج  بتكا 

ST015Q01TA01

ST015Q02TA01

ST015



؟ كادلاوو تنأ  تدلُو  ةلود  ّيأ  يف 

( .دوماع ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

بألامألاتنأ

ليئارسإ

( اًقباس يتيفوسلا  داّحتالا  لود   ) ايسور

ايبويثأ

ّةيكيرمألا ةدّحتملا  تايالولا 

اسنرف

ّةينيتاللا اكيرمأ  لود 

ىرخأ ةلود 

ST019AC01T01ST019BC01T01ST019CC01T01

ST019AC01T02ST019BC01T02ST019CC01T02

ST019AC01T03ST019BC01T03ST019CC01T03

ST019AC01T04ST019BC01T04ST019CC01T04

ST019AC01T05ST019BC01T05ST019CC01T05

ST019AC01T06ST019BC01T06ST019CC01T06

ST019AC01T07ST019BC01T07ST019CC01T07

ST019



Branching rule

Rule: IF (^ST019AC01T01 = 1) THEN GOTO ^ST125 ELSE GOTO ^ST021

ST150R01



؟ ليئارسإ ةلود  ىلإ  تمدق  امدنع  كرمع  ناك  مك 

( مهسلا ىلع  طغضلا  دنع  حتُفت  يتلا  ةمئاقلا  نم  ّةيناكمإ  َرتخا  )
(.( دحاو ىلإ  رفص  نس  " ) ّنس 1-0  " رايتخا ءاجرلاف  اًرهش ، نم 12  ّلقأ  كرمع  ناك  اذإ  )

( ST021Q01TA01 )
...َرتخا

ّنس 1-0
ّنس 1
ّنس 2
ّنس 3
ّنس 4
ّنس 5
ّنس 6
ّنس 7
ّنس 8
ّنس 9

ّنس 10
ّنس 11
ّنس 12
ّنس 13
ّنس 14
ّنس 15
ّنس 16

ST021Q01TA01
...َرتخا

ST021



؟) ةناضحلا نّمضتي  ال   ) ناتسبلا وأ  ةضورلا  ىلإ  تبهذ  امدنع  كرمع  ناك  مك 

( مهسلا ىلع  طغضلا  دنع  حتُفت  يتلا  ةمئاقلا  نم  ّةيناكمإ  َرتخا  )

تاونس

تاونس  ( ST125Q01NA01 )
...َرتخا

لقأ وأ  ةنس 
نيتنس

تاونس  3
تاونس  4
تاونس  5

رثكأ وا  تاونس   6
ناتسبلا وأ  هضورلا  ىلا  بهذأ  مل 

ركذأ ال 

ST125Q01NA01
...َرتخا

ST125



؟ لوألا فصلا  يف  ةساردلا  تأدب  امدنع  كرمع  ناك  مك 

( مهسلا ىلع  طغضلا  دنع  حتُفت  يتلا  ةمئاقلا  نم  ّةيناكمإ  َرتخا  )

اونس
ت

تاونس  ( ST126Q01TA01 )
...َرتخا

لقأ وأ  تاونس   3
تاونس  4
تاونس  5
تاونس  6
تاونس  7
تاونس  8

رثكأ وأ  تاونس   9

ST126Q01TA01
...َرتخا

ST126



؟ ام ّفص  يف  تبسر  له 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ةّرم الو  ةدحاوال ، ةّرم  رثكأمعن ، وأ  نيتّرم  معن ،

سداسلاو لوألا  فصلا  نيب 

عساتلاو عباسلا  فصلا  نيب 

رشع يناثلاو  رشاعلا  فصلا  نيب 

ST127Q01TA01ST127Q01TA02ST127Q01TA03

ST127Q02TA01ST127Q02TA02ST127Q02TA03

ST127Q03TA01ST127Q03TA02ST127Q03TA03

ST127



؟ تقولا مظعم  تيبلا  يف  اهب  ثّدحتت  يتلا  ةّغللا  يه  ام 

( .ةدحاو ّةيناكمإ  َرتخا  )

ّةيبرعلا

ّةيربعلا

داّحتالا لود  تاغل  نم  ىرخأ  ةغل  وأ   ) ّةيسورلا
( يتيفوسلا

ّةينيرغتلا وأ  ّةيرهمألا 

ّةيزيلكنإلا

ّةيسنرفلا

ّةينابسإلا

ىرخأ ةغل 

ST022C01TA02

ST022C01TA01

ST022C01TA03

ST022C01TA04

ST022C01TA05

ST022C01TA06

ST022C01TA07

ST022C01TA08

ST022



؟ صاخشألا ءالؤه  عم  ةداعلا  يف  اُهلمعتست  يتلا  ةغللا  يه  ام 

" قبطني ال   " َرتخا ّةيبرعلا  ةغللا  يه  ّمألا  كتغل  تناك  اذإ 
( رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

يتغل لمعتسأ  ّماع ، لكشب 
ّمألا

ٍلكشب ّةيبرعلا  ةغللاو  ّمألا  يتغل  لمعتسأ 
ًابيرقت ٍواستم 

ةّغللا لمعتسا  ّماع ، لكشب 
قبطنيّةيبرعلا ال 

يتدلاو

يدلاو

يتوخإ يخأ /
يتاوخأ / يتخأ وأ  َو/

لضفُملا يقيدص 

ةسردملا يف  يئالمز 

ST023Q01TA01ST023Q01TA02ST023Q01TA03ST023Q01TA04

ST023Q02TA01ST023Q02TA02ST023Q02TA03ST023Q02TA04

ST023Q03TA01ST023Q03TA02ST023Q03TA03ST023Q03TA04

ST023Q04TA01ST023Q04TA02ST023Q04TA03ST023Q04TA04

ST023Q05TA01ST023Q05TA02ST023Q05TA03ST023Q05TA04

ST023



؟ كتسردم يف  ّةيبرعلا  ةغللا  صصح  يف  ةيلاتلا  رومألا  ثودح  ةريتو  ام 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

صصحلا عيمج  صصحلايف  بلغأ  صصحلايف  ضعب  ةّرملابيف  ًابيرقت  وأ  ةّرملاب 

.ملعملا هلوقي  ام  ىلإ  نوغصي  ذيمالتلا ال 

.ىضوفو جيجض  ةّصحلا  يف  دجوي 

.ذيمالتلا أدهي  ّىتح  ًاليوط  راظتنالا  ىلإ  ّملعملا  ّرطضي 

.ديج لكشب  ملعتلا  نوعيطتسي  ذيمالتلا ال 

.ةّصحلا ءدب  نم  ةليوط  ةرتف  دعب  طقف  ملعتلاب  نوأدبي  ذيمالتلا 

ST097Q01TA01ST097Q01TA02ST097Q01TA03ST097Q01TA04

ST097Q02TA01ST097Q02TA02ST097Q02TA03ST097Q02TA04

ST097Q03TA01ST097Q03TA02ST097Q03TA03ST097Q03TA04

ST097Q04TA01ST097Q04TA02ST097Q04TA03ST097Q04TA04

ST097Q05TA01ST097Q05TA02ST097Q05TA03ST097Q05TA04

ST097



؟ كتسردم يف  ّةيبرعلا  ةغللا  صصح  يف  ةيلاتلا  رومألا  ثودح  ةريتو  ام 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

صصحلا عيمج  صصحلايف  بلغأ  صصحلايف  ضعب  ةّرملابيف  ًابيرقت  وأ  ةّرملاب 

.ذيملت ّلك  ةساردو  مدقتب  اًمامتها  ّملعملا  رهُظي 

.كلذ ىلإ  ذيمالتلا  جاتحي  امدنع  ّةيفاضإ  ةدعاسم  ّملعملا  مدقي 

.مهتسارد يف  ذيمالتلا  ّملعملا  دعاسي 

.ذيمالتلا مهفي  ّىتح  ّةداملا  حرش  يف  ّملعملا  ّرمتسي 

ST100Q01TA01ST100Q01TA02ST100Q01TA03ST100Q01TA04

ST100Q02TA01ST100Q02TA02ST100Q02TA03ST100Q02TA04

ST100Q03TA01ST100Q03TA02ST100Q03TA03ST100Q03TA04

ST100Q04TA01ST100Q04TA02ST100Q04TA03ST100Q04TA04

ST100



؟ كتسردم يف  ّةيبرعلا  ةغللا  صصح  يف  ةيلاتلا  رومألا  ثودح  ةريتو  ام 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ةّصح ّلك  صصحلايف  بلغأ  صصحلايف  ضعب  ةّرملابيف  ًابيرقت  وأ  ةّرملاب 

.انتساردل ةحضاو  ًافادهأ  ّملعملا  عضي 

.اهحرش يتلا  ّةداملا  انمهف  اذإ  صحفيل  ةلئسأ  ّملعملا  حرطي 

ةّصحلا ّةدامل  اًريصق  اًصيخلت  ّملعملا  ضرعي  ةّصحلا ، ةيادب  دنع 
.ةقباسلا

.سردن نأ  انيلع  اذام  ّملعملا  انربخي 

ST102Q01TA01ST102Q01TA02ST102Q01TA03ST102Q01TA04

ST102Q02TA01ST102Q02TA02ST102Q02TA03ST102Q02TA04

ST102Q03TA01ST102Q03TA02ST102Q03TA03ST102Q03TA04

ST102Q04TA01ST102Q04TA02ST102Q04TA03ST102Q04TA04

ST102



؟ ةيلاتلا لاوقألا  ىلع  قفاوت  وأ ال  قفاوت  ىدم  ّيأ  ىلإ  ّةيبرعلا : ةغللا  صصح  نم  ْنَيتريخألا  نيتّصحلا  يف  ّركف 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب قفاوأ  قفاوأال  ادجقفاوأال  قفاوأ 

.عوضوملا اذه  يف  حاجنلا  ىلع  يتردق  يف  ةّقثلاب  رعشأ  ينلعج  ّملعملا 

.ّلحلا ّةيفيك  لوح  ييأر  ُتيدبأ  امدنع  ّيلإ  ىغصأ  ّملعملا 

.ينَمهَْفي ْنأ  عاطتسا  ّملعملا  ّنأ  ُترعش 

ST211Q01HA01ST211Q01HA02ST211Q01HA03ST211Q01HA04

ST211Q02HA01ST211Q02HA02ST211Q02HA03ST211Q02HA04

ST211Q03HA01ST211Q03HA02ST211Q03HA03ST211Q03HA04

ST211



؟ كتسردم يف  ّةيبرعلا  ةغللا  صصح  يف  ةيلاتلا  رومألا  ثودح  ةريتو  ام 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ةّرملاب ًابيرقت  وأ  ضعبةّرملاب ، يف 
صصحلا

صصح يف 
ةريثك

ّلك يف  ًابيرقت  وأ  ةّصح ، ّلك  يف 
ةّصح

.مهتاجايتحاو ذيمالتلا  ةفرعم  بسحب  ةّصحلا  مئالي  ّملعملا 

ذيملتلا بعصتَسي  امدنع  يصخش  لكشب  ةدعاسملا  ّمدقي  ّملعملا 
.ةّمهم وأ  عوضوم  مهف 

مهف نوبعصتسي  ذيمالتلا  مظعم  ناك  اذإ  ةّصحلا  ىنبم  ّريغي  ّملعملا 
.عوضوملا

ST212Q01HA01ST212Q01HA02ST212Q01HA03ST212Q01HA04

ST212Q02HA01ST212Q02HA02ST212Q02HA03ST212Q02HA04

ST212Q03HA01ST212Q03HA02ST212Q03HA03ST212Q03HA04

ST212



؟ كتسردم يف  ّةيبرعلا  ةغللا  صصح  يف  ةيلاتلا  رومألا  ثودح  ةريتو  ام 

( رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ةّرملاب ًابيرقت  وأ  صصحلاةّرملاب  ضعب  ةريثكيف  صصح  ّلكيف  يف  ًابيرقت  وأ  ةّصح ، ّلك  يف 
ةّصح

اذه يف  يتوق  بناوج  لوح  ايمييقت  ًايأر  ينيطعي  ملعملا 
.عوضوملا

.اهيف َنّسحتأ  نأ  يغبني  يتلا  تالاجملا  نع  ينربخي  ملعملا 

.يئادأ نيسحت  ةيفيك  ىلع  ينعلطي  ملعملا 

ST104Q02NA01ST104Q02NA02ST104Q02NA03ST104Q02NA04

ST104Q03NA01ST104Q03NA02ST104Q03NA03ST104Q03NA04

ST104Q04NA01ST104Q04NA02ST104Q04NA03ST104Q04NA04

ST104



؟ ةيلاتلا لاوقألا  ىلع  قفاوت  وأ ال  قفاوت  ىدم  ّيأ  ىلإ  ّةيبرعلا : ةغللا  صصح  نم  ْنَيتريخألا  ْنَيتّصحلا  يف  ّركف 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب قفاوأ  قفاوأال  ادجقفاوأال  قفاوأ 

.انّملعي نأ  ّبحي  ّملعملا  ّنأ  يل  اًحضاو  ناك 

.يل اًزفحم  ناك  ّملعملا  هرهظأ  يذلا  سامحلا 

.سردلا عوضوم  سيردت  ّبحي  ّملعملا  ّنأب  اًحضاو  ناك 

.سيرّدتلاب هعاتمتسا  رهظأ  ّملعملا 

ST213Q01HA01ST213Q01HA02ST213Q01HA03ST213Q01HA04

ST213Q02HA01ST213Q02HA02ST213Q02HA03ST213Q02HA04

ST213Q03HA01ST213Q03HA02ST213Q03HA03ST213Q03HA04

ST213Q04HA01ST213Q04HA02ST213Q04HA03ST213Q04HA04

ST213



ةفيظو ّلح  لالخ  وأ  ّفصلا  يف  ةسردملا ( يف  ملعتلا  قاطن  يف  ةيلاتلا  عاونألا  نم  اًصوصن  أرقت  ْنأ  كيلع  ناك  ةّرم  مك  ريخألا ، رهشلا  لالخ 
؟) ّةيتيب

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ةريثك تاّرمتاّرم  ثالث  وأ  ةدحاوْنَيتّرم  ةّرمةّرم  الو 

طئارخ وأ  تاططخُم  ىلع  لمتشت  صوصن 

( ةريصق صصق  تاياور ، لثم :  ) ّةيبدأ صوصن 

ّةينايب موسر  وأ  لوادج  ىلع  لمتشت  صوصن 

طباور ىلع  يوتحت  ةيلاتيجيد  صوصن 

ST150Q01IA01ST150Q01IA02ST150Q01IA03ST150Q01IA04

ST150Q02IA01ST150Q02IA02ST150Q02IA03ST150Q02IA04

ST150Q03IA01ST150Q03IA02ST150Q03IA03ST150Q03IA04

ST150Q04HA01ST150Q04HA02ST150Q04HA03ST150Q04HA04

ST150



؟ ةيلاتلا رومألا  ثُدَْحت  ةّرم  مك  ّةيبرعلا ، ةغللا  صصح  يف 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًابيرقت وأ  ةّرملاب ،
صصحلاةّرملاب ضعب  صصحلايف  بلغأ  صصحلايف  عيمج  يف 

.ّنيعم ّصن  يف  مهيأر  نع  ريبعتلا  ىلع  ذيمالتلا  ّملعملا  عجَُشي 

.ةّصاخلا مهتايحب  اهنوؤرقي  يتلا  صصقلا  طبر  ىلع  ذيمالتلا  ّملعملا  دِعاُسي 

.ةقباسلا مهتفرعمب  طبترت  صوّصنلا  يف  ةدراولا  تامولعملا  ّنأ  ّملعملا  ِرْهُظي 

.لّاعف لكشب  سردلا  يف  ةكَراشُملا  ىلع  ذيمالتلا  زّفحت  ةلئسأ  ّملعملا  حَْرَطي 

ST152Q05IA01ST152Q05IA02ST152Q05IA03ST152Q05IA04

ST152Q06IA01ST152Q06IA02ST152Q06IA03ST152Q06IA04

ST152Q07IA01ST152Q07IA02ST152Q07IA03ST152Q07IA04

ST152Q08IA01ST152Q08IA02ST152Q08IA03ST152Q08IA04

ST152



فئاظولا نمض  وأ  ّفصلا ، يف   ) ّةيبرعلا ةغللا  صصح  نْمِض  هأرقت  ْنأ  كيلع  ناك  ّصن  لوطأ  تاحفص  ددع  وه  ام  ّةيلاحلا ، ّةيساردلا  ةنسلا  لالخ 
؟) ّةيتيبلا

( .ةدحاو ّةيناكمإ  َرتخا  )

ّلقأ وأ  ةدحاو  ةحفص 

تاحفص ىلإ 10  ْنَيتحفص  نم 

ةحفص ىلإ 50  نم 11 

ةحفص ىلإ 100  نم 51 

ةحفص ىلإ 500  نم 101 

ةحفص نم 500  رثكأ 

ST154Q01HA01

ST154Q01HA02

ST154Q01HA03

ST154Q01HA04

ST154Q01HA05

ST154Q01HA06

ST154



ّماهملاب موقت  ْنأ  ًةداع ، ّملعملا ، كنم  ُبْلَطي  له  ّةيبرعلا ، ةغللا  صصح  نْمِض  باتك  نم  ًالصف  وأ  ًاباتك  أرقت  امدنع  ّةيلاحلا ، ّةيساردلا  ةنسلا  لالخ 
؟) ّةيتيبلا فئاظولا  نمض  وأ  ّفصلا ، يف   ) ةيلاتلا

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

المعن

لصفلل وأ  باتكلل  اًصيخلت  بتكت  ْنأ 

اهل اًريصق  اًفصو  ُبتَكتو  ّةيزكرملا  تّايصخشلا  ددُعت  ْنأ 

لصفلا وأ  باتكلا  سفن  اوؤرق  ذيمالت  عم  ةريغص  تاعومجم  يف  اًشاقن  يرُجت  ْنأ 

)؟ اذامل كبجعأ ، له  لاثم :  ) لصفلا يف  وأ  باتكلا  يف  ّيصخشلا  كيأر  يدُبت  ْنأ 

لصفلا وأ  باتكلا  لوح  ةلئسأ  نع  بيُجت  ْنأ 

ّةيصخشلا كتبرجتو  لصفلا  وأ  باتكلا  نومضم  نيب  ِنراُقت  ْنأ 

هسفن عوضوملا  لوانتت  ىرخأ  صوصنب  وأ  ىرخأ  بتكب  باتكلا  نراُقت  ْنأ 

ببسلا حرشتو  ْكبِْجُعت  مل  وأ  ْكَتبَْجَعأ  ةرقف  راتخت  ْنأ 

َتأرق امب  ةقالع  هل  اصن  ُبتَكت  ْنأ 

ST153Q01HA01ST153Q01HA02

ST153Q02HA01ST153Q02HA02

ST153Q03HA01ST153Q03HA02

ST153Q04HA01ST153Q04HA02

ST153Q05HA01ST153Q05HA02

ST153Q06HA01ST153Q06HA02

ST153Q08HA01ST153Q08HA02

ST153Q09HA01ST153Q09HA02

ST153Q10HA01ST153Q10HA02

ST153



.مويلا ّىتح  ّلوألا  ّفصلا  نم  اهلمكأب ، ّةيسردملا  كتبرجت  ىلإ  لاؤسلا  اذه  قّرطتي 

؟ ةّرم تاذ  ةسردملا  يف  ةيلاتلا  رومألا  َتّملعت  له 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

المعن

.هريغ وأ   Google  © لجوج لثم  ثحب  كّرحم  مادختسا  دنع  ثحبلا  تاملك  مدختست  فيك 

تنرتنإلا نم  تامولعمب  قثت  ْنأ  كناكمإب  ناك  ْنإ  رّرقت  فيك 

ّةيسردملا ةّمهملل  رثكأ  ةمئالم  تامولعم  ّيأ  رّرقتو  ةفلتخم  تنرتنإ  عقاوم  نيب  ِنراُقت  فيك 

.امهريغ وأ  ، Instagram  © مارغاتسنيإلا ، Facebook  © كوبسيفلا يف  تنرتنإلا  ىلع  تامولعم  رَْشن  بقاوع  َمهَْفت  ْنأ 

ثحبلا جئاتن  ةحفص  يف  طباورلا  تحت  دوجوملا  ريصقلا  فصولا  ِمدختَست  فيك 

ةّزيحتم وأ  ّةيعوضوم  تامولعملا  تناك  ْنإ  ددُحت  فيك 

(spam  ) ةجعزملا ّينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  وأ  ةعداخملا  تنرتنإلا  تاحفص  فشتكت  فيك 

ST158Q01HA01ST158Q01HA02

ST158Q02HA01ST158Q02HA02

ST158Q03HA01ST158Q03HA02

ST158Q04HA01ST158Q04HA02

ST158Q05HA01ST158Q05HA02

ST158Q06HA01ST158Q06HA02

ST158Q07HA01ST158Q07HA02

ST158



؟ ةءارقلاب ةّقلعتملا  ةيلاتلا  تارابعلا  ىلع  قفاوت  ةجرد  ّيأ  ىلإ 

( ...ّينورتكلإلا ديربلا  لئاسر  ّةينورتكلإلا ، تانودُملا  تنرتنإلا ، عقاوم  فحصلا ، تّالجملا ، بتكلا ، ًالثم  صوصنلا ، نم  ةّددعتملا  عاونألا  نابسحلاب  ذُخ  )

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب قفاوأ  قفاوأال  ادجقفاوأال  قفاوأ 

.كلذب اًمَْزلُم  نوكأ  امدنع  طقف  أرقأ 

.ةلضفُملا يتاياوه  ىدحإ  يه  ةءارقلا 

.نيرخآ صاخشأ  عم  بتكلا  نع  ّثدحتلا  ّبُحأ 

.تقولل ةعيضم  يه  ةءارقلا  يل  ةبّسنلاب 

.اهجاتحأ يتلا  تامولعملا  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  طقف  أرقأ 

ST160Q01IA01ST160Q01IA02ST160Q01IA03ST160Q01IA04

ST160Q02IA01ST160Q02IA02ST160Q02IA03ST160Q02IA04

ST160Q03IA01ST160Q03IA02ST160Q03IA03ST160Q03IA04

ST160Q04IA01ST160Q04IA02ST160Q04IA03ST160Q04IA04

ST160Q05IA01ST160Q05IA02ST160Q05IA03ST160Q05IA04

ST160



؟ كلذب بغرت  ّكنأل  يلي  ام  أرقت  ةّرم  مك 

( .ّةيلاتيجيد ةزهجأ  يف  صوصن  ةءارق  وأ  قرو ، ىلع  ةعوبطم  صوصن  ةءارق  نابسحلاب  ذُخ  )

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًابيرقت وأ  ةّرملاب 
ةّرملاب

يف تاّرم  ةدع 
ةنسلا

رهشلا يف  ةّرم 
ًابيرقت

يف تاّرم  ّةدع 
رهشلا

يف تاّرم  ّةدع 
عوبسألا

تّالجم

( سكيموكلا  ) ةّروصملا صصقلا 

( صصق تاياكح ، تاياور ،  ) ّةيبدألا صوصنلا 

ّةيقئاثو وأ  ّةيتامولعم  بتك 

ّةيرابخإ عقاومو  فُحُص 

ST167Q01IA01ST167Q01IA02ST167Q01IA03ST167Q01IA04ST167Q01IA05

ST167Q02IA01ST167Q02IA02ST167Q02IA03ST167Q02IA04ST167Q02IA05

ST167Q03IA01ST167Q03IA02ST167Q03IA03ST167Q03IA04ST167Q03IA05

ST167Q04IA01ST167Q04IA02ST167Q04IA03ST167Q04IA04ST167Q04IA05

ST167Q05IA01ST167Q05IA02ST167Q05IA03ST167Q05IA04ST167Q05IA05

ST167



؟) ناك عوضوم  ّيأ  يف   ) بتكلا أَرَْقت  فيك  لكش  لضفأب  فَِصت  ةيلاتلا  لاوقألا  نم  ّيأ 

( .ةدحاو ّةيناكمإ  َرتخا  )

.ًاتاتب ًابتك  أرقأ  وأ ال  بتكلا ، أرقأ  ام  اًردان 

.قرو ىلع  ةعوبطملا  بتكلا  أرقأ  ًابلاغ ،

، نوفترامس (، Tablet  ) ّيحول بوساح  ّينورتكلإ ، ئراق  ًالثم :  ) ّةيلاتيجيد ةزهجأ  ةطساوب  بتكلا  أرقأ  ًابلاغ ،
(. بوساح

.يواّستلاب ًابيرقت  ّةيلاتيجيد  ةزهجأ  ةطساوب  ًابتك  كلذكو  قرو  ىلع  ةعوبطم  ًابتك  أرقأ 

ST168Q01HA01

ST168Q01HA02

ST168Q01HA03

ST168Q01HA04

ST168



؟ عاتمتسالا لجأ  نم  ةءارقلل  ًةداع  صصُخت  تقولا  نم  مك 

( ...ّينورتكلإلا ديربلا  لئاسر  ّةينورتكلإلا ، تانودُملا  تنرتنإلا ، عقاوم  فُحصلا ، تّالجملا ، بتكلا ، ًالثم  صوصنلا ، نم  ةّددعتملا  عاونألا  نابسحلاب  ذُخ  )

( .ةدحاو ّةيناكمإ  َرتخا  )

عاتمتسالا لجأ  نم  أرقأ  ال 

مويلا يف  ّلقأ  وأ  ةعاس  فصن 

مويلا يف  ةعاس  ىلا  ةعاس  فصن  نم 

مويلا يف  ْنَيتعاس  ىلإ  ةعاس  نم 

مويلا يف  ْنَيتعاس  نِم  رثكأ 

ST175Q01IA01

ST175Q01IA02

ST175Q01IA03

ST175Q01IA04

ST175Q01IA05
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؟ ةيلاتلا ةءارقلا  تّايلاعفب  موقت  ةّرم  مك 

"( دوصقملا ام  مهفأ  ال   " دومعلا يف  ةمالعلا  عضوب  ُمق  ةروكذملا ، ّةيلاعفلا  مهف  مدع  ةلاح  يف  .رطس  ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

دوصقملا ام  مهفأ  ًابيرقتال  وأ  ةّرملاب 
ةّرملاب

يف تاّرم  ّةدع 
رهشلا

يف تاّرم  ّةدع 
عوبسألا

يف تاّرم  ّةدع 
مويلا

ّينورتكلإلا ديربلا  ةءارق 

®( ْبأ - ْستاو جمانرب  ًالثم :  ) ةشدردلا

تنرتنإلا يف  رابخألا  ةءارق 

ّنيعم عوضوم  ملعتل  تنرتنإلا  يف  تامولعم  نع  ثحبلا 

تنرتنإلا يف  راوح  تاعومجمو  تايدتنم  يف  ةكَراشُملا 

، ثادحأ ّةينمز ، لوادج  ًالثم :  ) ّةيلمع تامولعم  نع  تنرتنإلا  يف  ثحبلا 
( ماعط تافَْصو  حئاصن ،

ST176Q01IA01ST176Q01IA02ST176Q01IA03ST176Q01IA04ST176Q01IA05

ST176Q02IA01ST176Q02IA02ST176Q02IA03ST176Q02IA04ST176Q02IA05

ST176Q03IA01ST176Q03IA02ST176Q03IA03ST176Q03IA04ST176Q03IA05

ST176Q05IA01ST176Q05IA02ST176Q05IA03ST176Q05IA04ST176Q05IA05

ST176Q06IA01ST176Q06IA02ST176Q06IA03ST176Q06IA04ST176Q06IA05

ST176Q07IA01ST176Q07IA02ST176Q07IA03ST176Q07IA04ST176Q07IA05
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؟ ةيلاتلا لاوقألا  ىلع  قفاوت  ةجرد  ّيأ  ىلإ 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب قفاوأ  قفاوأال  ادجقفاوأال  قفاوأ 

.ّديج ئراق  انأ 

.ةبعص اًصوصن  َمْهَفأ  ْنأ  عيطتسأ 

.ةقالطب أرقأ 

.ةءارقلا يف  ةبوعص  ّيدل  تناك  اًمئاد 

.امات اًمهف  همهفأ  يكل  تاّرم  ّةدع  اًصن  أرقأ  ْنأ  ّيلع 

.ّنيعم ّصنب  ّقلعتت  ةلئسأ  نع  ةباجإلا  يف  ةبوعص  ُدَِجأ 

ST161Q01HA01ST161Q01HA02ST161Q01HA03ST161Q01HA04

ST161Q02HA01ST161Q02HA02ST161Q02HA03ST161Q02HA04

ST161Q03HA01ST161Q03HA02ST161Q03HA03ST161Q03HA04

ST161Q06HA01ST161Q06HA02ST161Q06HA03ST161Q06HA04

ST161Q07HA01ST161Q07HA02ST161Q07HA03ST161Q07HA04

ST161Q08HA01ST161Q08HA02ST161Q08HA03ST161Q08HA04

ST161



.ءورقملا مهف  ةلئسأ  نع  بيجت  ْنأو  صوصن  ّةدع  أرقت  ْنأ  كيلع  ناك  ةحارتسالا ، لبق  َهْتيَرْجأ  يذلا  ( PISA  ) ازيبلا ناحتما  يف 

؟ اهذيفنت كنم  ِبُلط  يتلا  ةءارقلا  ماهمل  ةبّسنلاب  رعشت  فيك 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب قفاوأ  قفاوأال  ادجقفاوأال  قفاوأ 

.ةريثك تاملك  ْمهفأ  مل 

.يل ةبّسنلاب  ادج  ةبعص  تناك  صوصنلا  نم  ريثك 

.ةفلتخم تاحفص  نيب  لّقنتأ  ْنأ  ّيلع  ناك  امدنع  ًاعئاض "  " ُتنك

ST163Q02HA01ST163Q02HA02ST163Q02HA03ST163Q02HA04

ST163Q03HA01ST163Q03HA02ST163Q03HA03ST163Q03HA04

ST163Q04HA01ST163Q04HA02ST163Q04HA03ST163Q04HA04

ST163



ةءارقلل ةبولطملا  ةفرعملا  ءارو  ام  تّايجيتارتسإل  ةّمدقم 
اهمهفو صوصنلا  ةءارق  قُُرط 

ّماهم نم  عاونأ  ةثالث  ةيلاتلا  ةلئسألا  ضِْرَعت  .ةءارقلا  ةّمهم  عونب  كلذ  ّقلعتيو  اهريغ ، نم  رثكأ  ةمئالمو  ةعجان  قُرطلا  هذه  ضعب  .اهمهفو  صوصنلا  ةءارقل  قُُرط  ّةدع  كانه 
.ةفلتخملا  ةءارقلا  ّماهم  عم  لماعّتلل  قُرطلا  هذه  ةعاجن  ىدم  يف  كيأر  فرعن  ْنأ  ديرن  .ةءارقلا  قُُرط  نم  ةعومجم  اهيلت  ةءارقلا ،

ةبّسنلاب ةعجان  نوكت  دق ال  اّهنكل  ةّنيعم ، ةّمهمل  ةبّسنلاب  ةعجان  قُرطلا  ضعب  نوَكت  دقف  لاؤس ، ّلك  يف  ةاطعُملا  ةءارقلا  ةّمهمل  ةبّسنلاب  طقف  ةقيرط ، ّلك  ةعاجن  ىدم  يف  رَكف 
.اهريغ ةّمهمل 

ةقيرطلا ّنأ  ينعت  ةجردلا 6  امنيب  هذه ، ةءارقلا  ةّمهم  عم  لماعتلل  ًاتاتب  ةعجان  ريغ  ةقيرطلا  ّنأ  دقتعت  ّكنأ  ينعت  ةجردلا 1  ىلإ 6 . نم 1  ةجرد  ءاطعإب  ةقيرط  ّلك  مييقت  كيلع 
.هذه  ةءارقلا  ةّمهم  عم  لماعتلل  ادج  ةعجان 

.رطس  ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  رتَخا  نكل  ةعاجنلا ، سفن  ناقّقُحت  رثكأ  وأ  ْنَيتقيرط  ّنأ  تدقتعا  اذإ  ةّرم  نم  رثكأ  ةجردلا  سفن  ءاطعإ  ُكِنكُْمي 

STInfo1



.ّنيعم صن  يف  تدرو  تامولعم  ّركذتتو  مهفت  ْنأ  كيلع   : ةءارق ةّمهم 

؟ ّصنلا ّركذتو  مهف  لجأ  نم  ةيلاتلا  قرطلا  ةعاجن  ّميقت  فيك 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب ةعجان  ريغ 
(1)

(2)(3)(4)(5)
ادج  ةعجان 

(6)

.اهمهف لهسلا  نم  يتلا  ّصنلا  ماسقأ  ىلع  زكَُرأ 

.ْنَيتّرم ةعيرس  ةءارق  ّصنلا  أرقأ 

.نيرخآ صاخشأ  عم  هنومضم  شقانأ  ّصنلا  ةءارق  ْدَعب 

.ّصنلا يف  ةدراولا  ةّمهملا  ماسقألا  تحت  اطخ  عََضأ 

.يتاملكب ّصنلا  صَخُلأ 

.رخآ صخشل  عفترم  توصب  ّصنلا  أرقأ 

ST164Q01IA01ST164Q01IA02ST164Q01IA03ST164Q01IA04ST164Q01IA05ST164Q01IA06

ST164Q02IA01ST164Q02IA02ST164Q02IA03ST164Q02IA04ST164Q02IA05ST164Q02IA06

ST164Q03IA01ST164Q03IA02ST164Q03IA03ST164Q03IA04ST164Q03IA05ST164Q03IA06

ST164Q04IA01ST164Q04IA02ST164Q04IA03ST164Q04IA04ST164Q04IA05ST164Q04IA06

ST164Q05IA01ST164Q05IA02ST164Q05IA03ST164Q05IA04ST164Q05IA05ST164Q05IA06

ST164Q06IA01ST164Q06IA02ST164Q06IA03ST164Q06IA04ST164Q06IA05ST164Q06IA06

ST164



ةباتك كيلع  .ايقيرفأ  يف  ام  ةريحب  يف  هايملا  حطس  ىوتسم  يف  تارييغت  هعوضومو  ْنَيتحفص  نِم  نوكم  بعصو  ليوط  ّصن  ةءارق  َتيهَنأ  ةريصق  ّةدم  ْلَبق   : ةءارق ةّمهم 
.ّصنلا اذهل  صيخلت 

؟ ْنَيتحفص نم  نّوكملا  ّصنلا  اذهل  صيخلت  ةباتك  لجأ  نم  ةيلاتلا  قُرطلا  ةعاجن  ّميقت  فيك 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب ةعجان  ريغ 
(1)

(2)(3)(4)(5)
ادج  ةعجان 

(6)

تارقف عيمج  صيخلتلا  اذه  لمش  اذإ  صَْحَفأ  مث  .صيخلتلا  ُبتَكأ 
.تارقفلا عيمج  ىوتحم  لمشي  ْنأ  صيخلتلا  ىلع  ّنأل  ّصنلا ،

يف ةدراولا  لمُجلا  نِم  ِنكمُم  ددع  ربكأ  ّةقدب ، خسنأ  ْنأ  لواحأ 
.ّصنلا

.صيخلتلا ُبتكأ  ّمث  نِمو  عاطتسملا  ردقب  تاّرم  ّةدع  ّصنلا  أرقأ 

يف ةدوجوم  ّصنلا  يف  قئاقحلا  ّمهأ  تناك  ْنإ  ّةقدب  ُصحَفأ 
.صيخلتلا

اهبتكأ ّمث  نِمو  هيف  ةّمهملا  لمُجلا  تحت  اطخ  عََضأو  ّصنلا ، أرقأ 
.ةّصاخلا يتاملكب 

ST165Q01IA01ST165Q01IA02ST165Q01IA03ST165Q01IA04ST165Q01IA05ST165Q01IA06

ST165Q02IA01ST165Q02IA02ST165Q02IA03ST165Q02IA04ST165Q02IA05ST165Q02IA06

ST165Q03IA01ST165Q03IA02ST165Q03IA03ST165Q03IA04ST165Q03IA05ST165Q03IA06

ST165Q04IA01ST165Q04IA02ST165Q04IA03ST165Q04IA04ST165Q04IA05ST165Q04IA06

ST165Q05IA01ST165Q05IA02ST165Q05IA03ST165Q05IA04ST165Q05IA05ST165Q05IA06

ST165



ىلع طغضلا  لِسرُملا  ْكنِم  ُبْلَطي  .نوفترامس  زاهجب  نيزئافلا  دحأ  ّكنأب  كُِربُْخت  ةلومحملا ، فتاوهلل  ةفورعم  ةكرش  ْنِم  ّينورتكلإلا  كديرب  ْرَبع  ةلاسر  َْتيّقلت   : ةءارق ةّمهم 
.كيلإ نوفترامسلا  لاسرإ  نم  اوّنكمتي  يكل  ةرامتسا  يف  كليصافت  ةئبعتو  طبارلا 

؟ هذه ّينورتكلإلا  ديربلا  ةلاسر  عم  لماعتلل  ةمئالم  ةيلاتلا  قُرطلا  َربتُعت  ةجرد  ّيأ  ىلإ  كيأر ، بَسَح 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب ةمئالم  ريغ 
(1)

(2)(3)(4)(5)
ادج ةمئالم 

(6)

نِم ديزملا  َبَلطو  ّينورتكلإلا  ديربلا  ةلاسر  ىلع  ةباجإلا 
نوفترامسلا لوح  تامولعملا 

لِسرُملل ّينورتكلإلا  ديربلا  ناونع  صَْحف 

ِنكمُم تقو  عرسأب  ةرامتسالا  ةئبعتل  طبارلا  ىلع  طغضلا 

طبارلا ىلع  طغضلا  نودب  ّينورتكلإلا  ديربلا  ةلاسر  وْحَم 

دكّأتلل ةلومحملا  فتاوهلا  ةكرشل  عباتلا  تنرتنإلا  عقوم  صَْحف 
عقوملا يف  ةرهاظ  نوفترامسلاب  زوفلا  ةلمح  تناك  ْنإ 

ST166Q01HA01ST166Q01HA02ST166Q01HA03ST166Q01HA04ST166Q01HA05ST166Q01HA06

ST166Q02HA01ST166Q02HA02ST166Q02HA03ST166Q02HA04ST166Q02HA05ST166Q02HA06

ST166Q03HA01ST166Q03HA02ST166Q03HA03ST166Q03HA04ST166Q03HA05ST166Q03HA06

ST166Q04HA01ST166Q04HA02ST166Q04HA03ST166Q04HA04ST166Q04HA05ST166Q04HA06

ST166Q05HA01ST166Q05HA02ST166Q05HA03ST166Q05HA04ST166Q05HA05ST166Q05HA06

ST166



؟ ةيلاتلا تاءاّعدالا  ىلع  قفاوت  ىدم  ّيأ  ىلإ  كتسردم : يف  ّركف 

( رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًادج قفاوأقفاوأقفاوأ  ًاتاتبال  قفاوأ  ال 

.ّديج لمع  ىلع  لوصحلا  يف  يندعاسيس  ةسردملا  يف  دهج  ْلذب 

وأ ةّديج  ةعماج  ىلإ  باستنالا  يف  يندعاسيس  ةسردملا  يف  دهج  ْلذب 
.ّةيلك

.ّمهم رمأ  وه  ةسردملا  يف  دهج  ْلذب 

ST036Q05TA01ST036Q05TA02ST036Q05TA03ST036Q05TA04

ST036Q06TA01ST036Q06TA02ST036Q06TA03ST036Q06TA04

ST036Q08TA01ST036Q08TA02ST036Q08TA03ST036Q08TA04

ST036



؟ يهُنت نأ  عقوتت  يلي  اّمم  ةلحرم  ّيأ 

( ةمئالملا تّايناكمإلا  عيمج  َرتخا ، ) 

ةيدادعإلا ةلحرملا  ءاهنإ 

تورجب ةداهش  نودب  ةيوناثلا  ةلحرملا  ءاهنإ 

تورجب ةداهش  عم  ةيوناثلا  ةلحرملا  ءاهنإ 

ةيريضحت ةسارد  وأ  ةعماجلا ، لبق  ام  ةيريضحت  ةسارد   ) ةيريضحت ةسارد  ءاهنإ 
( ةسدنهلا لبق  ام 

( يسدنه يصاصتخا  ّينف ، يصاصتخا   ) ةيوناث قوف  ةداهش 

( ثلاث ٍناث ، ّلوأ ،  ) يميداكأ بقل 

ST225Q01HA01

ST225Q01HA02

ST225Q01HA03

ST225Q01HA04

ST225Q01HA05

ST225Q01HA06
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؟ رمعلا نم  ـ30  لا يف  نوكت  امدنع  هب  لمعت  نأ  ديرت  يذلا  لمعلا  عون  وه  ام 

لمعلا مسا  بتكا 
ST114Q01TA01

ST114



؟ كسفن نع  ةيلاتلا  لاوقألا  ىلع  قفاوت  ةجرد  ّيأ  ىلإ 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب قفاوأ  قفاوأال  ادجقفاوأال  قفاوأ 

.نيرخآلا عم  ةسَفانُم  اهيف  نوَكت  يتلا  تالاحلا  يف  لمعلاب  عتمتسأ 

.نيرخآ صاخشأ  نِم  لَضَْفأ  لكشب  ام  ةّمهم  ذَفُنأ  ْنأ  يل  ةبّسنلاب  ّمهملا  نِم 

.نيرخآ صاخشأ  عم  سفانتأ  امدنع  ربكأ  ًادهج  ُلْذَبأ 

ST181Q02HA01ST181Q02HA02ST181Q02HA03ST181Q02HA04

ST181Q03HA01ST181Q03HA02ST181Q03HA03ST181Q03HA04

ST181Q04HA01ST181Q04HA02ST181Q04HA03ST181Q04HA04

ST181



؟ كسفن نع  ةيلاتلا  لاوقألا  ىلع  قفاوت  ةجرد  ّيأ  ىلإ 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب قفاوأ  قفاوأال  ادجقفاوأال  قفاوأ 

.يتعاطتسا ْرَدق  ًادهج  لذبأ  امدنع  اضّرلاب  رعشأ 

.اهيهنأ ّىتح  اهب  لمعلا  لصاوأ  ةّمهمب ، أدبأ  امدنع 

.قباسلا يئادأ  يف  نسَحت  نِم  ُعْبَني  ّماهمب  مايقلا  دنع  يتعتُم  نِم  ٌءزج 

ىلإ لاقتنالا  نم  ًالدب  هنقتأ ، ّىتح  داهتجالا  يف  رارمتسالا  لضَُفأ  ام ، ءيش  يف  ًاّديج  نكأ  مل  اذإ 
.هيف ًاّديج  نوكأ  دق  رخآ  ءيش 

ST182Q03HA01ST182Q03HA02ST182Q03HA03ST182Q03HA04

ST182Q04HA01ST182Q04HA02ST182Q04HA03ST182Q04HA04

ST182Q05HA01ST182Q05HA02ST182Q05HA03ST182Q05HA04

ST182Q06HA01ST182Q06HA02ST182Q06HA03ST182Q06HA04

ST182



؟ يلاتلا ءاّعدالا  ىلع  قفاوت  ةجرد  ّيأ  ىلإ 

( .ةدحاو ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب قفاوأ  قفاوأال  ادجقفاوأال  قفاوأ 

.اًريثك هرييغت  كِنكُمي  الو  كيف  ءيش  وه  ST184Q01HA01ST184Q01HA02ST184Q01HA03ST184Q01HA04كؤاكذ 

ST184



؟ كل ةبّسنلاب  ةحيحص  ةيلاتلا  لاوقألا  ةجرد  ّيأ  ىلإ  ةسردملا : يف  كفادهأ  يف  ّركف 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب حيحص  ريغ 
يل ةبّسنلاب 

ةبّسنلاب ًاليلق  حيحص 
يل

ةطّسوتم ةجردل  حيحص 
يل ةبّسنلاب 

ادج حيحص 
يل ةبّسنلاب 

ةجرد ىصقأل  حيحص 
يل ةبّسنلاب 

.ِنكُمي ام  رثكأ  ّملعتأ  ْنأ  وه  يفده 

يتلا ّةداملا  نم  اًمامت  ّنكمتأ  ْنأ  وه  يفده 
.ّفصلا يف  اهّملعتن 

ردق قمعب  يسورد  نومضم  َمْهفأ  ْنأ  وه  يفده 
.ناكمإلا

ST208Q01HA01ST208Q01HA02ST208Q01HA03ST208Q01HA04ST208Q01HA05

ST208Q02HA01ST208Q02HA02ST208Q02HA03ST208Q02HA04ST208Q02HA05

ST208Q04HA01ST208Q04HA02ST208Q04HA03ST208Q04HA04ST208Q04HA05

ST208



؟ ةيلاتلا لاوقألا  ىلع  قفاوت  ةجرد  ّيأ  ىلإ 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب قفاوأ  قفاوأال  ادجقفاوأال  قفاوأ 

.ىرخأب وأ  ةقيرطب  يرَْمأ  ّربدتأ  ًةداع ،

.تازاجنإ ُتقّقَح  يّننأ  رخفلاب  رعشأ 

.هسفن تقولا  يف  رومألا  نم  ريثكلا  عم  لماعتلا  ينِنكُمي  ّهنأ  رعشأ 

.ةبعصلا تاقوألا  ىلع  بلغتلا  يف  يندعاُسي  يسفنب  يناميإ 

ً.ةداع هنم ، صلختأ  ْنأ  عيطتسأ  ْبعَص ، عَْضو  يف  نوكأ  امدنع 

ST188Q01HA01ST188Q01HA02ST188Q01HA03ST188Q01HA04

ST188Q02HA01ST188Q02HA02ST188Q02HA03ST188Q02HA04

ST188Q03HA01ST188Q03HA02ST188Q03HA03ST188Q03HA04

ST188Q06HA01ST188Q06HA02ST188Q06HA03ST188Q06HA04

ST188Q07HA01ST188Q07HA02ST188Q07HA03ST188Q07HA04

ST188



؟ ةيلاتلا ّماهملاب  مايقلا  كيلع  لهسلا  نِم  ىدم  ّيأ  ىلإ 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

مايقلا ينِنكُمي  ال 
كلذب

مايقلا ّيلع  ُبعَْصي 
كلذب

ليلقلا عم  كلذب  مايقلا  يناكمإب 
دهجلا نم 

كلذب مايقلا  يناكمإب 
ةلوهسب

خانملا ريغت  ىلع  نوبركلا  ديسكوأ  يناث  قالطنا  رثؤي  فيك  حرشأ  ْنأ 
ّيملاعلا

ةلودلا يف  لمعلا  فورظو  سبالملا  راعسأ  نيب  ةقالع  كانه  ّنأ  ِتْبُثأ  ْنأ 
اهيف سبالملا  جاتنإ  ّمتي  يتلا 

نيئجال سانلا  نم  ةعومجم  لعجت  دق  يتلا  ةفلتخملا  بابسألا  شِقاُنأ  ْنأ 

نِم رثكأ  ّيملاعلا  خانملا  ريغت  نِم  لودلا  ضعب  ةاناعم  ببس  حرشأ  ْنأ 
اهريغ

داصتقالا ىلع  لودلا  ضعب  يف  ّةيداصتقالا  تامزألا  رثؤت  فيك  حرشأ  ْنأ 
ّيملاعلا

ةئيبلا ىلع  ّيداصتقالا  روطتلا  ريثأت  شِقاُنأ  ْنأ 

ST196Q02HA01ST196Q02HA02ST196Q02HA03ST196Q02HA04

ST196Q03HA01ST196Q03HA02ST196Q03HA03ST196Q03HA04

ST196Q04HA01ST196Q04HA02ST196Q04HA03ST196Q04HA04

ST196Q05HA01ST196Q05HA02ST196Q05HA03ST196Q05HA04

ST196Q06HA01ST196Q06HA02ST196Q06HA03ST196Q06HA04

ST196Q07HA01ST196Q07HA02ST196Q07HA03ST196Q07HA04

ST196



؟ ةيلاتلا عيضاوملا  نع  تامولعم  كيدل  ىدم  ّيأ  ىلإ 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

اذه نع  ًادبأ  عمسأ  مل 
عوضوملا

، عوضوملا اذه  نع  ُتعمس 
ّةقدب هحرش  ينِنكُمي  نكل ال 

، عوضوملا اذه  نع  ليلقلا  فرعأ 
ّماع لكشب  عوضوملا  حرش  يناكمإبو 

، عوضوملا اذه  فرعأ 
ًاّديج هحرش  يناكمإبو 

ّيرارحلا سابتحالاو  خانملا  ريغت 

( ةئبوألا لاثم :  ) ملاعلا يف  ةّحصلا  عضو 

( ىرخأ ىلإ  ةلود  نم  سانلا  لَقَنت   ) ةرجهلا

لودلا نيب  تافالخ 

ةفلتخم ءاحنأ  يف  ةيذغتلا  ءوس  وأ  ةعاجملا 
ملاعلا نم 

رقفلا بابسأ 

ءاحنأ يف  ءاسنلاو  لاجرلا  نيب  ةاواسملا 
ملاعلا نم  ةفلتخم 

ST197Q01HA01ST197Q01HA02ST197Q01HA03ST197Q01HA04

ST197Q02HA01ST197Q02HA02ST197Q02HA03ST197Q02HA04

ST197Q04HA01ST197Q04HA02ST197Q04HA03ST197Q04HA04

ST197Q07HA01ST197Q07HA02ST197Q07HA03ST197Q07HA04

ST197Q08HA01ST197Q08HA02ST197Q08HA03ST197Q08HA04

ST197Q09HA01ST197Q09HA02ST197Q09HA03ST197Q09HA04

ST197Q12HA01ST197Q12HA02ST197Q12HA03ST197Q12HA04

ST197



؟ ةيلاتلا لاوقألا  نم  دحاو  ّلك  كُفَِصي  ىدم  ّيأ  ىلإ 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ةريبك ةجردب  ينُفَِصي 
ادج

ةجردب ينُفَِصي 
ةّنيعمةريبك ةجردب  ةليلقينُفَِصي  ةجردب  ينُفَِصي 

ًاقالطإادج ينُفَِصي  ال 

رابتعالا نيعب  ذخآ  ْنأ  لواحأ  فالخ ، عوقو  ةلاح  يف 
.رارقلا ذاّختا  لبق  فارطألا  عيمج  رظن  تاهجو 

رظن تاهجو  نم  اهصحف  لواحأ  ةلكشم ، هجاوأ  امدنع 
.ةفلتخم

ْنأ لواحأ  لَضَْفأ ، لكشب  يئاقدصأ  َمْهَفأ  يكل  ًانايحأ ،
.مهرظن ةهجو  نم  رومألا  ّليختأ 

ُتُنك فيك  ّليختأ  ْنأ  لواحأ  ام ، اًصخش  دَِقْتَنأ  ْنأ  لبق 
.هناكم ُتُنك  ول  رعشأس 

رومألا ىرأ  ْنأ  لواحأ  ام ، صخش  نم  بضغأ  امدنع 
.تقولا ضعبل  هرظن  ةهجو  نِم 

ST215Q01HA01ST215Q01HA02ST215Q01HA03ST215Q01HA04ST215Q01HA05

ST215Q02HA01ST215Q02HA02ST215Q02HA03ST215Q02HA04ST215Q02HA05

ST215Q03HA01ST215Q03HA02ST215Q03HA03ST215Q03HA04ST215Q03HA05

ST215Q04HA01ST215Q04HA02ST215Q04HA03ST215Q04HA04ST215Q04HA05

ST215Q05HA01ST215Q05HA02ST215Q05HA03ST215Q05HA04ST215Q05HA05

ST215



؟ ةيلاتلا لاوقألا  نم  دحاو  ّلك  كُفَِصي  ىدم  ّيأ  ىلإ 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ةريبك ةجردب  ينُفَِصي 
ةريبكادج ةجردب  ةّنيعمينُفَِصي  ةجردب  ةليلقينُفَِصي  ةجردب  ينُفَِصي 

ًاقالطإادج ينُفَِصي  ال 

.ّةيداع ريغ  تالاح  عم  لُماعتلا  عيطتسأ 

تالاح تاّبلطتم  عم  مَءالتيل  يكولس  رييغت  عيطتسأ 
.ةديدج

ُتنك ْنإ  ّىتح  ةفلتخم  تالاح  عم  ملقأتأ  ْنأ  عيطتسأ 
.ًاطوغضم وأ  اًّرتوتُم 

.ةديدج ةراضح  عم  ةلوهسب  ملقأتأ  ْنأ  عيطتسأ 

صاخشأ عم  لماعتلا  يف  بعاصم  هجاوأ  امدنع 
هذه ّلحل  ةقيرطب  ريكفتلا  عيطتسأ  نيرخآ ،

.بعاصملا

لُماعتلا دنع  بعاصملا  ىلع  بلغتلا  ىلع  رداق  انأ 
.ىرخأ تاراضح  نم  صاخشأ  عم 

ST216Q01HA01ST216Q01HA02ST216Q01HA03ST216Q01HA04ST216Q01HA05

ST216Q02HA01ST216Q02HA02ST216Q02HA03ST216Q02HA04ST216Q02HA05

ST216Q03HA01ST216Q03HA02ST216Q03HA03ST216Q03HA04ST216Q03HA05

ST216Q04HA01ST216Q04HA02ST216Q04HA03ST216Q04HA04ST216Q04HA05

ST216Q05HA01ST216Q05HA02ST216Q05HA03ST216Q05HA04ST216Q05HA05

ST216Q06HA01ST216Q06HA02ST216Q06HA03ST216Q06HA04ST216Q06HA05

ST216



.َتنأ كتغل  نع  فلتخت  ّمألا  مهتغل  صاخشأ  عم  ّمألا  كتغلب  ّملكتت  ّكنأ  ليََخت 

؟ ةيلاتلا لاوقألا  ىلع  قفاوت  ىدم  ّيأ  ىلإ 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب قفاوأ  قفاوأال  ادجقفاوأال  قفاوأ 

.هابتناب مهلعف  دودر  بقارأ 

.حيحص لكشب  انضعب  َمهَْفن  اّننأ  رارمتساب  صحفأ 

.هنولوقي ام  ىلإ  هابتناب  يغُْصأ 

.هابتناب يتاملك  راتخأ 

.يراكفأ حيضوتل  ةسوسحم  ةلثمأ  يْطُعأ 

.ةديدش ّةقدب  ءايشألا  حرشأ 

تاكرحب نيعتسأ  ًالثم ،  ) ةليدب ًاقُُرط  دجأ  مهعم ، لُصاوتلا  يف  ةلكشم  كانه  تناك  اذإ 
(. كلذ هباش  امو  بتكا ، حرشلا ، رَرُكأ  نيديلا ،

ST218Q01HA01ST218Q01HA02ST218Q01HA03ST218Q01HA04

ST218Q02HA01ST218Q02HA02ST218Q02HA03ST218Q02HA04

ST218Q03HA01ST218Q03HA02ST218Q03HA03ST218Q03HA04

ST218Q04HA01ST218Q04HA02ST218Q04HA03ST218Q04HA04

ST218Q05HA01ST218Q05HA02ST218Q05HA03ST218Q05HA04

ST218Q06HA01ST218Q06HA02ST218Q06HA03ST218Q06HA04

ST218Q07HA01ST218Q07HA02ST218Q07HA03ST218Q07HA04

ST218



؟ ةيلاتلا لاوقألا  نم  دحاو  ّلك  كُفَِصي  ىدم  ّيأ  ىلإ 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ةريبك ةجردب  ينُفَِصي 
ادج

ةجردب ينُفَِصي 
ةّنيعمةريبك ةجردب  ةليلقينُفَِصي  ةجردب  ينُفَِصي 

ًاقالطإادج ينُفَِصي  ال 

.ةفلتخم لود  يف  سانلا  شيعي  فيك  فِْرَعأ  ْنأ  ديرأ 

.ملاعلا تانايد  نع  ديزملا  فِْرَعأ  ْنأ  ديرأ 

تاراضح نِم  صاخشأ  رظني  فيك  يمامتها  ريُثي 
.هنومهَفي فيكو  ملاعلا  ىلإ  ةفلتخم 

.ىرخأ تاراضح  يف  ديلاقت  ىلع  عّالطالاب  ّمتهأ 

ST214Q01HA01ST214Q01HA02ST214Q01HA03ST214Q01HA04ST214Q01HA05

ST214Q02HA01ST214Q02HA02ST214Q02HA03ST214Q02HA04ST214Q02HA05

ST214Q03HA01ST214Q03HA02ST214Q03HA03ST214Q03HA04ST214Q03HA05

ST214Q06HA01ST214Q06HA02ST214Q06HA03ST214Q06HA04ST214Q06HA05

ST214



؟ ىرخأ لود  نم  صاخشأ  عم  لصاوتت  له 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

المعن

كتلئاع يف 

كتسردم يف 

كتراح يف 

كئاقدصأ ةرئاد  يف 

ST220Q01HA01ST220Q01HA02

ST220Q02HA01ST220Q02HA02

ST220Q03HA01ST220Q03HA02

ST220Q04HA01ST220Q04HA02

ST220



؟ نيرخآلا عم  ّديج  لكشب  كلهأو  تنأ  اهب  ثّدحتت  نأ  عيطتست  تيبلا ، يف  اهّملكتت  يتلا  تاغللا  كلذ  يف  امب  تاغللا ، ددع  وه  ام 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

رثكأثالثْنَيتنثاةدحاو وأ  عبرأ 

تنأ

كّمأ

كوبأ

ST177Q01HA01ST177Q01HA02ST177Q01HA03ST177Q01HA04

ST177Q02HA01ST177Q02HA02ST177Q02HA03ST177Q02HA04

ST177Q03HA01ST177Q03HA02ST177Q03HA03ST177Q03HA04

ST177



؟ ّةيلاحلا ّةيساردلا  ةنسلا  يف  كتَسَْردَم  يف  ّملعتت  ّةيبرعلا  ةغللا  ريغ  ةغل  مك 

( .ّةيلاحلا ّةيساردلا  ةنسلا  يف  ّةيبرعلا  ةغللا  ريغ  ةغل  ّيأ  ّملعتت  تنك ال  ْنإ  اًرفص ) " ) 0  " بتكا .ًاددع  بتكا  )

ّةيبرعلا ةغللا  ريغ  تاغللا  ددع 
ST189Q01HA01

ST189



؟ ةسردملا يف  ةيلاتلا  رومألا  ّملعتت  له 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

المعن

.لودلا نيب  ةَلدابتُملا  ّةيداصتقالا  تاقالعلا  نع  ّملعتأ 

.ّةيميلعتلا صصحلا  لالخ  نيرخآ  صاخشأ  عم  تافالخ  ّلحأ  فيك  ّملعتأ 

.ةفلتخم تاراضح  نع  ّملعتأ 

.صصحلا لالخ  ًاعم  رابخألا  دهاشن  وأ  تنرتنإلا  يف  رابخأ  نع  ثحبن  فحصلا ، أرقن  نحن 

.ّةيملاع رابخأ  صوصخب  ّيصخشلا  ييأر  يطعأ  ْنأ  ًابلاغ  ّينم  نوّملعملا  بلطي 

.ةفلتخم تاراضح  ىلع  فرعتلا  نم  ينّنكمت  ّةيلافتحا  تابَسانُم  يف  كراشأ  ّةيساردلا ، ةنسلا  لالخ 

ّ.يدايتعالا ميلعتلا  نم  ءزجك  ّةيملاع ، ثادحأ  لوح  ّفصلا  يف  تاشاقن  يف  كراشأ 

.ةريغص تاعومجم  نمض  ّفصلا  يف  يئالمز  عم  ّةيملاع  اياضق  ّللحأ  ةّصحلا ، لالخ 

.اياضقلا ضعب  لوح  ةفلتخم  رظن  تاهجو  ةفلتخم  تاراضح  نم  صاخشأل  نوَكي  ْنأ  نكمي  فيك  ّملعتأ 

.ةفلتخم تّايفلخ  نم  صاخشأ  عم  لُصاوتلا  ّةيفيك  ّملعتأ 

ST221Q01HA01ST221Q01HA02

ST221Q02HA01ST221Q02HA02

ST221Q03HA01ST221Q03HA02

ST221Q04HA01ST221Q04HA02

ST221Q05HA01ST221Q05HA02

ST221Q06HA01ST221Q06HA02

ST221Q07HA01ST221Q07HA02

ST221Q08HA01ST221Q08HA02

ST221Q09HA01ST221Q09HA02

ST221Q11HA01ST221Q11HA02

ST221



؟ ةحيحص ةيلاتلا  لاوقألا  ةجرد  ّيأ  ىلإ  كتَسَْردَم : يف  ركَف 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب حيحص  ًاليلقريغ  ادجحيحص  ةجردحيحص  ىصقأل  حيحص 

.ةسَفانُملا ةميق  نوّردقي  ذيمالتلا  ّنأ  ودبي 

.مهضعب عم  نوسفانتي  ذيمالتلا  ّنأ  ودبي 

.ّمهم ٌرمأ  مهنيب  ةسَفانُملا  ّنأ  نوُرعَشي  ذيمالتلا  عيمج  ّنأ  ودبي 

.نيرخآلاب نونَراُقي  مّهنأ  ذيمالتلا  ُرعَشي 

ST205Q01HA01ST205Q01HA02ST205Q01HA03ST205Q01HA04

ST205Q02HA01ST205Q02HA02ST205Q02HA03ST205Q02HA04

ST205Q03HA01ST205Q03HA02ST205Q03HA03ST205Q03HA04

ST205Q04HA01ST205Q04HA02ST205Q04HA03ST205Q04HA04

ST205



؟ ةيلاتلا عيضاوملا  يف  ًةداع ، ، رُضَحت نا  كيلع  عوبسألا  يف  ةّصح  مك 

( .صصح ّتسك  بسُحت  ةقيقد ، اهنم 90  ةدحاو  ّلك  ّةدم  ةفعاضم ، صصح  ثالث  ًالثم : .ناتّصح  اّهنأ  ىلع  ةفعاضم  ةّصح  بسحن  نأ  انيلع  )
( عوضوملا اذه  ّملعتت  اذإ ال  اًرفص ) " ) 0  " بتكا .ًاددع  بتكا  )

: عوبسألا يف  ّةيبرعلا  ةغللا  صصح  ددع 

: عوبسألا يف  تّايضايرلا  صصح  ددع 

وأ ايجولونكتلا  مولع  وأ  "ב ) טומ  ) عمتجملا يف  ايجولونكتلاو  مولعلا  ءايزيف ، ءايميك ، ايجولويب ، ًالثم ،  ) مولعلا عيضاوم  صصح  ددع 
: عوبسألا يف  ايجولونكتلاو ) مولعلا 

: عوبسألا يف  ّةيبرعلا  ةغللا  ريغ  تاغل  يف  صصحلا  ددع 

ST059Q01TA01

ST059Q02TA01

ST059Q03TA01

ST059Q04HA01

ST059



؟ ةسردملا يف  لماكو  ّيداع  عوبسأ  يف  اهّملعتت  يتلا  صصحلا  عيمجل  ّّيلكلا  ددعلا  وه  ام 

( .نَيتّصح َربتعت  ةفعاضملا  ةّصحلا  )
( .عوبسألا يف  ّّيلكلا  صصحلا  ددع  ىلإ  رزلا  كّرح  )

ّّيلكلا صصحلا  ددع 

ST060Q01NA01

0 80
رثكأ وأ 

ST060



؟ ةّصح ّلك  اهقرغتست  يتلا  قئاقدلا  ددع  لدعم  وه  ام 

( .ةّصح ّلك  يف  قئاقدلا  ددع  ىلإ  ّرزلا  كّرح  )

ّلك يف  قئاقدلا  ددع  لدعم 
ةّصح

ST061Q01NA01

0 120
رثكأ وأ 

ST061



؟ ةيلاتلا رومألا  كعم  تثدح  ةّرم  مك  ةسردملا ، يف  نيَريخألا  ْنيعوبسألا  لالخ 

( رطس لك  يف  ةدحاو  ةيناكمإ  َرتخا  )

ةرم نيترمالو  وأ  تارمةرم  عبرأ  وأ  رثكأثالث  وأ  تارم  سمخ 

نذإ نودب  ةسردملا  نع  ًالماك  اًموي  ُتّبيغت 

نذإ نودب  صَصِحلا  ضعب  نع  ُتّبيغت 

ةسردملا ىلإ  يروضح  يف  ترّخأت 

ST062Q01TA01ST062Q01TA02ST062Q01TA03ST062Q01TA04

ST062Q02TA01ST062Q02TA02ST062Q02TA03ST062Q02TA04

ST062Q03TA01ST062Q03TA02ST062Q03TA03ST062Q03TA04

ST062



؟ ةيلاتلا لاوقألا  ىلع  قفاوت  ىدم  ّيأ  ىلإ 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب قفاوأ  قفاوأال  ادجقفاوأال  قفاوأ 

.مهنع عفادي  دحأ  الو  ةَقياضُملل  ذيمالتلا  ضّرعتي  امدنع  جعزنأ 

.ّديج لمع  يه  مهسفنأ  نع  عافدلا  نوعيطتسي  نيذلا ال  ذيمالتلا  ةَدعاسُم 

.ئيس لمع  يه  نيرخآلا  ةَقياضُم  يف  ةكَراشُملا 

.ةَقياضُملل نوضّرعتي  نيرخآ  ذيمالت  ىرأ  امدنع  ًاّئيس  اًروعش  رعشأ 

.ةَقياضُملل نوضّرعتي  ذيمالت  نع  ام  صخش  عفادي  امدنع  يُنبِْجُعي 

ST207Q01HA01ST207Q01HA02ST207Q01HA03ST207Q01HA04

ST207Q02HA01ST207Q02HA02ST207Q02HA03ST207Q02HA04

ST207Q03HA01ST207Q03HA02ST207Q03HA03ST207Q03HA04

ST207Q04HA01ST207Q04HA02ST207Q04HA03ST207Q04HA04

ST207Q05HA01ST207Q05HA02ST207Q05HA03ST207Q05HA04

ST207



؟ ةحيحص ةيلاتلا  لاوقألا  ةجرد  ّيأ  ىلإ  كتَسَْردَم : يف  ركَف 

( .رطس ّلك  يف  ةدحاو  ّةيناكمإ  َرتخا  )

ًاتاتب حيحص  ًاليلقريغ  ادجحيحص  ةجردحيحص  ىصقأل  حيحص 

.نواعتلا ةميق  نوّردقي  ذيمالتلا  ّنأ  ودبي 

.مهضعب عم  نونواعتي  ذيمالتلا  ّنأ  ودبي 

.ّمهم ٌرمأ  مهنيب  نواعتلا  ّنأ  نوُرعشي  ذيمالتلا  عيمج  ّنأ  ودبي 

.نيرخآلا عم  نواعتلا  ىلع  مهعيجشت  ّمتي  ّهنأ  ذيمالتلا  ُرعَْشي 

ST206Q01HA01ST206Q01HA02ST206Q01HA03ST206Q01HA04

ST206Q02HA01ST206Q02HA02ST206Q02HA03ST206Q02HA04

ST206Q03HA01ST206Q03HA02ST206Q03HA03ST206Q03HA04

ST206Q04HA01ST206Q04HA02ST206Q04HA03ST206Q04HA04

ST206



 ! نايبتسالا اذه  ةئبعت  يف  كنواعت  ىلع  كل  ًاليزج  اًركش 

STEnd01


