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يفصقم ةيميداكأ مادختساليلد



Academy.maqsafy.com  ةيميداكالا عقوم ةرايزب مق1.

ةنوقيا ىلع طغضلا مث2.

: تامولعملا ةئبعتب مق3.

ةنوقيا ىلع رقنلا تامولعملا ةئبعت ةيلمع دعب4.

 قـيثوت متيل لجسملا ينورتكلالا ديربلا ىلع ليعفت ةلاسر كلصت فوس5.

 كارتـشالا و ةـيميداكألا مادختـساب ءدـبلل كباـسح طيـشنتل ةـمهم باـسحلا قـيثوت ةيلمع.باسحلا

 .لمهملا ديربلا وأ دراولا قودنص يف ثحبلاو لجسملاليميإلا ةعجارم ىجري كلذل ةحورطملا تارودلاب

ةيميداكألاب قاحتلالا ةقيرط
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) بردتم- رمأ يلو- عئاب- بلاط- ةسردم ريدم ( باسحلا عون ددح•

 يثالثلا مسالا لخدا•

 ينورتكلالا ديربلا لخدا•

رورملا ةملك ديكأت و  رورملا ةملك لخدا•

لاوجلا مقر لخدا•

سنجلا ددح•
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 باـــسحلا لـــيعفتو ليجـــستلا ةـــيلمع دـــعب

 نـــمو ةيـــصخشلا ةحفـــصلا ةراـــيز كـــنكمي

: ىلع  عالطالا كنكمي اهلالخ

. اهب كارتشالاب تمق يتلا تارودلا1.

.باسحلل ةيصخشلا تامولعملا ليدعت2.

ةيصخشلا ةحفصلا ىلا لوخدلا
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: ةيصخشلا ةحفصلا يف كنكمي

: اهب كارتشالاب تمق يتلا تارودلا ىلع عالطالا1.

: باسحلل ةيصخشلا تامولعملا ليدعت2.

. ةرود لك زاجنإ ةبسن و, اهيف كرتشملا تارودلا ددع كيدل رهظت فوس تارودلا ةمئاق يف @

ةيصخشلا ةحفصلا تايوتحم
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 اهب لجسملا تارودلا عيمج•

 ةلمتكملا تارودلا•

 ةلمتكم ريغلا•

 زاجنإلا ةبسن•

 يثالثلا مسالا•

داليملا خيرات•

 ينورتكلالا ديربلا•

رورملا ةملك•

لاوجلا مقر•

سنجلا•

1

2
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 مـــق ةـــيبيردتلا تارودـــلا يـــف كارتـــشالل

 رــتخاو ةــيبيردتلا تاراودــلا ىــلع طغــضلاب

. اهب كارتشالا دارملا ةيبيردتلا ةرودلا

 ىلع رقنلاب مق ةيبيردتلا ةرودلاب قاحتلالل

 رــهظت فوــس ةرودــلا يــف كارتــشالا دــعب

 ىـــلع طغـــضلاب مـــق ةرودـــلا تاـــمولعم

بيردتلا ءدبل ىلوألا ةسلجلا ىلا  ةعباتم

ةيبيردتلا تارودلابكارتشإلا ةيلأ
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ةيبيردتلا ةرودلاب ءدبلا ةيلآ
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 كيلع بجي ةرودلا يف كارتشالا دعب

 ةنوقيأ ىلع رقنلا

 ةيبيردتلا ةرودلا تاسلج ضرع ءدبل

 ةرودلا ىلع لوصحلا تابلطتم زاجنإو

: يهو

ةيبيردتلا ةرودلا تاسلج•

ةيبيردتلا ةرودلا تاسلج رابتخا•

)ةعجارملل ( ةيبيردتلا ةرودلا ةدام•

ةرودلل يئاهنلا رابتخالا•
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ةيبيردتلا تارودلا تايوتحم
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 ةنوقيأ ىلع رقنلا دعب

 ددعو ةرودلا تايوتحم رهظت فوس

بيجي,اهزاجنإب تمق يتلا تابلطتملا

 يهو تابلطتملا عيمج زاجنا كيلع

ةيبيردتلا تارودلا تاسلج•

ةيبيردتلا ةرودلا تارابتخا ةلئسأ•

 بيجي بلطتم لك نم ءاهتنالا دعبو

.يهتنمك هنيعت كيلع
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تاسلجلا تابلطتم مامتإ ةيلا
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 بلطتي بلطتم  وأ ةسلج مامتإ دنع

 ةنوقيأ ىلع رقنلاب,كلاذ ديكأت كنم

 نم نكمتلل يهتنمك ةسلجلا نيعت

.تابلطتملا زاجنإ

 يلاتلا بلطتملل لاقتنالل انه رقنا
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تارودلا تارابتخا ةيلا
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: نمضتت يفصقم ةيميداكأ تارود

 تاسلج ةلئسأ•

يئاهنلا رابتخالا ةلئسأ•

 هتدم تقوب ةددحم ةلئسألا عيمج

 ةيناث60

 يلاتلا لاؤسلا راهظإو ةباجإلا كنكمي•

 ةرودلا ةدام ةعجارمو رابتخالا فاقيإو ةباجإلا وأ•
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ةيبيردتلا ةرودلا ةداهش ىلع لوصحلا ةيفيك
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ةرودـلا تابلطتم عيمج زاجنا دعب

 ،حاــجنلا ةبــسن ةدهاــشم كــنكمي

 روـضحلا ةداهـش ىـلع لوصحلاو

 ةـــنوقيا ىـــلع رـــقنلا قـــيرط نـــع

. ةداهشلا ليمحت
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ةيبيردتلا ةرودلا ةداهش
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لـيمحت ةـنوقيأ ىلع طغضلا دعب

ةرودلا ةداهش كل رهظت فوس

. بردتملا مساب

 يــثالث بردــتملا مــسا نوــكي نأ بــجي : ةــظحالم

 ةداهشلا رادصإل حيحصو

 ةحفـــصلا لالـــخ نـــم مـــسالا ليدـــعت كـــنكميو

ةيصخشلا

بردتملل يثالثلا مسالا

ةرودلا مسا

ةداهشلا ىلع لوصحلا خيرات
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