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  ؟ايروس ىلإ نیئجاللا ةدوع نم ّةیضوفملا فقوم وھ ام -1
  .ةياغلا ىلع ًءانب كلذ اوررق اذإ ،هنوراتخي يذلا تقولا يف مھنطو ىلإ ةدوعلا نیئجاللا قح نم نأ وھ ةیضوفملا فقوم §
 نع ًةباین ةدوعلا رارق ذاختال رخآ صخش يأل وأ ّةیضوفملل رمألا دوعي ال .مھسفنأ نوئجاللا هذختي يدرف رارق وھ ةدوعلا §

 مھلزانمو مھتالئاع عضوو ،يدرفلا مھعضو ىلع ًءانب ،رارقلا اذھ ذاختا نوعیطتسي نيذلا نودیحولا مھ نوئجاللا .نیئجاللا
 .ايروس يف

 رارق مھسفنأب اوذختا نيذلا نیئجالل معدلا ضعب ميدقت اھنكمي نكلو ايروس ىلإ ةدوعلا میظنتبً ایلاح ّةیضوفملا موقت ال §
 .نآلا مھدلب ىلإ ةدوعلا

 اوذختي مل نيذلا نیئجالل نانبل يف شیعلا يف رارمتسالا نامضل ءاكرشلاو ةینانبللا تاطلسلا عم لمعلا ّةیضوفملا لصاوت §
 .ةماركو نامأب مھدلب ىلإ ةدوعلا نم اونكمتي ىتح ايروس ىلإ ةدوعلابً ارارق
   

 ؟ايروس ىلإ ةدوعلا لوح ةلئسأ مھيدل ناك اذإ اولعفي نأ نیئجالل نكمي اذام -2
 يفظوم دحأ موقیس .دعوم ديدحتل ّةیضوفملاب لاصتالا ايروس ىلإ ةدوعلا لوح ةلئسأ مھيدل نيذلا نیئجالل نكمي  §

 ىلع ةباجإلل فتاھلا ربع مھعم ثدحتلا وأ ّةیضوفملل عبات لابقتسا زكرم برقأ يفً ایصخش نیئجاللا ةلباقمب امإ ةیضوفملا
 ةیبطلا لئاسملاو ايروس ىلإ اھذخأ بجي يتلا ةمھملا قئاثولاو جورخلا تاءارجإب قلعتي امیف لاثملا لیبس ىلع( مھتلئسأ
 .مھتاجایتحا ةشقانمو )كلذ ىلإ امو ،ةدوعلا اوررق اذإ نانبل يف ّةیضوفملا فلم ةلاح ،تاحاقللاو

 يتلا ةلقنتملاو ةیعمتجملا/ةیعامتجالا ةیمنتلا زكارم نع تاروشنمب نیئجاللا ديوزتً اضيأ ّةیضوفملا يفظومل نكمي امك §
 ،ةینوناقلا ةدعاسملا لثم ،تاظفاحملا هذھ يف ةحاتملا تامدخلاو ايروس يف تاظفاحملا فلتخم يف ّةیضوفملا اھمعدت
 ،ايروس يف ةكيرشلا تامظنملا لبق نم تادعاسملا لوح تامولعم ميدقتً اضيأ ّةیضوفملل نكمي .ىوأملا ةدعاسمو ةیئاذغلا
 .يملاعلا ةيذغألا جمانرب لثم

 
 ؟ةمھم قئاثول نودقتفي مھنكلو ايروس ىلإ ةدوعلا يف اوبغر اذإ نوئجاللا هلعفي نأ نكمي يذلا ام -3
 يف تثدح يتلاو مھتالئاعب ةصاخلا ةیندملا لاوحألا ثادحأو مھب ةصاخ ةیمسر تالجس نیئجالل نوكي نأ اًدج مھملا نم §

 ثادحألا هذھب فارتعالا مدع رطخ كانھ ،قئاثولا هذھ نودب .میلعتلا قئاثو ىلإ ةفاضإلاب )ةافولاو ،قالطلا ،جاوزلا ،ةدالولا( نانبل
 .ايروس ىلإ نیئجاللا ةدوع دنع

 ديدحتل ّةیضوفملاب لاصتالا مھنكمي ،قئاثو ىلإ ةجاحب نوئجاللا ناك اذإ ً.اتقو تادنتسملا هذھ ىلع لوصحلا قرغتسي دق §
 دنع تاءارجإلا عيرست يف ةدعاسملا لواحتسو قئاثولا هذھ ىلع لوصحلا ةیفیك لوح تاداشرإ ّةیضوفملا مدقتس .دعوم
 .ناكمإلا

 
 ؟ةدوعلا لوح مھاياون نع نیئجاللا ّةیضوفملا لأست اذامل -4
 قلعتي امیف مھرظن تاھجوو نیئجاللا اياونب ةقلعتملا تامولعملا عمجت ّةیضوفملا تناك ،ةیضاملا تاونسلا ىدم ىلع  §

 نانبل يف لاّعف معد جمانربل طیطختلاو بسانملا معدلا ميدقتل نیئجاللا اياون ّةیضوفملا مھفت نأ يرورضلا نم .مھلبقتسمب
  .ايروسو

 سیلو .يعوطت ساسأ ىلع ةكراشملا نوكتو لوھجم لكشب نایبتسالا/ةساردلا يف اھعمج مت يتلا تامولعملا ميدقت متي §
  .درلا يرورضلا نم

 يقلتل نیئجاللا ةیلھأ ىلع رثؤت الو نانبل يف ةمدقملا ةیناسنإلا ةدعاسملاب تاساردلا هذھ يف ةكراشملا قلعتت ال §
 .تامدخلاو ةدعاسملا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةیلاتلا ماقرألا ىلع ّةیضوفملاب لاصتالا نیئجالل نكمي ً،الیصفت رثكأ تامولعم ىلع لوصحللو ةيدرفلا ةراشتسالل

 ً)ارھظ 5:00 ىتحً احابص 7:00 ةعمجلا ىلإ نینثالا نم( دیعاوملاو تامولعملل 01820848 :نانبل لبج/توریب

 ً)ارھظ 4:00 ىتحً احابص 8:30 ةعمجلا ىلا نینثالا نم( دیعاوملل  / 08930468تامولعملل: 76611811 عاقبلا

  )ًارھظ 4:00 ىتحً احابص 8:00 ةعمجلا ىتح نینثالا نم( تامولعملل 71911496 :لامشلا

 ً)ارھظ 4:00 ىتحً احابص 08:30 ةعمجلا ىلإ نینثإلا نم( دیعاوملل 76500380 / تامولعملل 76500370 :بونجلا

 


