
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 البصرة: الجامعة 
 كلية الهندسة:  / المعهدةالكلي

 ميكانيكيةهندسة الالقسم :   القسم العلمي 
 2017تاريخ ملء الملف :

 
 :   التوقيع                                  :                                التوقيع

 د. سلمان هاشم حمادي     : المعاون العلمي سما                             رافل محمود لفتهد. :رئيس القسم سما
 : التاريخ :                                                            لتاريخ ا

 
 
 
 

 دقـق الملف من قبل 
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة 

 د. حسنين ابراهيم  واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير
 التاريخ     

 التوقيع
 

 مصادقة السيد العميد 
 



  
 1الصفحت 

 
  

 
 

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 عبِؼخ اٌجصشح اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّؤعغخ  .1

 ١ّىب١ٔى١خٕٙذعخ اٌاٌلغُ  / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ؾبعجبدثشِغخاٌ

 ١ِىب١ٔى١خثىبٌٛس٠ٛط ٕ٘ذعخ  اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 فصٍٟ

 ABET اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 ص٠بساد ١ِذا١ٔخ ٚػ١ٍّخ اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 2116 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 :أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

ومدى الفائدة منه  برمجيات( -حاسب اآللي وأجزاءه المختلفة )أجزاء ماديةتعريف الطالب بجهاز ال .1

 .ه الواسعة اتواستخدام

 (.Word-Excelوبرنامج )( DOS- Windosتعريف الطالب بأنظمة التشغيل ) .2

 وانواعها. تعريف الطالب بالخوارزميات والمخططات االنسيابية .3

المعادالت والدوال وتمكنه من حل المسائل ++Cبلغة تعزيز مقدرة الطالب على إنشاء برامج  .4

 .الرياضية والمصفوفات

 والبحثية.اعداد بيئة محفزة العضاء هيئة التدريس لتطوير معارفهم ومهاراتهم التعليمية  .5
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 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

 اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
 .ع١خ الٔظّخ اٌىِٛج١ٛرشرٛض١ؼ اٌّفب١ُ٘ االعب  -1أ

 ِٚؼبٌغزٙب ِٓ خالي أظّخ اٌؾبعٛة اوزغبة اٌّٙبسح فٟ ِؼبٌغخ اٌّشبوً-2أ

 اوزغبة اٌّٙبساد االعبع١خ ٌصٕبػخ اٌجشاِغ١بد -3أ
رىْٛ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ػجبسح ػٓ رطج١ك وً ِب ٠ذسعٗ اٌطبٌت ِٓ ِبدح ٔظش٠خ فٟ ِخزجش اٌؾبعجبد،  -4أ

 أٞ ػجبسح ػٓ وزبثخ ثشاِظ خبصخ ثىً ثبٌّٛضٛع.

 ٌّبدحٌخبصخ ثبا بٌؼ١ٍّخاأل٘ذاف–ة 

 رص١ُّ ثشاِظ ثغ١طخ ِٚزمذِخ ثٍغبد ثشِغ١خ ِخزٍفخ اٌمذسح ػٍٝ–1ة 
 بٌغخ اٌّغبئً ؽغت خٛاسص١ِبد ٚاعب١ٌت ػٍّٙبِؼاٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش فٟ –2ة 

 اٌمذسح ػٍٝ أشبء ثشاِظ ِزىبٍِٗ ٌؾً اٌّغبئً ٚرشر١ت إٌزبئظ اٌّغزؾصٍٗ ِٕٙب.       - 3ة 

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ ػٓ طش٠ك اٌّؾبضشاد .1
 شبشبد ثالصِب.طش٠مخ ػشض اٌّٛاد اٌؼ١ٍّخ ثبعٙضح اٌؼشض: دارب شٛ، عجٛساد رو١خ،  .2
 اٌزؼٍُ اٌزارٟ ػٓ طش٠ك اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ِٚششٚػبد ِصغشح ضّٓ اٌّؾبضشاد .3
 اٌّخزجشاد .4

 طشائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد اٌمص١شح )وٛص( .1
 اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ .2
 ٌٍّٛاد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ االِزؾبٔبد اٌفص١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ .3
 اٌّشبس٠غ اٌصغ١شح ضّٓ اٌذسط .4
 اٌّؾبضشحاٌزفبػً داخً  .5

 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 االٔزجبٖ: اصبسح أزجبٖ اٌطٍجخ ٚرٌه ثزٕف١ز اؽذ اٌجشاِظ اٌزطج١م١خ ػٍٝ شبشخ اٌؼشض فٟ اٌمبػخ-1ط

 االعزغبثخ: ِزبثؼخ ِذٜ رفبػً اٌطبٌت ِغ اٌّبدح اٌّؼشٚضخ ػٍٝ اٌشبشخ-2ط

اٌّبدح اٌّؼشٚضخ، ٚرٌه ثض٠بدح ٘زا اٌزفبػً اال٘زّبَ: ِزبثؼخ ا٘زّبَ اٌطبٌت اٌزٞ رفبػً اوضش ِغ -3ط

 ثطٍت ثشاِظ ٚرطج١مبد اخشٜ ٌؼشضٙب

رى٠ٛٓ االرغبٖ: ثّؼٕٝ اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ِزؼبطفب ِغ اٌؼشض ٚسثّب ٠ىْٛ ٌٗ سأٞ ثبرغبٖ اٌّٛضٛع   -4ط

 اٌّؼشٚض ٠ٚذافغ ػٕٗ.

ِغزٜٛ صبثذ فٟ  رى٠ٛٓ اٌغٍٛن اٌم١ّٟ: ثّؼٕٝ اْ ٠صً اٌطبٌت ٌمّخ اٌغٍُ اٌٛعذأٟ ف١ىْٛ ٌٗ-5ط

 اٌذسط ٚال ٠زىبعً ٚال ٠زًٍّّ.
 طشائك اٌزم١١ُ    

 اٌّشبسوخاٌفبػٍخف١مبػخاٌذسعذ١ٌالٌزضاِبٌطبٌجٛرؾٍّٙبٌّغؤ١ٌٚخ. 

 .االٌزضاِجبٌّٛػذاٌّؾذدف١زمذ٠ّبٌٛاعجبرٛاٌجؾٛس اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌطبٌت رمذ٠ّٙب 
 ٞرؼجشاالخزجبساربٌفص١ٍخٚإٌٙبئ١خػٕبالٌزضاِٛاٌزؾص١الٌّؼشف١ٛاٌّٙبس. 
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 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 بٌّغبئً ٚأعب١ٌت رز١ٌٍٙب.ر١ّٕخلذسحاٌطبٌجؼٍىبٌزؼبٍِّؼ -1د

 ِخزٍفٗ ٚؽغت اٌّغأٌخ اٌّطشٚؽٗ. ئٔشبء ثشاِظر١ّٕخلذسحاٌطبٌجؼٍى -2د

 .رط٠ٛشلذسحاٌطبٌجؼٍىبٌؾٛاسٚإٌّبلشخ -3د

 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .11

 %91املعدل: ال يقل عن 
 سنة 25العمر: ال يزيد عن 

 طالب سنويا 111العدد: حبدود 
 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .12

 واالجنبية االلكرتونية للجامعات العراقيةاملواقع  .1

 حبوث وتقارير من االنرتنت. .2
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 هخطط ههاراث الونهج

 الخاضعت للتقُُنَرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج 

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

ثشِغخ  ME113 الورحلت االولً

 اٌؾبعجبد

 اساسٍ
× × × × × × × × × × × × × × × × 
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 

 عبِؼخ اٌجصشح اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ١ّىب١ٔى١خٕٙذعخ اٌاٌلغُ  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 ME113ثشِغخ اٌؾبعجبد اعُ / سِض اٌّمشس .3

 دٚاَ ٠ِٟٛ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

 اٌفصً االٚي/ اٌّشؽٍخ االٌٚٝ اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػخ 66 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 2615 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

The theoretical foundations of computer programming is introduce student with computer 

parts-types and operating systems. The objective of this course is to introduce students to 

this fundamental area of computer programming in C++. These languages allow the 

students to assess what could be achieved through computing when they are using it to 

solve problems in science and engineering. The course exposes students to the 

programming with C++, as well as to its usage for problem solving.  The course 

introduces basic programming instructions and their properties. Upon completion of this 

course the students are expected to become proficient in key topics of C++ programming, 

and to have the opportunity to explore the current topics in this area. 

 

باالعتماد على االدوات التي تمثل جزءاً مهماً من  برمجيباسلوب والمسألة المقرر امكانية حل المشكلة  يوفر

حيث يتيح المقرر الية التعامل مع اللغة البرمجية بأسلوب منطقي حيث  ++Cوهي  اللغة البرمجية المستخدمة

 البرامج الهندسية للتطبيقات المختلفةتمثل ادواته جزءاً مهماً من مراحل بناء 
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 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .16

 ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 ِٓ خالي ِغّٛػخ ِٓ اال٠ؼبصاد اٌجشِغ١خ ++Cرٛض١ؼ اٌّفب١ُ٘ االعبع١خ فٟ اٌجشِغخ ثٍغخ -1أ

 اوزغبة اٌّٙبساد فٟ ِؼبٌغخ اٌّشبوً ٚاٌّغبئً اٌجشِغ١خ-2أ

 خ فٟ ثٕبء اٌجشاِظ اٌىج١شح ٚاٌزطج١م١خِاوزغبة اٌّٙبساد االعبع١خ وّمذ -3أ
 اٌّزخصصخ ثؾً اٌّغبئً اٌش٠بض١خػًّ اٌجشاِظ ٌى١ف١خ  األعبعٟاوزغبة اٌفُٙ -4أ

 
 ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌمذسح ػٍٝ اٌجشِغخ ٚرص١ُّ ثشاِظ رطج١م١خ – 1ة

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش فٟ ِؼبٌغخ ِشىٍخ اٚ ِغأٌخ ِؼ١ٕخ– 2ة

 ٚضغ ِخططبد أغ١بث١خ ألٞ ِغأٌخ ِّب ٠ٛفش اٌٛلذ اٌالصَ ٌفّٙٙب.اٌمذسح ػٍٝ – 3ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 لشاءاد، رؼٍُ رارٟ، ؽٍمبد ٔمبش١خ 
 اٌزذس٠جبد ٚاالٔشطخ فٟ اٌّؾبضشح 
 اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ 
 .اعشاء ؽٍمبد ٔمبش١خ ٌششػ ٚرؾ١ًٍ ِغأٌخ ِؼ١ٕخ ٚا٠غبد اٌؾٍٛي ٌٙب 

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 اٌزفبػً داخً اٌّؾبضشح 
 اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌزمبس٠ش 
  اٌمص١شح )وٛصاد(االخزجبساد 
  االِزؾبٔبد اٌفص١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اصبسح أزجبٖ اٌطٍجخ ٚرٌه ثزٕف١ز اؽذ اٌجشاِظ اٌزطج١م١خ ػٍٝ شبشخ اٌؼشض فٟ اٌمبػخاالٔزجبٖ: -1ط

 ِزبثؼخ ِذٜ رفبػً اٌطبٌت ِغ اٌّبدح اٌّؼشٚضخ ػٍٝ اٌشبشخاالعزغبثخ: -2ط

ِزبثؼخ ا٘زّبَ اٌطبٌت اٌزٞ رفبػً اوضش ِغ اٌّبدح اٌّؼشٚضخ، ٚرٌه ثض٠بدح ٘زا اٌزفبػً اال٘زّبَ: -3ط

 ثطٍت ثشاِظ ٚرطج١مبد اخشٜ ٌؼشضٙب

رى٠ٛٓ االرغبٖ: ثّؼٕٝ اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ِزؼبطفب ِغ اٌؼشض ٚسثّب ٠ىْٛ ٌٗ سأٞ ثبرغبٖ اٌّٛضٛع   -4ط

 اٌّؼشٚض ٠ٚذافغ ػٕٗ.

٠صً اٌطبٌت ٌمّخ اٌغٍُ اٌٛعذأٟ ف١ىْٛ ٌٗ ِغزٜٛ صبثذ فٟ  رى٠ٛٓ اٌغٍٛن اٌم١ّٟ: ثّؼٕٝ اْ-5ط

 اٌذسط ٚال ٠زىبعً ٚال ٠زًٍّّ.

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت الداء اٌٛاعجبد ٚرغ١ٍّٙب فٟ ِٛاػ١ذ٘ب-1د

 إٌّطمٟ ٚاٌجشِغٟ ال٠غبد ؽٍٛي ثشِغ١خ ٌٍّغبئً اٌّخزٍفخاٌزفى١ش -2د

 رط٠ٛش لبث١ٍخ اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ-3د

 ر١ّٕخ لذسح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ٚعبئً اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ ٚخصٛصب االٔزشٔذ  -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 2 االٚي
 رؼش٠ف اٌؾبعت ا٢ٌٟ
 اعزخذاِبد اٌؾبعت

 أع١بي اٌىِٛج١ٛرش
 اعئٍخ ِٕٚبلشخ ٔظشٞ ِمذِخ ػٓ اٌؾبعجخ

 2 اٌضبٟٔ
اٌزؼش٠ف ثبٔٛاع 

 اٌؾبعجبد اٌّغزخذِخ
 

أٔٛاع اٌؾبعجبد ثشىً 

 ػبَ
 ٔظشٞ

 اعئٍخ ِٕٚبلشخ

 ٚوٛص

 2 اٌضبٌش

األعضاء اٌّبد٠خ  ) 

Hard Ware ) 
ٚؽذاد اإلدخبي 

 ٚٚظ١فخ وً ٚؽذح ِٕٙب

ٚؽذاد اإلخشاط 

 ٚٚظ١فخ وً ٚؽذح ِٕٙب

ِىٛٔبد اٌؾبعجخ 

 األعبع١خ
 اعئٍخ ِٕٚبلشخ ٔظشٞ

 2 اٌشاثغ

 ++Cِمذِخ ػٓ ٌغخ 
أعضاء ثشٔبِظ ٌغخ 

C++ 
ِىٛٔبد ٌغخ  ثشِغخ 

C++ 

أعبع١بد اٌجشِغخ ثٍغخ 

C++ 
 

 ٔظشٞ
 اعئٍخ ِٕٚبلشخ

 ٚوٛص

 2 اٌخبِظ
 ++Cوٍّبد ٌغخ 

 اٌىٍّبد اٌّؾغٛصح

 اٌّؼشفبد

أعبع١بد اٌجشِغخ ثٍغخ 

C++ 
 

 اعئٍخ ِٕٚبلشخ ٔظشٞ

 2 اٌغبدط

أٚاِش اإلدخبي 

 ٚاإلخشاط
 (cinأِش اإلدخبي )

 (coutأِش اإلخشاط )

عًّ اإلدخبي 

 ٚاإلخشاط
 اعئٍخ ِٕٚبلشخ ٚػٍّٟ ٔظشٞ

 2 اٌغبثغ

 اٌغًّ اٌششط١خ
-ifعٍّخ اٌششط )

statement) 

اٌششط عٍّخ 

(if..else) 

عٍّخ إرا اٌّشوجخ 

(compound if) 

 اعئٍخ ِٕٚبلشخ ٔظشٞ عًّ اٌمشاس ٚاٌزىشاس

 2 اٌضبِٓ

عٍّخ اٌزٛص٠غ 

(switch..case) 
ػبًِ اٌششط اٌضالصٟ 

(?:Conditional 
Ternary 
Operator) 

 ٔظشٞ عًّ اٌمشاس ٚاٌزىشاس
 اعئٍخ ِٕٚبلشخ

 ٚوٛص

 2 اٌزبعغ
 عًّ اٌزىشاس

-forعٍّخ اٌزىشاس 
عًّ اٌذٚساْ 

 ٚاٌزىشاس
 اعئٍخ ِٕٚبلشخ ٔظشٞ



  
 9الصفحت 

 
  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

ِٓ اٌجذا٠خ إٌٝ اٌجشِغخ اٌى١ب١ٔخ ٌٍذوزٛس  ++Cٌجشِغخ ثٍغخ  )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 ٔضبي اٌؼجبدٞ

)  ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... 
 ثٍغخ ثبعىبي ٌٍّؤٌف ػٛض ِٕصٛس اٌجشِغخ

 ثؾٛس ٚرمبس٠ش ِٓ االٔزشٔذ ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 
 
 
 
 

statement 

-doػجبسح اٌزىشاس 
while 

 2 اٌؼبشش

 whileػجبسح اٌزىشاس 
-doِمبسٔٗ ث١ٓ األِش 

while  ٚwhile 

عًّ اٌزىشاس اٌّزذاخٍخ 

Nested loop 
statements 

عًّ اٌذٚساْ 

 ٚاٌزىشاس
 اعئٍخ ِٕٚبلشخ ٔظشٞ

 2 اٌؾبدٞ ػشش

رٚ اٌّزغ١ش اٌّؤشش 

 اٌجؼذ اٌٛاؽذ
اٌّزغ١ش اٌّؤشش صٕبئٟ 

 اٌجؼذ

اٌّزغ١شاد اٌّؤششح 

 ٚاٌّصفٛفبد
 رؼش٠ف اٌّصفٛفبد

 اعئٍخ ِٕٚبلشخ ٔظشٞ

 2 اٌضبٟٔ ػشش

لشاءح ٚطجبػخ 

 اٌّصفٛفبد
 عٍّخ اٌج١بٔبد

اعشاء اٌؼ١ٍّبد 

اٌؾغبث١خ ػٍٝ 

 اٌّصفٛفبد

اٌّزغ١شاد اٌّؤششح 

 ٚاٌّصفٛفبد
 رؼش٠ف اٌّصفٛفبد

 ِٕٚبلشخاعئٍخ  ٔظشٞ

 2 اٌضبٌش ػشش
أٛاع  -رؼش٠ف اٌذٚاي

 اٌذٚاي

اٌذٚاي ٚاٌجشاِظ 

 اٌفشػ١خ
 

 ٔظشٞ
 اعئٍخ ِٕٚبلشخ

 ٚوٛص

 2 اٌشاثغ ػشش

 اٌذاٌخاٌشئ١غخ
 أػبدحاٌم١ُ

أ٠ٓ رىزت اٌذاٌخ فٟ 

 اٌجشٔبِظ

اٌذٚاي ٚاٌجشاِظ 

 اٌفشػ١خ
 اعئٍخ ِٕٚبلشخ ٔظشٞ

 2 اٌخبِظ ػشش
 اعزذػبءاٌذاٌخ

 اٌٛعبئطٛاٌؼٛاًِ

 رّش٠شاٌٛعبئظ

اٌذٚاي ٚاٌجشاِظ 

 اٌفشػ١خ
 اعئٍخ ِٕٚبلشخ ٔظشٞ
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  رذس٠غٗ اعأي ٔفغهأٚ اٌّمشس ػٕذ رخط١ظ : 

  ٜٛ؟ِؼبسف طٍجزه ٚخجشارُِٙب ِغز 

  راد اٌؼاللخ ثّٛضٛع دساعخ ِب ٟ٘ اٌّٛاض١غ

اٌذساعٟ عجك ٌٍطٍجخ دساعزٙب فٟ ٘زا اٌّمشس 

 ؟ِمشساد دساع١خ أخشٜ

  ِب اٌزٞ رزٛلغ أْ ٠ؾممٗ اٌطٍجخ ِٓ دساعخ اٌّمشس

ِٓ ؽ١ش اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد اٌذساعٟ 

 ؟ .. ٚاٌّٛالف

  ِب اٌزٞ ٠ٕجغٟ أْ ٠فؼٍٗ اٌطٍجخ ٌذساعخ اٌّمشس

 اٌذساعٟ ٠ٕٚجغٟ ػ١ٍه إػذادُ٘ ِٓ أعٍٗ؟

  ّغزٜٛ، )ِٓ ؽ١ش اًٌ٘ ع١ىْٛ رذس٠ظ اٌّمشس

 ٍِج١ب الؽز١بعبد اٌطٍجخ؟ّؾزٜٛ( اٌٛر١شح ٚاٌٚ

  و١ف ٠ّىٓ رؾم١ك اٌّشٚٔخ فٟ رخط١ظ اٌّمشس

 اٌذساعٟ ٌزٍج١خ اؽز١بعبد اٌزؼٍُ غ١ش اٌّزٛلؼخ؟


