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اهجالعو ،ةعرسب يدارإاللا تاسكعنملا للخ ةبون صيخشت مت اذإ .هجالعو هنم ةياقولاو يدارإاللا تاسكعنملا للخل ةلمتحملا بابسألا مهفو باعيتسا ةياعرلا يمدقمل وأ كترسأ دارفأل وأ كل ةبسنلاب يرورضلا نم
.تافعاضم ثودح لامتحا لوزي يلاتلابو ،اهضارعأ فخت دق روفلا ىلع
ثيمس ريميإ نوسكورك زيل جيراك نوفيش سيول ايثنيس سالاو افيإ

مجم 10ةلوسبك نيبيديفين  -فوصوملا ءاودلا ذخ  -فورعم ريغ ببسلا ناكو ضارعألا ترمتسا اذإ
"علبلاو غضملا" ةقيرطب
فورعم ريغ ببسلا ناكو مدلا طغض رقتسي مل اذإ
ئراوطلا  /ثداوحلا مسقب وأ ماعلاكبيبطب لصتا
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