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 االيال لا   فس عن جع ةا
 الة لع الفسايعك   لا

 اال  عل افاسة  عجيل س
 الخرطوم والية في الجازولين على منتج توزيعال سياساتأثر 

 0241 – 0227 من للبترول النيل شركة على بالتطبيق
 1-إيل لعن 

 ..................................................... :اخللعسي(ص الة   ايم

 .................................................................... :الة     وع 

 بلك  ن اق     ال   ون   فوف في    ج له    ون   ن ا اس     :االيلا عس      

:الرس ا(  ل اللةع    فةص ال   لا الةالقا

.................................................................................
 ............................................................. :الة     جعل

   وعلرس ا؟ الليولل   فاسة الةع   ن  ن س عك  يلوى  سو  ع .1
 سا ي غ س .  
 ا لع عع  سا ي .ئ 
 سا ي .ج 
 فا  عع  سا ي .ف 

  وعلرس ا؟ الةع   ن في لجفسع اللي واال ل عً الوالً فسجا سي  ع .2
 الط و  فون  .  
  الويا فوق  .ئ 
    سة .ج 
 و لةعظ ا    سة .ف 
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   عيوك؟ البي ل خلعس  ال ا  ل  .3
   ال هددددع  ددددن ا ددددع لددددبا االخددددسي  الرددددس عك  ددددن  ل  ددددية الرددددس ا ايددددةعس .  

 ويبع  هع
 الرس ا  ل اللةع       اج س ي الةع   ن لةع   .ئ 
   ال هع وقعً في الفلل  سو الرس ا ي ةا .ج 
  ولويةهع  جع هع يس سو اللويلل في الرس ا يلعيا .ف 

 ل جعيول ن؟ اللك ال لع ا ال لا  ن ساض ا ك  في اي الي  .4
 سا ي غ س .  
 ا لع عع  سا ي .ئ 
 سا ي .ج 
 فا  عع  سا ي .ف 

   الرس ا؟  ن ال قف ا ل خف عك لق ل ك  .5
  ةلفا .  
  لويطا .ئ 
   لع عع  ج فة .ج 
 جفاع  ج فة .ف 
  ل  ية .ه 

  ي ا عفعك  خسى: .6

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
.................................................................................

...................................... 
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 االيال لا   فس عن جع ةا
 الة لع الفسايعك   لا

 اال  عل افاسة  عجيل س
  الخرطوم والية في الجازولين على منتج توزيعال سياساتأثر 

 4102 – 7022 من للبترول النيل شركة على بالتطبيق
 2-إيل لعن 

 .................................................................... :االفاسة

 ................................................................... :الوظلفا

 ...................................................................الفسجا: 

 : ..................................................................ال ؤس  

 ............................................................... :اللخل 

 .......................................................... :االل لسو ي ال سلف

  وعلرس ا؟ ال لوةا الليولل يلعيا  ن س عك فسجا سي  ع .1
 سا ي غ س .  
 ا لع عع  سا ي .ئ 
 سا ي .ج 
 فا  عع  سا ي .ف 

  وعلرس ا؟ ال لوةا وعليلعيعك والفسالا واالل عم الو ي فسجا سي  ع .2
  عفلا غ س .  
   لع عع   عفلا .ئ 
  عفلا .ج 
 فا  عع   عفلا .ف 
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 وعلرس ا؟ ال لوةا الليولقلا اليلعيعك     ال لسلوا( االسبع ص ال لع ج س  .3
 الط و  فون  .  
 الويا فوق  .ئ 
    سة .ج 
 و لةعظ ا    سة .ف 

  واللددددددا ل جددددددعيول ن اليدددددوقلا الرددددددس ا  لددددددا  دددددن ساض ا ددددددك  ددددددفي اي الدددددي .4
  الخسطوم؟

 اليوق  و لا  قعس ا  ةلفا .  
 اللويلل  يلولعك ا  ي في  لويطا .ئ 
 اليوقلا ال لا  ن الرس ا  ل ئ  ن ساض .ج 
 اليوقلا ال لا  ن الرس ا  ل ئ  ن ل ع عع  ساض .ف 

  الة الً؟ ل وعس اللويلل  م الو الً  و الويطعً   س اللويلل لف   ا ه ع .5
 والو الً الويطعً .  
 فقا الويطعً .ئ 
 فقا الو الً .ج 
 الة الً(  وعسص  ل  يلن   الً .ف 
 ج لةهم .ه 

 

 ا عفعك اخسى لخ  ايلسال جلا الليولل وعلرس ا: .6

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
.........................  .................................................... 
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