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اٌغ١بعبد  طج١عخ اٌّشىٍخ االلزصبد٠خ ٚ /٠ٍخص اٌطبٌت (1

 أزبج ٚرٛص٠ع اٌغزاء. ٝ رزذىُ فٝاٌّذ١ٍٗ ٚاٌذ١ٌٚٗ اٌز

  

  ٠ٕبلش اٌطبٌت اٌزشش١ذ اٌغزائٟ ٚأثشٖ فٟ دً اٌّشىٍخ  (2

 اٌعٛاًِ اٌّذ١طٗ ثبٌفشد ٚرأث١ش٘ب عٍٝ اخز١بسٖٚلزصبد٠خ الا

  وٗ ٌٍغزاء.الٚاعزٙ

   ٠عذد دمٛق اٌّغزٍٙه.  (3

 ٠ٚزوش اٌعٛاًِ اٌّخزٍفخ اٌزٟ رؤثش عٍٟ اٌعشض ٚاٌطٍت .  (4

  اٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ رذىُ إٌّفعخ ٚعٍٛوٙب .

   

د اٌغزائ١ٗ اٌزٝ رٕزج ِٓ اجشاءاد رذاٚي ال٠ششح اٌّشىأ (5

  فشاد.الخ ٌأث١ش رٌٍه عٍٝ اٌذبٌٗ اٌغزائ١اٌغزاء ٚر ٚأزبج

ثبعزخذاَ  بد اٌغالِخ ٚاٌمضب٠ب اٌج١ئ١خ٠ششح ِزطٍج  2-5-2 (6

 ٚاالِٓ اٌغزائٝ ٚا١ٌّضاْ اٌغزائٝ  الزصبد٠بد اٌغزاء

. ٠ٕبلش اعظ ارخبر اٌمشاس اٌغ١ٍُ ٌزٍج١خ ادز١بجبد 2-6-1 (7

 ثبعزخذاَ الزصبد٠بد اٌغزاء االفشاد ٚاالعشح ٚاٌّجزّع

 فىجبعزخذاَ لٛا١ٔٓ اٌعشض ٚاٌطٍت ٚإٌّفعخ

اسد اٌّزبدخ ٌزٍج١خ ادز١بجبد ٠ذذد اعظ اداسح اٌّٛ 2-6-2 (8

 ثبعزخذاَ الزصبد٠بد اٌغزاء االفشاد ٚاالعشح ٚاٌّجزّع

 ثبعزخذاَ الزصبد٠بد اٌغزاء ٠ٍُ ثذمٛق اٌّغزٍٙه 2-7-1 (9

 ٚاٌعٛاًِ اٌزٝ رؤثش عٍٝ اٌعشض ٚاٌطٍت 
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 : اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ - ة

 

 

 

 

 

 

 

 .لزصبد٠ٗال٠جزىش دٍٛي ِٕبعجٗ ٌٍّشىٍخ ا  (1

 ٍت ثىفبءح ْٛ اٌعشض ٚاٌط٠ذًٍ لبٔ (2

 

 ٠شثظ ث١ٓ ثشاِج اٌغ١بعبد اٌغزائ١ٗ اٌّذ١ٍٗ ٚاٌخطظ  (3

 

 .ٚغ١ش٘ب ضٛعٗ ٌزذغ١ٓ اٌٛضع اٌغزائٝ فٝ ِصشاٌّٛ

 

 

 عًّ ا١ٌّضاْ اٌغزائٟ.و١ف١خ  ٠خطظ (4

 ثبعزخذاَ   ٠ذِج اٌع١ٍّبد اٌّزعٍمخ ثبٌم١بدح 2-1-1-2 (5

 ثّذ١ظ اٌعًّ ٚاٌّجزّع د اٌغزاءلزصبد٠با

 ٠صٕف اٌعٛاًِ اٌّزصٍخ ثز١ّخ اٌجٛأت  2-2-2-2 (6

 ثبعزخذاَ الزصبد٠بد  راد اٌصٍخ ثفُٙ اٌزاد ٚاٌشخص١خ

 اٌغزاء

 ثبعزخذاَ الزصبد٠بد اٌغزاء ٠خطظ ِشبس٠ع اٌجذٛس 2-2-5 (7

 ٠غزٕزج ربث١ش اٌعٛاًِ اٌّخزٍفخ عٍٝ اٌذبٌخ   2-2-9-2 (8

 ثبعزخذاَ الزصبد٠بد اٌغزاء ٛعبداٌغزائ١خ ٌالفشاد ٚاٌّجّ

  

اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ  -جـ

 : اٌخبصخ ثبٌّمشس

 

 

 

 

اٌٛعبئً االلزصبد٠خ ٚ ٠طجك اداسح اٌّٛاسد اٌّزبدٗ فٝ اٌعًّ / (1

 إٌّبعجخ ٌٍٛصٛي إٌٟ اٌزٛاصْ اٌغزائٟ.

 

 ٠غزخذَ اٌطبٌت وبفخ ٚعبئً اٌزشش١ذ اٌغزائٟ فٟ وبفخ (2

 زصبد٠خاللد االاٌّجب

 

اٌغزائ١ٗ إٌبجّٗ عٓ اٌعشض ٚاٌطٍت  الدشىٌٍّ ٛال دٍ ٠ٕظُ  (3

 ثّب ٠زٕبعت ِع اٌظشٚف اٌج١ئ١ٗ اٌّذ١طٗ

 

 فٝ ِجبي االِٓ اٌغزائٝ  ٠ّبسط اٌّٛاطٕخ اٌغ١ٍّخ1-1-3-2 (4
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  ثبعزخذاَ الزصبد٠بد اٌغزاء

فٝ ضٛء اٌعشض ٠ذ٠ش ِٛاسدٖ اٌخبصخ اٌّزبدخ 2-3-1-2 (5

 ثبعزخذاَ الزصبد٠بد اٌغزاء ٚاٌطٍت 

 

دساعبد اٌجذٜٚ ٌّششٚعبد اٌزغز٠خ  اعذاد ٠ّبسط 2-3-7 (6

 ٚعٍَٛ االطعّخ اٌصغ١شح  االٔزبج١خ

٠طجك ِجبدٜء االداسح اٌغ١ٍّخ العزخذاَ اٌّٛاسد  8-1 -2-3 (7

ٚظشٚف اٌعشض  اٌّزبدخ  فٝ ضٛء ادز١بجبد اٌغٛق

 ٚاٌطٍت ٚلٛا١ٔٓ إٌّفعخ

٠طجك اعظ االداسح اٌغ١ٍّخ العزخذاَ اٌّٛاسد  2-3-8-2 (8

ٚظشٚف اٌعشض  جبد اٌغٛقاٌّزبدخ  فٝ ضٛء ادز١ب

 ٚاٌطٍت  ٚلٛا١ٔٓ إٌّفعخ

 

٠طجك ِجبدٜء االداسح فٝ اِبوٓ رمذ٠ُ خذِبد  1- 2-3-18 (9

 اٌزغز٠خ

٠طجك ٔظش٠بد االداسح فٝ اِبوٓ رمذ٠ُ   2-3-18-2 (11

 خذِبد اٌزغز٠خ
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فٝ دً اٌّشىالد اٌّزعٍمخ ثبٌغزاء ٚاٌزغز٠خ فٝ   ٠شبسن 2-4-6

 ثبعزخذاَ الزصبد٠بد اٌغزاء اٌّجزّع

فٝ ِجبي اٌزغز٠خ  الزصبد٠بد اٌغزاءفٝ ِجبي ٠زبثع اٌزطٛس ا 2-4-7-1

 ٚعٍَٛ االطعّخ
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 الجشًبهح الزؼلُوًهصفىفخ الوؼبسف والوهبساد الوغزهذفخ هي  ( أ)

 

 أعجىع الوقشساد الذساعُخ

 الذساعخ 

  الوؼبسف

 الشئُغُخ  

ههبساد 

 رهٌُخ

هبساد ه

 ههٌُخ

ههبساد 

 ػبهخ

اٌزذ١ًٍ االلزصبدٞ  -عٍُ االلزصبد ة/ 1,أ/ 2أ/ األول 

4 

- - 

إٌّظّبد اٌزٟ رٙزُ ثبٌغزاء ٚأُ٘ 

 أجبصارٙب
 - 2ج/ 2ة/ 2أ/ الثبًٍ والثبلث 

,  1ة/ 1, أ/ 2أ/ الشاثغ األهي الغزائٍ

 4ة/

 2د/ 5ج/

 - 2ج 1ة/ 3, أ/ 1أ/ الخبهظ ا١ٌّضاْ اٌغزائٟ

طشق ل١بعٙب  -عٍٛوٙب -أٔٛاعٙب-إٌّفعخ  - 1ج/  4ة/ 7أ/ الغبدط 

اٌزعبْٚ اٌذٌٟٚ فٟ  -الزصبد٠بد اٌغزاء

 ِجبي الزصبد٠بد اٌغزاء
,  1 ة/ 1, أ/2أ/ الغبثغ والثبهي

 4ة/

 3د/ 3, ج/ 2ج/

 4,د/ 3د/ 4ج/  5, ة/3ة/ 6أ/ الزبعغ دساعخ اٌطٍت

 4, د/ 3د/ 4ج/ 5, ة/3ة/ 8, أ/ 6أ/ الؼبشش ِشٚٔخ اٌطٍت ٚدبالرٗ

 4, د/ 3د/ 4ج/ 3ة/ 6أ/ الحبدٌ ػشش  دساعخ الؼشض

,  3ة/ 6أ/ الثبًٍ ػشش ِشٚٔخ اٌعشض ٚدبالرٗ

 5ة/

 4, د/ 3د/ 4ج/

8, أ/6أ/ الثبلث ػشش اٌعٛاًِ اٌزٟ رؤثش عٍٝ اٌعشض   4, د/ 3د/ 5,ج/ 4ج/ 5ة/ 

 4, أ/ 3أ/ الشاثغ ػشش اٌّٙبساد اٌّشرجطخ ثبلزصبد٠بد األعشح

 , 5, أ/

9أ/  

,  2ة/

 5, ة/3ة/

 3د/ - 2د/ 5ج/
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                  الوٌىفُهخبهؼخ / 
 

 (     أ22ًوىرج سقن )                         

 االقزصبد الوٌضلٍكلُخ / 

 الزغزَخ وػلىم األطؼوخقغن : 
 

 

 أعبلُت الزؼلنهصفىفخ )ة( 

 

  الوؼبسف أعبلُت الزؼلن

 الشئُغُخ  

 بساد ػبهخهه ههبساد ههٌُخ ههبساد رهٌُخ

  -2 ة/ 9أ/ -2 أ/ الوحبضشاد الٌظشَخ

 5ة/

 4د/ -2 د/ 5ج/  - 2ج/

الوٌبقشخ وطشذ 

 األعئلخ

 4د/ – 2د/ 5ج/  -  2ج/ 5ة/ -  2ة/ 9أ/  - 2 أ/  

 الؼصف الزهًٌ
  3, ة/ 2ة/ 9أ/ – 3أ/

 4ج/
 4د/ – 2د/

اعزخذام الحبعت 

 األلً

 

 9أ/ -2ا/

 

- 

 

- 

 

- 
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 أ.م. د/ ػجُش ًضَه أحوذ                                                  أ.د/ َىعف ػجذ الؼضَض الحغبًٍ

 

   َبد الغزاءاقزصبد هغوً الوقشس

 كىد الوقشس
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 ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌضّبْ جٛدح اٌزع١ٍُ ٚاالعزّبد  

 

 
 وحذح ضوبى الدىدح

 رّذ اٌّشاجعخ ٚاٌزصذ١خ ثّعشفخ ِذ٠ش ٚدذح ضّبْ اٌجٛدح

  

 أ(     22ًوىرج سقن )                                          الوٌىفُهخبهؼخ / 

 االقزصبد الوٌضلٍكلُخ / 

 الزغزَخ وػلىم األطؼوخقغن : 
 

 

 أعبلُت الزقُُنهصفىفخ )ج( 

 

  الوؼبسف أعبلُت الزقُُن

 الشئُغُخ  

 ههبساد ػبهخ ههبساد ههٌُخ ههبساد رهٌُخ

, 2ة/ 6,  أ/4, أ/1أ/ اخزجبس أػوبل الغٌخ

 1ة/

 - 4/, ج3ج/

 االخزجبس الزحشَشٌ
 1, د/2د/ 4,  ج/3ج/ 5ة/  - 3ة/   9أ/ -, 2أ/

  

 هٌغق الوبدح                                                                سئُظ هدلظ القغن الؼلوً 

 لؼضَض الحغبًٍأ.م. د/ ػجُش ًضَه أحوذ                                                  أ.د/ َىعف ػجذ ا

 اقزصبدَبد الغزاء هغوً الوقشس

 كىد الوقشس
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 ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌضّبْ جٛدح اٌزع١ٍُ ٚاالعزّبد  

 

 
 وحذح ضوبى الدىدح

 رّذ اٌّشاجعخ ٚاٌزصذ١خ ثّعشفخ ِذ٠ش ٚدذح ضّبْ اٌجٛدح

 أ(     22ًوىرج سقن )                                          الوٌىفُهخبهؼخ / 

 االقزصبد الوٌضلٍكلُخ / 

 الزغزَخ وػلىم األطؼوخقغن : 
 

 

 أعبلُت الزقُُنهصفىفخ )ج( 

 

  الوؼبسف أعبلُت الزقُُن

  الشئُغُخ 

 ههبساد ػبهخ ههبساد ههٌُخ ههبساد رهٌُخ

, 2ة/ 6,  أ/4, أ/1أ/ اخزجبس أػوبل الغٌخ

 1ة/

 - 4, ج/3ج/

 االخزجبس الزحشَشٌ
 1, د/2د/ 4,  ج/3ج/ 5ة/  - 3ة/   9أ/ -, 2أ/

  

 ً هٌغق الوبدح                                                                سئُظ هدلظ القغن الؼلو

 أ.م. د/ ػجُش ًضَه أحوذ                                                  أ.د/ َىعف ػجذ الؼضَض الحغبًٍ

 

 

 اقزصبدَبد الغزاء هغوً الوقشس

 كىد الوقشس
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