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 ِذخً ٌذساعخ ػٍُ اٌغغشاف١ب 

 اٌغؤاي األٚي : أوزت اٌّفَٙٛ أٚ اٌّصؽٍؼ اٌغغشافٝ اٌزٜ رش١ش إ١ٌٗ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ

 (  ػٍُ اٌغغشاف١ب)ػهى دساعخ ٔرؾهٛم انظٕاْش انـجٛؼٛخ ٔانجششٚخ        -1

 أؽذ فشٔع انغغشافٛب انجششٚخ ٚٓزى ثذساعخ األَشـخ األلزظبدٚخ كبنضساػخ ٔانشػٗ ٔانزؼذٍٚ ٔغٛشْب          -2

  ( اٌغغشاف١ب األلزصبد٠خ)                 

 (اٌغغشاف١ب اٌزبس٠خ١خ )أؽذ فشٔع انغغشافٛب ٚٓزى ثذساعخ انظبْشاد انـجٛؼٛخ ٔانجششٚخ فٗ انًبػٗ   -3

 (اٌغ١ِٛٛسفٌٛٛع١ب )خ أشكبل عـؼ األسع ٔانؼٕايم انزٗ شكهزٓب  ػهى ٚٓزى ثذساع -4

 (اٌغغشاف١ب اٌؽج١خ ) فشٔع انغغشافٛب ٚٓزى ثذساعخ انؼٕايم انـجٛؼٛخ ٔانجششٚخ انزٗ رئصش فٗ طؾخ اإلَغبٌ   -5

 ( خاٌخش٠ؽ) رًضٛم نظبْشاد عـؼ األسع أٔ عضء يُّ ػهٗ عـؼ يغزٕ ثًمٛبط سعى يؼٍٛ ٔسيٕص ٔأنٕاٌ يؼُٛخ  -6

طٕس ٚزى انزمبؿٓب ثٕاعـخ يغزشؼشاد رضجذ فٗ األلًبس انظُبػٛخ رهزمؾ ثشكم دٔسٖ يغ دٔساٌ انمًش انظُبػٗ فٗ  -7

 ( ِشئ١بد فعبئ١خ)يذاسِ                                  

طٕس ٚزى انزمبؿٓب ثٕاعـخ كبيٛشاد خبطخ رضجذ ثغغى انـبئشح ٔرٕػؼ انظبْشاد انـجٛؼٛخ ٔانجششٚخ نؾظخ  -8

 (   صٛس ع٠ٛخ)انزمبؿٓب ٔيمبٚٛظ سعًٓب  كجٛشح             

ػهى انؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد ػٍ انظبْشاد ثٕاعـخ يغزشؼشاد أٔ كبيٛشد يضجزخ فٗ األلًبس انظُبػٛخ  -9

 ( اعزشؼبس ِٓ ثؼذ)ٚؾزك يجبششح ثبنظبْشح انزٗ َذسعٓب       ال

َظبو يؼهٕيبرٗ طًى إلدخبل ٔرخضٍٚ ٔيؼبنغخ ٔرؾهٛم انجٛبَبد انغغشافٛخ إلَشبء رمبسٚش ٔخشائؾ ٔلٕاػذ ثٛبَبد  -11

 (GIS ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ ) اؽظبئٛخ        

بل أسػٛخ ٔٚضٔد يغزخذيّ فٗ أٖ يكبٌ ثًؼهٕيبد دلٛمخ ػٍ َظبو ٚشثؾ ثٍٛ األلًبس انظُبػٛخ ٔأعٓضح اعزمج -11

 (                                                     GPSٔظبَ رغذ٠ذ اٌّٛالغ اٌؼبٌّٝ   ) يٕالغ األيبكٍ           
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 اٌغؤاي اٌضبٔٝ ثُ رفغش 

 رمغ١ُ اٌغغشاف١ب ٌؼذح فشٚع  -1

  َظشًا إلرغبع انًؼشفخ ٔٔفشح انًؼهٕيبد انغغشافٛخ ٔرُٕػٓب 

 أ١ّ٘خ دساعخ اٌغغشاف١ب ٌٍفشد ٚاٌّغزّغ  -2

 رخذو انؼهٕو انًخزهفخ ٔاالعزفبدح يُٓب فٗ دػى ٔارخبر انمشاساد  -

 رذسط انزفبػم ثٍٛ اإلَغبٌ ٔثٛئزّ  -

 خـبس انزٗ ٚزؼشع نٓب اإلَغبٌ ٔيًزهكبرّرـشػ انؾهٕل انؼًهٛخ انًًكُخ نهًشكالد انغكبَٛخ ٔانجٛئٛخ ٔاأل -

 أطجؼ نٓب دٔس يٓى فٗ ؽٛبح اإلَغبٌ ٔخبطخ فٗ يغبالد اعزضًبس انًٕاسد انـجٛؼٛخ ٔانزخـٛؾ انؼًشاَٗ  -

 أ١ّ٘خ اٌغغشاف١ب  اٌزؽج١م١خ  -3

رجؾ ثبنزخـٛؾ رٓزى ثزٕظٛف انًؼشفخ انغغشافٛخ فٗ خذيبد انًغزًغ ٔانًغبًْخ فٗ ؽم انًشكالد انزٗ ٚؼبَٗ يُٓب ٔرش

 ٔانزًُٛخ ٔرمٛٛى انًششٔػبد

 رؼذد ِغبالد اٌغغشاف١ب االلزصبد٠ٗ  -4

 رٓزى ثذساعخ انظٕاْش االلزظبدٚخ كبنضساػخ ٔانشػٗ ٔانزؼذٍٚ ٔانـبلخ ٔانُمم ٔانظُبػخ 

 أ١ّ٘خ ااٌخش٠ؽخ  -5

 رغبػذ ػهٗ فٓى انؼاللبد انًكبَٛخ ٔانًؼشفخ انغغشافٛخ -

 غٛش انظٕاْش انغغشافٛخ رغبػذ ػهٗ ؽم انًشكالد ٔرف -

 رغزخذو كهغخ يخزظشح ؽٛش رُمم يؼهٕيبد كضٛشح ٔثشكم ٔاػؼ -

ٚغزخذيٓب كم يٍ لبئذ انـبئشح ٔلجـبٌ انغفُٛخ نزؾذٚذ ارغبْبد انغٛش ٔانغُذٖ فٗ رذسٚجبرّ ٔانًُٓذط فٗ اَشبء  -

 انًجبَٗ ٔانـبنت فٗ دساعزخ نهغغشافٛب

 غىشٜ أّ٘خ االعزشؼبس ِٓ ثؼذ فٝ اٌّغبي اٌؼ -6

رُفٛز اانكضٛش يٍ انًٓبو انؼغكشٚخ يضم انزغغظ ٔاالعزـالع ٔاإلَزاس انًجكش ٔسطذ رٕعّٛ انظٕاسٚخ ػٍ ؿشٚك ألًبس 

 طُبػٛخ يخظظخ نألغشاع انؼغكشٚخ 

 فٝ اٌّالؽخ  GPSاعزخذاَ ٔظبَ رؾذ٠ذ اٌّٛالغ اٌؼبٌّٝ -7

انـٛشاٌ فٗ رٕفٛش انُفمبد يٍ خالل ألظش رغزخذو فٗ رؾذٚذ يغبساد انـبئشاد ٔيٕالغ انًـبساد ٔرغبػذ ششكبد 

 انـشق انغٕٚخ نهًـبساد ٔانزظٕٚش انغٕٖ
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 فٝ اٌزخؽ١ػ اٌؼّشأٝ GISأ١ّ٘خ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ  -8

 اخزٛبس افؼم انًٕالغ اللبيخ انًُشؤد انؼًشاَٛخ ٔانظُبػٛخ ٔانُٓذعٛخ ٔرؾذٚذ يغبساد انـشق ٔانغكك انؾذٚذٚخ  

 د اٌغغشاف١خ فٝ إداسح األصِبد أ١ّ٘خ ٔظُ اٌّؼٍِٛب -9

 رٕفٛش انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد ٔانخشائؾ إلداسح األصيبد يضم انكٕاسس ٔانفٛؼبَبد 

 أ١ّ٘خ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ  -11

رغبػذ فٗ انؾظٕل ػهٗ يؼهٕيبد ٔاػؾخ إلػذاد انزمبسٚش ٔانخشائؾ ٔلبػذح نهجٛبَبد اإلؽظبئٛخ يًب ٚغبػذ ػهٗ ارخبر 

 لشاساد يُبعجخ 

 أ١ّ٘خ اٌخش٠ؽخ فٝ ؽ١برٕب ا١ِٛ١ٌخ  -11

َشبء ٚغزخذيٓب كم يٍ لبئذ انـبئشح ٔلجـبٌ انغفُٛخ نزؾذٚذ ارغبْبد انغٛش ٔانغُذٖ فٗ رذسٚجبرّ ٔانًُٓذط فٗ ا -

 انًجبَٗ ٔانـبنت فٗ دساعزخ نهغغشافٛب

 أ١ّ٘خ اٌغغشاف١ب اٌؽج١خ وبؽذ فشٚع ػٍُ اٌغغشاف١ب  -12

 رٓزى ثزٕصٚغ االيشاع ٔاَزشبسْب ٔانزؾهٛم ٔانزٕصٚغ انًكبَٗ نًظبدس انخذيبد انظؾٛخ 

 اٌغؤاي اٌضبٌش لبسْ ث١ٓ 

 ٠ف ِٚغبالد االعزخذاَ (ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ ٚٔظبَ رؾذ٠ذ اٌّٛالغ ِٓ ؽ١ش )اٌزؼش -1

 ٔظبَ رؾذ٠ذ اٌّٛالغ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١خ 

َظبو يؼهٕيبرٗ طًى إلدخبل ٔرخزضٍٚ ٔيؼبنغزخ    اٌزؼش٠ف
ٔاعزززشعبع  ٔرؾهٛززم انجٛبَززبد انغغشافٛززخ ٚغززبػذ  
رنزززك فزززٗ انؾظزززٕل ػهزززٗ يؼهٕيزززبد ٔاػزززؾخ     
إلػذاد رمبسٚش ٔخشائؾ ٔلبػذح ثٛبَبد اؽظزبئٛخ  

 ثًب ٚغبػذ ػهٗ ارخبر لشاساد يُبعجخ 

ْٕ َظزبو ٚزشثؾ ثزٍٛ األلًزبس انظزُبػٛخ      
ٔأعٓزززززضح اعززززززمجبل أسػزززززٛخ ٔٚزززززضٔد    
يغزخذيّ فٗ أٖ يكبٌ ثًؼهٕيبد دلٛمخ 

 –ػززٍ يٕلززغ األيززبكٍ )خـززٕؽ انـززٕل 
 االسرفبع ( -دٔائش ػشع

ِغبالد 
 االعزخذاَ

 –انذساعزززبد انًُبخٛزززخ  –سعزززى خزززشائؾ ؽذٚضزززخ 
 انًغبل انؼغكشٖ  –انذساعبد انؼًشاَٛخ 

االرظززبالد          -      انًغززبل انؼغززكشٖ -
انُمم ٔانشؾٍ  -انًالؽخ انغٕٚخ        -
سعزززى ٔرؾزززذٚش انخزززشائؾ ٔانشعزززٕو       –
 انًغبل انجؾشٖ -
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 اٌغؤاي اٌشاثغ ٚظؼ ٔٛع اٌؼاللخ االعزشؼبس ِٓ ثؼذ ٚوً ِٓ 

 اٌذساعبد إٌّبخ١خ  -1

 ٔانزُجئ ثبنزغٛشاد انًُبخٛخ ٔاألػبطٛش ٚغبػذ فٗ دساعخ ؿجمبد انغالف انغٕٖ ٔيُبؿك انؼغؾ ٔانشٚبػ ٔانؾشاسح

 اٌذساعبد اٌج١ئ١خ  -2

رغبػذ ػهٗ انًؾبفظخ ػهٗ انجٛئخ ٔؽًبٚزٓب ٔرؾذٚذ ؽذٔد انًؾًٛبد انـجٛؼٛخ ٔخظبئظٓب رؾذٚذ انزهٕس ثؤَٕاػّ 

 ٔيظبدسِ ٔسطذ انكٕاسس انـجٛؼٛخ

  ِٛاعٙخ اٌّشىالد االلزصبد٠خ -3

عزخذو فٗ انؾظٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ػٍ عـؼ األسع يًب ٚغبػذ فٗ سعى خشائؾ ؽذٚزخ نهظٕاْش انـجٛؼٛخ ٔانجششٚخ 

 نهًغبػذح فٗ اداسح األصيبد ٔؽم انًشكالد األلزظبدٚخ 

 اخزش االعبثخ اٌصؾ١ؾخ 

 ----------رهزمؾ انظٕس انغٕٚخ يٍ اسرفبػبد لهٛهخ ثًمٛبط سعى  -1

 ( وج١ش ِٚزٛعػ –يزٕعؾ  –كجٛش  –)طغٛش 

 ---------يٍ ايضهخ انجٛبَبد انغغشافٛخ انٕطفٛخ  -2

 انظٕس انغٕٚخ ( –انًشئٛبد انفؼبئٛخ  – اٌغذاٚي –)انخشائؾ 

 دساعخ انًٕاسد انًزبؽخ ٔاعزُجبؽ أعبنٛت اَزبط عذٚذح رزؼًُخ  -3

 ( اٌغغشاف١خ االلزصبد٠خ –انغغشافٛخ انؼًشاَٛخ  –)انغغشافٛخ االلهًٛٛخ 

 رؾذٚذ يٕلغ يب رؾذٚذا" دلٛمب"ثبعزخذاو انخشٚـخ يٍ خالل ًٚكٍ  -4

 يمٛبط انشعى ( –يظذس انخشٚـخ  – اؽذاص١بد اٌخش٠ؽخ –)ارغبِ انشًبل 

 دساعخ انجشاكٍٛ ٔانضالصل كؼٕايم ثبؿُٛخ َزظ ػُٓب أشكبل رؼبسٚغٛخ أؽذٖ اْزًبيبد  -5

 شافٛب انًُبخٛخ (عغ –اٌغ١ِٛٛسفٌٛٛع١ب  –عغشافٛب انزؼبسٚغٛخ  –)عغشافٛب ؽٕٛٚخ 

 نهزؼشف ػهٗ انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد انزٗ رؾزٕٖ انخشٚـخ رغزخذو  -6

 اؽذاصٛبد انخشٚـخ ( – ِفزبػ اٌخش٠ؽخ –يظذس انخشٚـخ  –)يمٛبط انشعى 
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 ؽذد أٚعٗ اٌشجخ ٚاالخزالف ث١ٓ عغشاف١ب اٌزعبس٠ظ ٚاٌغ١ِٛٛسفٌٛٛع١ب 

  انغٕٛيٕسفٕنٕعٛب عغشافٛب انزؼبسٚظ 

اؽذٖ فشٔع انغغشافٛب انـجٛؼٛخ انزٗ رٓزى ثذساعخ انظٕاْش  أعّ انشجّ
 انـجٛؼٛخ انزٗ خهمٓب اهلل 

رٓزى ثذساعخ األشكبل  أٔعّ االخزالف
انزؼبسٚغٛخ انشئٛغٛخ ػهٗ 

 عـؼ األسع 

رٓزى ثذساعخ أشكبل عـؼ 
األسع ٔانؼٕايم انـجٛؼٛخ 

 انزٗ شكهزٓب 

 اٌّؼٍِٛبد اٌغغشاف١ب  اروش أٚعٗ األسرجبغ ث١ٓ اٌز١ّٕخ األلزصبد٠خ ٚٔظُ

رغبْى َظى انًؼهٕيبد انغغشافّٛ فٗ انذساعخ ٔانزخـٛؾ الخزٛبس أفؼم انًٕالغ إللبيخ انًُشآد انظُبػٛخ ٔرؾذٚذ 

 انًٕاسد انًزبؽخ ٔايكبَٛبد اعزخذايٓب نزؾمٛك انزًُٛخ االلزظبدٚخ

 ِب اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّؾبص١ً اٌضساػ١خ 

بس ػٍ ثؼذ َٔظى انًؼهٕيبد انغغشافٛخ فٗ دساعخ انًٕاسد انـجٛؼٛخ ٔايكبَٛبد اعزغالنٓب ؽٛش رغزخذو االعزشؼ

 االعزغالل االيضم يضم انزشثخ انضساػٛخ انزٗ رغبػذ فٗ اَزبط انًؾبطٛم انضساػٛخ 

 و١ف ٠ّىٓ رؾم١ك اٌؾّب٠خ ٌٍؾذٚد اٌغ١بع١خ ٌٍذٌٚخ ِٓ خالي اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ

رُفٛز انكضٛش يٍ انًٓبو انؼغكشٚخ يضم انزغغظ ٔاالعزـالع ٔاإلَزاس انًجكش ٔسطذ رٕعّٛ  ؽٛش رفٛذ انزمُٛبد انؾذٚضخ فٗ

 ٔثزنك ًٚكٍ ؽًبٚخ ؽذٔد انغٛبعٛخ نهذٔنخ. انظٕاسٚخ ػٍ ؿشٚك ألًبس طُبػٛخ يخظظخ نألغشاع انؼغكشٚخ
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 ِٛلغ ِصش ٚأ١ّ٘زٗ

  ١خرأوًّ اٌؼجبساد اال: اٌغؤاي األٚي:  

 شّباًل ◦31 '36ٚ  22 ششلًب  ٔثٍٛ دائشرٗ ػشع ◦37ٚ '25رمغ يظش ثٍٛ خـٗ ؿٕل  -1

  يٍ عًهخ يغبؽخ افشٚمٛب %3 رًضم يغبؽخ يظش َؾٕ -2

 وُ 111191611رجهغ يغبؽخ يظش ؽٕانٗ  -3

 اٌغٕٛث١خ شًباًل فبَك ثزنك رمزشة يٍ ؽذٔد يظش ◦18ارا كُذ رمف ػُذ دائشح ػشع  -4

 اٌغٕٛث١خ  أؿٕل انؾذٔد انجشٚخ نًظش ْٗ انؾذٔد -5

  ألظش ؽذٔد ثشٚخ نًظش اٌشّب١ٌخ اٌششل١خ رؼذ انؾذٔد -6

  أكضش انؾذٔد رؼشػًب نهًخبؿش األيُٛخ ٔراد ؽغبعٛخ اعزشارٛغٛخ   شّبي ششق رؼذ ؽذٔد يظش -7

ِٕخفط ٚاؽخ  زذ يٍ انغهٕو ؽزًُٗبء لـبػٓب انشًبنٗ انًضعزؤمٛى ثرغٛش ؽذٔد يظش انغشثٛخ فٗ خؾ يغز -8

  ع١ٛح

ٚؽذٚد عبؽً اٌجؾش األؽّش ٚخ١ٍظ اٌؼمجخ   رُمغى انؾذٔد انششلٛخ نًظش انٗ ؽذٔد ثؾشٚخ رًزذ ػهٗ - 9

   يظش  شّبي ششق ثشٚخ رًزذ فٗ

 يًب ٚغبْى فٗ عبػخ 11عبػخ إٌٝ  12 يٍ انًزٕلغ أٌ رٕفش لُبح انغٕٚظ انغذٚذح صيٍ انشؽهخ يٍ -11

        ص٠بدح ػذد اٌشؽالد اٌزغبس٠خ اٌّبسح ثبٌمٕبح

  ِٝٔغ اٌزص٠ٛت  )×( أٚ )√( ظغ ػالِخ  :اٌغؤاي اٌضب 

 يٍ سأط خهٛظ انؼمجخ ػُذ سأط ؿبثب ثبرغبِ انجؾش انًزٕعؾ    انشًبنٛخ انششلٛخرًزذ ؽذٔد يظش  -1

(√) 

  ٠ؾذ ِصش ِٓ اٌششق(     ×)  ٚؾذ يظش يٍ انغُٕة ؽذٔد ثشٚخ ٔؽذٔد ثؾشٚخ     -2

نؼجذ شجّ عضٚشح عُٛبء دٔسًا ثبسصًا فٗ ؽشكخ انزغبسح انؼبنًٛخ خبطخ ثؼذ اكزشبف انجزشٔل فٗ يُـمخ  -3

  ٌؼجذ لٕبح اٌغ٠ٛظ(   ×)  انخهٛظ انؼشثٗ                                  

 دسعبد ػشض11 خػ ؼٛي 12ٚ(×) خـٕؽ ؿٕل   11دسعخ ػشػٛخ ٔ 12رمغ يظش ػهٗ َؾٕ  -4

        (  √)  يٛاًل ثؾشًٚب داخم انجؾش انًزٕعؾ . 12) يظش انشًبنٛخ ( انجؾشٚخ َؾٕ رًزذ ؽذٔد  -5 

                                                       ( √)     انؼشثٙ .% يٍ يغبؽخ انٕؿٍ 7رجهغ يغبؽخ يظش ؽٕال  -6
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 ثُ رفغش: :اٌغؤاي اٌضبٌش- 

 ص٠بدح األ٘زّبَ األِٕٝ ثبٌؾذٚد اٌشّب١ٌخ اٌششل١خ ٌّصش  -1

ؽزالل انظَٕٓٛٗ نفهغـٍٛ ٔانزٖ نّ أصش فٗ اػفبء ؽغبعٛخ اعزشارٛغٛخ ٔخـٕسح أيُٛخ نهؾذٔد إلثغجت ا -

 انشًبنٛخ انششلٛخ انجشٚخ 

 صادد أ١ّ٘خ ِٛلغ ِصش ثؼذ شك لٕبح اٌغ٠ٛظ  -2

 صٚبدح ؽشكخ انزغبسح انؼبنًٛخ -

 فخ ٔانٕلذ ٔانُفمبد اخزظبس انًغب -

اكزشبف ٔاعزخشاط انجزشٔل َٔمهّ يٍ يُبؿك رشكٛضِ فٗ انخهٛظ انؼشثٗ ٔعُٕة ششق اعٛب انٗ أٔسٔثب  -

 ٔأيشٚكب انشًبنٛخ ػجش لُبح انغٕٚظ 

 أ١ّ٘خ ِٛلغ ِصش اٌغغشافٝ  -3

عؼهٓب يؼجشًا ٔلٕع يظش ػهٗ ثؾشٍٚ يًٍٓٛ انجؾش انًزٕعؾ ٔانجؾش األؽًش ٔخهٛغٗ انؼمجخ ٔانغٕٚظ يًب  -

 نهـشق انزغبسٚخ يُز انمذو

ٔلٕع يظش شًبل ؽٕع انُٛم يًب أصش فٗ اكزشبف يُبثغ انُٛم ٔاَزمبل انًئصشاد انؾؼبسٚخ يٍ دٔل ؽٕع  -

 انجؾش انًزٕعؾ ٔشجّ انغضٚشح انؼشثٛخ انٗ ٔعؾ أفشٚمٛب ػجش أساػٗ انغٕداٌ

ؼم يٕلؼٓب فٗ شًبل أفشٚمٛب كًب كبَذ يؼجشًا و ثف641يغبًْخ يظش فٗ َشش اإلعالو يُز انفزؼ انؼشثٗ ػبو  -

 نهـشق انزغبسٚخ ثٍٛ دٔل آعٛب فٗ انششق ٔدٔل أٔسٔثب فٗ انغشة 

 شك لُبح انغٕٚظ انزٗ أطجؾذ أْى ؿشق يالؽٗ فٗ انؼبنى -

ربصش يظش ثذٔائش رًبط ػذٚذح ٔثزنك أطجؼ نًظش اثؼبد يًٓخ ْٙ انؼشثٛخ ٔانًزٕعـخ ٔاإلعاليٛخ ٔاألفشٚمٛخ  -

 ٔرًضم أفشٚمٛب ػًمـًب اعزشارٛغًٛب يًًٓب نًظش كًب رُزٓٙ نهؼذٚذ يٍ انزغًؼبد األلزظبدٚخ ثبنمبسح . 

 أزمبي اٌّؤصشاد اٌؾعبس٠خ ِٓ دٚي ؽٛض اٌجؾش اٌّزٛعػ ٚشجٗ اٌغض٠شح اٌؼشث١خ إٌٝ لٍت إفش٠م١ب  -4

 ثغجت ٔلٕع يظش فٗ شًبل ؽٕع انُٛم  -

 ٠خ ِٕز اٌمذَ ص٠بدح أ١ّ٘خ ِصش وّؼجش ٌٍؽشق اٌزغبس -5

 ثغجت ٔلٕع يظش ػهٗ ثؾشٍٚ يًٍٓٛ انجؾش األؽًش ٔانًزٕعؾ ٔخهٛغّٛ انؼمجخ ٔانغٕٚظ  -

 رًزذ عٛبدح يظش انٗ خبسط أساػٛٓب ػُذ انؾذ انشًبل . -6

ثًٕاصاح انغبؽم ثغجت ٔعٕد انًٛبح اإللهًٛٛخ انزبثؼخ نهغٛبدح انًظشٚخ ٔانزٙ رًزذ نًغبفخ داخم انجؾش   -

 انًزٕعؾ .انغُٕثٙ نهجؾش 
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 ؽالٚت . يذُٚخٕٚعذ ألظٗ ايزذاد ششلٙ نًظش ػُذ  -7

 ششلـًب ْٔٙ ألظٗ ايزذاد ششلٙ نًظش . 37ؽالٚت رٕعذ ثبنمشة يٍ خؾ ؿٕل  يذُٚخؽٛش أٌ  -

  :ِبإٌزبئظ اٌّزشرجخ ػٍٝ :اٌغؤاي اٌشاثغ  

 ٚلٛع ِصش فٝ اٌغضء اٌشّبٌٝ ِٓ ؽٛض ا١ًٌٕ  -1

 اكزشبف يُبثغ انُٛم  -

أَزمبل انًئصشاد انؾؼبسٚخ يٍ دٔل ؽٕع انجؾش انًزٕعؾ ٔيٍ انشًبل انٗ ٔعؾ أفشٚمٛب ػجش أساػٗ  -

 انغٕداٌ 

 شك لٕبح اٌغ٠ٛظ  -2

 صٚبدح ؽشكخ انزغبسح انؼبنًٛخ . -

 أطجؾذ أْى ؿشٚك يالؽٗ فٗ انؼبنى  -

 أخزظبس انًغبفخ ٔانٕلذ ٔانُفمبد  -

 زبػ لُبح انغٕٚظ انغذٚذح ثؼذ افزٔ خبطخ صادد يٍ أًْٛخ يٕلغ يظش  -

 اوزشبف ٚاعزخشاط اٌجزشٚي فٝ ِٕؽمخ اٌخ١ٍظ اٌؼشثٝ  -3

أطجؾذ لُبح انغٕٚظ أْى ؿشٚك يالؽٗ فٗ انؼبنى ؽٛش رُمم انجزشٔل يٍ يُبؿك رشكضِ فٗ انخهٛظ انؼشثٗ  -

 ٔعُٕة ششق آعٛب انٗ أٔسٔثب ٔأيشٚكب انشًبنٛخ ػجش لُبح انغٕٚظ

 دًٌ ػٍٝ صؾخ اٌؼجبسح ا٢ر١خ  :اٌغؤاي اٌخبِظ 

 َ  641ثشص أ١ّ٘خ ِٛلغ ِصش ثشىً وج١ش ِٕز اٌفزؼ اٌؼشثٝ 

 عبًْذ يظش فٗ َشش اإلعالو فٗ شًبل ٔغشة أفشٚمٛب  -

كبَذ يؼجشًا نهـشق انزغبسٚخ يبثٍٛ انششق ٔانغشة يًبصاد يٍ يٕاسد يظش يٍ خالل انشعٕو انزٗ  -

 فشػذ ػهٗ انجؼبئغ انزٗ رؼجش ْزِ انـشق 

 ِٓ ًِب اٌّمصٛد ثى 

 يٕلغ دٔنخ أٔ يُـمخ ثبنُغجخ نهمبساد ٔانجؾبس ٔانًؾٛـبد ٔانذٔل انًغبٔسح  -ِٛلغ عغشافٝ : -

 انًٕلغ ثبنُغجخ نذٔائش انؼشع ٔخـٕؽ انـٕل  -ِٛلغ فٍىٝ : -
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  -* أخزش اإلعبثخ اٌصؾ١ؾخ :

 .............فٙ ػٕء دساعزك نهًٕلغ انفهكٙ نًظش رششق انشًظ أٔاًل ػم يذُٚخ ( 1

 ثٕس عؼٛذ ( – ؽال٠ت –ؿبثب  –) سفؼ           

 فؤَك رمزشة يٍ ٔاؽخ ..............ششلـًب  25شًباًل يغ خؾ ؿٕل  29ارا كُذ ػُذ َمـخ دائشح ػشع ( 2

 انذاخهخ ( –انفشافشح  – ع١ٖٛ –) انخبسعخ              

 .................ٔعٕد دٔس انٕعٛؾ ثٍٛ دٔل أٔسٔثب ٔدٔل ٔعؾ أفشٚمٛب ثفؼم ( نؼجذ يظش 3

 (  ٔٙش ا١ًٌٕ –ثؾٛشح َبطش  –انغٕٚظ  –خهٛغٗ انؼمجخ  –) لُبح انغٕٚظ       

 ( رغبٔس يظش صالس دٔل ػشثٛخ ػُذ ؽذْب ..................4

 انشًبل (  –انغشثٙ  –انغُٕثٙ  – اٌششلٟ)             

 .............. يذُٚخانفهكٙ نًظش رششف انشًظ أٔاًل ػهٗ ( فٙ ػٕء دساعزك انًٕلغ 5

 ثٕسعؼٛذ (  – ؽال٠ت –ؿبثب  –) سفؼ          

 ؟ط/ ِب اٌؼاللخ ث١ٓ ؽشوخ اٌّالؽخ اٌؼب١ٌّخ ِٚٛلغ ِصش اٌغغشافٟ 

 كجٛش ثؼذ شك لُبح انغٕٚظ ٔخبطخ ثؼذ أكزشبف ٔاعزخشاط انجزشٔل اصداد ؽشكخ انًالؽخ انؼبنًٛخ ثشكم  -

انشًبنٛخ ػجش لُبح انغٕٚظ كًب َٔمهخ يٍ يُبؿك رشكضح فٙ خهٛظ انؼشثٙ ٔعُٕة ششق أعٛب انٗ أٔسٔثب ٔأيشٚكب 

 و . 1975و :  1967لُبح انغٕٚظ فٙ انفزشح يٍ  اغهمذػُذيب رؤصشد ؽشكخ انًالؽخ انجؾشٚخ انؼبنًٛخ 

 ٚعٙخ ٔظشن ِب أوضش ؽذٚد ِصش لٛح ِٕٚبػخ ؟ِٓ ط/ 

 ٔانظٓٛش انغجهٗ نًٓب .انؾذ انششلٙ ثغجت ٔعٕد انجؾش األؽًش ٔخهٛظ انؼمجخ  -

 انشيبل انؼظٛى ثبإلػبلخ انٗ انظٓش انظؾشأ٘ .انؾذ انغشثٙ ثغجت ٔعٕد ثؾش  -

 اصش اٌّزٛلغ ؽذٚصخ وٕز١غخ افززبػ لٕبح اٌغ٠ٛظ اٌغذ٠ذح 1 -ِب سأ٠ه :ط/ 

 انذخم انمٕيٙ.ٔصٚبدح انزغبسٚخ انًبسح ثبنمُبح انشؽالد انزغبسّٚ يًب ٚغبْى فٙ صٚبدح ػذد أخزظبس صيٍ انشؽهخ  -

عذٚذح لُبح انغٕٚظ انغذٚذح يًب ٚغبْى فٙ رٕفٛش فشص ػًم البيخ انؼذٚذ يٍ يششٔػبد انزًُٛخ ػهٗ يؾٕس  -

 نهًظشٍٚٛ ٔصٚبدح انذخم انمٕيٙ .

  -ثش٘ٓ ػٍٝ صؾخ ٘زٖ اٌؼجبساد :ط/ 

 يظش الزظبدًٚب ثؼذ انفزؼ انؼشثٙ نٓب .أ( رى اعزضًبس يٕلغ 

يٕاسد يظش يٍ خالل انشعٕو نهـشق انزغبسٚخ ثٍٛ انششق ٔانغشة يًب صاد يٍ يظش يؼجشاً  كبَذ ؽٛش  -

 . قانزٙ فشػذ ػهٗ انجؼبئغ انزٙ رؼجش ْزِ انـش
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 ة( ٠زأصش األلزصبد اٌّصشٞ ثبٌؼاللبد اٌزغبس٠خ ث١ٓ دٚي اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ ٚدٚي أٚسثب ٚأِش٠ىب اٌشّب١ٌخ 1 

ؽٛش رى اكزشبف اعزخشاط انجزشٔل يٍ يُـمخ انخهٛظ انؼشثٙ َٔمهخ انٗ أٔسٔثب ٔأيشٚكب انشًبنٛخ ػجش لُبح  -

 انغٕٚظ يًب صاد انذخم انمٕيٙ نًظش .

 األفش٠م١خ أْ رغبػذ فٟ اٌز١ّٕخ اإللزصبد٠خ ٌّصش ؟ط/ و١ف ٠ّىٓ ٌٍمبسح 

اَذيبط يظش يغ انذٔل األفشٚمٛخ فٙ كٛبٌ الزظبد٘ لٕ٘ عبػذ ػهٗ رٕعٛغ ؽغى انغٕق ٔانزغبسح انذٔنٛخ  -

 انًظشٚخ ثبنذٔل األفشٚمٛخ .ٔصٚبدح ؽغى انؼًبنخ 

لزظبدٚخ ٔخفغ يؼذالد انجـبنخ االعزضًبس األفشٚمٙ فٙ يظش عبػذ ػهٗ رُفٛز يششٔػبد انزًُٛخ األاصدْبس  -

 انًؼٛشخ .ٔسفغ يغزٕٖ 

اعزؼبدد ِصش ؽّذاْ أْ ِصش ثغٛاؽٍٙب لٛح ثؾش " فٟ ظٛء ٘زٖ اٌؼجبسح ٚظؼ , و١ف ٠شٜ عّبي ط / " 

 ثٙزٖ اٌمٛح فٟ ص٠بدح ِٛاسد٘ب 1 رٌه ِٓ خالي 1

 فٛٓب . شك لُبح انغٕٚظ نزظم ثٍٛ انجؾش األؽًش ٔانًزٕعؾ ٔفشع سعٕو ػهٗ انغفٍ انزٙ رًش ( أ

 اَشبء انًٕاَٙ ػهٗ انجؾش األؽًش ٔانًزٕعؾ . ( ة

 عـ( البيخ انًُزغؼبد ٔانمشٖ انغٛبؽٛخ ػهٗ عٕاؽم انجؾش األؽًش ٔانًزٕعؾ .

 انـجٛؼٙ يٍ يُـمخ خهٛظ انغٕٚظ ٔثؼغ انًُبؿك ػهٗ عبؽم انجؾش انًزٕعؾ .د( اعزخشط انجزشٔل ٔانغبص 

 ) اٌؾذ اٌغٕٛثٟ ٚاٌؾذ اٌغشثٟ ٌّصش ( ط/ ؽذد أٚعخ اٌشجٗ ٚاألخزالف ث١ٓ 

 اٌؾذ اٌغشثٟ ٌّصش اٌؾذ اٌغٕٛثٟ ٌّصش 

 

 أٚعٗ اٌشجٗ

 

 كم يًُٓب ؽذٔد ثشٚخ فهكٛخ  -

 كم يًُٓب ٚفظم يظش ػٍ دٔنخ ػشثٛخ  -

 ًٚزذ يؼظًٓب فٙ انُـبق انظؾشأ٘  -

 ششًلب  25ٚزًبشٗ يؼظًٓب يغ خؾ ؿٕل  شًباًل 22ٚزًبشٙ يغ دائشح ػشع  أٚعٗ األخزالف
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 ػٛاًِ رشى١ً عؽؼ ِصش 

 ثُ رفغش: 

 رٕٛع اٌصخٛس فٝ األساظٝ اٌّصش٠خ   -1

 انزؼشٚخ ثغجت رؼشع عـؼ يظش ؿٕال األصيُخ ٔانؼظٕس انغٕٛنٕعٛخ نؼٕايم ثبؿُٛخ ٔػٕايم -

 خبسعٛخ أصشد فٗ رشكٛم ٔرُٕع ركُٕٚبد طخٕسِ

 ٠ؼذ اٌؾغش اٌغ١شٜ ِٓ أوضش اٌصخٛس أزشبسًا فٝ ِصش  -2

ألٌ يؼظى ركُٕٚبد انضيٍ انغٕٛنٕعٗ انضبنش يٍ طخٕس انؾغش انغٛشٖ ٔانزٗ رُزشش فٗ انظؾشاء  -

انششلٛخ ٔانغشثٛخ ٔعُٛبء ٔفٗ يُبؿك يزفشلخ ػهٗ ؿٕل عٕاؽم انجؾش األؽًش ٔخهٛغٗ انغٕٚظ 

 ٓشد ثٓب رالل يٍ انؾغش انغٛشٖ ثبنغبؽم انشًبنٗ ٔركُٕٚبد انضيٍ انغٕٛنٕعٗ انشاثغ ظ ٔانؼمجخ

 أ١ّ٘خ رى٠ٕٛبد اٌضِٓ اٌغ١ٌٛٛعٝ اٌضبٌش فٝ ِصش  -3

 ثغجت ٔعٕد يظبٚذ انجزشٔل ثٓب  -

 رغزخذو طخٕسِ يضم طخٕس انؾغش انغٛشٖ فٗ أغشاع انجُبء ٔطُبػخ األعًُذ ٔانغجظ   -

 ظٙٛس اٌغؽبء اٌجبصٌز١خ فٝ عجً لؽشأٝ  -4

 َذفبػبد ٔخشٔط انجبصنذ انجشكبَٗ يظبؽجًب نهؾشكبد انظذػٛخ اثغجت رؼشع ْزِ انًُبؿك نؾذٔس  -

 رى٠ٛٓ اٌمجبة االٌزٛائ١خ فٝ  ِصش -5

ثغجت ؽذٔس ؽشكبد ػغؾ عبَجٛخ لبديخ يٍ انشًبل انششلٗ أدد انٗ ؽذٔس انزٕاءاد خفٛفخ فٗ  -

 انـجمبد انشعٕثٛخ نزظٓش فٗ شكم لجبة 

 عٝ ػٍٝ عبٔجٝ ا١ًٌٕ رشى١ً اٌغًٙ اٌف١ -6

ثغجت انزؼشٚخ انُٓشٚخ ؽٛش لبو َٓش انُٛم ثُؾذ يغشاِ صى َمم انشٔاعت انـُٛٛخ ٔانـًٛٛخ ٔلبو ثزشعٛجٓب  -

 ػهٗ عبَجٗ يغشٖ َٓش انُٛم

 رى٠ٛٓ دٌزب ٔٙش ا١ًٌٕ  - 7

ػُذ يظت  انزؼشٚخ انُٓشٚخ انزٗ لبيذ ثٓب يٛبِ َٓش انُٛم ٔانزٗ لبيذ ثبنُؾذ ٔانُمم صى رشعٛت انًفززبد -

 انُٓش 

 أٔزشبس ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ فٝ اٌٛاؽبد ثبٌصؾشاء اٌغشث١خ  -8

 ثغجت رغشة انًٛبِ ثٍٛ انظخٕس فٗ أػمبة عمٕؽ األيـبس انغضٚشح ٔرذفك انغٕٛل  -

 



 منتصف الفصل الدراسي األول 

  

12 

  

 رىْٛ إٌّخفعبد اٌصؾشا٠ٚخ فٝ اٌصؾشاء اٌغشث١خ  -9

ٔيُٓب انشٚبػ انزٗ َشـذ فٗ فزشاد انغفبف  ٔانزؼشٚخ انًبئٛخ ٔانٕٓائٛخثغجت ػذح ػٕايم ْٗ انظذٔع  -

 ٔعبػذد فٗ ؽفش ْزِ انًُخفؼبد 

 رؼذد األشىبي اٌغبؽ١ٍخ ػٍٝ اٌجؾش٠ٓ اٌّزٛعػ ٚاألؽّش  -11

 ثغجت انزؼشٚخ انجؾشٚخ ثفؼم األيٕاط ٔانزٛبساد انجؾشٚخ ٔانزٗ رمٕو ثبنُؾذ ٔانُمم ٔاإلسعبة  -

 فٝ اٌصؾشاء اٌغشث١خ أزشبس اٌىضجبْ اٌش١ٍِخ ٚاٌغؽبءاد اٌش١ٍِخ  -11

ثغجت انزؼشٚخ ثفؼم انشٚبػ ) انشٚبػ انشًبنٛخ انغشثٛخ ( كؼبيم َؾذ َٔمم ٔاسعبة فٗ انًُبؿك  -

 انظؾشأٚخ ٔانزٗ َشـذ فٗ فزشاد انغفبف فٗ انضيٍ انشاثغ

 رى٠ٛٓ اٌجؾش األؽّش  -12

 ثغجت انظذع انزٗ رؼشػذ نٓب يظش فٗ ػظش األٔنٛغٕعٍٛ   -

 ي ال رغؽٟ األٔغجخ ل١ٍٍخ عًذا ِٓ عؽؼ ِصش رى٠ٕٛبد اٌضِٓ األٚ -13

  ثغجت َشبؽ ػٕايم انزؼشٚخ -

 رزشبثٗ اٌٛاؽبد اٌجؾش٠خ ثبٌصؾشاء اٌغشث١خ ٚ٘عجخ اٌؼجبثشح ثبٌصؾشاء اٌششل١خ 1 -14

ؽٛش رؾزٕ٘ طخٕس كم يٍ انٕاؽبد انجؾشٚخ ْٔؼجخ انؼجبثشح ػهٗ انؾغش انشيهٙ انزٕثٙ ٔانز٘  -

 ؽظهذ ػهٛٓب ػٍ ؿشٚك األثبس ٔانؼٌٕٛ .ػهٗ خضاَبد انًٛبِ انغٕفٛخ ٔانزٙ ٚؾزٕ٘ 

 ٍِٝبإٌزبئظ اٌّزشرجخ ػ:  

 ٌٍزصذع  ٚأب الٔذعٕذِؼظُ وزٍخ رؼشض  -1

  انز٘ ٚؼذ عضء يٍ االخذٔد االفشٚمٙ انؼظٛى ركٌٕ أخذٔد انجؾش األؽًش  -

 اَفظبل يظش ػٍ شجّ انغضٚشح انؼشثٛخ  -

 رٕٛع اٌزى٠ٕٛبد اٌغ١ٌٛٛع١خ ػٍٝ أسض ِصش  -2

 رُٕع انظخٕس ػهٗ أساػٗ يظش ٔرؼذد ٔرُٕع انضشٔاد انًؼذَٛخ ٔيظبدس انـبلخ  -

 اٌزؼش٠خ اٌجؾش٠خ فٝ ِصش )ل١بَ األِٛاط ثؼ١ٍّبد ٔؾذ ٚاإلسعبة ( -3

رشكٛم انغٕاؽم انًظشٚخ ٔركٍٕٚ انشإٔط األسػٛخ ٔانخهغبٌ ٔانششٔو ٔانغشٔف انغبؽهٛخ  -

  شٕاؿئ انشيهٛخٔان
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 ٔشبغ اٌش٠بػ فٟ فزشاد اٌغفبف  -4

ؽفش انًُخفؼبد انظؾشأٚخ ثبنظؾشاء انغشثٛخ يضم يُخفغ انمـبسح ٔانخبسعخ ٔػٕايم اخشٖ  -

 خ انٕٓائٛخ ٔانًبئٛخ .كبنظذٔع ٔانزؼشٚ

ٔرؼذ انشٚبػ انشًبنٛخ انغشثٛخ انغجت ركٍٕٚ انغـبءاد ٔانكغجبٌ انشيهٛخ يضم ثؾش انشيبل انؼظٛى  -

 انشيهٛخ .االشكبل انشئٛغٙ فٙ ركٍٕٚ 

 ل١بَ ا١ٌّبٖ اٌغبس٠خ فٟ االٔٙبس ثؼ١ٍّبد اإلسعبة  -5

 .انذنزب ػُذ يظت َٓش انُٛم  انغٓم انفٛؼٙ ػهٗ عبَجٙ يغش٘ َٓش انُٛم ٔركٍٕٚ ركٍٕٚ -

 ل١بَ األِٛاط ثؼ١ٍّبد إٌؾذ ٚاإلسعبة  -6

 –انغشٔف انغبؽهٛخ  –انششٔو  –انخهغبٌ  –ركٍٕٚ األشكبل انغبؽهٛخ ٔيُٓب انشإط األسػٛخ  -

 انشٕاؿئ انشيهٛخ .

 ػذ٠ذ ِٓ ِٕبؼك ِٓ ِصش ٌٍزصذع رؼشض  -7

ركٍٕٚ انجؾش األؽًش ٔعجبل انجؾش األؽًش ٔؽٛبل عُٕة عُٛبء ٔاَفظبل يظش ػٍ عجّ عضٚشح عُٛبء  -

 ٔركٍٕٚ اخذٔد انجؾش األؽًش 

 اظٟ اٌّصش٠خ ربثؼخ ٌٍضِٓ األسوٟ ِؼظُ اٌزى٠ٕٛبد اٌغ١ٌٛٛع١خ ثبألسإرا وبٔذ ِبرا ٠ؾذس ط/ 

الطجؾذ يؼظى انزكُٕٚبد انظخشٚخ ثًظش رؾزٕ٘ ػهٗ انغشاَٛذ ٔانجبصنذ ٔصاد اَزبط انًؼبدٌ  -

 انفهضٚخ يضم انؾذٚذ ٔانزْت ٔانًُؾزٚش .

  خبيبد انفٕعفبد ٔيظبٚذ انجزشٔل ُٛٛخ ؽظخ الخزفذانُشبؽ انضساػٙ نؼذو ٔعٕد رشثخ ؿ ال خزفٙ -

 : دًٌ ػٍٝ صؾخ اٌؼجبساد ا٢ر١خ-  

 شٙذد ِصش ٔشبًؼب ثشوب١ًٔب خالي اٌؼصٛس اٌغ١ٌٛٛع١خ اٌزٟ ِشد ثٙب 1 -1

ؽٛش ظٓش ؿفٕػ انجبصنذ انجشكبَٛخ ثغجم لـشاَٙ شًبل انفٕٛو ٔانزٙ رذل ػهٗ رؼشف ْزِ انًُـمخ  -

 طٛغٛخ .بد نؾذٔس اَذفبػبد ٔرذاخالد ثشكبَٛخ يظبؽجخ نؾشك

 رشرجػ اٌضساػخ فٟ اٌصؾشاء اٌغشث١خ ثزى٠ٕٛبد اٌضِٓ اٌغ١ٌٛٛعٟ اٌضبٟٔ  -2

انضبَٙ ٔانز٘ ٚؾزٕ٘ ػهٗ خضاَبد ؽٛش ٕٚعذ انؾغش انشيهٙ انُٕثٙ أؽذ ركُٕٚبد انضيٍ انغٕٛنٕعٙ  -

 انًٛبح انغٕفٛخ انالصيخ نمٛبو انضساػخ ٔٚظٓش فٙ انٕاؽبد يضم ٔاؽخ انجؾشٚخ انفشافشح .
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 ط/ ؽذد اٌؼاللخ ث١ٓ األٌزٛاءاد ٚرى٠ٕٛبد اٌضِٓ اٌغ١ٌٛٛعٟ اٌضبٟٔ ثبٌصؾشاء اٌغشث١خ 

خ أدد انٗ ؽذٔس رؼشػذ انظؾشاء انغشثٛخ فٙ انضيٍ انغٕٛنٕعٙ انضبَٙ نؾشكبد ػغؾ عبَجٛ -

 شكهذ ثؼغ انمٛبة يضم لٛخ انجؾشٚخ ٔانزٙ رؾٕنذ انٗ يُخفغ انٕاؽبد انجؾشٚخ .انزٕاءاد خفٛفخ 

 , ط/ رٕزّٟ رى٠ٕٛبد ٘عجخ اٌّؼبصح ثبٌصؾشاء اٌششل١خ إٌٝ اٌضِٓ اٌغ١ٌٛٛعٟ اٌضبٌش 

 فٟ ظٛء دساعزه ٚظؼ 1

  ؟  اصش انؼخٕس انًزٕلغ ٔعٕدْب فٙ ْزِ انٓؼجخ -أ

 انًزٕلؼخ رزًضم فٙ انؾغش انغٛش٘ .انظخٕس  -

 ؟اء ْزِ انٓؼجخ نهزؼشٚخ ػهٗ االصش انُبرظ ػٍ رؼشف ثؼغ اعض -ة

 األصش انُبرظ ػٍ رؼشفٓب نهزؼشٚخ ثفؼم انًٛبِ انغٕفٛخ ركٌٕ انؼذٚذ يٍ انكٕٓف . -        

 اٌضِٓ اٌغ١ٌٛٛعٟ اٌشاثغ ٚرشوض اٌغىبْ فٟ اٌٛادٞ ٚاٌذٌزب ِٕٚخفط اٌف١َٛ اٌؼاللخ ث١ٓ ِب 

هٛخ ٚمٕو ػهٛٓب انُشبؽ انضساػٙ ٔانزٙ رؼذ يٍ ركُٕٚبد انضيٍ ؿُٛٛخ َٛٚشعغ رنك انٗ ٔعٕد سٔاعت  -

 انغٕٛنٕعٙ انشاثغ .

 أصجذ ثبألدٌخ: 

 :صؽٍؾبد ٚاٌّفب١ُّ٘أُ٘ اٌ -

 )ػًهٛبد انُؾذ ٔانُمم ٔاإلسعبة ( -: اٌزؼش٠خ -1

ؽٛش رُؾذ  )ػًهٛبد انُؾذ ٔانُمم ٔاإلسعبة انزٗ رمٕو ثٓب انًٛبِ انغبسٚخ فٗ األَٓبس ( -:رؼش٠خ ٔٙش٠خ -2

 انًظت .ػُذ أٔ يغبسٚٓب ٔرمٕو ثُمم سٔاعجٓب ٔرشعٛجٓب ػهٗ عبَجٙ انُٓش 

ٔانًذ ٔانغضس  )ػًهٛبد انُمم ٔانُؾذ ٔاإلسعبة ثفؼم األيٕاط ٔانزٛبساد انجؾشٚخ ( -: رؼش٠خ ثؾش٠خ -3

 ٔرؼًم ػهٗ رشكٛم انغٕاؽم ٔركٍٕٚ انشٕاؿئ .

)ٚؼُٗ ثبنهغخ انَٕٛبَٛخ ػهى األسع ْٕٔ انؼهى انزٖ ٚٓزى ثذساعخ َشؤح انكشح األسػٛخ  -: ػٍُ اٌغ١ٌٛٛع١ب -3

انغٕٛنٕعٗ انزٖ يشد ثّ ٔخظبئض انظخٕس ٔإَٔاػٓب ٔربسٚخٓب ُٔٚمغى انٗ فشٔع ػذٚذح ٔانزـٕس 

 يضم ػهى انؾفشٚبد ٔػهى انـجمبد انظخشٚخ (
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  (االٌزٛاءد  -١ٔخ اٌزذاخالد اٌجشوب -لبسْ ث١ٓ )اٌصذٚع 

 االٌزٛاءد اٌزذاخالد اٌجشوب١ٔخ اٌصذٚع 

 ؽذٔس ؽشكبد أسػٛخ  أعجبة اٌؾذٚس

 ٔأًْٓب انظذٔع فٗ 

 األٔنٛغٕعٍٛ  ػظش

 ؽذٔس اَذفبػبد ٔخشٔط 

  انجبصنذ انجشكبَٗ

 يظبؽجب نهؾشكبد 

 انظذػٛخ 

 ؽذٔس ؽشكبد ػغؾ   

عبَجٛخ لبديخ يٍ 

انششلٙ أدد انشًبل 

انٗ انزٕاءاد ؽمٛمٛخ 

 لجبة نزظٓش اشكبل 

 انجؾش األؽًش ٔعجبل  س٠غ١خاٌزعباألشىبي 

ٔعجبل عُٕة عُٛبء 

 انجؾش األؽًش 

 

 عجم لـشاَٗ شًبل انفٕٛو

 

 ثبنظؾشاء خٚانجؾشّٛ ل  

 ٔانزٖ رؾٕل انٗ  انغشثٛخ

 يُخفغ انٕاؽبد انجؾشٚخ 

  

 

  



 منتصف الفصل الدراسي األول 

  

16 

  

 أوًّ اٌؼجبساد األر١خ: 

رؼذ عضء يٍ  ٔانزٙ بٌىزٍخ اٌؼشث١خ إٌٛث١خثرمغ األساػٗ انًظشٚخ فٕق عضء يٍ دسع لبسٖ لذٚى ٚؼشف  -1

ٔاَفظهذ يظش ػٍ  أخذٚد اٌجؾش األؽّشٔلذ رؼشػذ نهزظذع فزكٌٕ  الٔذ ٚأبعٕذكزهخ لبسٚخ أكجش رغًٗ 

 شجخ اٌغض٠شح اٌؼشث١خ

ٔرؾزٕٖ رهك انظخٕس  عشا١ٔذ ٚاٌجبصٌذفٗ يظش طخٕس  يٍ أكضش إَٔاع طخٕس انضيٍ األسكٗ اَزشبسًا -2

 عشا١ٔذ ٚسخبَكًب رٕعذ ثٓب ثؼغ طخٕس انجُبء يضم  ؽذ٠ذ ٚٔؾبطػهٗ يؼبدٌ فهضٚخ يضم 

عُٕة شجخ عضٚشح عُٛبء اٌغجٍٝ رٕعذ انظخٕس األسكٛخ فٗ أسثغ يُبؿك سئٛغٛخ فٗ يظش ْٗ انًضهش  -3

 لشة أعٕاٌ اٌغٕذي األٚئيُـمخ  اٌجؾش األؽّشٔعجبل ػ٠ٕٛبد ٔعجم 

  اٌىش٠زبعٝاٌزش٠بعٝ ٚ اٌغٛساعٝ ٚٚزكٌٕ انضيٍ انضبَٗ يٍ صالصخ ػظٕس ْٗ  -4

 يٍ عًهخ يغبؽخ يظش  %42رجهغ يغبؽخ ركُٕٚبد انضيٍ انضبَٗ  -5

  سٚاعت س١ٍِخ ٚرالي ع١ش٠خ ٚشٛاؼئ ِشعب١ٔخيٍ انشٔاعت انغـؾٛخ نهضيٍ انشاثغ  -6

اٌزؼش٠خ اٌّبئ١خ ٔػٕايم خبسعٛخ يُٓب  اٌزصذع ٚاالٌزٛاءادرؼشع عـؼ يظش نؼٕايم ثبؿُٛخ يضم  -7

 ٚاٌزؼش٠خ ثفؼً اٌش٠بػ

  اٌجؾش األؽّشيكَّٕ  األ١ٌٚغٛع١ٓيٍ أْى انظذٔع انزٗ رؼشػذ نٓب يظش انظذٔع انزٗ ؽذصذ فٗ ػظش  -8

 شًبل انفٕٛو عجً لؽشأٝيٍ األشكبل انزؼبسٚغٛخ انُبرغخ ػٍ انزذاخالد انجشكبَٛخ  -9

 نغشثٛخانزٖ رؾٕل انٗ يُخفغ انٕاؽبد انجؾشٚخ انظؾشاء ا اٌجؾش٠خ يٍ انمجبة االنزٕائٛخ فٗ يظشلجٕ -11

 اٌششَٚ ٚاٌخٍغبْ ٚاٌشءٚط األسظ١خ ٚاٌغشٚف اٌغبؽ١ٍخيٍ أْى األشكبل انغبؽهٛخ انُبرغخ ػٍ األيٕاط  -11

 خضأبد ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٚ اٌجزشٚيرؾزٕٖ طخٕس انؾغش انشيهٗ انُٕثٗ نهضيٍ انضبَٗ ػهٗ  -12

  عجً ِغبسحرٕعذ سٔاعت انفؾى ثبنضيٍ انضبَٗ فٗ  -13

  ا١ٌّٛع١ٓ فٗ ػظشاٌضبٌش رٕعذ أْى يظبٚذ انجزشٔل ػًٍ ركُٕٚبد انضيٍ  -14
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  ِغ اٌزص٠ٛت)×( أٚ )√( ظغ ػالِخ:  

 (√)رٕعذ انظخٕس األسكٛخ انمذًٚخ عُٕة عُٛبء ٔعجبل انجؾش األؽًش ثبنظؾشاء انششلٛخ  -1

 انضيٍ انضبَٗ ( ×)  رؼذ ركُٕٚبد انضيٍ األٔل أكجشانزكُٕٚبد انغٕٛنٕعٛخ يغبؽخ فٗ يظش -2

 رُمغى ركُٕٚبد انضيٍ انضبنش انٗ صالصخ ػظٕس ْٗ انزشٚبعٗ ٔ انغٕساعٗ ٔانكشٚزبعٗ  -3

 انضيٍ انضبَٗ  (×)

 (√يٍ انًُبؿك انزٗ رؼشػذ نهزذاخالد انجشكبَٛخ ٔؿفٕػ انجبصنذ عجم لـشاٌ    ) -4

 يٍ أشكبل انغـؼ انزٗ َزغذ ثفؼم انزؼشٚخ انُٓشٚخ انغٕٓل انفٛؼٛخ ٔانشٕاؿئ انشيهٛخ ٔانذنزبٔاد       -5

 انزؼشٚخ انًبئٛخ (  ×)

 (√) رشكهذ انًُخفؼبد انظؾشأٚخ ثفؼم ػٕايم ثبؿُٛخ ٔػٕايم رؼشٚخ خبسعٛخ   -6

 ضيٍ انضبنش ان( ×)   رؼذ طخٕس انؾغش انغٛشٖ يٍ انظخٕس األسكٛخ انمذًٚخ     -7

  -* أخزش اإلعبثخ انظؾٛؾخ :

 ٔعٕد انكٕٓف فٙ ثؼغ انٓؼبة انًظشٚخ رضجذ رؼشف يظش نـ ............... -1

 فزشاد عهٛذٚخ ( –َشبؽ ثشكبَٙ  – شح١ؽفزشاد ِ –) فزشاد عفبف       

 رُزشش انظخٕس انُبسٚخ انًزؾٕنخ فٙ ................... -2

 عجم يؼبص ( –ْؼجخ انزٛخ  –ْؼجخ انؼجبثذح  –عجً اٌؼ٠ٕٛبد )               

 انشءٔط األسػٛخ ٔانخهغبٌ انًُزششح ػهٗ عٕاؽم يظش انشًبنٛخ رُزًٙ نُٓش يٍ انغٕٛنٕعٙ .......... -3

 ( اٌشاثغ  –انضبنش  –األٔل  –األسكٙ )           

 ...................اَفظهذ يظش ػٍ شجّ انغضٚشح انؼشثٛخ فٙ انضيٍ انغٕٛنٕعٙ  -4

 انشاثغ (  –اٌضبٌش  –انضبَٙ  –) األٔل           

   ٚظٓش اصش انظذٔع ثشكم يهؾٕف فٙ ................  -5 

 انظؾشاء انغشثٛخ (  – اٌصؾشاء اٌششل١خ –انذنزب  –) انٕاد٘    

 ٚظٓش أصش انؼغؾ انغبَجٛخ انمبديخ يٍ انشًبل انششلٙ فٙ ............. -6

 عٕاؽم انجؾش األؽًش (  –شًبل انذنزب  –عُٕة عُٛبء  – شّبي ع١ٕبء)          
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 ثبؿٍ ٔاألخش خبسعٙ .........يٍ انظٕاْش انزؼبسٚغٛخ انزٙ ركَٕذ فٙ يظش َزٛغخ نؼبيهٍٛ أؽًذًْب  -7

 (  ِٕخفط اٌخبسعخ –عجبل انجؾش األؽًش  –) ثؾش انشيبل انؼظٛى          

 رؤصًٛشا فٙ انُشبؽ انضساػٙ انضيُٙ انغٕٛنٕعٙ ........... أكضش األصيُخ انغٕٛنٕعٛخ -8

 (  اٌشاثغ –انضبنش  –انضبَٙ  –) األٔل          
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 رعبس٠ظ ِصش )اٌٛادٜ ٚاٌذٌزب ِٕٚخفط اٌف١َٛ (

 ثُ رفغش 

 أ١ّ٘خ إٌّبثغ اٌؾجش١خ ٌٕٙش ا١ًٌٕ فٝ ِصش -1

 %يٍ يٛب84ّْألَٓب رًذ َٓش انُٛم فٗ يظش ثؾٕانٗ 

 ػصش اٌجال٠غزٛع١ٓارصبي ٔٙش ا١ًٌٕ ثبٌّٕبثغ اٌؾجشخ ِٕٚبثغ ٘عجخ اٌجؾ١شاد فٝ أٚائً  -2

 ثغجت انؾشكبد األسػٛخ انزٗ يٓذد نهشٔافذ انؾجشٛخ ٔاألعزٕائٛخ االرغبِ شًبال ٔاالرظبل ثُٓش انُٛم 

 رى٠ٛٓ ِٕخفط اٌف١َٛ  -3

 فٗ طخٕس انٓؼجخ انغٛشٚخرى ؽفشِ ثٕاعـخ ػٕايم ثبؿُٛخ ٔػًهٛبد انُؾذ انًبئٗ ٔانشٚبػ 

 ارغبع اٌغًٙ اٌف١عٝ غشة ٔٙش ا١ًٌٕ ِمبسٔخ ثغبٔجٗ اٌششلٝ  -4

ثغجت الزشاة يغشٖ انُٛم يٍ ؽبفبد انٓؼجخ ششلًب يًب ػًم ػهٗ رمـغ انغٓم انفٛؼٗ ٔػٛمّ 

 ٔاخزفبئّ فٗ ثؼغ انًٕاػغ

 اخزالف ِٕخفط اٌف١َٛ ػٓ ثبلٝ ِٕخفعبد اٌصؾشاء اٌغشث١خ  -5

سٔاعت َٓشٚخ َمهٓب َٓش انُٛم انّٛ ػٍ ؿشٚك ثؾش ٕٚعف ٔشجكبد انزشع ػجش فزؾخ  ألٌ سٔاعت لبػّ

 انالٌْٕ

 رظٙش رى٠ٕٛبد اٌضِٓ األسوٝ فٝ ١ِبٖ ٔٙش ا١ًٌٕ ثّصش ؽزٝ األْ  -6

ثغجت ٔعٕد طخٕس انغُذل األٔل فٗ انمـبع انغُٕثٗ يٍ انُٛم ٔانزٗ َزغذ ػٍ ؽشكبد رظذع 

  َؾزٓب ألَٓب طخٕس طهجخ  ثبنًُـمّ ٔنى رغزـغ يٛبِ َٓش انُٛم

 أوزت ِب رش١ش إ١ٌٗ  اٌؼجبساد األر١خ 

فزؾخ رظم انجؾش ثبنجؾٛشح ٔرؼًم ػهٗ رجبدل انًٛبِ ثًُٛٓب اػبفخ انٗ رجبدل األؽٛبء انًبئٛخ انجؾشٚخ  -1

 (ثٛغبص)      ْٔٗ ايب ؿجٛؼٛخ أٔ يٍ طُغ اإلَغبٌ    

أساػٗ فٛؼٛخ خظجخ رًزذ ػهٗ عبَجٗ َٓش انُٛم ٔٚؾذْب ؽبفبد ػبنٛخ يٍ انششق ٔانغشة ٔرًزذ يٍ  -2

 ( ٚادٜ ا١ًٌٕ)       عُٕة يظش انٗ انمبْشح        
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                   سٔاعت فٛؼٛخ ركَٕذ ػُذ يظت انُٓش ثًب ٚبرٗ ثّ يٍ ؽًٕنخ ٔرزشعت فٗ شبؿئٛخ ػؾهخ                                          -3

 ( اٌذٌزب)

 ( اٌغٕذي)    يغًٕػخ يٍ انظخٕس انُبسٚخ انظهجخ رؼزشع يغشٖ انُٓش  -4

انفزشح انزٗ ُٚخفغ فٛٓب يُغٕة انُٛم ٔرًزذ يٍ َٓبٚخ فٛؼبَّ ؽزٗ ثذاٚخ انفٛؼبٌ انزبنٗ ٔرنك لجم  -5

 ( رؾبس٠ك)        انزخضٍٚ انذائى ثجؾٛشح انغذ انؼبنٗ   

 ( ص١ٕخ لٕب)       أكجش صُٛخ ثًغشٖ َٓش انُٛم فٗ يظش   -6

 

 -:أوًّ اٌؼجبسارٓ األر١ٗ

  ثٕٝ ع٠ٛفألظٗ ارغبع فٗ ٔادٖ انُٛم ٕٚعذ فٗ يؾبفظخ  -1

 أشزَٛ اٌغ١ًّرزظم ثؾٛشح انًُضنخ ثبنجؾش انًزٕعؾ ثفزؾبد رغًٗ  -2

 ا١ٌّٛع١ٓ َشؤ َٓش انُٛم فٗ ػظش  -3

  ٘عجخ اٌؾجشخ% يٍ يٛبِ َٓش انُٛم يٍ سٔافذِ  فٗ 84ٚؤرٗ  -4

  اٌجشٌظٚزًٛض عبؽم انذنزب ثكضشح انشإٔط يضم سأط  -5

 ٔٛع إسعبثبرٗٚخزهف يُخفغ انفٕٛو ػٍ ثمٛخ يُخفؼبد طؾشاء يظش انغشثٛخ فٗ   -6

 شادفشع د١ِبغ ٚسش١ذ ٚاٌجؾ١يٍ أْى انظبْشاد انغغشافٛخ انزٗ رزًٛض ثٓب دنزب انُٛم  -7

 اٌشّب١ٌخ

  ثؾش اٌؼشةرغشٖ لـبػبد َٓش انُٛم ثشكم ػبو يٍ انغُٕة انٗ انشًبل ثبعزضُبء  -8

 اٌشاثغ رؼذدد يُبثغ َٓش انُٛم فٗ يظش انضيٍ انغٕٛنٕعٗ  -9

 ثؾ١شح اٌغذ اٌؼبٌٝرٕعذ طخٕس َبسٚخ طهجخ ثًغشٖ انُٛم فٗ شًبل  -11

  ثؾ١شح ف١ىزٛس٠بًٚضم َٓش كبعٛشا ثذاٚخ َٓش انُٛم ٔٚظت ْزا انُٓش فٗ  -11

   شّبي وَٛ أِجٛألم ارغبع نٕادٖ انُٛم فٗ يظش ٚمغ  -12
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 ثش٘ٓ ػٍٝ صؾخ اٌؼجبساد ا٢ر١خ 

 أخزٍفذ ِٕبثغ ٔٙش ا١ًٌٕ فٝ ِصش ثبخزالف األصِٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ  -1

فٝ ِصش ِٕفصال" ػٓ ثبلٝ ألغبِخ فٝ ششق أٚ )دًٌ ػٍٝ صؾخ اٌؼجبسح ا٢ر١خ ثذأ ا١ًٌٕ 

 ٚٚعػ أفش٠م١ب ؽزٝ ثذا٠خ اٌضِٓ اٌغ١ٌٛٛعٝ اٌشاثغ (

ثذأ انُٛم ٚشك يغشاِ فٕق األساػٗ انًظشٚخ فٗ أٔاخش انًٕٛعٍٛ فٗ انضيٍ انضبنش 

ٔالزظشد انًُبثغ ػهٗ عجبل انجؾش األؽًش ٔفٗ أٔائم ػظش انجالٚغزٕعٍٛ ؽذس ؽشكبد 

 جشّ ٔاألعزٕائٛخ انزذفك فٗ انشًبل ٔارظبل ثُٓش انُٛم أسػّٛ يٓذد نهشٔافذ انؾ

 ٌٍؼٛاًِ اٌجشش٠خ دٚس ُِٙ فٝ ثمبء ظب٘شح اٌجؾ١شاد اٌشّب١ٌخ ثّصش  -2

ؽٛش ٚمٕو اإلَغبٌ ثزـٓٛش انفزؾبد )انجٕاغٛض (انزٗ رظم انجؾش انًزٕعؾ ثبنجؾٛشاد انشًبنٛخ 

 يٍ انشيبل نهؾفبف ػهٗ اعزًشاس انًٛبِ ثبنجؾٛشاد

 ٌٛادٜ ا١ًٌٕ  ِٕٝخفط اٌف١َٛ اِزذاد ؼج١ؼ٠ؼذ  -3 

ألٌ سٔاعت لبػّ سٔاعت ؽٛش رزشبثخ سٔاعت لبع يُخفغ انفٕٛو يغ سٔاعت ٔادٖ انُٛم 

 َٓشٚخ َمهٓب َٓش انُٛم انّٛ ػٍ ؿشٚك ثؾش ٕٚعف ٔشجكبد انزشع ػجش فزؾخ انالٌْٕ

 ِب اٌؼاللخ ث١ٓ 

 ا٢ْ ؟عمٛغ األِؽبسػٍٝ عجبي اٌجؾش األؽّش ٚٔٙش ا١ًٌٕ فٝ ِصش 

ٚغشٖ َٓش انُٛم فٗ يظش دٌٔ أٌ ٚزهمٗ أٚخ يٛبِ رزكش ثبعزضُبء انغٕٛل انزٗ رظم انٛخ ػجش 

 األٔدٚخ انمبديخ يٍ انظؾشاء انششلٛخ ػمت عمٕؽ األيـبس ػهٗ عجبل انجؾش األؽًش 

 أروش أ١ّ٘خ ثؾ١شح لبسْٚ ثبٌٕغجخ ٌألساظٝ اٌضساػ١خ اٌزٝ ؽٌٛٙب 

خفؼخ فٗ يُخفغ انفٕٛو نزنك رؼذ يظشف نًٛبِ انشٖ رؼزجش ثؾٛشح لبسٌٔ أكضش يُـمخ يُ

 انضائذح ػٍ ؽبعخ األساػٗ انضساػٛخ انزٗ ؽٕنٓب 
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 دًٌ ػٍٝ صؾخ اٌؼجبساد ا٢ر١خ 

 رزأصش ِبئ١خ ٔٙش ا١ًٌٕ فٝ ِصش ثبٌظشٚف إٌّبخ١خ ٚاٌزعبس٠غ١خ ٌٍصؾشاء اٌششل١خ  -

ؽٛش ُٚزظ ػٍ عمٕؽ األيـبس فٕق عجبل انجؾش األؽًش ركٍٕٚ انغٕٛل انزٗ رظت فٗ َٓش انُٛم ػٍ 

 ؿشٚك يغًٕػخ يٍ األٔدٚخ انغبفخ 

  زبؽذد رم١١ّه أصش ثٕبء اٌغذ اٌؼبٌٝ الزصبد٠ب ػٍٝ أساظٝ اٌٛادٜ ٚاٌذٌ

 األصش اإلعبثٗ نجُبء انغذ انؼبنٗ 

 ؼبٌ ؽًبٚخ أساػٗ انٕادٖ ٔانذنزب يٍ خـش انفٛ -

انزخضٍٚ انذائى نهًٛبح فٗ ثؾٛشح انغذ انؼبنٗ ٔاالعزفبدح يُٓب فٗ اعزظالػ األساػٗ  -

 انظؾشأٚخ 

األصش انغهجٗ نجُبء انغذ انؼبنٗ ؽشيبٌ أساػٗ انٕادٖ ٔانذنزب يٍ انشٔاعت انـُٛٛخ انزٗ 

ٚشعجٓب انُٓش يًب ٚئدٖ انٗ لهّ خظٕثخ انزشثخ ٔصٚبدح ؽبعزٓب نألعًذح ٔرؼشع عٕاؽم 

 نذنزب نهزآكما

 "رمَٛ ثؼط دٚي ؽٛض ا١ًٌٕ ثئٔشبء عذٚد ػٍٝ سٚافذ ِٕٚبثغ ا١ًٌٕ "

 فٝ ظٛء اٌؼجبسح اٌغجبلخ اعزٕزظ أعجبة ا٘زّبَ ِصش ثذساعخ أصش ٘زٖ اٌّششٚػبد 

 ثٓذف 

 ػًبٌ انؾفبف ػهٗ ؽظخ يظش يٍ يٛبِ َٓش انُٛم -

 صٚبدح انًٛبِ انزٗ رظم انٗ َٓش انُٛم ثًظش يٍ يزبثؼّ انًخزهفخ  -

 رمهٛم نًب ٚفمذ يٍ يٛبِ انُٓش فٗ انجؾش انًزٕعؾ  -

  رخضٍٚ يٛبِ انفٛؼبٌ ٔثبنزبنٗ رؾغٍٛ انشٖ ٔرُظًّٛ -
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 أخزش األعبثخ اٌصؾ١ؾخ 

 أٖ انًُبؿك اٜرٛخ رًضم يظشف انشئٛغٗ نًٛبِ يُخفغ انفٕٛو  -1

 انزغٕٚف انغُٕثٗ ( – ثؾ١شح لبسْٚ –فزؾخ انألٌْٕ  –) انزغٕٚف انشًبنٗ 

 أٖ يًب ٚؤرٗ ٚغمؾ ػهّٛ األيـبس ؿٕل انؼبو  -2

 انُٛم األصسق ( – ثؾ١شح ف١ىزٛس٠ب –سٔافذ ػـجشح  –) ثؾٛشح ربَب 

 ٔعٕد طخٕس انغُذل األٔل فٗ يغشٖ َٓش انُٛم ٚشٛش انٗ  -3

  ؽذٚس ؽشوبد ثبؼ١ٕخ ثبٌّٕؽمخ -كضشح اإلسعبة                     -

 ثؾء عشٚبٌ انًٛبِ فٗ ْزِ انًُـمخ  - كضشح انُؾذ                      -

 أٖ يٍ انجؾٛشاد اٜرٛخ ٚغمؾ ػهٛٓب األيـبس انًٕعًٛخ  -4

 ( ربٔب –ادٔاسد  –فٛكزٕسٚب  –)كٕٛعب 

 أٔل انشٔافذ انؾجشٛخ انزمبء" ثُٓش انُٛم  -5

 خٕس انمبػ ( –َٓش ػـجشح  –انُٛم األصسق  – ٔٙش اٌغٛثبغ)

 

 أغت اٌظٛا٘ش اٌزعبس٠غ١خ ا٢ر١خ إٌٝ اٌمغُ اٌزعبس٠غٝ اٌزبثؼخ ٌٗ فٝ ِصش 

 

 (  اٌذٌزب)    ثؾٛشح انجشنظ ٔانًُضنخ ٔ ادكٕ   -1

 ( اٌذٌزب)      ثٕغبص أشزٕو انغًٛم   -2

 ( ِٕخفط اٌف١َٛ)       ثؾٛشح لبسٌٔ  -3

 ( اٌذٌزب)      فشع ديٛبؽ ٔفشع سشٛذ   -4

 ( ِٕخفط اٌف١َٛ)       فزؾخ انالٌْٕ  -5

 ( اٌذٌزب)       خهٛظ أثٕ لٛش  -6

 ( اٌذٌزب)    سأط ديٛبؽ ٔسأط انجشنظ ٔسأط سشٛذ  -7
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