
 2102زغب انًُٓبج ٔحٕصٌغ   -  ػهٕو انطبٍؼت ٔانسٍبة –يخٕعظ  (2) انثبٍَت انخٕصٌغ انغُٕي نبشَبيح انغُت

 شٓش عبخًبش                                                                  2×زظت

 حقٌٕى حشخٍظً - زظت حؼبسف - اعخقببل انخاليٍز انذخٕل انًذسعً: 0

2 
                         عب(  4)   ػُبطش انٕعظ انسً  -0انٕزذة 

          I- ًػُبطش انٕعظ انس 

2 

    )ٌخبغ(  ػُبطش انٕعظ انسً   -0انٕزذة 

       II - إَٔاع األٔعبط انسٍت 
 عبػبث( 4)   صسع بزٔس ٔغشط َببحبثانًششٔع األٔل: *             

4 

         عب( 6)   بطش انٕعظ انسًانؼالقبث انقبئًت بٍٍ ػُ -2انٕزذة 

          I- انؼالقبث بٍٍ انكبئُبث انسٍت  

         II- خٕاص انؼالقبث انغزائٍت 

 شٓش أكخٕبش

5 

    )ٌخبغ(انؼالقبث انقبئًت بٍٍ ػُبطش انٕعظ انسً  -2انٕزذة 

         II-   ٌخبغ(خٕاص انؼالقبث انغزائٍت(        

        III- خهت انسٍت ٔاَخقبل انًبدة فً انغهغهتحؼشٌف انك 

6 

  )ٌخبغ(انؼالقبث انقبئًت بٍٍ ػُبطش انٕعظ انسً  -2انٕزذة 

       III- ٌخبغ( حؼشٌف انكخهت انسٍت ٔاَخقبل انًبدة فً انغهغهت(        

       IV- انؼالقبث االخخًبػٍت 

 )ٌخبغ(   انًششٔع األٔل *           

7 

  عب( 4)   ايم انالزٌٍٕت ػهى حٕصع انكبئُبث انسٍت َٔشبطٓبحأثٍش انؼٕ -2انٕزذة 

               I- حأثٍش انًٕقغ اندغشافً ػهى حٕصع انكبئُبث انسٍت  

              II- حأثٍش انؼٕايم انفٍضٌٕكًٍٍبئٍت ػهى حٕصع انكبئُبث انسٍت 

8 
 )ٌخبغ(    َشبطٓبحأثٍش انؼٕايم انالزٌٍٕت ػهى حٕصع انكبئُبث انسٍت ٔ  -2انٕزذة 

             III- حطٕس َشبط انكبئُبث انسٍت ػبش انفظٕل 

9 
 عب( 8)انُظبو انبٍئً ٔيكبَت اإلَغبٌ فٍّ     -4انٕزذة 

          I- .ًانُظبو انبٍئ 

 شٓش َٕفًبش

 ػطهت انخشٌف )ػطهت بٍذاغٕخٍت(

01 
  )ٌخبغ(   انُظبو انبٍئً ٔيكبَت اإلَغبٌ فٍّ  -4انٕزذة 

         II- ًحٕاصٌ انُظبو انبٍئ 

00 

     )ٌخبغ(   انُظبو انبٍئً ٔيكبَت اإلَغبٌ فٍّ  -4 انٕزذة

       III- حُٕع األَظًت انبٍئٍت      
 )ٌخبغ(   انًششٔع األٔل *           

02 
  )ٌخبغ(   انُظبو انبٍئً ٔيكبَت اإلَغبٌ فٍّ  -4انٕزذة 

       IV- خٕاصٌ انبٍئًحأثٍش اإلَغبٌ ػهى ان 

 االخخببس األٔل ****** 02

 شٓش دٌغًبش

04 
 عب( 4)   انؼالقت بٍٍ حسٕالث اندٓبص اإلػبشً ٔٔعظ زٍبة انُببث -0انٕزذة 

          I- حسٕساث انًدًٕع انخضشي 

05 

    )ٌخبغ(   انؼالقت بٍٍ حسٕالث اندٓبص اإلػبشً ٔٔعظ زٍبة انُببث -0انٕزذة 

        II-  انًدًٕع اندزسيحسٕساث 

 )ٌخبغ(   انًششٔع األٔل *           

06 

 عب( 2)   انؼالقت بٍٍ ٔعظ زٍبة زٍٕاٌ ٔبٍُت خٓبصِ انخُفغً  -2انٕزذة 

          I- أًَبط انخُفظ ػُذ انكبئُبث انسٍت انسٍٕاٍَت  

         II- ػالقت انٕعظ بًُظ انخُفظ    

 ػطهت انشخبء

 شٓش خبَفً

07 

    )ٌخبغ(   انؼالقت بٍٍ ٔعظ زٍبة زٍٕاٌ ٔبٍُت خٓبصِ انخُفغً -2انٕزذة 

       III- انؼٕايم انًؤثشة ػهى انٕحٍشة انخُفغٍت  

 عب( 2)   انؼالقت بٍٍ ٔعظ زٍبة انسٍٕاٌ ًَٔظ حُقهّ -2انٕزذة 



          I- أًَبط انخُقم ػُذ انسٍٕاَبث 

08 

  )ٌخبغ(   انؼالقت بٍٍ ٔعظ زٍبة انسٍٕاٌ ًَٔظ حُقهّ -2انٕزذة 

        II- انؼالقت بٍٍ األػضبء انسشكٍت ًَٔظ انخُقم فً انٕعظ                 

       III- ٌآنٍت انسشكت ػُذ انسٍٕا         

       IV- غضٔ انسٍٕاَبث نهٕعظ         

09 

       ب(ع 4)   أًَبط انخكبثش ػُذ انسٍٕاٌ -0انٕزذة 

          I-     إػًبس األٔعبط 

        II- اعخشاحٍدٍبث اإلػًبس         

 عبػبث( 4)    بسٕد ٔحسقٍقبث زٕل يشبكم انًسٍظ انًششٔع انثبًَ:*             

21 

  )ٌخبغ( أًَبط انخكبثش ػُذ انسٍٕاٌ  -0انٕزذة 

       III- أًَبط اإلنقبذ 

       IV- ٕعظأًَبط ازخالل ان 

 شٓش فٍفشي

20 

 عب( 4)   أًَبط انخكبثش ػُذ انُببث -2انٕزذة 

          I-        غضٔ انُببحبث نألٔعبط 

         II-     ًانخكبثش اندُغ 

        III- انخكبثش ببألبٕاؽ     

22 

  )ٌخبغ(   أًَبط انخكبثش ػُذ انُببث -2انٕزذة 

       IV- انُببث انؼٕايم انًغبػذة ػهى اَخشبس 

        V- انالخُغً ٔحذخم اإلَغبٌ فً إػًبس األٔعبط شانخكبث      

22 

  عب( 0)  حؼشٌف انُٕع -0انٕزذة 

          I-      ّيؼٍبس انخشبب 

         II- يؼٍبس انخالقر 

            عب( 5)    اعخؼًبل يؼبٌٍش انخظٍُف -2انٕزذة 

          I- ًغخؼًهت فً حظٍُف انسٍٕاَبثانًؼبٌٍش األعبعٍت ان 

    )ٌخبغ(   انًششٔع انثبًَ*            

24 
 )ٌخبغ(   اعخؼًبل يؼبٌٍش انخظٍُف -2انٕزذة 

          I- ٌخبغ(   انًؼبٌٍش األعبعٍت انًغخؼًهت فً حظٍُف انسٍٕاَبث(   

 يبسطشٓش 

 االخخببس انثبًَ ****** 25

26 

         )ٌخبغ(   اعخؼًبل يؼبٌٍش انخظٍُف -2انٕزذة 

         II- انًؼبٌٍش األعبعٍت انًؼخًذة فً حظٍُف انُببحبث      

     )ٌخبغ(  انًششٔع انثبًَ *            

27 

 عب( 4)   حؼشٌف انًغخسبثت -0انٕزذة 

          I- طبٍؼت انًغخسبثت 

         II- انخؼشف ػهى انًغخسبثت        

 ػطهت انشبٍغ

 شٓش أفشٌم

28 

  )ٌخبغ(   حؼشٌف انًغخسبثت  -0انٕزذة 

       III- حشكم انًغخسبثت 

       IV- إَٔاع اإلعخسبثت  

29 

 عب( 4)   خظبئض ٔعظ ػٍش انكبئُبث انسٍت قبم اإلعخسبثت  -2انٕزذة 

         I- كٍفٍت انخؼشف ػهى خظبئض انٕعظ 

        II- حظٕس انٕعظ قبم االعخسبثت   

21 
  )ٌخبغ(   خظبئض ٔعظ ػٍش انكبئُبث انسٍت قبم اإلعخسبثت  -2انٕزذة 

       III- انًغخسبثبث أًٍْت دساعت      

     )ٌخبغ(   انًششٔع انثبًَ*             20

 شٓش يبي

 * يؼبندت ٔضؼٍت إديبخٍت            22
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