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 يٕلغ يصز ٔأًْيرّ

  يحذأكًم انؼثاراخ اال: انظؤال األٔل:  

 شًااًل 31 36ٔ  22 ششلًب  ٔثيٍ دائشرٗ ػشض 33ٔ 55رمغ يصش ثيٍ خؽٗ ؼٕل  -1

  يٍ عًهخ يغبؽخ ئفشيميب %3 رًضم يغبؽخ يصش َؾٕ -2

 كى 111191611رجهغ يغبؽخ يصش ؽٕانٗ  -3

 انعُٕتيح شًباًل فاَك ثزنك رمزشة يٍ ؽذٔد يصش 81ئرا كُذ رمف ػُذ دائشح ػشض  -4

 انعُٕتيح  أؼٕل انؾذٔد انجشيخ نًصش ْٗ انؾذٔد -5

  ألصش ؽذٔد ثشيخ نًصش انشًانيح انشزليح رؼذ انؾذٔد -6

  هًخبؼش األيُيخ ٔراد ؽغبعيخ اعزشاريغيخأكضش انؾذٔد رؼشظًب ن   شًال شزق رؼذ ؽذٔد يصش -3

يُخفط  زذ يٍ انغهٕو ؽزًٗميى ثبعزئُبء لؽبػٓب انشًبنٗ انًرغيش ؽذٔد يصش انغشثيخ فٗ خػ يغز -8

  ٔاؼح طيٕج

طاؼم انثؽز األؼًز ٔخهيط انؼمثح   رُمغى انؾذٔد انششليخ نًصش ئنٗ ؽذٔد ثؾشيخ رًزذ ػهٗ - 9

   يصش  شًال شزق ثشيخ رًزذ فٗٔؼذٔد 

يًب يغبْى  طاػح 11طاػح إنٗ  12 يٍ انًزٕلغ أٌ رٕفش لُبح انغٕيظ انغذيذح صيٍ انشؽهخ يٍ -11

        سيادج ػذد انزؼالخ انرعاريح انًارج تانمُاج فٗ

  َٗيغ انرصٕية  )×( أٔ )√( ظغ ػاليح  :انظؤال انصا 

 يٍ سأط خهيظ انؼمجخ ػُذ سأط ؼبثب ثبرغبِ انجؾش انًزٕعػ    انشًبنيخ انششليخرًزذ ؽذٔد يصش  -8

(√) 

  يؽذ يصز يٍ انشزق(     ×)  يؾذ يصش يٍ انغُٕة ؽذٔد ثشيخ ٔؽذٔد ثؾشيخ     -5

نؼجذ شجّ عضيشح عيُبء دٔسًا ثبسصًا فٗ ؽشكخ انزغبسح انؼبنًيخ خبصخ ثؼذ اكزشبف انجزشٔل فٗ  -3

  نؼثد لُاج انظٕيض(   ×)                       يُؽمخ انخهيظ انؼشثٗ             

 درظاخ ػزض11خط طٕل 12ٔ(×) خؽٕغ ؼٕل   81دسعخ ػشظيخ ٔ 85رمغ يصش ػهٗ َؾٕ  -4
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 تى ذفظز: :انظؤال انصانس- 

 سيادج األْرًاو األيُٗ تانؽذٔد انشًانيح انشزليح نًصز  -1

ؽزالل انصٓيَٕٗ نفهغؽيٍ ٔانزٖ نّ أصش فٗ ئظفبء ؽغبعيخ اعزشاريغيخ ٔخؽٕسح أيُيخ إلثغجت ا -

 نهؾذٔد انشًبنيخ انششليخ انجشيخ 

 سادخ أًْيح يٕلغ يصز تؼذ شك لُاج انظٕيض  -2

 صيبدح ؽشكخ انزغبسح انؼبنًيخ -

 اخزصبس انًغبفخ ٔانٕلذ ٔانُفمبد  -

اكزشبف ٔاعزخشاط انجزشٔل َٔمهّ يٍ يُبؼك رشكيضِ فٗ انخهيظ انؼشثٗ ٔعُٕة ششق اعيب ئنٗ أٔسٔثب  -

 ٔأيشيكب انشًبنيخ ػجش لُبح انغٕيظ 

 أًْيح يٕلغ يصز انعغزافٗ  -3

ٔانغٕيظ يًب عؼهٓب ٔلٕع يصش ػهٗ ثؾشيٍ يًٓيٍ انجؾش انًزٕعػ ٔانجؾش األؽًش ٔخهيغٗ انؼمجخ  -

 يؼجشًا نهؽشق انزغبسيخ يُز انمذو

ٔلٕع يصش شًبل ؽٕض انُيم يًب أصش فٗ اكزشبف يُبثغ انُيم ٔاَزمبل انًإصشاد انؾعبسيخ يٍ دٔل  -

 ؽٕض انجؾش انًزٕعػ ٔشجّ انغضيشح انؼشثيخ ئنٗ ٔعػ أفشيميب ػجش أساظٗ انغٕداٌ

و ثفعم يٕلؼٓب فٗ شًبل أفشيميب كًب كبَذ 648ػبو  يغبًْخ يصش فٗ َشش اإلعالو يُز انفزؼ انؼشثٗ -

 يؼجشًا نهؽشق انزغبسيخ ثيٍ دٔل آعيب فٗ انششق ٔدٔل أٔسٔثب فٗ انغشة 

 و ٔانزٗ أصجؾذ أْى ؼشق يالؽٗ فٗ انؼبنى8161شك لُبح انغٕيظ ٔافززبؽٓب نهًالؽخ ػبو  -

 يزج انؼزتيح إنٗ لهة إفزيميا اَرمال انًؤشزاخ انؽعاريح يٍ دٔل ؼٕض انثؽز انًرٕطط ٔشثّ انعش -4

 ثغجت ٔلٕع يصش فٗ شًبل ؽٕض انُيم  -

 سيادج أًْيح يصز كًؼثز نهطزق انرعاريح يُذ انمذو  -5

 ثغجت ٔلٕع يصش ػهٗ ثؾشيٍ يًٓيٍ انجؾش األؽًش ٔانًزٕعػ ٔخهيغيّ انؼمجخ ٔانغٕيظ  -
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  ياانُرائط انًرزذثح ػهٗ :انظؤال انزاتغ:  

 ٔلٕع يصز فٗ انعشء انشًانٗ يٍ ؼٕض انُيم  -1

 اكزشبف يُبثغ انُيم  -

أَزمبل انًإصشاد انؾعبسيخ يٍ دٔل ؽٕض انجؾش انًزٕعػ ٔيٍ انشًبل ئنٗ ٔعػ أفشيميب ػجش  -

 أساظٗ انغٕداٌ 

 و1869شك لُاج انظٕيض  -2

 أصجؾذ أْى ؼشيك يالؽٗ فٗ انؼبنى  -

 أخزصبس انًغبفخ ٔانٕلذ ٔانُفمبد  -

 صادد يٍ أًْيخ يٕلغ يصش  -

 اكرشاف ٔاطرخزاض انثرزٔل فٗ يُطمح انخهيط انؼزتٗ  -3

أصجؾذ لُبح انغٕيظ أْى ؼشيك يالؽٗ فٗ انؼبنى ؽيش رُمم انجزشٔل يٍ يُبؼك رشكضِ فٗ انخهيظ  -

 انؼشثٗ ٔعُٕة ششق آعيب ئنٗ أٔسٔثب ٔأيشيكب انشًبنيخ ػجش لُبح انغٕيظ

 نؼثارج اآلذيح دنم ػهٗ صؽح ا :انظؤال انخايض 

 و  641تزس أًْيح يٕلغ يصز تشكم كثيز يُذ انفرػ انؼزتٗ 

 عبًْذ يصش فٗ َشش اإلعالو فٗ شًبل ٔغشة أفشيميب  -

كبَذ يؼجشًا نهؽشق انزغبسيخ يبثيٍ انششق ٔانغشة يًبصاد يٍ يٕاسد يصش يٍ خالل انشعٕو انزٗ  -

 فشظذ ػهٗ انجعبئغ انزٗ رؼجش ْزِ انؽشق 

 م يٍيا انًمصٕد تك 

 يٕلغ دٔنخ أٔ يُؽمخ ثبنُغجخ نهمبساد ٔانجؾبس ٔانًؾيؽبد ٔانذٔل انًغبٔسح  -يٕلغ ظغزافٗ : -

 انًٕلغ ثبنُغجخ نذٔائش انؼشض ٔخؽٕغ انؽٕل  -يٕلغ فهكٗ : -
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 ػٕايم ذشكيم ططػ يصز 

 تى ذفظز: 

 ذُٕع انصخٕر فٗ األراظٗ انًصزيح   -1

انغيٕنٕعيخ نؼٕايم ثبؼُيخ ٔػٕايم ثغجت رؼشض عؽؼ يصش ؼٕال األصيُخ ٔانؼصٕس  -

 خبسعيخ أصشد فٗ رشكيم ٔرُٕع ركٕيُبد صخٕسِ

 يؼذ انؽعز انعيزٖ يٍ أكصز انصخٕر اَرشارًا فٗ يصز  -2

ألٌ يؼظى ركٕيُبد انضيٍ انغيٕنٕعٗ انضبنش يٍ صخٕس انؾغش انغيشٖ ٔانزٗ رُزشش فٗ  -

ٕاؽم انجؾش األؽًش انصؾشاء انششليخ ٔانغشثيخ ٔعيُبء ٔفٗ يُبؼك يزفشلخ ػهٗ ؼٕل ع

ٔركٕيُبد انضيٍ انغيٕنٕعٗ انشاثغ ظٓشد ثٓب رالل يٍ انؾغش  ٔخهيغٗ انغٕيظ ٔانؼمجخ

 انغيشٖ ثبنغبؽم انشًبنٗ 

 أًْيح ذكٕيُاخ انشيٍ انعيٕنٕظٗ انصانس فٗ يصز  -3

 ثغجت ٔعٕد يصبيذ انجزشٔل ثٓب  -

 رغزخذو صخٕسِ يضم صخٕس انؾغش انغيشٖ فٗ أغشاض انجُبء ٔصُبػخ األعًُذ ٔانغجظ   -

 ظٕٓر انغطاء انثاسنريح فٗ ظثم لطزاَٗ  -4

ثغجت رؼشض ْزِ انًُبؼك نؾذٔس اَذفبػبد ٔخشٔط انجبصنذ انجشكبَٗ يصبؽجًب نهؾشكبد  -

 انصذػيخ 

 ذكٕيٍ انمثاب االنرٕائيح فٗ  يصز -5

عبَجيخ لبديخ يٍ انشًبل انششلٗ أدد ئنٗ ؽذٔس انزٕاءاد خفيفخ  ثغجت ؽذٔس ؽشكبد ظغػ -

 فٗ انؽجمبد انشعٕثيخ نزظٓش فٗ شكم لجبة 

 ذشكيم انظٓم انفيعٗ ػهٗ ظاَثٗ انُيم  -6

ثغجت انزؼشيخ انُٓشيخ ؽيش لبو َٓش انُيم ثُؾذ يغشاِ صى َمم انشٔاعت انؽيُيخ ٔانؽًييخ ٔلبو  -

 انُيمثزشعيجٓب ػهٗ عبَجٗ يغشٖ َٓش 
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 ذكٕيٍ دنرا َٓز انُيم  - 3

انزؼشيخ انُٓشيخ انزٗ لبيذ ثٓب ييبِ َٓش انُيم ٔانزٗ لبيذ ثبنُؾذ ٔانُمم صى رشعيت انًفززبد ػُذ  -

 يصت انُٓش 

 أَرشار انًياِ انعٕفيح فٗ انٕاؼاخ تانصؽزاء انغزتيح  -8

 انغيٕل  ثغجت رغشة انًيبِ ثيٍ انصخٕس فٗ أػمبة عمٕغ األيؽبس انغضيشح ٔرذفك -

 ذكٌٕ انًُخفعاخ انصؽزأيح فٗ انصؽزاء انغزتيح  -9

ثغجت ػذح ػٕايم ْٗ انصذٔع ٔػٕايم أخشٖ ٔيُٓب انشيبػ انزٗ َشؽذ فٗ فزشاد انغفبف  -

 ٔعبػذد فٗ ؽفش ْزِ انًُخفعبد 

 ذؼذد األشكال انظاؼهيح ػهٗ انثؽزيٍ انًرٕطط ٔاألؼًز  -11

 بساد انجؾشيخ ٔانزٗ رمٕو ثبنُؾذ ٔانُمم ٔاإلسعبة ثغجت انزؼشيخ انجؾشيخ ثفؼم األيٕاط ٔانزي -

 اَرشار انكصثاٌ انزيهيح ٔانغطاءاخ انزيهيح فٗ انصؽزاء انغزتيح  -11

ثغجت انزؼشيخ ثفؼم انشيبػ ) انشيبػ انشًبنيخ انغشثيخ ( كؼبيم َؾذ َٔمم ٔئسعبة فٗ انًُبؼك  -

 انصؾشأيخ ٔانزٗ َشؽذ فٗ فزشاد انغفبف فٗ انضيٍ انشاثغ

 ذكٕيٍ انثؽز األؼًز  -12

 ثغجت انصذع انزٗ رؼشظذ نٓب يصش فٗ ػصش األٔنيغٕعيٍ   -

 ٗياانُرائط انًرزذثح ػه:  

 ذؼزض انكرهح انؼزتيح انُٕتيح نهرصذع  -1

 ركٌٕ أخذٔد انجؾش األؽًش ٔعجبل انجؾش األؽًش  -

 اَفصبل يصش ػٍ شجّ انغضيشح انؼشثيخ  -

 ذُٕع انركٕيُاخ انعيٕنٕظيح ػهٗ أرض يصز  -2

 رُٕع انصخٕس ػهٗ أساظٗ يصش ٔرؼذد ٔرُٕع انضشٔاد انًؼذَيخ ٔيصبدس انؽبلخ  -

 انرؼزيح انثؽزيح فٗ يصز )لياو األيٕاض تؼًهياخ َؽد ٔاإلرطاب ( -3

رشكيم انغٕاؽم انًصشيخ ٔركٕيٍ انشؤٔط األسظيخ ٔانخهغبٌ ٔانششٔو ٔانغشٔف انغبؽهيخ  -

  ٔانشٕاؼئ انشيهيخ



 

6 

 

 أشثد تاألدنح: 

 :ٔانًفاْيى صطهؽاخًأْى ان -

 )ػًهيبد انُؾذ ٔانُمم ٔاإلسعبة ( -: انرؼزيح -8

 )ػًهيبد انُؾذ ٔانُمم ٔاإلسعبة انزٗ رمٕو ثٓب انًيبِ انغبسيخ فٗ األَٓبس ( -:ذؼزيح َٓزيح -5

 )ػًهيبد انُمم ٔانُؾذ ٔاإلسعبة ثفؼم األيٕاط ٔانزيبساد انجؾشيخ ( -: ذؼزيح تؽزيح -3

بنهغخ انيَٕبَيخ ػهى األسض ْٕٔ انؼهى انزٖ يٓزى ثذساعخ َشأح انكشح )يؼُٗ ث -: ػهى انعيٕنٕظيا -4

األسظيخ ٔانزؽٕس انغيٕنٕعٗ انزٖ يشد ثّ ٔخصبئص انصخٕس ٔإَٔاػٓب ٔربسيخٓب ٔيُمغى ئنٗ 

 فشٔع ػذيذح يضم ػهى انؾفشيبد ٔػهى انؽجمبد انصخشيخ (

  (االنرٕاءخ  -َيح انرذاخالخ انثزكا -لارٌ تيٍ )انصذٔع 

 االنرٕاءخ انرذاخالخ انثزكاَيح انصذٔع 

 ؽذٔس ؽشكبد أسظيخ  أطثاب انؽذٔز

 ٔأًْٓب انصذٔع فٗ 

 األٔنيغٕعيٍ  ػصش

 ؽذٔس اَذفبػبد ٔخشٔط 

  انجبصنذ انجشكبَٗ

 يصبؽجب نهؾشكبد 

 انصذػيخ 

 ؽذٔس ؽشكبد ظغػ  

عبَجيخ لبديخ يٍ 

 انشًبل 

 انجؾش األؽًش ٔعجبل  ريظيحانرعااألشكال 

 عُٕة عيُبء 

 

 عجم لؽشاَٗ شًبل انفيٕو

 

 ثبنصؾشاء لجٕانجؾشح  

 ٔانزٖ رؾٕل ئنٗ  انغشثيخ

 يُخفط انٕاؽبد انجؾشيخ 
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 أكًم انؼثاراخ األذيح: 

ٔلذ رؼشظذ  انكرهح انؼزتيح انُٕتيحترمغ األساظٗ انًصشيخ فٕق عضء يٍ دسع لبسٖ لذيى يؼشف  -8

 شثح انعشيزج انؼزتيحٔاَفصهذ يصش ػٍ  أخذٔد انثؽز األؼًزنهزصذع فزكٌٕ 

ٔرؾزٕٖ رهك  ظزاَيد ٔانثاسندفٗ يصش صخٕس  يٍ أكضش إَٔاع صخٕس انضيٍ األسكٗ اَزشبسًا -5

 ظزاَيد ٔرخاوكًب رٕعذ ثٓب ثؼط صخٕس انجُبء يضم  ؼذيذ َٔؽاصانصخٕس ػهٗ يؼبدٌ فهضيخ يضم 

عُٕة شجخ  ألركٗانعثهٗ ارٕعذ انصخٕس األسكيخ فٗ أسثغ يُبؼك سئيغيخ فٗ يصش ْٗ انًضهش  -3

 لشة أعٕاٌ انعُذل األٔلٔيُؽمخ  انثؽز األؼًزٔعجبل ػٕيُاخ عضيشح عيُبء ٔعجم 

  انرزياطٗ ٔ انعٕراطٗ ٔانكزيراطٗيزكٌٕ انضيٍ انضبَٗ يٍ صالصخ ػصٕس ْٗ  -4

 يٍ عًهخ يغبؽخ يصش  %42رجهغ يغبؽخ ركٕيُبد انضيٍ انضبَٗ  -5

  رٔاطة ريهيح ٔذالل ظيزيح ٔشٕاطئ يزظاَيحيٍ انشٔاعت انغؽؾيخ نهضيٍ انشاثغ  -6

انرؼزيح انًائيح ٔػٕايم خبسعيخ يُٓب  انرصذع ٔاالنرٕاءاخرؼشض عؽؼ يصش نؼٕايم ثبؼُيخ يضم  -7

 ٔانرؼزيح تفؼم انزياغ

انثؽز يكَّٕ  األٔنيعٕطيٍيٍ أْى انصذٔع انزٗ رؼشظذ نٓب يصش انصذٔع انزٗ ؽذصذ فٗ ػصش  -1

  األؼًز

 شًبل انفيٕو ظثم لطزاَٗنزعبسيغيخ انُبرغخ ػٍ انزذاخالد انجشكبَيخ يٍ األشكبل ا -1

انزٖ رؾٕل ئنٗ يُخفط انٕاؽبد انجؾشيخ انصؾشاء  انثؽزيح يٍ انمجبة االنزٕائيخ فٗ يصشلجٕ -81

 انغشثيخ

انشزٔو ٔانخهعاٌ ٔانزءٔص األرظيح ٔانعزٔف يٍ أْى األشكبل انغبؽهيخ انُبرغخ ػٍ األيٕاط  -88

 انظاؼهيح

 خشاَاخ انًياِ انعٕفيح ٔ انثرزٔلرؾزٕٖ صخٕس انؾغش انشيهٗ انُٕثٗ نهضيٍ انضبَٗ ػهٗ  -85

  ظثم يغارجرٕعذ سٔاعت انفؾى ثبنضيٍ انضبَٗ فٗ  -83

  انًيٕطيٍ فٗ ػصشانصانس رٕعذ أْى يصبيذ انجزشٔل ظًٍ ركٕيُبد انضيٍ  -84
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  يغ انرصٕية)×( أٔ )√( ظغ ػاليح:  

 (√)رٕعذ انصخٕس األسكيخ انمذيًخ عُٕة عيُبء ٔعجبل انجؾش األؽًش ثبنصؾشاء انششليخ  -8

 انضيٍ انضبَٗ ( ×)  رؼذ ركٕيُبد انضيٍ األٔل أكجشانزكٕيُبد انغيٕنٕعيخ يغبؽخ فٗ يصش -5

 رُمغى ركٕيُبد انضيٍ انضبنش ئنٗ صالصخ ػصٕس ْٗ انزشيبعٗ ٔ انغٕساعٗ ٔانكشيزبعٗ  -3

 انضيٍ انضبَٗ  (×)

 (√يٍ انًُبؼك انزٗ رؼشظذ نهزذاخالد انجشكبَيخ ٔؼفٕػ انجبصنذ عجم لؽشاٌ    ) -4

 يٍ أشكبل انغؽؼ انزٗ َزغذ ثفؼم انزؼشيخ انُٓشيخ انغٕٓل انفيعيخ ٔانشٕاؼئ انشيهيخ ٔانذنزبٔاد       -5

 انزؼشيخ انًبئيخ (  ×)

 (√) ٔػٕايم رؼشيخ خبسعيخ   رشكهذ انًُخفعبد انصؾشأيخ ثفؼم ػٕايم ثبؼُيخ -6

 انضيٍ انضبنش ( ×)   رؼذ صخٕس انؾغش انغيشٖ يٍ انصخٕس األسكيخ انمذيًخ     -7
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 ذعاريض يصز

  تى ذفظز: 

 أًْيح انًُاتغ انؽثشيح نُٓز انُيم فٗ يصز -1

 %يٍ ييب14ّْألَٓب رًذ َٓش انُيم فٗ يصش ثؾٕانٗ  -

 ْعثح انثؽيزاخ فٗ أٔائم ػصز انثاليظرٕطيٍ اذصال َٓز انُيم تانًُاتغ انؽثشح ٔيُاتغ -2

 ثغجت انؾشكبد األسظيخ انزٗ يٓذد نهشٔافذ انؾجشيخ ٔاألعزٕائيخ االرغبِ شًبال ٔاالرصبل ثُٓش انُيم  -

 ذكٕيٍ يُخفط انفيٕو  -3

 رى ؽفشِ ثٕاعؽخ ػٕايم ثبؼُيخ ٔػًهيبد انُؾذ انًبئٗ ٔانشيبػ فٗ صخٕس انٓعجخ انغيشيخ  -

 انزيهيح تانظٓم انظاؼهٗ انشًانٗ تشثّ ظشيزج طيُاء أًْيح انكصثاٌ  -4

 ألَٓب رؼذ خضاَبد ؼجيؼيخ نًيبِ األيؽبس -

 اذظاع انظٓم انفيعٗ غزب َٓز انُيم يمارَح تعاَثّ انشزلٗ  -5

ثغجت الزشاة يغشٖ انُيم يٍ ؽبفبد انٓعجخ ششلًب يًب ػًم ػهٗ رمؽغ انغٓم انفيعٗ ٔظيمّ  -

 ٔاخزفبئّ فٗ ثؼط انًٕاظغ

 الف يُخفط انفيٕو ػٍ تالٗ يُخفعاخ انصؽزاء انغزتيح اخر -6

ألٌ سٔاعت لبػّ سٔاعت َٓشيخ َمهٓب َٓش انُيم ئنيّ ػٍ ؼشيك ثؾش يٕعف ٔشجكبد انزشع ػجش  -

 فزؾخ انالٌْٕ 
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  لارٌ تيٍ ْعاب انصؽزاء انغزتيح: 

 انٓعثح انعُٕتيح انٓعثح انٕططٗ ْعثح ياريزيكا 

شمممًبل انصمممؾشاء انغشثيمممخ   انٕلغ

ٔيؾمممذْب شمممًباًل انغمممٓم  

انغبؽهٗ ٔيؾمذْب عُٕثمًب   

 يُخفط عيٕح ٔانمؽبسح

ٔعممممػ انصممممؾشاء انغشثيممممخ  

 ٔيؾذْب

ْعمممممجخ يبسيشيكمممممب فمممممٗ   -

 انشًبل 

 ٔادٖ انُيم ششلًب -

انؾمممذٔد انًصمممشيخ انهيجيمممخ  -

 فٗ انغشة

 رًزذ فٗ انصؾشاء انغشثيخ 

ثيٍ خػ  انؾذٔد يغ انغٕداٌ  -

عُٕثًب ؽزٗ انؾبفخ اانغُٕثيخ 

انخبسعخ ٔانذاخهخ فٗ   نًُخفط

 انشًبل

ٔيٍ انؾذٔد يغ نيجيب غشثًب ؽزٗ  - 

 ٔادٖ انُيم ششلب

 انظٕاْز

 انرعاريظيح

عمممممؽؾٓب صمممممخشٖ خمممممبل 

رمشيجممممًب يممممٍ انشٔاعممممت  

 انشيهيخ

 يُخفط انٕاؽبد انجؾشيخ  -

 يُخفط انفشافشح  -

 غشد أثٕانًؾبسيك -

 ثؾش انشيبل انؼظيى  -

 ْعجخ انغهف انكجيش  -

 عجم انؼٕيُبد   -

 

 لارَٗ تيٍ انُطاق انظاؼهٗ فٗ كم يٍ انصؽزاء انشزليح ٔانغزتيح ٔطيُاء -3

 شثّ ظشيزج طيُاء انصؽزاء انشزليح انصؽزاء انغزتيح 

يممٍ غممشة األعممكُذسيخ ؽزممٗ    االيرذاد

 ْعجخ انغهٕو

يممممٍ سأط خهمممميظ انغممممٕيظ   

شمًباًل ؽزمٗ سأط ؽذسثمخ    

 عُٕثًب 

 سفؼ ششلًب ؽزٗ انغهٕو غشثًب

 انظٕاْز

 انرعاريظيح

سؤط أسظمممميخ يضممممم سأط   -

ػهممممممى انممممممشٔو ٔانعممممممجؼخ  

 ٔسأط انؾكًخ

ٔعمممٕد خهغمممبٌ يضمممم خهممميظ   -

 انؼشة 

 شٕاؼئ سيهيخ  -

 انشؤٔط األسظيخ  -

 انخهغبٌ ٔانششٔو  -

 

 انغجخبد ٔانًغزُمؼبد  -

 انكضجبٌ انشيهيخ -

 ثؾيشح انجشدٔيم            -

ايزمممذاد انمممزالل انمجبثيمممخ يضمممم  -

 رالل عجم ؽالل ٔيغبسح 

ِ اَخفمممممبض ٔلهمممممخ اَؾمممممذاس   -

  اَخفبظّ ٔ يكخ اَؾذاسِ
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 أكرة يا ذشيز إنيّ  انؼثاراخ األذيح:  

فزؾخ رصم انجؾش ثبنجؾيشح ٔرؼًم ػهٗ رجبدل انًيبِ ثيًُٓب ئظبفخ ئنٗ رجبدل األؽيبء انًبئيخ انجؾشيخ  -8

 (ثٕغبص)     ْٔٗ ئيب ؼجيؼيخ أٔ يٍ صُغ اإلَغبٌ    

أسض يُخفعخ رزًيض ثزشجؼٓب ثبأليالػ َزيغخ نمشثٓب يٍ انًيبح انغٕفيخ أٔيٍ انجؾش رجذٔ سؼجخ شزبًء  -5

 ( عجخبد)                                 ٔرغف صيفًب     

أساظٗ فيعيخ خصجخ رًزذ ػهٗ عبَجٗ َٓش انُيم ٔيؾذْب ؽبفبد ػبنيخ يٍ انششق ٔانغشة ٔرًزذ يٍ  -3

 ( ٔادٖ انُيم)      عُٕة يصش ئنٗ انمبْشح        

                                                            سٔاعت فيعيخ ركَٕذ ػُذ يصت انُٓش ثًب يبرٗ ثّ يٍ ؽًٕنخ ٔرزشعت فٗ شبؼئيخ ظؾهخ -4

 ( انذنزب)

 ( انغُذل)  يغًٕػخ يٍ انصخٕس انُبسيخ انصهجخ رؼزشض يغشٖ انُٓش  -5

انفزشح انزٗ يُخفط فيٓب يُغٕة انُيم ٔرًزذ يٍ َٓبيخ فيعبَّ ؽزٗ ثذايخ انفيعبٌ انزبنٗ ٔرنك لجم  -6

 ( رؾبسيك)     انزخضيٍ انذائى ثجؾيشح انغذ انؼبنٗ   

كضجبٌ ؼٕنيخ ظيمخ راد لًخ ؽبدح ٔعٕاَت يُؾذسح ٔػبدح يب رًزذ يغ ارغبِ انشيبػ انغبئذح ٔانزٗ  -7

 ( غشٔد) كى     351ْب غشد أثٕ انًؾبسيك انزٖ يجهغ ؼٕنّ رغجت فٗ ٔعٕدْب ٔأكجش

 األذيّ: أكًم انؼثاراخ- 

   اطرٕاء ططؽٓا يغ تزٔس تؼط انرالل انًزذفؼحيزًيض انغٓم انغبؽهٗ نهصؾشاء انششليخ ثشكم ػبو  -1

  تُٗ طٕيفألصٗ ارغبع فٗ ٔادٖ انُيم يٕعذ فٗ يؾبفظخ  -5
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 أشرٕو انعًيمرزصم ثؾيشح انًُضنخ ثبنجؾش انًزٕعػ ثفزؾبد رغًٗ  -3

ؽزٗ انؾبفخ انشًبنيخ ظُٕتًا رًزذ انٓعجخ انغُٕثيخ ثبنصؾشاء انغشثيخ يٍ خػ انؾذٔد يغ انغٕداٌ  -4

 فٗ انشًبل  انخارظح ٔانذاخهحنًُخفط 

انظٓم انظاؼهٗ ٔظثال يٍ أْى انظبْشاد انزعبسيغيخ انزٗ رًيض انصؾشاء انششليخ خػ انغبؽم ٔ -5

 انثؽز األؼًز

انًؼاسج يًزذ انُؽبق انٓعجٗ ثبنصؾشاء انششليخ ئنٗ انغشة يٍ عجبل انجؾش األؽًش ٔيؼشف ثٓعجخ  -6

 عُٕثٓب انؼثاتذج انزيهيحشًبل صُيخ لُب ْٔعجخ  انعيزيح 

انٓعثٗ  انُطاق انشًانٗ ٔانُطاقرُمغى شجخ عضيشح عيُبء ئنٗ صالس ٔؽذاد رعبسيغيخ كجشٖ ْٔٗ  -7

 األٔطط ٔانًصهس انعثهٗ فٗ ظُٕب طيُاء

 انًيٕطيٍ َشأ َٓش انُيم فٗ ػصش -1

  ْعثح انؽثشح% يٍ ييبِ َٓش انُيم يٍ سٔافذِ  فٗ 14يأرٗ  -1

 فيزاٌ انٕادٖ انزٖ يفصم ْعجخ انؼغًخ ػٍ انُؽبق انغجهٗ انًشرفغ فٗ شجّ عضيشح عيُبء ْٕ ٔادٖ  -81

  طاؼم طيُاء ػهٗ خهيط انظٕيضعٓم انمبع ْٕ عٓم يزغغ يًزذ فٗ يٕاصاح  -88

أػهٗ عجبل   طاَد كاذزيٍأػهٗ انمًى انغجهيخ فٗ انصؾشاء انششليخ ثيًُب يؼذ عجم  انشايةيؼذ عجم  -85

 يصش 

  انثزنضيزًيض عبؽم انذنزب ثكضشح انشؤٔط يضم سأط  -83

  َٕع إرطاتاذّيخزهف يُخفط انفيٕو ػٍ ثميخ يُخفعبد صؾشاء يصش انغشثيخ فٗ   -84

 انعًال يٍ أٔديخ انصؾشاء انششليخ ٔادٖ  -85
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 إٌّبر فٝ ِصر

  -ثُ رفسر :

 أػزذاي ِٕبر اٌسبدً اٌشّبٌٝ ٌّصر  -1

  ثغجت ٚعٛد اٌجؾش اٌّزٛعؾ اٌزٜ يؼًّ ػٍٝ رٍـيف دسعخ اٌؾشاسح طيفًب

 ظؼف رأصيراٌجذر األدّر ػٍٝ ِٕبر ِصر  -2

ثغجت اِزذاد عجبي اٌجؾش األؽّش ثّؾبراح اٌغبؽً ِٓ اٌشّبي إٌٝ اٌغٕٛة اٌزٜ ِٕغ ٚطٛي رأصيشاد اٌجؾش 

 ٌٍّٕبؿك اٌذاخٍيخ 

 يخزفٝ رأصير اٌزعبريس ػٍٝ درجخ درارح اٌٛادٜ ٚاٌذاٌزب فٝ ِصر  -3

   األسرفبعألْ ِؼظُ األساػٝ اٌّظشيخ عٍٙيخ لٍيٍخ  -

ػذَ ٚعٛد ِشرفؼبد ػٍٝ ؿٛي اٌغٛاؽً اٌشّبٌيخ ٌّظش يغبػذ ػٍٝ رٛغً اٌشيبػ اٌشّبٌيخ ٚاٌشّبٌيخ  -

  اٌغشثيخ إٌٝ اٌذاخً ٚعمٛؽ األِـبس اٌشزٛيخ

 رٛغً اٌريبح اٌشّبٌيخ ٚاٌشّبٌيخ اٌغرثيخ إٌٝ اٌذاخً  -4

 ثغجت ػذَ ٚعٛد ِشرفؼبد ػٍٝ ؿٛي اٌغٛاؽً اٌشّبٌيخ ٌّظش 

 بع اٌّذٜ اٌذرارٜ اٌيِٛٝ ٚاٌفصٍٝ فٝ اٌجٙبد اٌذاخٍيخ ارس -5

 ثغجت ثؼذ٘ب ػٓ اٌّؤصشاد اٌجؾشيخ 

 أخفبض درجخ اٌذرارح صيفًب ػٍٝ اٌجٙبد اٌشّبٌيخ ِٓ ِصر  -6

 ٌزأصش٘ب ثبٌّغـؾبد اٌّبئيخ  -

 أررفبع ِزٛسػ درجبد اٌذرارح فٝ ِصر خالي فصً اٌصيف  -7

 عٕٛة ِظش ثغجت رؼبِذ اٌشّظ ػٍٝ ِذاس اٌغشؿبْ

 رؼذ إٌّؽمخ اٌٛالؼخ جٕٛة أسٛاْ أوضر إٌّبؼك درارح فٝ فصً اٌصيف  -8 

 ثغجت ٚلٛػٙب فٝ ِٕـمخ ِذاس اٌغشؿبْ ٚرؼبِذ اٌشّظ ػٍيٙب ٚثؼذ٘ب ػٓ اٌّؤصشاد اٌجؾشيخ

 يؼذ فصً اٌخريف أفعً فصٛي اٌسٕخ ِٕبخيًب  -9

 أػزذاي دسعبد اٌؾشاسح  -

 فٝ فظً اٌشثيغ ِٓ اػـشاثبد عٛيخػذَ ٚعٛد رـشف ِٕبخٝ وّب يؾذس  -
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 يؼذ فصً اٌشزبء فصً سمٛغ األِؽبر اٌرئيسٝ فٝ ِصر -11

 ثغجت ٘جٛة اٌشيبػ اٌؼىغيخ  اٌشّبٌيخ اٌغشثيخ ٚ٘ٝ رؤدٜ إٌٝ عمٛؽ األِـبس 

 اررفبع درجخ اٌذرارح ٌؼذح أيبَ خالي فصً اٌرثيغ  -11

 عيٓ اٌؾبسحثغجت ِشٚس إٌّخفؼبد اٌغٛيخ اٌزٝ رغزة إٌيٙب سيبػ اٌخّب

 ٘جٛة ريبح اٌخّبسيٓ ػٍٝ ِصر  -12

 ثغجت ِشٚس إٌّخفؼبد اٌغٛيخ اٌّزغٙخ ِٓ اٌغشة إٌٝ اٌششق لبدِخ ِٓ اٌغٙبد اٌظؾشاٚيخ اٌغٕٛثيخ

 اآلصبر اٌسٍجيخ ٌريبح اٌخّبسيٓ  -13

ػٍٝ ألٔٙب رؾًّ وّيبد ٘بئٍخ ِٓ األرشثخ ٚاٌشِبي ٚرشرفغ دسعبد اٌؾشاسح ٌٚزٌه رؤدٜ إٌٝ أصبس عٍجيخ 

 طؾخ األٔغبْ ؽيش رغجت أِشاع اٌشِذ ٚػيك اٌزٕفظ ٚأػشاس ثبٌغخ ثبٌخؼشٚاد ٚاألشغبس اٌّضّشح

 اخزالف اٌعغػ اٌجٜٛ فٛق اٌيبثس ٚاٌّبء خالي فصً اٌصيف ٚاٌشزبء  -14

 ثغجت اخزالف دسعخ اٌؾشاسح اٌّبء ػٓ اٌيبثظ خالي اٌظيف ػٓ اٌشزبء

 ر جٙبد اٌسبدً اٌشّبٌٝ أِؽبًرا شزبًءرؼذ وً ِٓ األسىٕذريخ ٚشّبي سيٕبء أوض -15

 ثغجت ٘جٛة اٌشيبػ اٌشّبٌيخ اٌغشثيخ ثظٛسح شجخ ِزؼبِذح ػٍٝ اٌغبؽً

 أصر اٌّسؽذبد اٌّبئيخ ػٍٝ ِٕبر ِصر -16

رّزذ ِظش ػٍٝ عبؽٍيٓ ّ٘ب اٌجؾش اٌّزٛعؾ ٚاٌجؾش األؽّش يغبػذ اٌمشة ِٓ اٌّغـؾبد اٌّبئيخ ػٍٝ 

 بع ٔغجخ اٌشؿٛثخ إٌغجيخ ثبٌمشة ِٓ اٌغٛاؽً ػيك اٌّذٜ اٌؾشاسٜ ٚاٌغٕٜٛ ٚاسرف

 ٘جٛة اٌريبح اٌشّبٌيخ اٌزجبريخ ػٍٝ ِصر صيفب -17

 ثغجت رىٛيٓ ٔـبق ِٓ اٌؼغؾ اٌّشرفغ فٛق اٌجؾش اٌّزٛعؾ 

 إٌّخفعبد اٌجٛيٗ ٌٙب أصر وجير فٝ ِٕبر ِصر فٝ اٌشزبء ٚاٌرثيغ  -18

اٌّزٛعؾ ٘جٛة اٌشيبػ اٌؼىغيخ اٌشّبٌيخ اٌغشثيخ  ٔزيغٗ ِشٚس إٌّخفؼبد اٌغٛيٗ فٝ اٌشزبء فٛق اٌجؾش -

 ٚرغمؾ اِـبس 

 ٚفٝ اٌشثيغ رٙت سيبػ اٌخّبعيٓ ثغجت ِشٚس إٌّخفؼبد اٌغٛيخ اٌمبدِخ ِٓ اٌغشة اٌٝ اٌششق  -
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  -ِب إٌزبئج اٌّزررجخ ػٍٝ:

 اٌّٛلغ اٌفٍىٝ ٌّصر ِٓ إٌبديخ إٌّبخيخ -1

:  81اٌغبف)اٌظؾشاٜٚ ( اٌزٜ يّزذ ثيٓ دائشرٝ ػشع ٚلٛع ِؼظُ ِغبؽخ ِظش فٝ إٌـبق اٌّذاسٜ  -

 شّبال 03

 دخٛي األؿشاف اٌشّبٌيخ ِٓ ِظش ػّٓ اٌجؾش اٌّزٛعؾ   -

 ِٛلغ ِصر ػٍٝ اٌجذريٓ اٌّزٛسػ ٚاألدّر ِٕبخيًب  -2

ِٛلغ ِظش ػٍٝ اٌجؾش اٌّزٛعؾ أدٜ اٌٝ رٍـيف دسعخ اٌؾشاسح فٝ فظً اٌظيف ٚعؼً اٌشزبء أوضش دفئًب 

عبد اٌؾشاسح فٝ إٌّبؿك اٌذاخٍيخ ثيّٕب اٌجؾش األؽّش فزأصيشٖ ثغيؾ ػٍٝ ِٕبؿ ِظش ؽيش ِمبسٔخ ثذس

 يمزظش ػٍٝ اٌغٙٛي اٌغبؽٍيخ اٌٛالؼخ ػٍيٙب

 ػذَ ٚجٛد ِررفؼبد ػٍٝ ؼٛي اٌسٛادً اٌشّبٌيخ ٌّصر -3

 أدٜ رٌه اٌٝ رٛغً اٌشيبػ اٌشّبٌيخ ٚاٌشّبٌيخ اٌغشثيخ إٌٝ اٌذاخً ٚعمٛؽ األِـبس اٌشزٛيخ

 اِزذاد ججبي اٌجذر األدّر ثشىً ػبَ ِٓ اٌشّبي إٌٝ اٌجٕٛة  -4

 ِٕغ ٚطٛي رأصيشاد اٌجؾش األؽّش ٌٍّٕبؿك اٌذاخٍيخ

 غسارح األِؽبرفٝ فصً اٌخريف فٛق ججبي اٌجذراألدّر ٚججبي جٕٛة سيٕبء  -5

 رغجت اٌىضيش ِٓ اآلصبس اٌزذِيشيخ 

 ٘جٛة اٌريبح اٌؼىسيخ اٌشّبٌيخ اٌغرثيخ شزبًء -6

 عمٛؽ أِـبس غضيشح خبطخ ػٍٝ إٌّبؿك اٌشّبٌيخ

 ٘جٛة ريبح اٌخّبسيٓ فٝ فصً اٌرثيغ  -7

اسرفبع دسعخ اٌؾشاسح ٚإصبسح اٌشِبي ٚاألرشثخ ٚرغجت اِشاع اٌشِذ ٚػيك اٌزٕفظ ٚاػشاس ثبٌغخ 

 ثبٌخؼشٚاد ٚاألشغبس اٌّضّشح 

 رىٛيٓ ٔؽبق ِٓ اٌعغػ اٌّررفغ فٛق اٌجذر اٌّزٛسػ فٝ فصً اٌصيف  -8

٘جٛة اٌشيبػ اٌشّبٌيخ اٌزغبسيخ اٌمبدِخ ِٓ اٌجؾش اٌّزٛعؾ ٚ٘ٝ سيبػ عبفخ ٍِٚـفخ ٌذسعخ اٌؾشاسح 

 ِٚؼزذٌخ فٝ عشػزٙب 
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 رؼبِذ اٌشّس ػٍٝ ِذار اٌسرؼبْ جٕٛة ِصر   -9

 اسرفبع دسعخ اٌؾشاسحػٍٝ ِؼظُ عٙبد ِظش طيفًب خبطخ عٕٛة ِظش

 ٚلٛع ِصر فٝ ٔؽبق اٌصذراء اٌىجرٜ  -11

 عيبدح إٌّبؿ اٌمبسٜ ؽيش 

 رشرفغ دسعخ اٌؾشاسح اسرفبػًب وجيشًا فٝ إٌّبؿك اٌذاخٍيخ فٝ فظً اٌظيف ٚاٌشثيغ -

 رٕخفغ دسعبد اٌؾشاسح فٝ إٌّبؿك اٌذاخٍيخ فٝ فظً اٌشزبء -

 يضيذ اٌّذٜ اٌؾشاسٜ اٌيِٛٝ ٚاٌغٕٜٛ ٚرـشف دسعبد اٌؾشاسح فٝ إٌّبؿك اٌذاخٍيخ ٚاٌظؾشاٚيخ  -

 اٌريبح اٌشّبٌيخ اٌزجبريخ شزبء ػٍٝ ِصر ٘جٛة  -11

 أخفبع شذيذ فٝ دسعخ اٌؾشاسح ٚرٌه ٌمذِٚٙب ِٓ إٌّبؿك اٌجبسدح 

  -أوزت ِب رشير اٌيخ اٌؼجبراد األريخ: -اٌسؤاي اٌضبٌش:

 )ِٕبر (  ؽبٌخ اٌغٛ ِٓ ؽشاسح ٚػغؾ عٜٛ ٚسيبػ ٚأِـبس فٝ فزشح صِٕيخ ؿٛيٍخ -1

                     اٌفشق ثيٓ ِزٛعؾ  دسعخ ؽشاسح اٌؼظّٝ ٚدسعخ اٌؾشاسح اٌظغشٜ خالي اٌيَٛ اٌٛاؽذ ٌّٕـمخ ِب                                           -2

 )ِذٜ درارٜ اٌيِٛٝ(

 اٌفشق ثيٓ ِزٛعؾ دسعخ اٌؾشاسح ألػٍٝ شٙٛس اٌغٕخ ؽشاسح ِٚزٛعؾ دسعخ اٌؾشاسح أللً شٙٛس  -3

 )ِذٜ درارٜ سٕٜٛ(        ٌّٕـمخ ِب اٌغٕخ

         ٔغجخ ثخبس اٌّبء اٌّٛعٛدح فٝ اٌٙٛاء إٌٝ وّيخ ثخبس اٌّبء اٌزٝ يّىٓ أْ يزشجغ ثٙب اٌٙٛاء -4

 )رؼٛثخ ٔسجيخ (                                

 ِٕبؿ إٌّبؿك اٌذاخٍيخ ٚيزظف ثبٌزفبٚد اٌىجيش فٝ دسعخ اٌؾشاسح ثيٓ اٌٍيً ٚإٌٙبس أٚ ثيٓ  -5

 (ِٕبر لبرٜ )                  اٌظيف ٚاٌشزبء

 سيبػ ِؾٍيخ ِؾٍّخ ثبٌشِبي ٚاألرشثخ رٙت ِٓ اٌغٙبد اٌظؾشاٚيخ اٌغٕٛثيخ ػٍٝ شّبي ِظش  -6

 ريبح اٌخّبسيٓ()          خالي فظً اٌشثيغ
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 لبرْ ثيٓ اٌريبح اٌشّبٌيخ اٌغرثيخ ٚاٌريبح اٌشّبٌيخ اٌزجبريخ اٌزٝ رٙت ػٍٝ ِصر فٝ فصً اٌشزبء

 اٌريبح اٌشّبٌيخ اٌزجبريخ اٌريبح اٌشّبٌيخ اٌغرثيخ

رٙت ٔزيجخ ِٕخفعبد جٛيخ رّر فٛق اٌجذر  -

 اٌّزٛسػ ٚشّبي ِصر

رؤدٜ إٌٝ سمٛغ أِؽبر خبصخ ػٍٝ إٌّبؼك  -

 رأصير٘ب وٍّب ارجٕٙب جٕٛثًباٌشّبٌيخ ٚيمً 

 

رٙت ِٓ إٌّبؼك اٌجبردح فٝ لبرح  -

 أٚرٚثب ٚلذ رصً دزٝ إٌّيب

رؤدٜ إٌٝ أٔخفبض شذيذ فٝ درجخ ٘ٝ  -

ٌذرارح رسّٝ ثبٌّٛجبد اٌجبردح ٌمذِٚٙب 

 ِٓ إٌّبؼك اٌجبردح
 

 ِبرا وبْ يذذس إرا

 ٌُ رـً ِظش ػٍٝ ِغـؾبد ِبئيخ  -8

 عٛف يظجؼ اٌّذٜ اٌؾشاسٜ ٚاٌفظٍٝ وجيش ٚعٛف رمً ٔغجخ اٌشؿٛثخ ٚعيبدح إٌّبؿ اٌمبسٜ 

 اِزذد عالعً عجٍيخ فٝ ِٛاصاح عبؽً اٌجؾش اٌّزٛعؾ ِٓ اٌغشة إٌٝ اٌششق  -2

 ػذَ رٛغً اٌشيبػ اٌشّبٌيخ ٚاٌشّبٌيخ اٌغشثيخ إٌٝ اٌذاخً ٚػذَ ٚعمٛؽ األِـبس اٌشزٛيخ 

 زصٛيت ظغ ػالِخ صخ أٚ خؽأ ِغ اٌ

 )√(    رٙت اٌشيبػ اٌشّبٌيخ ٚاٌشّبٌيخ اٌغشثيخ ػٍٝ ِظش فٝ فظً اٌخشيف -1

 )√(       يؼذ فظً اٌخشيف أفؼً فظٛي اٌؼبَ ِٕبخيًب -2

 يمً)×(      اٌّذٜ اٌؾشاسٜ اٌيِٛٝ ٚاٌفظٍٝ فٝ اٌّذْ  اٌغبؽٍيخ ِمبسٔخ ثبٌّٕبؿك اٌذاخٍيخ يسيذ -3

 )√(           ٚرفمذ٘ب ثجؾءرىزغت اٌّيبٖ ؽشاسرٙب ثجؾء  -4

  ِٕخفط)×(     فٛق اٌيبثظ اٌّظشٜ فٝ فظً اٌظيفاٌّررفغ  يزىْٛ ٔـبق اٌؼغؾ -5

 )√(           يخزفٝ أصش اٌّشرفؼبد ػٍٝ ِٕبؿ ِؼظُ األساػٝ اٌّظشيخ -6

 )×(      رشرفغ دسعبد اٌؾشاسح ثٛػٛػ فٝ إٌّبؿك اٌذاخٍيخ فٝ فظً اٌشزبء -7

 رٕخفط درجبد اٌذرارح ثسجت اٌّٛجبد اٌجبردح  

 أوًّ اٌؼجبراد اٌزبٌيخ 

  اٌّٛلغ اٌفٍىٝ ٚاٌّٛلغ اٌجغرافٝ ِٚظب٘ر اٌسؽخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٝ ِٕبؿ ِظش -1

 اٌّذارٜ اٌجبف رمغ ِؼظُ ِغبؽخ ِظش فٝ ٔـبق إٌّبؿ -2
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  فظً اٌظيف أوضش إٌّبؿك ؽشاسح خاليجٕٛة أسٛاْ  رؼذ إٌّبؿك اٌٛالؼخ فٝ -3

 اٌخّبسيٓ  اٌشيبػ اٌزٝ رٙت ػٍٝ ِظش فٝ فظً اٌشثيغ ٘ٝ سيبػ -4

 اٌؼىسيخ اٌشّبٌيخ اٌغرثيخ ٚاٌشّبٌيخ اٌزجبريخ  رزأصش ِظش ثٕٛػيٓ ِٓ اٌشيبػ فٝ فظً اٌشزبء ٘ٝ اٌشيبػ -5

 اٌؼىسيخ اٌشّبٌيخ اٌغرثيخ  رغمؾ األِـبس اٌشزٛيخ ػٍٝ ِظش ٔزيغخ ٘جٛة اٌشيبػ -6

  (اٌججٍيخ اٌّررفؼخ )ججبي اٌجذر األدّر أصش اٌزؼبسيظ فٝ ِٕبؿ ِظش ػٍٝ إٌّبؿكيمزظش  -7

 إٌّخفط  اٌٝ ٔـبق اٌؼغؾاٌّررفغ  رٙت اٌشيبػ ِٓ ٔـبق اٌؼغؾ -8

 اٌغرة اٌٝ اٌشرق  رزؾشن إٌّخفؼبد اٌغٛيخ فٛق اٌجؾش اٌّزٛعؾ ِٓ -9

 اإلسىٕذريخ  أوضش ِذْ ِظش أِـبسًا ِذيٕخ -11

 ِذار اٌسرؼبْ  اٌشّظ فٝ فظً اٌظيف اٌشّبٌٝ ػٍٝرزؼبِذ  -11

   31,  18 يّزذ إٌـبق اٌظؾشاٜٚ ثيٓ دائشري ػشع -12

  ػٍٝ عٙبد ِظش رؼشػًب ٌٍزـشف اٌؾشاسٜ إٌّيب رؼذ -13

  اٌخريف  رغمؾ أِـبسػٍٝ عجبي اٌجؾش األؽّش ٚعٕٛة عيٕبء ػٍٝ ٘يئخ عيٛي فٝ فظً -14
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 األلبٌيُ إٌّبخيخ

 ثُ رفسر   -اٌسؤاي األٚي:

 رؼذد األلبٌيُ إٌّبخيخ ػٍٝ أرض ِصر  -1

 شّباًل ٚرٕٛع ِظب٘ش اٌغـؼ  083 06شّباًل ٚ 22ثغجت ِٛلغ ِظش فٍىيًب ثيٓ دائشريٓ ػشع 

 سمٛغ ِؼظُ األِؽبر شزبًء فٝ إلٍيُ اٌجذر اٌّزٛسػ  -2

 ثغجت ٘جٛة اٌشيبػ اٌؼىغيخ اٌغشثيخ 

 يؼذ إلٍيُ اٌّررفؼبد فٝ ِصر إلٍيًّب ِٕبخيًب ِٕفصاًل  -3

 أخزالف دسعخ اٌؾشاسح ِٓ ِٕـمخ ألخشٜ ؽغت االسرفبع  -

 دسعبد طيفًب ٚشزبًء ِمبسٔخ ثبٌّٕبؿك اٌغبؽٍيخ اٌّغبٚسح  83أخفبع دسعخ اٌؾشاسح فيّب اليمً ػٓ  -

 عمٛؽ األِـبس شزبًء ٚلٍزٙب طيفًب -

 عمٛؽ أِـبس سػذيخ فغبئيخ يٕزظ ػٕٙب عيٛي فٝ فظً اٌشثيغ ٚاٌخشيف  -

 عمٛؽ أِـبس غضيشح ػٍٝ عجً ػٍجخ فٝ ألظٝ عٕٛة ششق ِظش  -

 الرؼذ اٌصذراء اٌشرليخ ٚاٌصذراء اٌغرثيخ إلٍيًّب ِٕبخيًب ِسزماًل  -4

فٝ ِظش اليّضً فبطاًل ألْ األؿشاف اٌشّبٌيخ فيّٙب رخزٍف ػٓ األؿشاف اٌغٕٛثيخ وّب أْ ٚادٜ إٌيً 

 ٚالإلٍيًّب ِٕبخيًب ثيٓ اٌششق ٚاٌغشة 

 دذٚس اٌزغيراد إٌّبخيخ  -5

ثغجت صيبدح ٔغجخ رشويض اٌغبصاد اٌّزٌٛذح ػٓ ػٍّيبد االؽزشاق  ٚرظبػذ٘ب فٝ اٌغالف اٌغٜٛ ثغجت 

 األٔشـخ اٌجششيخ 

 ثبألدٌخ ( شّبي ِصر أوضر اٌجٙبد رأصرًا ثبٌغيراد إٌّبخيخ فٝ اٌّسزمجً )أيذ -6

ثغجت أؽزّبي رؼشػٙب ٌخـش اٌغشق إرا ؽذس اسرفبع فٝ ِغزٜٛ ِيبٖ اٌجؾش اٌّزٛعؾ ثؼذ أظٙبس اٌغٍيذ  -

 فٝ اٌمـجيٓ اٌشّبٌٝ ٚاٌغٕٛثٝ

 اؽزّبي اخزفبء أعضاء ِٓ اٌشٛاؿئ اٌشٍِيخ ػٍٝ ؿٛي اٌغبؽً اٌشّبٌٝ -

 لٍخ اٌّذٜ اٌذرارٜ اٌيِٛٝ ٚاٌفصٍٝ إللٍيُ اٌجذر اٌّزٛسػ   -7

 غجت رأصيش اٌجؾش اٌّزٛعؾث
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 االصبر اٌسٍجيخ ٌٍزغيراد إٌّبخيخ ػٍٝ األٔشؽخ االلزصبديخ  -8

 ثغجت اسرفبع دسعخ اٌغشاسح ٚاٌزٝ أصشد ػٍٝ  عّيغ األٔشـخ األلزظبديخ ٚخظٛطب اٌضساػخ ٚاٌغيبؽخ

 ارسبع اٌّذٜ اٌذرارٜ فٝ اإللٍيُ شجخ اٌصذراٜٚ  -9

 ثغجت اٌجؼذ ػٓ رأصيش اٌجؾش اٌّزٛعؾ 

 شّباًل  31اػزذاي ِٕبر ِصر شّبي دائرح ػرض  -11

 الٔٗ رمغ ػّٓ ِٕبؿ اٌجؾش اٌّزٛعؾ اٌزٜ يؼزجش أوضش ألبٌيُ ِظش اػزذااًل فٝ دسعخ اٌؾشاسح

 -اٌسؤاي اٌضبٔٝ ِب إٌزبئج اٌّزررجخ ػٍٝ :

 اٌزغيراد إٌّبخيخ ػٍٝ صذخ األٔسبْ  -1

 أزشبس األِشاع اٌخـيشح وبٌّالسيب ٚعشؿبْ اٌغٍذ ثبإلػبفخ إٌٝ ػشثبد اٌشّظ 

 صيبدح ِؼذالد رىبصش اٌؾششاد اٌزٝ رٕمً اٌؼذيذ ِٓ األِشاع ٌإلٔغبْ  -

 اٌزغيراد إٌّبخيخ ػٍٝ اٌسراػخ  - 2

ع فٝ أخفبع إٔزبعيخ ثؼغ اٌّؾبطيً اٌشزٛيخ اٌزٝ رؾزبط إٌٝ دسعخ ؽشاسح ِٕخفؼخ يمبثٍٗ اسرفب -

 إٔزبعيخ ثؼغ اٌّؾبطيً اٌظيفيخ 

 اٌؾبعخ إٌٝ اٌّضيذ ِٓ ِيبٖ اٌشٜ ٌّٛاعٙخ دسعبد اٌؾشاسح اٌّشرفؼخ  -

 اررفبع ججبي اٌجذر األدّر ثبٌصذراء اٌشرليخ ٚاٌّضٍش اٌججٍٝ جٕٛة سيٕبء ِٓ إٌبديخ إٌّبخيخ   -3

 أٔخفبع دسعخ اٌؾشاسح فٛق اٌّشرفؼبد  -

 عمٛؽ االِـبس شزبًء ٚرمً طيفًب ٚلذ رىْٛ سػذيخ فغبئيخ يٕزظ ػٕٙب عيٛي فٝ فظٍٝ اٌخشيف ٚاٌشثيغ   -

 عمٛؽ أِـبس غضيشح ػٍٝ عجً ػٍجخ فٝ ألظٝ عٕٛة ششق ِظش -

 اٌزغيراد إٌّبخيخ ػٍٝ اٌسيبدخ  -4

 أخزفبء أعضاء ِٓ اٌشٛاؿئ اٌشٍِيخ خبطخ ػٍٝ ؿٛي اٌغبؽً اٌشّبٌٝ 

 ذ فٝ اٌمؽجيٓ اٌشّبٌٝ ٚاٌجٕٛثٝ أصٙر اٌجٍي -5

اسرفبع ِٕغٛة اٌّيبٖ فٝ اٌجؾبس ٚاٌّؾيـبد ٚثبٌزبٌٝ غشق ِغبؽبد ٚاعؼخ ِٓ اٌغٛاؽً اٌشّبٌيخ 

 اٌّظشيخ ٚأعضاء ِٓ اٌذٌزب
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 إٌٝ اٜ األلبٌيُ إٌّبخيخ رٕزّٝ اٌّذْ األريخ ؟ -اٌسؤاي اٌضبٌش :

 )اٌجؾش اٌّزٛعؾ (   ِشعٝ ِـشٚػ           -8

 )شجخ اٌظؾشاٜٚ (   اٌمب٘شح                   -2

 )اٌظؾشاٜٚ (   أعيٛؽ                  -0

 )اٌّشرفؼبد (   عبٔذ وبرشيٓ            -4

 )اٌجؾش اٌّزٛعؾ (   اإلعىٕذسيخ              -5

 )شجخ اٌظؾشاٜٚ (   اٌغٛيظ                 -6

 زٛعؾ ()اٌجؾش اٌّ     سشيذ                 -7

 )اٌظؾشاٜٚ (   عٛ٘بط                 -1

 )اٌظؾشاٜٚ (    لٕب                     -9

 )اٌجؾش اٌّزٛعؾ (    دِيبؽ              – 83

 )شجخ اٌظؾشاٜٚ (   شجيٓ اٌىَٛ            -88

 )اٌجؾش اٌّزٛعؾ (   ثٛسعؼيذ               -82

 اٌظؾشاٜٚ ()شجٗ    اٌجبٚيـٝ               -80

 )اٌظؾشاٜٚ (   اٌمظيش               -84

 )شجٗ اٌظؾشاٜٚ (   إٌّيب                   -85

 )اٌجؾش اٌّزٛعؾ (   ؿٕـب                   -86

 )اٌجؾش اٌّزٛعؾ (   سفؼ                    -87

 )اٌظؾشاٜٚ (   أعٛاْ                -81
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 اٌّصؽٍذبد ٚاٌّفب٘يُأُ٘  -اٌسؤاي اٌراثغ :

 )ِغبؽخ ِٓ عـؼ األسع رزشبثخ فٝ ػٕبطش٘ب إٌّبخيخ اٌّخزٍفخ ( -إلٍيُ ِٕبخٝ : -8

)اخزالي فٝ األؽٛاي إٌّبخيخ اٌّؼزبدح وبٌؾشاسح ٚاٌشيبػ ٚاألِـبس اٌزٝ رّيض ِىبْ ِب  -رغيش ِٕبخٝ : -2

 األٔظّخ اٌؾيٛيخ اٌـجيؼيخ(ػٍٝ عـؼ األسع ٚرؤدٜ ػٍٝ اٌّذٜ اٌـٛيً إٌٝ رأصيشاد ٘بئٍخ ػٍٝ 

 ِغ اٌزفسير فٝ اٌذبٌزيٓ )×( أٚ )√( ظغ ػالِخ 

  ثغجت رأصيش اٌجؾش اٌّزٛعؾ )√( يمً اٌّذٜ اٌؾشاسٜ اٌيِٛٝ ٚاٌفظٍٝ فٝ إلٍيُ اٌجؾش اٌّزٛعؾ    -8

  ِذيٕخ إٌّيب)×(     ِذيٕخ أعيٛؽيّزذ إلٍيُ شجخ اٌظؾشاٜٚ ؽزٝ  -2

  اٌظب٘شاد اٌؼبٌّيخ)×(اٌّشرجـخ ثبٌجيئخ اٌّظشيخ   اٌظب٘شاد اٌّؾٍيخرؼذ ظب٘شح اٌزغيشاد إٌّبخيخ ِٓ  -0

 )×(رمزظش آصبس اٌزغيشاد إٌّبخيخ ػٍٝ اسرفبع دسعبد اٌؾشاسح فٝ ِظش -4

 ػٍٝ اٌّيبٖ ٚطؾخ اإلٔغبْ ٚاٌغيبؽخ ٚاٌضساػخ 

 )√(  ط اٌّؾبطيً اٌظيفيخ  لذ يزشرت ػٍٝ اٌزغيشاد إٌّبخيخ صيبدح فٝ إٔزب -5

 ثغجت اسرفبع دسعخ اٌؾشاسح رغجت فٝ صيبدح إٔزبط اٌّؾبطيً اٌظيفيخ

 إلٍيُ اٌجؾش اٌّزٛعؾ أوضش األلبٌيُ ِـشًا )×(يؼذ اإللٍيُ اٌظؾشاٜٚ أوضش األلبٌيُ إٌّبخيخ فٝ ِظش ِـشًا   -6

 )√(    يزّيض إلٍيُ اٌّشرفؼبد ثغمٛؽ األِـبس        -7

ؽيش رغمؾ االِـبس شزبًء ٚرمً طيفًب وّب رغمؾ االِـبس اٌشػذيخ اٌفغبئيخ ٚيٕزظ ػٕٙب  عيٛي فٝ فظً 

 اٌخشيف ٚاٌشثيغ  

 )√(  ٌٍزغيشاد إٌّبخيخ رأصيش فٝ اسرفبع  ِٕغٛة ِيبٖ اٌجؾبس ٚاٌّؾيـبد -1

 ثغجت اسرفبع دسعخ اٌؾشاسح اٌزٝ يؤدٜ إٌٝ أظٙبس اٌغٍيذ ػٕذ اٌمـجيٓ اٌشّبٌٝ ٚاٌغٕٛثٝ 
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  :أوًّ اٌؼجبراد اآلريخ

 أوضش ألبٌيُ ِظش اػزذاي فٝ دسعبد اٌؾشاسح  اٌجذر اٌّزٛسػيؼذ إلٍيُ  -8

 االسىٕذريخ ِٚرسٝ ِؽرٚحِٓ أُ٘ ِذْ إلٍيُ اٌجؾش اٌّزٛعؾ  -2

  اٌمب٘رح ٚاٌسٛيسِٓ أُ٘ ِذْ إلٍيُ شجخ اٌظؾشاٜٚ  -0

  صبٔٝ أوسيذ اٌىرثْٛ ٚاٌىٍٛرفٍٛرٚورثِْٛٓ اٌغبصاد اٌزٝ رغجت اسرفبع فٝ دسعبد اٌؾشاسح  -4

  اٌغرق ٔزيغخ اٌزغيشاد إٌّبخيخ لذ رزؼشع ثؼغ اٌشٛاؿئ اٌّظشيخ ٚأعضاء ِٓ اٌذٌزب ٌخـش -5

 ريخاإلسىٕذأوضش ِذْ ِظش ِـشًا ِذيٕخ  -6

  اإلررفبع رخزٍف دسعخ اٌؾشاسح فٝ عٕٛة عيٕبء ػٓ شّبٌٙب ٔزيغخ ٌزأصيش -7

  سبٔذ وبرريٓفٝ إلٍيُ اٌّشرفؼبد رغمؾ اٌضٍٛط ػٍٝ لّخ عجً  -1

اخزفبء أعضاء ِٓ اٌشٛاؿئ اٌشٍِيخ ػٍٝ ؿٛي اٌغبؽً اٌشّبٌٝ ِٓ اآلصبس اٌغٍجيٗ ٌٍزغيشاد إٌّبخيخ  -9

  اٌسيبدخ ػٍٝ

  



 

26 

 

 ٚ اٌذيٛاْ اٌجرٜ فٝ ِصرإٌجبد اٌؽجيؼٝ 

  اٌسؤاي األٚي :

  ثُ رفسر:

 فمر إٌجبد اٌؽجيؼٝ فٝ اٌصذراء اٌغرثيخ ثصفخ ػبِخ.  -1

 ثغجت لٍخ اٌّيبٖ ٚأزشبس اٌزشثخ اٌشٍِيخ. -

 أزشبر اٌشؼبة اٌّرجبٔيخ ثبٌجذر األدّر .  -2

 دفء اٌّيبٖ ٚطفبئٙب  -

 رؼرض ثؼط اٌىبئٕبد اٌجريخ فٝ ِصر ٌخؽر األٔمراض. -3

 اٌؼّشأٝ ػٍٝ اٌجيئبد اٌـجيؼيخاٌضؽف  -

 اٌظيذ اٌغبئض ٌٍؾيٛأبد اٌـجيؼيخ -

 اعزخذاَ األعّذح ٚاٌّجيذاد اٌىيّبٚيخ  -

 إٔشبء اٌّذّيبد اٌؽجيؼيخ فٝ ِصر.  -4

 ٌؾّبيخ اٌؾيبح اٌجشيخ إٌجبريخ ٚاٌؾيٛأيخ  -

 ؽّبيخ اٌزىٛيٕبد اٌغيٌٛٛعيخ ٚاٌؾفشيبد اٌمذيّخ  -

 ٌـجيؼٝ ٚ اٌجششٜ ٔشش اٌٛػٝ اٌجيئٝ ثبٌؾفبف ػٍٝ األسس ا -

 رشغيغ ثشاِظ اٌجؾش اٌؼٍّٝ ٚ اٌشطذ اٌجيئٝ ٌٙزٖ إٌّبؿك اٌّزّيضٖ . -

 األّ٘يخ األلزصبديخ ٌٍٕجبد اٌؽجيؼٝ فٝ ِصر  -5

 أػزّبد ػٍّيبد اٌشػٝ فٝ شّبي عيٕبء ٚاٌغبؽً اٌشّبٌٝ ػٍٝ إٌجبد اٌـجيؼٝ  -

 أٔٛاع ٔجبربد راد ليّخ ػالعيخ ) ٔجبد اٌشجؼ ٚ اٌؾشعً ٚ اٌؾٍفب ( -

 ؼزجش ِٕبؿك ؿجيؼيخ ِضاساد عيبؽيخ ٚأليّذ ِؾّيبد ؿجيؼيخ ِضً ) سآط ِؾّذ ٚ اٌضسأجك (ي -

 ّٔٛ األػشبة فٝ وً ِٓ اٌٛادبد فٝ ثؽْٛ األٚديخ.  -6

رّضً ؽّبيخ ٌٙب ِٓ اٌشيبػ ٚٚعٛد ِيبٖ ثبؿٕيخ اٌزٝ رغٍت ثٛاعـخ اآلثبس ٚاٌؼيْٛ فٝ اٌٛاؽبد أٚ  -

اٌّزغشثخ رؾذ عـؼ األسع فٝ أػزبة عمٛؽ األِـبس أٚ ٚطٛي  عزٚس إٌجبد اٌـجيؼٝ إٌٝ اٌّيبٖ 

 اٌغشيبْ اٌغيٍٝ وّب فٝ األدٚيخ اٌغبفخ.
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 يؼذ سبدً خٍيج اٌؼمجخ ِٓ إٌّبؼك اٌفميرح فٝ إٌجبد اٌؽجيؼٝ  -7

 ٔظشًا ٌؼيمٗ ٚفمش رشثزخ

 اخزر اإلجبثخ اٌصذيذخ ِّب ثيٓ اٌمٛسيٓ : -

 اٌّزؼذدح األغشاع.رؼذ ِؾّيخ .............. ِٓ اٌّؾّيبد  -8

 ( ٔجك –اٌغبثخ اٌّزؾغشح  –اٌظؾشاء اٌجيؼبء  –) سأط ِؾّذ 

 ِٓ األشغبس اٌزٝ رّٕٛ في اٌظؾشاء اٌششليخ .............. -2

 اٌضيزْٛ ( –إٌخيً  –اٌغٕؾ  – اٌّبٔجرٚف) 

 رؼذ ِؾّيخ سأط ِؾّذ ِؾّيخ ............... -0

 غشاع (ِزؼذدح األ –طؾشاٚيخ  –عيٌٛٛعيخ  – رراس ؼجيؼي) 

 يؼذ ............ ِٓ أُ٘ إٌّبؿك في ِظش اٌزٝ رضد٘ش ثٙب اٌىبئٕبد اٌجؾشيخ ِٓ أعّبن ٚصذييبد  -4

 ٔٙش إٌيً ( –اٌجؾيشاد اٌشّبٌيخ  –اٌجؾش اٌّزٛعؾ  – اٌجذر األدّر)    ٚ أؽيبء أخشٜ.

 ( شجخ جسيرح سيٕبء  –ٚادٜ إٌيً  –اٌظؾشاء اٌششليخ إٌجبربد اٌٍّؾيخ ِٓ أُ٘ طٛس اٌغـبء إٌجبرٝ فٝ )-5

 

 اٌسؤاي اٌضبٔٝ : أوًّ اٌؼجبراد األريخ:

 اٌريبح ,   األِؽبر ,   اٌذرارح ِٓ اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٝ ّٔٛ إٌجبد اٌـجيؼٝ  -8

 ثؽْٛ األٚديخ فٝ اٌصذراء اٌشرليخ ٚاٌغرثيخرضد٘ش إٌجبد اٌـجيؼٝ ثؼذ عشيبْ اٌغيٛي فٝ  -2

  ٚرد إٌيً ربد اٌـجيؼيخ فٝ ِغشٜ ٔٙش إٌيً ِٓ أُ٘ إٌجب -0

 إٌؽبق اٌٙعجٝ  ٚ إٌؽبق اٌججٍٝ   رٕزشش إٌجبربد اٌـجيؼيخ فٝ اٌظؾشاء اٌششليخ فٝ  -4

  اٌّيبح اٌجبؼٕيخرّٕٛ إٌجبربد اٌـجيؼيخ فٝ اٌٛاؽبد اػزّبًدا ػٍٝ  -5

 .األصًِٓ األشغبس إٌّزششح فٝ اٌٛاؽبد  -6

 أوضش ِٕبؿك رٛعذ ثٙب ؽيٛأبد ثشيخ فٝ ِظش. ججً ػٍيخ رؼذ ِٕـمخ   -7

  اٌغرثيخ رزٛافش إٌجبربد دائّخ اٌخؼشح ثبٌٛاؽبد فٝ اٌظؾشاء -1

  ػبًِ االررفبع ٚ درجخ اٌذرارحيخزٍف ٔٛع إٌجبد فٝ اٌّشرفؼبد ٔزيغخ  -9

  اٌزرع ٚاٌّصبرفيّٕٛ إٌجبد اٌـجيؼٝ فٝ اٌٛادٜ ٚاٌذٌزب ػٍٝ ػفبف  -83



 

28 

 

 شّبي اٌذٌزب اٌجرارٜ ٌـجيؼٝ فٝ ِٕبؿك يّٕٛ إٌجبد ا -88

  إٌسٛر ٚاٌذّبَ اٌججٍٝرزٛؿٓ أٔٛاع ِٓ اٌـيٛس اٌجشيخ فٝ ِظش ِضً  -82

  اٌغبثخ اٌّزذجرحِٓ اٌّؾّيبد اٌغيٌٛٛعيخ ِؾّيخ  -80

 ِغ اٌزصٛيت :)×( ( أٚ  اٌسؤاي اٌضبٌش : ظغ ػالِخ )

 اٌصذراء اٌغرثيخ(  )     يىضش أزشبس اشغبس إٌخيً شّبي عيٕبء.   -8

  شزبًء ػمت سمٛغ األِؽبر) × (      رضد٘ش إٌجبربد اٌؾٌٛيخ فٝ شّبي ِظش طيًفب.  -2

 ) × (    يؼذ ٚسد إٌيً ِٓ اٌؾشبئش اٌّفيذح فٝ ٔٙش إٌيً.  -3

 اٌعبرح ٌٕٙرإٌيً ديش يفمذ وّيبد وجيرح ِٓ اٌّيبح ػٓ ؼريك إٌزخ. ِٓ إٌجبربد

 اٌصذراء اٌشرليخ) × (  اٌغبؽً اٌشّبٌٝ فٝ ِظش.رٕزشش أشغبس اٌّبٔغشٚف ػٍٝ ؿٛي  -4

) × (                            رّٕٛ إٌجبربد اٌـجيؼيخ فٝ أٚديخ اٌظؾشاء اٌششليخ ٔزيغخ ٚعٛد اآلثبس ٚ اٌؼيْٛ   -5

  رٕشر إٌجبربد ٚاألػشبة ِضً اٌغرق ٚ اٌّبٔجرٚف.

 فٝ أٜ ِٕؽمخ يّٕٛ وً ٔجبد ِّب يأرٝ 

 اٌزشع ٚاٌّظبسف فٝ اٌٛادٜ ٚاٌذٌزب ِٕٚخفغ اٌفيَٛ () ػفبف  اٌىبفٛس   -1

 )اٌظؾشاء اٌغشثيخ ( إٌخيً  -2

 )شجخ عضيشح عيٕبء ٚاٌظؾشاء اٌششليخ (اٌّبٔغشٚف  -0

 )شجخ عضيشح عيٕبء ( اٌشيؼ  -4

  )اٌظؾشاء اٌغشثيخ ( اٌغٕؾ  -5

 ِب اٌّمصٛد 

 (إٌجبد اٌزٜ يّٕٛ دْٚ رذخً اإلٔغبْ ٔزيغخ ٌزفبػً ػٕبطش إٌّبؿ ِغ اٌزشثخ )  إٌجبد اٌؽجيؼٝ

 ِذّيبد ؼجيؼيخ 

)ِغبؽخ ِٓ األسع أٚ اٌّيبٖ اٌغبؽٍيخ أٚ اٌذاخٍيخ رزّيض ثّب رؼّٗ ِٓ وبئٕبد ؽيخ ٔجبربد أٚ ؽيٛأبد أٚ 

 أعّبن أٚظٛا٘ش ؿجيؼيخ راد ليّخ صمبفيخ أٚػٍّيخ أٚ عيبؽيخ أٚ عّبٌيخ (
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 ٚررويت اٌسىبْ ّٔٛ

 اٌسؤاي األٚي : ثُ رفسر:

 اررفبع ِؼذالد اٌّٛاٌيذ فٝ ِصر -1

 اسرفبع ٔغجخ اٌفمش اٌزٜ يذفغ األعش إٌٝ أغبة ػذد وجيش ِٓ األؿفبي ٌّغبػذح اآلعش الزظبدًيب. ( أ

ًِب ٚاٌجـبٌخ ٚخبطخ ثيٓ إٌغبء. 81اسرفبع األِيخ ٚصٚاط األؿفبي دْٚ  ( ة  ػب

 اٌٙجرح اٌخبرجيخ ٌسىبْ ِصر -2

 أخفبع ِغزٜٛ اٌّؼيشخ ٚأزشبس اٌجـبٌخ. ( أ

 ػذَ رٛظيف اٌمذساد اٌؼٍّيخ ِّب يؤدٜ إٌٝ ٘غشح اٌؼمٛي اٌّفىشح. ( ة

 اٌمب٘رح ٚ األسىٕذريخ ِذبفظبد جبرثخ ٌٍسىبْ  -3

 ثسجت : 

   رٛفيش فشص اٌؼًّ  -

 اسرفبع األعٛس   -

 رٛافش اٌخذِخ اٌظؾيخ ٚ االعزّبػيخ ٚ اٌزؼٍيّيخ  -

 اسرفبع ِغزٜٛ اٌّؼيشخ  -

 رشوض اإلداسح ٚ اٌؾىُ ٚ إٌّشأد اٌزشفيٙيخ ٚ اٌضمبفخ  -

 اخزالف رٛزيغ اٌسىبْ ػٍٝ االراظٝ اٌّصريخ - 4

ثغجت أْ ٕ٘بن ِؾبفظبد عبرثخ ٌٍغىبْ ٚ ِؾبفظبد ؿبسدح ٌٍغىبْ  ؽيش  أْ اٌمب٘شح ٚ األعىٕذسيخ  -

ٜٛ اٌّؼيشخ ٚ أوضش ِؾبفظبد عزة ٌٍغىبْ ثغجت رٛافش فشص اٌؼًّ ٚ اسرفبع األعٛس ٚ اسرفبع ِغز

رٛافش اٌخذِبد اٌظؾيخ ٚ اإلعزّبػيخ ٚ اٌزؼٍيّيخ رشوض اإلداسحٚ اٌؾىُ ٚ إٌّشأد اٌزشفيٙيخ ٚاٌضمبفيخ 

 اٌّذْ.

 ِذبفظخ إٌّٛفيخ ؼبردٖ ٌٍسىبْ   ) ٕ٘بن ِذبفظبد ؼبردح ٌٍسىبْ ( -5

 ثغجت لٍٗ فشص اٌؼًّ ٚأخفبع األعٛس 

 أخفبع ِغزٜٛ اٌّؼيشخ                -

 لٍخ اٌٛؽذاد اٌغىٕيخ  -
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 طغش ِغبؽخ  اٌٍّىيبد اٌضساػيخ  -

 رذ٘ٛس ِغزٜٛ اٌخذِبد اٌظؾيخ ٚاألعزّبػيخ ٚاٌزؼٍيّيخ  -

 أ٘زّبَ اٌّخؽؽْٛ ثبٌزرويت اٌؼّرٜ ٌٍسىبْ  -6

 ٚرٌه ٌجٕبء اٌخـؾ األلزظبديخ ٚاالعزّبػيخ فٝ اٌّغزمجً 

 اٌسؤاي اٌضبٔي : ِب إٌزبئج اٌّزررجخ ػٍٝ : 

 اٌذاخٍيخ ٌسىبْ ِصر  )اٌٙجرح ِٓ اٌريف إٌٝ اٌّذْ (اٌٙجرح  -1

 أدٜ إٌٝ اسرفبع إٌّٛ اٌغىبٔٝ ٚاسرفبع ٔغجخ اٌزوٛس إٌٝ اإلٔبس ثبٌّؾبفظبد اٌّغزمجٍخ ٌٍٙغشح. -

 ظٙٛساٌؼذيذ ِٓ اٌّشىالد فٝ اٌّذْ ِضً االصدؽبَ ٚ اٌؼشٛائيبد ٚاٌجـبٌخ  -

 ٔمض اٌؼّبٌخ خبطخ اٌضساػيخ فٝ اٌّؾبفظبد اٌـبسدح. -

 زيبدح فئٗ صغبر اٌسٓ فٝ ِصر -2

  صيبدح ٔغجخ األػبٌخ ِٚب يزـٍت ِٓ ِزـٍجبد ؽيبريخ ٚ إعزّبػيخ ٚ رؼٍيّيخ. -

 ٘رَ ِصر فٝ ِردٍخ اٌشجبة  -3

 يزشرت ػٍٝ رٌه لذسح ِظش ػٍٝ رؾميك وبفخ ثشاِظ اٌزّٕيخ االلزظبديخ 

 إٌّٛ اٌسريغ فٝ أػذاد اٌسىبْ فٝ ِصر  -4

 اٌمِٛٝ أخفبع ٔظيت اٌفشد ِٓ اٌذخً  -

 ػذَ رٛافش فشص اٌؼًّ ٚأزشبس اٌجـبٌخ  -

 أخفبع ِغزٜٛ اٌّؼيشخ  -

 رذ٘ٛس اٌخذِبد اٌزؼٍيّيخ ٚاٌظؾيخ ٚاالعزّبػيخ  -

 ِغ رصٛيت اٌخؽأ:)×( ( أٚ  اٌسؤاي اٌضبٌش : ظغ ػالِخ )

 اٌّغزمجٍخ ٌٍغىبْ  )×(    اٌـبسدٖ ٌٍغىبِْؾبفظبد لٕبح اٌغٛيظ ِٓ اٌّؾبفظبد  -8

 (√ )     ٔغجخ اٌزوٛس أوجش ِٓ ٔغجخ اإلٔبس.  -2

 ()×    ِشؽٍخ االعزمشاس اٌغىبٔٝ ٚطٍذ ِظش إٌٝ -0

 ٌُ رظً إٌٝ رٌه ثغجت اسرفبع ِؼذي إٌّٛ اٌغىبٔٝ فٝ ِظش 

 )√( االؽظبء اٌؾيٜٛ أؽذ ِظبدس اٌجيبٔبد اٌغىبٔيخ فٝ ِظش                   -4
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 )√( ِٓ اٌغٙبص اٌّشوضٜ ٌٍزؼجئخ اٌؼبِخ ٚاألؽظبء اٌسىبٔيخ  ٔؾظً ػٍٝ اٌجيبٔبد -5

 إٌشبؽ  اٌضساػٝ  )×(  أوضش األٔشـخ األلزظبديخ أزشبسًا فٝ ِظش                       اٌزغبسحرؼذ  -6

 )√(  عٕخ رؼٕٝ صيبدح ٔغجخ اإلػبٌخ           85صيبدح فئخ طغبس اٌغٓ ألً ِٓ  -7

 اٌسؤاي اٌراثغ : اخزر األجبثخ اٌصذيذخ: -

 عٕٛة عيٕبء ( – إٌّٛفيخ –اٌغٛيظ  –ِٓ ِؾبفظبد اٌـبسدح ٌٍغىبْ ِؾبفظخ .........) األعىٕذسيخ  -8

 ( اٌمب٘رٖ –اٌغيضح  –ِٓ أوضش ِؾبفظبد عزثًب ٌٍغىبْ  ) أعٛاْ -------رؼذ ِؾبفظخ   -2

 –اٌغبِؼٝ  –) اٌّزٛعؾ  --------ألً ٔغت األٌزؾبق ثبٌزؼٍيُ ِٓ عىبْ ِظش ُ٘ اٌٍّزؾميٓ ثبٌزؼٍيُ   -0

 (  أػٍٝ ِٓ اٌجبِؼٝ

 اٌزشويت االلزظبدٜ( –اٌزشويت اٌؼّشٜ  – اٌزرويت إٌٛػٝ) ----رمغيُ اٌغىبْ اٌٝ إٔبس ٚروٛس يمظذ ثٗ   -4

 اٌسؤاي اٌخبِس :

 ٌسىبْ ِٓ اٌّذبفظبد إٌٝ اٌمب٘رح ِب٘ٝ ِمزردبره ٌذً ِشىٍخ ٘جرح ا -1

 رٛفيش فشص اٌؼًّ ٚاسرفبع االعٛس فٝ ِؾبفظبد اٌـبسدح ٌٍغىبْ  -

 رٛفيش اٌخذِبد اٌزؼٍيّيخ ٚاٌظؾيخ ٚاالعزّبػيخ  -

 إٔشبء ِٕشأد رشفيٙيخ ٚصمبفيخ فٝ اٌّؾبفظبد اٌـبسدح ٌٍغىبْ  -

 ِبرا يؼٕٝ اْ اٌٙرَ اٌسىبٔٝ يزّيس ثبإلرسبع إٌسجٝ ػٕذ لبػذرخ  -2

 اسرفبع إٌّٛ اٌغىبْ ٚػذَ اٌٛطٛي إٌٝ ِشؽٍخ االعزمشاس اٌغىبٔٝ ٚاسرفبع ِؼذي اإلػبٌخ 

 أُ٘ اٌّصؽٍذبد ٚ اٌّفب٘يُ :

ػٍّيبد عّغ ٚؽظششبًِ ٌٍّؼٍِٛبد اٌّشرجـخ ثبٌغىبْ ِٓ ؽيش ػذدُ٘ ٚرٛصيؼُٙ ٚ األٚػبع  -8

 [ رؼذاد سىبٔٝ]           زظبديخ ٚ األعزّبػيخ ُِٙ فٝ ِٕـمخ ِؼيٕخ ٚفٝ فزشح صِٕيخ ِؾذدح.األل

ِظذس ٌٍجيبٔبد اٌغىبٔيخ ٚرزّضً أعبعب فٝ رغغيالد اٌّٛاٌيذ ٚ اٌٛلجبد ٚؽبالد اٌضٚاط ٚاٌـالق   -5

 [ إدصبءاد ديٛيخ]           ٚغيش٘ب.

 [ زيبدح ؼجيؼيخ]        ٚأخفبع ِؼذالد اٌٛفيبد.صيبدح ػذد اٌغىبْ ٔزيغخ اسرفبع ِؼذالد اٌّٛاٌيذ  -3

 [ِؼذي اٌّٛاٌيذ]  8333× ػذد اٌّٛاٌيذ األؽيبء فٝ اٌؼبَ  ِمغِٛب ػٍٝ ػذد اٌغىبْ فٝ ِٕزظف ػبَ  -4

 [ ِؼذي اٌٛفيبد]   8333× ػذد اٌٛفيبد فٝ اٌغٕخ ِمغِٛب ػٍٝ ػذد اٌغىبْ فٝ ِٕزظف اٌؼبَ  -5
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 [ ِؼذالد اٌسيبدح اٌؽجيؼيخ]    ِؼذي اٌٛفيبد ٌٕفظ اٌؼبَ.    –ِؼذي اٌّٛاٌيذ   -6

 [ زيبدح غير ؼجيؼيخ]       اٌضيبدح فٝ أػذاد اٌغىبْ ٔزيغخ اٌٙغشح. -7

أزمبي اٌغىبْ ِٓ ِٕـمخ ألخشٜ داخً ؽذٚد اٌذٌٚخ ثٙذف اٌؼًّ أٚ األلبِخ أٚ اٌزؼٍيُ ِضً أزمبي اٌغىبْ  -1

                                     [ ٘جرح داخٍيخ]   خ إٌٝ أخش أٚ ِٓ اٌشيف إٌٝ اٌّذْ.داخً ِظش ِٓ ِؾبفظ

أزمبي اٌغىبْ ِٓ دٌٚخ إٌٝ أخشٜ ثٙذف اٌؼًّ أٚ اإللبِخ أٚاٌزؼٍيُ ِضً ٘غشح اٌّظشييٓ إٌٝ دٌٚخ  -9

 [ ٘جرح خبرجيخ]            ػشثيخ. 

 [ ٘رَ سىبٔٝ]   ؽيش اٌؼذد ٚ اٌزشويت إٌٛػٝ ٚ اٌؼّشٜ.أؽذ االشىبي اٌجيبٔيخ ٌزّضيً اٌغىبْ ِٓ  - 83

 رمغيُ اٌغىبْ ؽغت إٌٛع ٚ اٌفئخ اٌؼّشيخ أٚ ؽغت االٔشـخ االلزظبديخ أٚ اٌّغزٜٛ اٌزؼٍيّٝ -88

 [ ررويت سىبٔٝ]                     

إٌٝ ؽغبثٝ  رمغيُ اٌغىبْ ؽغت إٌٛع ) إٔبس ٚ روٛس ( ٚيّىٓ ؽغبثخ ِٓ خالي رؾذيذ ٔغجخ إٌٛع -82

 [ اٌزرويت إٌٛػٝ]                  ػذد اٌغىبْ 

 [اٌزرويت االلزصبدٜ ] رمغيُ اٌغىبْ ؽغت األٔشـخ األلزظبديخ أٚ اٌؾبٌخ اٌزؼٍيّيخ     -80

 


