
   انزصُٛف            Mr.MoussaAlSayed                         شاثغانانجبة 

 10177399016   أ. يــــــٕعـــــــٗ                                              

0 
                                                   

 

 

 

 ت العلميةاأهم المصطلح 

 رشرٛت)رقغٛى( انكبئُبد انحٛخ فٙ يدًٕػبد حغت أٔخّ انزؾبثّ ٔاالخزالف ثُٛٓبػاضتصظغف

 انؼهى انز٘ ٚٓزى ثزصُٛف )رقغٛى( انكبئُبد انحٛخ فٙ يدًٕػبدػرضمػاضتصظغف

صفبد يٕسفٕنٕخٛخ يزؾبثٓخ رزضٔاج فًٛب ثُٛٓب رُزح أفشادًا رؾجٓٓب ٔركٌٕ  يدًٕػخ يٍ األفشاد نٓبػاضظوع

 خصجخ

 ٔظبَ ٚظؼٗ ١ٕ١ٌٛط ٌزغ١ّخ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ٠ىزت ثبٌٍغخ اٌالر١ٕ١خ عؼً ف١ٗ ٌىً وبئٓ اعُ ػاضتدطغظػاضثظائغظ
 صٕبئٟ :االعُ األٚي : اعُ اٌغٕظ ٠ٚجذأ ثؾشف وج١ش

 شف صغ١شحاالعُ اٌضبٟٔ : اعُ إٌٛع ٠ٚىزت ثأؽ

 ٔعٛهخ رغبػذ انؼهًبء فٙ انزؼشف ػهٗ انكبئُبد انحٛخ ػجبسح ػٍ ػاضطغتاحػاضتصظغغى
 []عهغهخ يٍ األٔصبف يشرجخ فٙ أصٔاج رقٕد انًغزخذو نزؼشٚف كبئٍ حٙ غٛش يؼشٔف نّ 

 

 ٔظؼّ انؼبنى كبسل نُٕٛٛط ٔصُف فّٛ انكبئُبد انحٛخ إنٗ يًهكزٍٛ فقػػاضتصظغفػاضتػضغدى

 ُجبد ٔيًهكخ انحٕٛاٌ : يًهكخ ان

 ٚظؼٗ اٌؼبٌُ ف١زىش )ٚا٠زىش(  اضتصظغفػاضحدغث
 إٌظبَ اٌّزؼبسف ػ١ٍٗ فٟ اٌٛعػ اٌؼٍّٟ لغّذ ف١ٗ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ إٌٝ خّظ ِّبٌه :

 اٌؾ١ٛاْ   -5إٌجبد       -4اٌفؽش٠بد      -3اٌؽالئؼ١بد     -2اٌجذائ١بد    -1

 انقذسح ػهٙ انًؼٛؾخ فٙ انجٛئبد راد انظشٔف انقبعٛخ نهغبٚخ ٔرخزهف فَٕٙع يٍ انجكزشٚب نّ ػاضبصتغرغاػاضػدغطظ

 رشكٛت انغؾبء انخهٕ٘ ٔاندذاس انخهٕ٘ ػٍ انجكزشٚب انحقٛقٛخ

 ؼط األخشجَٕع يٍ انجكزشٚب رؼٛؼ فٙ كم يكبٌ ٔٚدًغ ثٛئبد األسض ثؼعٓب رارٙ انزغزٚخ ٔانػاضبصتغرغاػاضحػغػغظ

 ًب ثبالَؾؽبس انثُبئٙغٛش رارٙ انزغزٚخ ٔرزكبثش ال خُغٛ

 َجبربد أسظٛخ رؼٛؼ فٙ األساظٙ انشؼجخ ٔاأليبكٍ انظهٛهخ ثؼعٓب قبئى ٔثؼعٓب األخش يُجؽحػ

 ٔرزكبثش ال خُغًٛب ثبندشاثٛى

 ٔرحزٕ٘ خالٚبِ ػهٗ ثالعزٛذاد حهضَٔٛخ يزفشػخ ٚزكٌٕ يٍ خٕٛغ غٛشؼحهت أخعشاء ػاالدبغروجغرا

 فٗ انفؽشٚبد ػذٚذح انخالٚب رزدًغ يؼًب خٕٛغ رؼشف ثبنٓٛفبد  ػاضعزلػاضغطرىػ

 فزحخ ػهٕٚخ كجٛشح ٚفزح ػُذْب ردٕٚف خغى االعفُدٛبد نهخبسج ػاضغوغؼظػ

 ثٓب خالٚب العؼخ نهذفبع ػٍ انُفظ ٔاصؽٛبد انفشائظ صٔائذ ٔايزذاداد رحٛػ ثبنفى فٗ انالعؼبد ػاضضواطسػ

 ضخ ٚثزٚس٘ب ١ٌظ ٌٙب غالف صّشٞال رىْٛ أص٘بسًا رؾًّ ِخبس٠ػ ِزوشح ِٚؤٔػططراةػاضبذورػ

 أسظ١خ ٌٙب عم١بْ ٚأساق ٚعزٚسرىْٛ أص٘بسًا رزؾٛي إٌٝ صّبس ثذاخٍٙب اٌجزٚس ٔجبربدػطعطاةػاضبذور

 ؼف١ٍ١بد رٍزصك ثفّٙب ثبألعّبن اٌىج١شح ٚرضجذ ٔفغٙب ثبألعٕبْ ٚرٕٙؼ ٌؾُ ػاألدطاكػاضضغصغظ
 ٘زٖ األعّبن ثٍغبٔٙب اٌخؾٓ اٌزٞ ٠ؾجٗ اٌّجشد   

 حٕٛاَبد رزُفظ انٕٓاء اندٕٖ ثشئبد ٚزصم ثٓب أكٛبط ْٕائٛخ ػغظػاضطغورػطائ
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 أْى انًقبسَبد : 

ػذطبظػاضبصتغرغاػاضحػغػغظػ ذطبظػاضبصتغرغاػاضػدغطظػ
 : ٚؼٛؼ يؼظًٓب فٙ انجٛئبد   اضططغذظ

 قبعٛخ انظشٔف يثم : 

 ُٚبثٛغ انًٛبِ انحبسح-0

 انجٛئبد انخبنٛخ يٍ األكغدٍٛ -0

 ػبنٛخ انًهٕحخ  انجٛئبد-3

 رخزهف ػٍ انجكزٛشٚب انحقٛقٛخ فٙ رشكٛت 

 اندذاس انخهٕ٘ ٔانغؾبء انخهٕ٘ 

 : رؼٛؼ فٙ خًٛغ انجٛئبد)انٕٓاء ٔانًبء ٔانٛبثغخ( اضططغذظ

 ثؼعٓب رارٙ انزغزٚخ كبنجكزٛشٚب انخعشاء  -0:  اضتعذغظ

 اضظودتوكانًضسقخ يثم                  

 ش غٛش رارٙ انزغزٚخثؼعٓب األخ -0              

 : رزكبثش ال خُغًٛب ثبالَؾؽبس انثُبئٙ اضتصاثرػ

 : كشٔٚخ / ػصٕٚخ / حهضَٔٛخ     اذصاضؼا

 

ػاضطثالػػودغضظػاضحرصظػػاضطائغظػ
ػاألطغبا )ايزذاداد يؤقزّ يٍ اندغى(األشـــدامػاضصاذبظػاضضحطغات
ػػاضبراطغدومػ )رحٛػ ثبندغى(األعــــــدابػاضؼدبغات
 رصٛت اإلَغبٌ ثًشض انُٕو اضترغباظودوطاػػاألدـــــــوطػػتاضدوطغا

 ٚصٛت اإلَغبٌ ثًشض انًالسٚب اضبالزطودغومػ نٛظ نٓب ٔعٛهخ حشكخ)رُزح أؼٕاسًا رغًٗ اندشاثٛى(ػاضجرثوطغات
 

 ٔخّ 

 انًقبسَخ
ػشدـــــــــم)ذطبظ(ػ

 اضغطرغاتػاضتزاوجغظ
ػشدـــــم)ذطبظ(ػ

ػاضغطرغاتػاضزشغظػ
ػذطبظ(ػشدـــــــمػ)

ػاضغطرغاتػاضبازغدغظػ
 خٕٛؼٓب انفؽشٚخ غٛش ػاضذصلػ

 يقغًخ

  

 ثؼعٓب ٔحٛذ انخهٛخ )كبنخًٛشح( 

 ثؼعٓب ػذٚذ انخالٚب)كبنجُغٛهٕٛو(

 خٕٛؼّ انفؽشٚخ يقغًخ ثحٕاخض 

 خٕٛؼٓب يقغًخ  

  

 داخم رشكٛت صٕندبَٙ انؾكم)قجؼخ( داخم أكٛبط خشثٕيٛخ داخم حٕافظ  ػإظتاجػاضجراثغم

 )ٚغجت انؼفٍ رغنػاضخبزػطثالػ

 األعٕد نهخجض(ٚغزخشج يُّ

 فٙ صُبػخ اندجٍ    إَضٚى ٚغزخذو

  اضخطغرةػوػاضبظدضغوم

 (يعبد حٕٛ٘انز٘ ُٚزح انجُغٛهٍٛ)

  رغشػاضعراب

 رغزخذو كغزاء نإلَغبٌ ثؼط إَٔاػّ

 

 ات الفمقتني وطويئفة ذ ات الفمقةوطويئفة ذػوجظػاضطػارظظ

 ٚرذ٠خ ١ٌف١خػاضجذور

 ؽجىٟ رؼشلٙب  رؼشلٙب ِزٛاصٞػقاألورا

 سثبػ١خ أٚ خّبع١خ أٚ ِعبػفبرّٙب أِٚعبػفبرٙبصالس ػغظػسيػصلػطحغطػزعراألجزاءػاض

 ِشرجخ فٟ ؽٍمخ  ِجؼضشح ػحزمػاألظدجظػاضورائغظػباضداقػػ

 ْبفٍمزرٛعذ ثٙب  فٍمخ ٚاؽذح رٛعذ ثٙب ػاضبذورػ

 اٌصجبس - اٌجصً - اٌزسحػاألطثضظػ
 ضٔجكاٌ-اٌّٛص -إٌخ١ً-

 اٌمؽٓ - اٌجغٍخ -اٌفٛي
 شرمبي اٌج - اٌٛسد
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ػذطبظػاضدغدانػاضحضػغظػػذطبظػاضدغدانػاإلدطواظغظػذطبظػاضدغدانػاضطغضطحظػػوجظاضطػارظظ
 ِؼظّٙب ِزؽفً ػٍٝ وبئ١ٕٓ)ػبئ١ٍٓ(  ◙ػاضططغذـظ

 اٌم١ًٍ ِٕٙب ؽش ◙
 ثؼعٙب ؽش فٟ اٌّبء  ◙

 أٚ اٌؽ١ٓ     
 ثؼعٙب ِزؽفً ػٍٝ  ◙
 ٌؾ١ٛاْ ٚإٌجبد اإلٔغبْ ٚا   

 أغٍجٙب ؽش ثب١ٌّبٖ  ◙
 أٚ اٌؼزثخ  اٌّبٌؾخ   
 أٚ اٌزشثخ اٌؽ١ٕ١خ   
 اٌم١ًٍ ِزؽفً خبسع١ب ◙

 د٠ذاْ اعغبِٙب ِفٍؽؾخ ٌٚٙب سأط ◙ػاضذصلػ
 
 

 

 اٌغغُ اعؽٛأٟ ِذثت  ◙
 اٌؽشف١ٓ    
 مً( غ١ش ِمغُ ٌمؽغ)ُػ ◙
 ؽغّٙب ِٓ اٌّغٙشٞ إٌٝ  ◙

 ِب لذ ٠جٍغ ؼٌٛٗ اٌّزش      

 ِمغُ إٌٟ ؽٍمبد  ◙

 أعغبِٙب ِىٛٔخ ِٓ صالس ؼجمبد  ◙ػاضترصغب
 راد رّبصً عبٔجٟ ◙

 

 أعغبِٙب ِىٛٔخ ِٓ صالس ◙
 ؼجمبد     
 راد رّبصً عبٔجٟ ◙
 ٌٙب لٕبح ٘ع١ّخ راد  ◙
  (اٌفُ ٚاٌؾشط) فزؾز١ٓ   

 ثبٌىض١ش ِٕٙب أؽٛان  ◙
 ِذفٛٔخ ثبٌغٍذ رغبػذ    
 ػٍٝ اٌؾشوخ     

 ب خٕبس غبٌج١زٙ ◙ػاضجظـــس
 اٌم١ًٍ ِٕٙب ِٕفصً)ٚؽ١ذ( اٌغٕظ ◙

 ٚؽ١ذح اٌغٕظ ◙
 

 أغٍجٙب ٚؽ١ذح اٌغٕظ  ◙
 اٌم١ًٍ خٕبس  ◙

ػاضتػدــغمػ
ػواألطثــضظ

 اضبضؼاردغاػػ/اضبالظارغاِضً دٚدح  ◙ 

 اضدغدانػاضذرغطغظ

 

ػاضغالرغاو/ػػاإلدصارس
ػ

ػدغدانػاألرض
 رؼ١ؼ فٟ أٔفبق داخً ◙

  ػٍٝ اٌزشثخ ٚرؼًّ
 خصٛثزٙبر٠ٛٙزٙب ٚص٠بدح

 

ػأطثضظػػاضطغونػػاضتظغسػػاألرجلػػاضجدمػ انؽبئفخ
ػطائغظػ

ػاضػذرغات
 ٚزكٌٕ يٍ يُؽقزٍٛ

 )انشأعصذس ٔانجؽٍ( 

 ٔٚغؽٗ ثقؾشح 

 كٛزُٛٛخ

 نٓب انؼذٚذ يٍ انضٔائذ

 )األسخم( انًفصهٛخ انزٙ 

 يخزهفخ  رزحٕس ثأؽكبل

 نزؤد٘ ٔظبئف يزُٕػخ 

 ثبنخٛبؽٛى 

 

 

 يشكجخ 

 

 اندًجش٘ 

 حشعشؼبٌ انج

 )انكبثٕسٚب(

 االعزبكٕصا 

ػائغظػــــط
ػاضطظصبغات

 يُؽقزٍٛ ٚزكٌٕ يٍ

 )انشأعصذس ٔانجؽٍ(

 ٔحٛذح اندُظ 

 )األخُبط يُفصهخ(

 أسثغ أصٔاج يٍ 

 أسخم انًؾٙ

 ثبنقصٛجبد 

 انٕٓائٛخ 

 أٔ انشئبد 

 انكزبثٛخ

 انؼٌٕٛ ثغٛؽخ 

 

 انؼُبكت 

 ٔانؼقبسة

ػطائغظػ
ػاضحذرات

 يقغى إنٗ سأط 

 ٔصذس ٔثؽٍ

 ثخ أصٔاج يٍ ثال

 األسخم نهًؾٙ 

 

 ثبنقصٛجبد 

 انٕٓائٛخ

 ٔصٔج يٍ 

 انؼٌٕٛ انًشكجخ

 انزثبة / انجؼٕض

 انصشاصٛش / انُحم 

 انفشاػ/ اندشاد

ػطائغظػ
ػطتطددةػ
ػاضرجل

 ٚزكٌٕ يٍ سأط

 ٔخزع

 يقغى إنٗ ػذد 

 يٍ انؼقم

 ثبنقصٛجبد  نٓب انؼذٚذ يٍ األسخم

 انٕٓائٛخ

 44أو  
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 ذوات الدم احلار )داخمية احلرارة( رجية احلرارة( ذوات الدم البارد )خا
 حٕٛاَبد يزغٛشح دسخخ انحشاسح  ◙

 ال رغزؽٛغ رُظٛى دسخخ حشاسح أخغبيٓب فززغٛش  ◙

 رجؼًب نهجٛئخ انًحٛؽخ ثٓب ٔرغزًذ حشاسرٓب يُٓب    

 حٕٛاَبد ال رزغٛش دسخخ حشاسح أخغبيٓب كثٛشا يغ   رغٛش دسخخ  ◙

 حشاسح انجٛئخ      

 غزخذو ؼبقخ انغزاء نزحبفظ ػهٗ دسخخ حشاسح   أخغبيٓب ثبثزخ  ر ◙

  اضطغورػواضثدغغات  األدطاكػواضبرطائغاتػوػاضزواحف

 

 طائفة األمساك العظمية   طائفة األمساك الغضروفية ػوجهػاضطػارظظػ

 رؼ١ؼ فٟ ا١ٌّبٖ اٌّبٌؾخ أٚ اٌؼزثخ  أعّبن ثؾش٠خ ػاضططغذظػ

 ّٟػظ غعشٚفٟػعغصضؼاػاضداخضيػ

 لؾٛس ػظ١ّخ لؾٛس ع١ٕخ)رؾجٗ األعٕبْ( ػزطاءػاضجدم

 فٟ اٌغٙخ اٌجؽ١ٕخ ٌٍغغُ ِضٚد ثفى١ٓ ٠ؾّالْ ػذح ػستحظػاضغمػ
 ِٓ األعٕبْ رغبػذ٘ب ػٍٝ االفزشاط  صفٛف

 فٟ ِمذِخ اٌغغُ 
  )ال رٛعذ أعٕبْ( 

  غغُ ِضبٔخ ٘ٛائ١خرٛعذ داخً اٌ ال رٛعذ ثذاخً أعغبِٙب ِضبٔبد ٘ٛائ١خ ٌٍؽفٛ  ػاضطثاظظػاضؼوائغظػ
 فٟ اٌؼَٛ ٚاٌؽفٛ   حغبػذٌٍّ

 صٚع١خ ٚفشد٠خ   صٚع١خػاضزراظف

 ِغؽبح ثغؽبء خ١ؾِٟٛ  غ١ش ِغؽبح ثغؽبء خ١ؾِٟٛ ػاضغتحاتػاضخغذوطغظ

 ِٕفصٍخ ٚاٌزٍم١ؼ خبسعٟ  ِٕفصٍخ ٚاٌزٍم١ؼ داخٍٟ ػاألجظاس

ػاضبوريػػػ-اضبضطيػاضرايػػػ-اضػرشػػاألطثضظ
 

 طويئفة الثدييات  طويئفة الثدييات الكيسية  ولية طويئفة الثدييات األ
 (املشيمية)احلقيقية

 (رضلرٍذ صغبس ٔبلصخ اٌزى٠ٛٓ ) ◙ ال رٍذ ٚإّٔب رعؼٗ ث١عب رشلذ ػ١ٍٗ  ◙

 ألْ سؽُ األَ ال ٠ؾزٛٞ ػٍٟ ِؾ١ّخ 

 إٌّٛرٍذ صغبس وبٍِخ  ◙
 ( زى٠ٛٓ)اٌ   

 رشظغ صغبس٘ب ِٓ غذد صذ١٠خ ػٍٝ ثؽٕٙب  ◙
 غّغ إلخشاط اٌجٛي ٚاٌجشاصٌٙب فزؾخ ِ ◙

 ٚاٌج١ط 

 رؾفظ صغبس٘ب فٟ و١ظ أعفً  ◙

 ( رضلاٌجؽٓ)

 صذ١٠خ ٌؾ١ٓ  ٘بٌزشظغ ِٓ غذد
 اوزّبي ّٔٛ٘ب 

 رشظغ اٌصغبس ِٓ  ◙
 أصذاء أِٙبرٙب     

ػخضدػاضطاءػ)طظػارػاضبطػ(
ػشظغذػاضظطلػ)آصلػاضظطلػاضذوصيػ(ػ

ػ.طثالػاإلظدانػواضحوتػػ...ػطثالػاضصظعرػ)اضصاظجاروػ(
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 طائفة الـــثدييات طائفة الطــــــيور طائفة الـــــزواحف طائفة البـرمائيات 

 سأط/ػُق/ صذس/ ثؽٍ -ػ-ػ-ػ-ػ-ػػ-ػػػػ سأط/ػُق/ خزع / رٚمػ-ػ-ػ-ػ-ػ-ػػ- -ػاضجدمػ

 خبف ٔرغؽّٛ حشاؽٛفػنٓب خهذ سؼت غذ٘ ◙ػاضجضدػ

 قشَٛخ عًٛكخ ثبإلظبفخ 

 إنٗ صفبئح قشَٛخ)أحٛبًَب(

 اندهذ يغؽٗ ثبنؾؼش ◙ ٗ ثبنشٚؼاندغى يغؽ◙

 : أطوارعاػاضجظغظغظ ◙ػاضتظغسػ

 رؼٛؼ فٙ انًبء رزُفظ 

 ثبنخٛبؽٛى 

 : األطواراضغاسطظػ◙

 ػهٗ انٛبثغخ ٔرزُفظ 

 ثبنشئبد ٔاندهذ

 رزُفظ انٕٓاء  ◙

 اندٕ٘ ثبنشئزٍٛ 

 

 رزُفظ ثبنشئبد انزٙ  ◙

 ٚزصم ثٓب أكٛبط    

 ْٕائٛخ رؼًم كًخبصٌ   

 خ يٍ نكًٛبد إظبفٛ   

 انٕٓاء أثُبء انؽٛشاٌ    

 رزُفظ ثبنشئبد ◙

 سثبػٛخ األؼشاف  ◙ػاألطرافػ

ػخًبعٛخ األصبثغ   
 سثبػٛخ األؼشاف  ◙

 خًبعٛخ األصبثغ    

 ُٚزٓٙ كم أصجغ  ◙

 ثًخهت قشَٙ     

 قذ ركٌٕ األؼشاف  ◙

 ظؼٛفخ أٔ يُؼذيخ    

 فززحشك صحفًب    

 سثبػٛخ األؼشاف :  ◙

 اٌ : يزحٕس األطاطغان

 إنٗ خُبحٍٛ نهؽٛشاٌ 

 : سثبػٙ اضخضغغانػ

 األصبثغ انزٙ نٓب يخبنت 

 قشَٛخ نهًؾٙ أٔانزغهق

 أٔ انؼٕو أٔ االفزشاط

 سثبػٛخ األؼشاف  ◙

 خًبعٛخ األصبثغ     

 األصبثغ يضٔدح  ◙

 ثبظبفش أٔ يخبنت     

 أٔ حٕافش أٔ أخفبف   

 يٍ رٔاد انذو انحبس ٔاد انذو انحبسيٍ ر يٍ رٔاد انذو انجبسدػيٍ رٔاد انذو انجبسدػاضدمػ

 يُفصهخ   ◙ػاألجظاسػ

 انزهقٛح خبسخٙ  ◙

 رعغ ثٛعٓب فٙ انًبء ◙

 يُفصهخ  ◙

 انزهقٛح داخهٙ  ◙

 رعغ ثٛعًب قؾشرّ  ◙

 كهغٛخ أ خهذٚخ    

 يُفصهخ  ◙

 انزهقٛح داخهٙ  ◙

 رعغ ثٛعًب رشقذ ػهّٛ ◙

 يُفصهخ  ◙

 انزهقٛح داخهٙ ◙

 يؼظًٓب رهذ ٔإلَبثٓب  ◙

 أثذاء رفشص نجًُب رشظغ  

 يُٓب صغبسْب  

ػاضدحضغظ/ػاضبرصػاضضغدرظػ/ػاضدضطظدرػطثال
ػ/ػاضدضحغاةػ/ػاضحرباءػ/ػ
ػاضتدطاحػ/ػاضثطبان

ػاضحطامػ/ػاضدجاجػ/ػاضبطػ
ػاضصػورػ/ػاضظدورػ/

ػاضظطامػ/ػاضطصاسغرػ

ػاضحصانػواضجطلػواضغأر......

 

ػاألرظبغاتػػاضػوارض
 ٓ ٌٙب صٚط ِٓ اٌمٛاؼغ فٟ وً ِ

 اٌفى١ٓ اٌؼٍٛٞ ٚاٌغفٍٟ

 ٌٙب صٚعبْ ِٓ اٌمٛاؼغ فٟ اٌفه اٌؼٍٛٞ

 ٚصٚط ٚاؽذ فٟ اٌفه اٌغفٍٟ

 ٚاألرْ ؼ٠ٍٛخ اٌز٠ً لص١ش ٚاألرْ صغ١شحاٌز٠ً ؼ٠ًٛ 
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ػاضطثــــــالػػاضخصــائــــــــــــــــــــــــــــصػػاضرتبـــــظ
 ٗ األِب١ِخ ثؼعٙب ػذ٠ُ األعٕبْ ٚثؼعٙب فمذ أعٕبٔ ◙ػردغطظػاألدظانػ

 ٌٙب ِخبٌت ل٠ٛخ ٍِٚز٠ٛخ  ◙
 اٌّذسع 

 اٌىغالْ 

  رزغزٜ ػٍٝ اٌؾؾشاد ◙ػضظػاضحذراتػـــآص

 (رضل) ػٍٝ ؽىً ٍِمبغ اٌفى١ٓ فٟرّزذ أعٕبٔٙب األِب١ِخ  ◙

 ٌزغ١ًٙ اٌمجط ػٍٝ اٌفش٠غخ     

 اٌمٕفز 

 ٌٙب أ١ٔبة ؼ٠ٍٛخ ِذثجخ  ◙ػضظػاضضحومػـــــآص
 اٌخٍف١خ ػش٠عخ ٚؼبؽٕخ -2األِب١ِخ ؽبدح  -1اٌعشٚط  ◙
 ٌٙب ِخبٌت ل٠ٛخ ؽبدح ٍِٚز٠ٛخ  ◙

  / اٌزئتإٌّش /األعذ 
  اٌمػ  /اٌىٍت 

 اٌضؼٍت / عجغ اٌجؾش 

ػاضحاسرغظػغواظاتــاضح
ػسردغظاألصــــــــــابعػ

 ؽ١ٛأبد آوالد ػؾت  ◙
 ٌٙبػذد فشدٞ ِٓ األصبثغ)ٚاؽذ أٚصالس( ◙
 ٠غٍف وً إصجغ ِٕٙب ؽبفش لشٟٔ  ◙
 ٙب وج١شح اٌؾغُ ِزى١فخ ٌؽؾٓ اٌؽؼبَ أعٕبٔ ◙

 اٌخ١ً/ اٌخشر١ذ/
 اٌؾ١ّش

 اٌؾ١ّش اٌٛؽؾ١خ

ػاضحـغواظاتػاضحاسرغظ
ػزوجغظاألصــــــــــابعػػ

 ؽ١ٛأبد آوالد ػؾت  ◙
 ٌٙب ػذد صٚعٟ ِٓ األصبثغ  ◙
 ٠غٍف وً إصجغ ِٕٙب ؽبفش لشٟٔ  ◙

 األغٕبَ/اٌّبػض/اإلثً
 اٌضسافخ / اٌغضالْ 

ػغواظاتػـــــــاضح
ػوتغظػـــــــــــاضح

 رؼ١ؼ فٟ اٌجؾبس ٚاٌّؾ١ؽبد  ظخّخؽ١ٛأبد ِبئ١خ  ◙
  ِغبد٠ف ٌٍؼَٛاألِب١ِبْ  ِزؾٛساْ إٌٟ -1اٌؽشفبْ    ◙

 اٌخٍف١بْ   ِزالؽ١بْ )ِخزف١بْ (-2               
 اٌز٠ً أفم١خ   ِشٚؽخ ◙
 رزٕفظ اٌٙٛاء اٌغٛٞ ثبٌشئز١ٓ   ◙
         األعٕبط ِٕفصٍخ                    ◙
 رٍذ ٚرشصغ صغبس٘ب  ◙

 اٌذٌٚف١ٓ/  اٌؾٛد 
  

 ٌٙب صٚط ِٓ اٌمٛاؼغ فٟ وً ِٓ اٌفى١ٓ اٌؼٍٛٞ ٚاٌغفٍٟ  ◙ػارضػـــــــــواضػ
 ٚاألرْ صغ١شح اٌز٠ً ؼ٠ًٛ  ◙

 اْاٌغشر /اٌفأس
 / اٌغٕغبة ا١ٌشثٛع

 اٌغفٍٟ  ٚصٚط ٚاؽذ فٟ اٌفه ٌٙب صٚعبْ ِٓ اٌمٛاؼغ فٟ اٌفه اٌؼٍٛٞ ◙ػاتػــــــــاألرظبغ
  ٚاألرْ ؼ٠ٍٛخ  اٌز٠ً لص١ش ◙

 األسٔت 

 اؼشافٙب األِب١ِخ ِزؾٛسح ألعٕؾخ ؽ١ش اعزؽبٌذ أصبثغ ا١ٌذ ِٓ  ◙ػػاتاذغـــــــاضخغ
 اٌضبٟٔ إٌٝ اٌخبِظ ٚاِزذ اٌغٍذ ِٓ اٌغغُ إٌٝ ِبث١ٓ ٘زٖ األصبثغ 

  رٕؾػ أصٕبء ا١ًٌٍ ثؾىً أعبعٟ  ◙

 اٌخفبػ 

 عٍٟ ؼ٠ًٛ ٌٙب خشؼَٛ ػ ◙ػاضخــــرطوطغاتػ
 رّٕٛ اٌغٕزبْ اٌؼ٠ٍٛزبْ ٌزىٛٔب ِب ٠ؼشف ثٕبثٟ اٌف١ً  ◙

 األف١بي 

 أسلٝ اٌضذ١٠بد ع١ّؼب  ◙ػرئغدغاتػــــــاض
 ٌٙب صٚعبْ ِٓ األؼشاف خّبع١خ األصبثغ  ◙

 ٚاإلثٙبَ ثؼ١ذ ػٓ ثبلٟ األصبثغ     
  فٟ األٔٛاع اٌشال١خ ٌغٙبص اٌؼصجٟ ِزؽٛس اٌّخ وج١ش ٚا ◙

  ٔضٞاٌؾّجب /ا١ٌٍّٛس
 اٌمشد / إٌغٕبط
 اإلٔغبْ / اٌغٛس٠ال 
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 األِضٍخ اٌشرجخ اٌؽٛئ١فخ اٌؽبئفخ اٌؾؼجخ ٌٍّّىخ

 اٌجذائ١بد
      اٌجىز١ش٠ــب اٌمذ٠ّخ   

أٛاع ػذ٠ذح ِٓ اٌجىز١ش٠ب  -إٌٛعزـــٛن     اٌجىز١ش٠ب اٌؾم١م١خ  

د
١ب
ئؼ

ال
ؽ
اٌ

 

 ـــــــــــــــبا١ٌٛع١ٍٕــــــــــــــــــ    ا١ٌٛع١ٍٕــــــــــبد

 اٌذ٠برِٛبد    اٌؽؾبٌت اٌز٘ج١ـخ

 األ١ٌٚبد اٌؾ١ٛا١ٔخ
 األ١ِجب   األ١ِج١ـبد

 اٌزش٠جبٔٛعِٛـــــــــــــــــــــــــب   اٌغٛؼ١بد

 اٌجشا١ِغ١ــــــــــــــــــــــــــــَٛ    اٌٙذث١بد

 اٌجالصِٛد٠ـــــــــــــــــــــــــــَٛ    اٌغشص١ِٛبد

 اٌؽؾبٌت صٕبئ١خ األعٛاغ     اٌؽؾبٌت إٌبس٠خ 

 اٌفؽش٠بد
 ػفٓ اٌخجـــــــــــــــــــــــــــــــض    اٌفؽش٠بد اٌزضاٚع١خ

 اٌجٕغ١ٍ١ـــــــــــــَٛ  -اٌخ١ّشح     اٌفؽش٠بد اٌضل١خ

 ػ١ؼ اٌغــــــــــــــــــــــــــشاة     اٌفؽش٠بد اٌجبص٠ذ٠خ

د 
ــب

جــ
نُ

ا

 

 

 اٌج١ٌٛغ١ف١ٔٛب    بٌت اٌؾّشاءاٌؽؾ

 اٌف١ٛوبط     اٌؽؾبٌت اٌج١ٕخ

 االعج١شٚع١شا -اٌىال١ِذِٚٛٔبط     اٌؽؾبٌت اٌخعشاء

 اٌش٠ؾ١ب  -اٌف١ٛٔبس٠ب     اٌؾضاص٠بد

 اٌٛػبئ١بد

 

 اٌفٛع١ش   اٌغشخغ١بد

 اٌصٕٛثش   ِؼشاح اٌجزٚس

 اٌضٔجك -اٌّٛص -إٌخ١ً  - اٌجصً - حاٌزس - اٌمّؼ -اٌصجبس  راد اٌفٍمخ ِغؽبح اٌجزٚس

 اٌجشرمبي  -اٌٛسد  - اٌمؽٓ - اٌجغٍخ - اٌفٛي  راد اٌفٍمز١ٓ 

ْ
ٛا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

١ـ
ؾ
اٌ

 

 اإلعفٕظ     االعفٕغ١بد)اٌّغب١ِبد(

 اٌغٛفّؼ٠ٛبد
 شعبْاٌّ -ؽمبئك إٌؼّبْ /  لٕذ٠ً اٌجؾش / ا١ٌٙذسا   

 اٌذ٠ذاْ اٌّفٍؽؾخ
 اٌذٚدح اٌؾش٠ؽ١خ / اٌجٍٙبسع١ب / اٌجالٔبس٠ب   

 دٚدح اٌفالس٠ب  - اإلعىبسط    اٌذ٠ذاْ االعؽٛا١ٔخ

 اٌؼٍك اٌؽجٟ - دٚدح األسض    اٌذ٠ذاْ اٌؾٍم١خ

 اٌّفص١ٍبد

 االعزبوٛصا - اٌىبثٛس٠ب -اٌغّجشٞ    اٌمؾش٠بد

 اٌجؼٛض -اٌصشصٛس - اٌغشاد - اٌزثبة -اٌفشاػ -إٌؾً   اٌؾؾشاد

 اٌؼمبسة-ؼٕبوتاٌ   اٌؼٕىج١بد

  44أَ   ِزؼذدحاألسعً

 اٌشخ٠ٛبد

 اٌؾجبس -األخؽجٛغ  /ثٍؼ اٌجؾش/ اٌّؾبس  / اٌجضالبد /اٌمٛلغ     

 ؽٛو١بد اٌغٍذ
 خ١بس اٌجؾش / لٕفز اٌجؾش /ٔغُ اٌجؾش    

د
ــب

ـــ
١ــ

جٍ
ؾ
اٌ

 
 شٞ اٌالِج   األعّبن اٌالفى١خ 

 اٌشآٞ  - اٌمشػ   األعّبن اٌغعشٚف١خ

 اٌجٛسٞ - اٌجٍؽٟ   األعّبن اٌؼظ١ّخ

 اٌغٍّٕذس -اٌعفذػخ    اٌجشِبئ١بد

 اٌؾشثبء  -اٌغٍؾفبح  -اٌضؼجبْ  -اٌغؾ١ٍخ  -اٌجشؿ    اٌضٚاؽف

 اٌؼصبف١ش -اٌجػ -اٌذعبط -إٌغٛس -اٌؾّبَ -اٌصمش -إٌؼبَ    اٌؽ١ٛس

د
ــب

١٠
ضذ

اٌ
 

 لٕفز إًٌّ)أوً إًٌّ اٌؾٛوٟ( -خٍذ اٌّبء)ِٕمبس اٌجػ(   األ١ٌٚخ

 اٌىبٔغبسٚ  اٌى١غ١خ

ـخ
ـــ

ـــ
ـــ

م١
م١

ؾ
اٌ

 

 اٌىغالْ  -اٌّذسع  ػذ٠ّخ األعٕبْ

 اٌمٕفز آوٍخ اٌؾؾشاد

 اٌضؼٍت -عجغ اٌجؾش -اٌزئت  -اٌىٍت  -اٌمػ  -إٌّش -األعذ  آوالد اٌٍؾَٛ

 د٠خاٌؾبفش٠بد فش
 اٌصبثغ

 اٌخشر١ذ -اٌؾ١ّش اٌٛؽؾ١خ  -اٌؾ١ّش -اٌخ١ً 

 اٌؾبفش٠بد صٚع١خ
 اٌصبثغ

 اإلثً -اٌغضالْ  -اٌضسافخ  -اٌّبػض -األغٕبَ 

 اٌذٌٚف١ٓ -اٌؾٛد  اٌؾٛر١بد

 اٌغٕغبة -ا١ٌشثٛع  -اٌغشر  -اٌفأس اٌمٛاسض

 األسٔت األسٔج١بد

 اٌخفبػ اٌخفبؽ١بد

 اٌف١ً ١ِبد اٌخشؼٛ

 اإلٔغبْ -اٌغٛس٠ٍال  -اٌؾّجبٔضٞ -اٌمشدح  -ا١ٌٍّٛس اٌشئ١غ١بد
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ػػاضتطضغالت

ػضجأػاضطضطاءػضتصظغفػاضصائظاتػاضحغظػ؟-1
 رغ١ًٙ دساعخ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ)ثغجت اٌزٕٛع اٌٙبئً ٌٙب( -1    

 رغ١ًٙ اٌزؼشف ػ١ٍٙب -2 
 غّٛػبرٙب اٌّزؾبثٙخ١٠ٚغش اٌزؼشف ػٍٝ وبئٕبد عذ٠ذح ٚإظبفزٙب إٌٝ ِ -3 

ػالػغطتبرػصلػطنػاضتاغجونػواضبعلػظورًاػ؟ػ-2
ط ألْ اٌزب٠غْٛ ٠ٕزظ ِٓ رضٚاط روش إٌّش ٚأٔضٝ األعذ ٚاٌجغً ٠ٕزظ ِٓ رضاٚط روش اٌؾّبس ِغ أٔضٝ اٌؾصبْ ٚ أفشاد ◄

 وً ِّٕٙب ػم١ّخ )غ١ش لبدسح ػٍٝ اٌزضٚاط ٚاٌزىبصش ف١ّب ث١ٕٙب(

ػغاتػرزمػأظؼاػتتحركػباألدواطػ؟الػتصظفػاضغوجضغظاػضطنػاضدوطػ-3
 َٛ ثؼ١ٍّخ اٌجٕبء اٌعٛئٝ ؽزٛائٙب ػٍٝ ثالعز١ذاد خعشاء فزمالجػ◄

ػغطضقػرضىػططضصظػاضبدائغاتػأوضغظػاضظواةػ؟-4
 ألْ خال٠ب٘ب ال رؾٛٞ ٔٛاح ِؾذدح ) ال رؾبغ ِبدرٙب اٌٛساص١خ ثغؾبء ٔٛٚٞ( ط : ◄

ػبغظطاػالػتدتطغعػاضبصتغرغاػاضحػغػغظػذضكػػ؟ػتطغشػاضبصتغرغاػاضػدغطظػسىػاضبغئاتػشادغظػاضظروفػػ-5
 ألْ اٌجىز١ش٠ب اٌمذ٠ّخ رخزٍف ػٓ اٌجىز١ش٠ب اٌؾم١م١خ فٟ رشو١ت اٌغذاس اٌخٍٛٞ ٚاٌغؾبء اٌخٍٛٞط ◄

ػتجطعػاضغوجضغظاتػبغنػبطضػصغاتػاضظباتػواضحغوانػ؟ػ-6
 )وبٌؾ١ٛاْ(  ثبألعٛاغ ألْ ثٙب ثالعز١ذاد خعشاء رمَٛ ثؼ١ٍّخ اٌجٕبء اٌعٛئٟ)وبٌٕجبد( وّب أٔٙب رزؾشن◄

ػاضبحرغظػ؟ػاضحغواظاتػضضدغاتوطاتػأعطغظػصبغرةػضحغاةػ-7
 ألٔٙب ِصذس ٘بَ ٌغزاء األعّبن ٚاٌؾ١ٛأبد اٌجؾش٠خ األخشٜط : ◄

ػغطضقػرضىػذطبظػاضطحاضبػاضظارغظػعذاػاالدمػ؟ػػ-8
 ط : ألٔٙب رىزغت ًٌٛٔب أؽّش الؽزٛائٙب ػٍٝ صجغ أؽّش ثغبٔت صجغ اٌىٍٛسٚف١ً◄

ػقػرضىػاضحزازغاتػاضظباتاتػاضالورائغظػ؟ػغطضػ-9
 ٔجبربد ال رؾزٛٞ ػٍٝ أٔغغخ ٚػبئ١خ ِزخصصخ فٟ ٔمً اٌّبء ٚاٌغزاءط : ألٔٙب ◄

ػظباتاتػأرضغظػتطغشػباألراضيػاضرطبظػواألطاصنػاضظضغضظاضحزازغاتػاضظباتاتػاضالورائغظ(ػسػ:
 رؾزبط إٌٝ اٌشؼٛثخ ثذسعخ وج١شح ٌٍّٕٛ ٚاٌزىبصشألٔٙب   

 ؟  رضىػاضظباتاتػاضورائغظػعذاػاالدمػغطضقػ-10

 اٌخؾت )ٌٕمً اٌّبء ٚاألِالػ(   -1أٔغغخ ٚػبئ١خ ِزخصصخ : رؾزٛٞ ػٍٝ ط : ألٔٙب ◄
 اٌّٛاد اٌؼع٠ٛخ اٌّزىٛٔخ ثبٌجٕبء اٌعٛئٟ(ٔمً ) اٌٍؾبء -2                                                          

ػ؟ػصطاػغطضقػرضىػطعطاةػاضبذورػ)صاضغول(ػعذاػاالدمػبر(ػعذاػاالدمػغطضقػرضىػططراةػاضبذورػ)صاضصظو-11
 ثزٚس٘ب ١ٌظ ٌٙب غالف صّشٞألْ ط : ◄

ػغطضقػرضىػاالدغظجغاتػادمػاضطداطغاتػ؟ػ-12
 ألْ عذاس اٌغغُ ثٗ اٌىض١ش ِٓ اٌضمٛة ٚاٌمٕٛاد◄

ػتصظفػاالدغظجغاتػصحغواظاتػرزمػأظؼاػزغرػطتحرصظػ؟-13
 رعُ اٌم١ًٍ ِٓ اٌخال٠ب اٌّزخصصخ -3     ١ٌظ ٌٙب عذاس خٍٛٞ -2       ٠خ غ١ش رار١خ اٌزغز-1ألٔٙب ط : ◄

ػسمػاضالدطاتػطحاطػبضواطسػبؼاػخالغاػالدطظػ؟ػ-14
 ػٍٝ اٌذفبع ػٓ إٌفظ ٚاصؽ١بد اٌفشائظ ط : رغبػذ٘ب ◄

ػاضجضدػذوصغاتػأرشىػاضالسػارغاتػ)أوػاضجضدػذوصغاتػحضػظػوصلػبغنػاضالسػارغاتػواضغػارغات(ػ؟ػ-15
 ْ اٌغغُ ٌٗ ١٘ىً داخٍٟ صٍت )وبٌفمبس٠بد( وّب أْ عذاس اٌغغُ ِغؽٝ ثأؽٛان ٚصفبئؼ وٍغ١خأل◄
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ػاألدطاكػواضبرطائغاتػواضزواحفػطنػذواتػاضدمػاضباردػ؟-16
ألٔٙب ؽ١ٛأبد ِزغ١شح دسعخ اٌؾشاسح  ال رغزؽ١غ رٕظ١ُ دسعخ ؽشاسح أعغبِٙب فززغ١ش رجؼًب ٌٍج١ئخ اٌّؾ١ؽخ ثٙب  ط :◄

  ِٕٙب ٚرغزّذ ؽشاسرٙب

ػاضطغورػواضزواحفػطنػذواتػاضدمػاضباردػ؟ػ-17
رغزخذَ ؼبلخ اٌغزاء  ؽ١شؽ١ٛأبد ال رزغ١ش دسعخ ؽشاسح أعغبِٙب وض١شا ِغ رغ١ش دسعخ ؽشاسح اٌج١ئخ ط : ألٔٙب ◄

   ٌزؾبفظ ػٍٝ دسعخ ؽشاسح  أعغبِٙب صبثزخ

ػرضلػاضضغدرظػطنػاضبرطائغاتػ)غطضقػرضىػاضبرطائغاتػعذاػاالدم(؟ػ-18
 األؼٛاسا١ٌبفؼخ ػٍٝ ا١ٌبثغخ ٚرزٕفظ ثبٌشئبد ٚاٌغٍذأِب ثبٌخ١بؽ١ُ  رؼ١ؼ فٟ اٌّبء رزٕفظ أؼٛاس٘ب اٌغ١ٕ١ٕخألْ ط : ◄

ػتتظغسػاضطغورػبرئاتػغتصلػبؼاػاصغاسػعوائغظػ؟ػ-19
 نكًٛبد إظبفٛخ يٍ انٕٓاء أثُبء انؽٛشاٌ  ٕٓائٛخ رؼًم كًخبصٌان  كٛبطألٌ األط : ◄

 ج : نزغبػذْب ػهٗ انؽٛشاٌ ◄  اضوزنػ؟رظامػاضطغورػطجوسظػخغغغظػػ-20

ػرظطظػاضػصػررغضظػسيػاضطغورػ؟-12
 رحشك األخُحخ أثُبء انؽٛشاٌ ج : نزثجٛذ انؼعالد انصذسٚخ انقٕٚخ انزٙ ◄

ػخضدػاضطاءػطنػاضثدغغاتػرزمػأنػأظثاهػتبغضػ؟خضدػاضطاءػحضػظػوصلػبغنػاضطغورػواضثدغغاتػ؟-22
 فزؾخ ِغّغ إلخشاط اٌجٛي ٚاٌجشاص ٌٙبوّب أْ  ػ١ٍٗ رعغ ث١عب رشلذال رٍذ ٚإّٔب ٠ؾجٗ اٌؽ١ٛس :ألْ أٔضبٖ ◄

 رشظغ صغبس٘ب ِٓ غذد صذ١٠خ ػٍٝ ثؽٕٙب ألْ األٔضٝ إال أٔٗ ِٓ اٌضذ١٠بد   ٚاٌج١ط

 ألْ سؽُ األَ ال ٠ؾزٜٛ ػٍٝ ِؾ١ّخ ◄؟  تضدػأظثىػاضصاظجاروػصعارًاػظاشصظػاضتصوغن-23

ػوجودػصغسػأدغلػبطنػاضصاظجاروػ؟ػ-24
 ٌؾ١ٓ اوزّبي ٔٛ٘ب ِٓ غذد٘ب اٌضذ١٠خ األٔضٝ اٌصغبس ٌزشظغ  ١ٗفٗ رؾفظ◄

ػ؟ػرضىػذصلػطضػاطػاضغصغنػسيػضضػظغذػدظانػاألطاطغظاألتطتدػ-25
 )انحؾشاد(نزغٓٛم انقجط ػهٗ انفشٚغخ◄

ػاضرغئدغاتػأرشىػاضثدغغاتػ؟-26
 فٙ األَٕاع انشاقٛخندٓبص انؼصجٙ يزؽٕس ألٌ فٛٓب انًخ كجٛش ٔا◄ 

 ؼشاف خًبعٛخ األصبثغ ٔاإلثٓبو ثؼٛذ ػٍ ثبقٙ األصبثغ نٓب صٔخبٌ يٍ األ ◙

ػالػتخضعػاضغغروداتػواضغغروغداتػواضبرغوظاتػضططضغظػاضتصظغفػ؟-27
 )أ٘ أَٓب نٛغذ كبئُبد حٛخ حقٛقٛخ(ج  ألَٓب ردًغ ثٍٛ خصبئص انكبئُبد انحٛخ ٔاألؽٛبء غٛش انحٛش  ◄

 أركش أًْٛخ كاًل يٍ : 

 انؼهًبء فٙ انزؼشف ػهٗ انكبئُبد انحٛخ ٔعٛهخ رغبػذػاضطغتاحػاضتصظغغى

 يصذس ْبو نغزاء األعًبك ٔانحٕٛاَبد انجحشٚخ األخشٖػاضدغاتوطات

 فٙ صُبػخ اندجٍ  ٚغزخذوٚغزخشج يُّ إَضٚى ػرغنػاضخبز

 )يعبد حٕٛ٘( انز٘ ُٚزح انجُغٛهٍٛػاضبظدضغوم

 ثؼط ثؼط إَٔاػّ رغزخذو كغزاء نإلَغبٌػرغشػاضعراب

 رزحشك ثٓب انهحًٛبد كبأليٛجب ػاذبظاألشـــدامػاضص

 رزؾشن ثٙب اٌٙذث١بد وبٌجشا١ِغ١َٛ   األعداب
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 ٔانٕٛخهُٛبد كبنٕٛخهُٛب  رزحشك ثٓب كم يٍ انغٕؼٛبد )كبنزشٚجبَٕعٕيب(ػاألدواطػ

 ٔثؼط انؽحبنت انُبسٚخ كبنؽحبنت ثُبئٛخ األعٕاغ

 يٍ األعُبٌ ٚغزخذو نهزغزٚخ   ػعٕ ٚؾجّ انهغبٌ فٙ انشخٕٚبد ٚحًم صفٕفًبػ: اضدغنػ)اضطغتات(

 ٚدش٘ داخم األٔػٛخ انذيٕٚخ فٙ دٔسح يغهقخ نٛغز٘ خًٛغ أػعبء اندغى ثبنغزاء ٔاألكغدٍٛ ػاضدمػسىػاضغػارغات

 فٟ اٌؼَٛ ٚاٌؽفٛ حغبػذٌٍّداخً اٌغغُ رٛعذ ػاضطثاظظػاضؼوائغظػ

 خصٛثزٙباٌزشثخ ٚرؼًّ ػٍٝ ر٠ٛٙزٙب ٚص٠بدح  رؼ١ؼ فٟ أٔفبق داخًػدغدانػاألرضػ

 زٓب ثؼط ؽٕكٛبد اندهذرزحشك ثٕاعؽ رشاكٛت ؽجٛٓخ ثبنًًصبدػاألقذاو األَجٕثٛخ

 انٕٓاء أثُبء انؽٛشاٌ نكًٛبد إظبفٛخ يٍ  رؼًم كًخبصٌ بنشئزٍٛ فٗ انؽٕٛسصم ثرزػاألصغاسػاضؼوائغظػ

 ٌٍجشِبئ١بد   األعّبن اٌؼظ١ّخ ٚاٌغعشٚف١خ ٚاألؼٛاس اٌغ١ٕ١ٕخاٌمؾش٠بد ٚرزٕفظ ثٙب وً ِٓ ػاضخغاذغمػ

 ٠زٕفظ ثٙب وً ِٓ اٌؾؾشاد ِٚزؼذدح األسعً ٚثؼط اٌؼٕىج١بد ػاضػصغباتػاضؼوائغظػ

 ٠زٕفظ ثٙب ثؼط اٌؼٕىج١بد ػاضرئاتػاضصتابغظػ

 

 يشض انُٕو ٚغججّ انزشٚجبَٕعٕيب -0 اركش يغجت األيشاض انزبنٛخ :

  يشض انًالسٚب ٚغججّ انجالصيٕدٕٚو -0                                      

  

 

   

 

 

 


