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 يشكض ظًبٌ خىدح واػزًبد يؤعغبد انزؼهُى انؼبنٍ

 انًؼبَُش وانًزطهجبد األكبدًَُخ نهجشَبيح انزؼهًٍُ

 

 ( يؼهىيبد ػبيخ : 1
 

 أعى انًمشس انذساعٍ وسيضِ
 

 ( 306س.ض  خجش خطٍ )
 

 َبيح انزؼهًٍُأعى انجش
 

 دٌج٣ًُُٞٞ ك٣َ٤جء
 

 انمغى / انشؼجخ انزٍ رمذو انجشَبيح
 

 ث٣ٌُج٤ٝجس
 

 األلغبو انؼهًُخ راد انؼاللخ ثبنجشَبيح
 

 ثالفٚجء, ث٣ٌُج٤ٝجس, ثُل٣َ٤جء

 

 انغبػبد انذساعُخ نهًمشس
 

 ّجػز ٣ٌٜٕج   16ّجػجس ثّذٞػ٤ج  ,  4

 

 انهغخ انًغزخذيخ فٍ انؼًهُخ انزؼهًُُخ
 

 ثُؼٌد٤زثُِـز 

 انفصم انذساعٍ
 

 ألٍٝ ثُلَٚ

 

 يُغك انجشَبيح
 

 دج٤ًٌ ػٌٔ ٤ّٔز. أ

 

 ربسَخ وخهخ اػزًبد نهًمشس
 

 

 

 ػوه ثُْجػجس ثألّذٞػ٤ز :  .1.1 

 

 ثُٔؾٔٞع  ثُضو٣ًخ   ثُٔؼجَٓ     ثُٔقجٌٝثس 

 

 : ( أهذاف انًمشس2

 .إهًثى ثُؼالهز د٤ٜ٘جإدٌثٍ أ٤ٔٛز ثُضلجَٝ دجُْ٘ذز ُِلٌٝع ثُؼ٤ِٔز ثالمٌٟ ٝ  .1   

 ػٌٛ ثُوٞثػو ثألّج٤ّز ُِؾذٌ ٝصطذ٤وجصٜج ثُٜٔٔز.  .2   

 ثًضْجح ثُٜٔجًثس ث٣ٌُج٤ٝز ثُؼوه٣ز ٝثُؾذ٣ٌز ٜٝٓجًثس ثُضل٤ٌٌ ثُؼج٢ُ ك٢ فَ ثٌُٖٔالس ثُق٣ٞ٤ز   .3   

 ٝثالؽضٔجػ٤ز.         

 ُٜٔجًثس ثُالٍٓز ُقَ ثُٖٔجًَ.ثُٔ٘طو٢ ث٤ُِْْ ٝثُلؼجٍ ٝثًضْجح ث ثًضْجح ثُووًر ػ٢ِ ثُضل٤ٌٌ .4   

   

 ( يخشخبد انزؼهى انًغزهذفخ:3

 أ. انًؼشفخ وانفهى

 ثّض٤ؼجح ٓلّٜٞ ثُٔٚلٞكجس ٝهًثّز أٗٞثػٜج , إؽٌثء ثُؼ٤ِٔجس ث٣ٌُج٤ٝز ثُٔنضِلز ٝإ٣ؾجه ثُٔؼٌُٞ.  1أ.

 صؼ٣ٌق ٓلّٜٞ ثُٔقوهثس ٝمٞثٜٙج ٝإ٣ؾجه ٓؼٌُٞ ثُٔٚلٞكز دجّضنوثّ ثُٔقوهثس.  2أ.
 

 3أ.
ُضؼٌف ػ٢ِ أٗظٔز ثُٔؼجهالس ثُنط٤ز ك٢ ػور ٓضـ٤ٌثس ٌٟٝم فِٜج , دؼٜ ثُ٘ضجةؼ ػٖ أٗظٔز ثُٔؼجهالس ثُنط٤ز ث

 ٝهجد٤ِز ثالٗؼٌجُ ُِٔٚلٞكجس.

2- - 4
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 صؼ٣ٌق ثُلٞجء ثالصؾج٢ٛ ,مٞثٗ ثُلٞجء ثالصؾج٢ٛ ٝصطذ٤ن ثُؼ٤ِجس ث٣ٌُج٤ٝز ػ٤ِٚ. 4أ.
 

 5أ.
ثُٔٚلٞكز ث٢ُ ثًُٚٞر ثُوط٣ٌز , هًثّز ٓضؼوهر ثُقوٝه ُِٔٚلٞكجس  صؼ٣ٌق ثُٔضؾٜجس ثُيثص٤ز ٝثُو٤ْ ثُيثص٤ز , صق٣َٞ

 ثُو٤ْ ثُيثص٤ز.
 

 ة. انًهبساد انزهُُخ 

 ٜٓجًر ثُطالهز ٝثٌُٔٝٗز ٝثُض٤ٝٞـ 1ة.

 ثُووًر ػ٢ِ ثُضل٤ٌٌ ثإلدوثػ٢ ٝثُٞٙق. 2ة.

 ٜٓجًر ثٌُْػز ك٢ ثُض٤٤َٔ ٝإٙوثً ثألفٌجّ. 3ة.

 ٜٓجًر ثالّض٘ضجػ ٝثُٔوجًٗز. 4ة.

 ٜٓجًر فَ ثٌُٖٔالس ٝثُضؼ٤ْٔ. 5ة.

 

 ج. انًهبساد انؼهًُخ وانًهُُخ 

 ثُضؼٌف ػ٢ِ ثُٔلج٤ْٛ ٝثُوٞثػو ٝثُ٘ظ٣ٌجس ٖٝٓ عْ ثُضطذ٤ن ك٢ ْٓجةَ ػ٤ِٔز ٝف٤جص٤ز ٓض٘ٞػز. 1ج.

 ثّضنوثّ ثألؽَٜر ثإلٌُض٤ٌٗٝز ًجُقٞث٤ّخ ثُٔضطًٞر. 2ج.

 ٤ْٔ دٌثٓؼ ثُقجّٞح ث٣ٌُج٤ٝز.ثّضنوثّ ثُضو٤٘ز ثُقو٣غز ك٢ ثالصٚجٍ ٝثُضٞثَٙ .صٚ 3ج.

 ص٤ْٔٚ دٌثٓؼ ثُقجّٞح ث٣ٌُج٤ٝز. 4ج.

 

 د. انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ 

 ٜٓجًر ثُؼَٔ ثُضؼج٢ٗٝ , ٝ إصنجه ثُوٌثً ثُؾٔجػ٢. 1د.

 ٜٓجًر ثُضٞثَٙ ثُلؼجٍ ٝثُضلجٝٛ. 2د.

 ٜٓجًر صوذَ ثُ٘وو ٖٓ ث٥م٣ٌٖ. 3د.

 ٜٓجًر صقَٔ ثُْٔؤ٤ُٝز ٝإٗؾجؿ ثُؼَٔ. 4د.

 ٜٓجًر ثػضٔجه ثُٜٔ٘ؼ ث٣ٌُج٢ٝ ك٢ ثُضؼجَٓ ٓغ ثُْٔجةَ ثُق٤جص٤ز. 5د.

 

 (  يحزىي انًمشس:4

  رًبسٍَ يؼًم   يحبظشح ػذد انغبػبد  انًىظىع انؼهًٍ 

 2 / 3 6 صؼ٣ٌق ثُٔٚلٞكجس ٝثُؼ٤ِٔجس ػ٤ِٜج

 3 / 5 10 أٗٞثع ثُٔٚلٞكجس ٝمٞثٜٙج

 1 / 3 6 إ٣ؾجه ٓؼٌُٞ ثُٔٚلٞكز

 1 / 2 4 ٜج ثُٔقوهثس ٝمٞثٙ

 1 / 2 4 ثّضنوثّ ثُٔقوه ك٢ إ٣ؾجه ٓؼٌُٞ ثُٔٚلٞكز ثٌُٔدؼز
 2 / 4 8 ثٗظٔز ثُٔؼجهالس ثُنط٤ز ٝفُِٜٞج 

 1 / 2 4 ثُلٞجء ثالصؾج٢ٛ 

 1 / 2 4 ثُو٤ْ ثُيثص٤ز ٝثُٔضؾٜجس ثُيثص٤ز 

 

 ( طشق انزؼهُى وانزؼهى 5

 ثُٔقجٌٝر ثُضلجػ٤ِز , ثُٔ٘جهٖز ٝثُقٞثً. .1    

 ثُضؼِْ ثُضؼج٢ٗٝ ثإلصوج٢ٗ. .2    

 ثُضؼِْ ثالٌُض٢ٌٗٝ ٝثالًضٖجف ثُٔٞؽٚ.  .3    

 فَ ثٌُٖٔالس دطٌم ػ٤ِٔز. .4    
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 ( طشق انزمُُى6

 يالحظبد  انُغجخ انًئىَخ  ربسَخ انزمُُى طشق انزمُُى  س.و

 %20ثمضذجً صؼ٢ٞ٣ٞ عجُظ   %20  أٍٝثٓضقجٕ ٗٚل٢  1

  %20  ٓضقجٕ ٗٚل٢ عج٢ٗث 2

  %60  جٕ ثُٜ٘جة٢ثالٓضق 3

  %100  ثُٔؾٔٞع  

 

 ( خذول انزمُُى : 7

  انزبسَخ أعهىة انزمُُى  سلى انزمُُى 

 ثٌُٖٜ ثُوًث٢ّ ثألٍٝ ُِلَٚ ثُوًث٢ّ ثمضذجً صق١ٌ٣ٌ انزمُُى األول

 ثٌُٖٜ ثُوًث٢ّ ثُغج٢ٗ ُِلَٚ ثُوًث٢ّ ثمضذجً صق١ٌ٣ٌ انزمُُى انثبٍَ

 ثٌُٖٜ ثُوًث٢ّ ثُغجُظ ُِلَٚ ثُوًث٢ّ ٢ثمضذجً صق١ٌ٣ٌ صؼ٣ٞٞ انزمُُى انثبنث

 

 ( انًشاخغ وانذوسَبد :8

 يكبٌ رىاخذهب  انًؤنف  انُغخخ  انُبشش   ػُىاٌ انًشاخغ 

     ٓيًٌثس ثُٔوًٌ

 ثٌُٔضذز ثُؾجٓؼ٤ز ه. ًٓٞجٕ ؽ٤ٜٔٚ ثُؾ٤ٌ ثُٔذ٠ْ   ثٌُضخ ثُوًث٤ّز ثُٔوًٌر
 

  ًضخ ْٓجػور
 

 هثً ثٌُضجح ثُؾو٣و ثُٔضقور

 

 نط٢ثُؾذٌ ثُ

 ثُطذؼز ثأل٢ُٝ

 ه. ثَُٝثّ أفٔو هُز

 ه. أدٞػؾ٤ِز ٓقٔو فْٖ

 ه. م٤ِلز ثُٜجه١ ٌٗٚ

 

 ثٌُٔضذز ثُؾجٓؼ٤ز

 

 ( اإليكبَُبد انًطهىثخ نزُفُز انًمشس: 9

  يالحظبد                                اإليكبَُبد انًطهىثخ رىافشهب  س.و 

 ّذًٞر , ّذًٞر ثٌُض٤ٌٗٝز أهالّ,  ؽٜجٍ ػٌٛ د٤جٗجس هجػجس هًث٤ّز ٓؾَٜر 1

  ٓؼجَٓ فٞث٤ّخ 2

  أؽَٜر فجّٞح ٓضطًٞر  3

  د٤ز ٣ًج٤ٝزٞدٌثٓؼ فجّ 4

  ص٤َْٜ ثُؼَٔ ث٤ُٔوث٢ٗ 5

 

 

 . ٤ّٔز ػٌٔ  دج٤ًٌأ      أعزبر انًبدح :  

 ه. د٤ٌٖ م٤ِلز أد٣ٍٞو   يُغك انجشَبيح : 

   ه. كط٤ٔز ٗٞؿ ٍهٟٞ        سئُظ انمغى: 

 ّ 10/2018/ 1           انزبسَخ :   

 

 


