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 1انظفسخ 

 
  

 
      

 وطف انجرَبيح األكبدًٍَ        

 

وتطورها خالل االزمنة  فهم تطور الكائنات الحية وعالقتها ببعضها البعضدراسة المتحجرات الالفقرية وتشخيصها و 
 وعالقتها بالبيئة التي تعيش فيها. الجيولوجية 

 

 عبيؼخ رُ لبس عغخ انزؼهًْْخانًؤ .1

 انغٌْنٌعْب انزطجْمْخ / انًشكض  ؼهًِانمغى ان .2

اً اعى انجشنبيظ األكبدًِّ  .3

 انًينِ 
 ػهٌو عٌْنٌعْب رطجْمْخ

 ثكهٌسٌّط ػهٌو عٌْنٌعْب رطجْمْخ اعى انشيبدح اننيبئْخ  .4

  :اننظبو انذساعِ  .5
 عنٌُ /يمشساد /أخشٍ 

 عنٌُ

 RSC انًؼزًذ   ثشنبيظ االػزًبد .6

  انًؤصشاد انخبسعْخ األخشٍ  .7

  ربسّخ إػذاد انٌصف  .8

 أىذاف انجشنبيظ األكبدًِّ .9

 رضًّذ انطهجخ ثبنًؼهٌيبد االعبعْخ ًانزؼهى فِ ؽمم انؼهٌو انصشفخ -1

 رؼشّف انطبنت ثبنًجبدُء األعبعْخ نهغٌْنٌعْب انزطجْمْخ ًأىًْزيب دػى االلزصبد انٌغنِ. -2

زغشّجْخ ًانزطجْمْخ نهطهجخ ين خالل انًٌاظْغ انؼًهْخ ًانًخزجشاد يغزنذ ػهَ اكغبة ًرطٌّش انًيبساد ان -3

 انؼهٌو انغٌْنٌعْخ  ًانًجبدا انؼهًْخ

رطٌّش لبثهْخ انطبنت فِ انجؾش ًانزؾشُ ًاّغبد انؾهٌل ًرضًّذه ثغْبلبد انجؾش انؼهًِ ين خالل يٌظٌع  -4

 يششًع انزخشط.

 انؼًم يشرجػ ثنمبثخ انغٌْنٌعْْن. رٌفْش رؼهْى يزٌافك يغ اؽزْبعبد عٌق -5
 

 انًطهٌثخ ًغشائك انزؼهْى ًانزؼهى ًانزمْْى جشنبيظيخشعبد ان  .11
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  االىذاف انًؼشفْخ  - أ
 رًكْن انطهجخ ين انٌصٌل انَ دسعبد انًؼشفخ انؼهًْخ ًانًخزجشّخ انؼهْب.       -1أ

 ريب. رًكْن انطهجخ ين انؾصٌل ػهَ يجبدا انغٌْنٌعْب انزطجْمْخ ًرطجْمب -2أ

 رًكْن انطهجخ ين انؾصٌل ػهَ انًؼشفخ فِ كْفْخ اّغبد انًفشداد انًنيغْخ ثبنًصبدس انؼهًْخ.  -3أ

 رًكْن انطهجخ فِ كْفْخ اعزخذاو ػهٌو انؾبعٌة فِ رؾهْم انًؼهٌيبد انجؾضْخ. -4أ

 اعزخذاو انًخزجشاد انؼًهْخ فِ سفغ انغبنت انزغشّجِ نهطهجخ. -5أ

 جشنبيظ نخبصخ ثبنا ْخانًيبسار األىذاف –ة 

 ايزالكو شيبدح االػذادّخ نهفشع انؼهًِ. -1ة 

 انمذسح ػهَ اعشاء انزغبسة ًرؾهْم انجْبنبد ًرفغْشىب.  – 2ة 

                انمذسح ػهَ انًغبىًخ انفؼبنخ ًانؼًم ثشكم عًبػِ يغ يمذسرو ػهَ اعزخذاو انزكنٌنٌعْب انؾذّضخ  – 3ة         

 ًْْخ انؾذّضخ.ًفيى انٌعبئم انزؼه
 غشائك انزؼهْى ًانزؼهى      

 رضًّذ انطهجخ ثأعبعْبد انؼهٌو انصشفخ اننظشّخ ين خالل انًؾبظشاد انًنيغْخ. -1

 رطٌّش لبثهْخ انطهجخ ػهَ رؾهْم ًينبلشخ اننزبئظ ين خالل انؾهمبد اننمبشْخ. -2

 إلداء انزغبسة انًخزهفخ.رضًّذ انطهجخ ثًجبدا انجؾش انؼهًِ ين خالل انًخزجشاد انؼًهْخ  -3

 ثنبء شخصْخ انطبنت انؼهًْخ ين خالل رشغْؼو ثئنمبء يؾبظشاد ًانًشبسكخ ثبنًؤرًشاد انطالثْخ. -4
 غشائك انزمْْى      

 االخزجبساد انٌْيْخ نهًٌاد اننظشّخ ًانؼًهْخ. -1

 االخزجبساد انشيشّخ نهًٌاد ثأعئهخ يزنٌػخ نهًٌاد اننظشّخ ًانؼًهْخ. -2

 ٌاعجبد انجْزْخ.ان -3

 ركهْف انطهجخ ثبنمْبو ثبألػًبل انؼهًْخ انفشدّخ. -4
 انٌعذانْخ ًانمًْْخ . األىذاف -ط

 غشػ االعئهخ انًزنٌػخ انًغزٌٍ داخم انًؾبظشاد اننظشّخ ًانؼًهْخ. -1ط         

 بنبد.رؾهْم ًينبلشخ انجْبنبد انًزٌفشح اً اعشاء رغبسة يؼْنخ نهؾصٌل ػهَ انًضّذ ين انجْ -2ط

 البيخ ؽهمبد نمبشْخ نغشض رؾفْض عشػخ انطهجخ ػهَ انزفكْش ًاالعزنزبط. -3ط

 البيخ عفشاد ػهًْخ خبسط انغبيؼخ نالغالع ػهَ انظٌاىش انغٌْنٌعْخ. -4ط   

 غشائك انزؼهْى ًانزؼهى     

 

 

 

 
 غشائك انزمْْى    

 انؼصف انزىنِ. -1

 االعئهخ انغشّؼخ ًاالعٌثخ انغشّؼخ. -2

 رجبدل االدًاس. -3

 انزطجْك انؼًهِ نألفكبس ًانمٌانْن اننظشّخ. -4

 اعزخذاو ًعبئم االّعبػ انًشئْخ ًانًغًٌػخ. -5
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 انًيبساد انؼبيخ ًانًنمٌنخ )انًيبساد األخشٍ انًزؼهمخ ثمبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌس انشخصِ(. -د 

 انمذسح ػهَ انزؾكى ثبنٌلذ. -1د

 ؼهًْخ.كْفْخ اداسح ؽم انًشبكم ان -2د

 ييبساد انزفكْش ًانزؾهْم ًالعزنزبط. -3د

 ييبساد اعزخذاو انزكنٌنٌعْب انؾذّضخ. -4د

 غشائك انزؼهْى ًانزؼهى          

 دًساد فِ انزنًْخ انجششّخ ًانزخطْػ انزارِ ًاداسح انٌلذ. -1

 ؽهمبد نمبشْخ فِ اسشبداد انغاليخ انًينْخ. -2

 اد انطهجخ فِ كْفْخ رؾهْم ًاخشاط االشكبل ًعذًنخ انجْبنبد.البيخ دًساد ثبإلؽصبء نزطٌّش لذس -3

 رضًّذ انخجشاد انؼًهْخ ثأعيضح ػهًْخ يزطٌسح رزنبعت يغ انزطٌّش انؾبصم فِ يغبل انزكنٌنٌعْب. -4
 غشائك انزمْْى          

 ينؼ دسعبد نالنزضاو ثزٌلْزبد انؾعٌس ًااليزؾبنبد. -1

 يْغ انجؾضْخ داخم انًخزجشاد ًرمْْى افعم اننزبئظ.اعشاء يمبسنخ ػهًْخ ثْن نزبئظ انًغب -2

 اخزْبس افعم ثؾٌس انزخشط نهًشبسكخ فِ انًؤرًشاد انطالثْخ انؼهًْخ انغنٌّخ. -3

 اخزْبس انغبنت انزغشّجِ نهطهجخ داخم انًخزجش ًاخزْبس افعم انًيبساد ثبعزخذاو انزكنٌنٌعْب انؾذّضخ. -4
 ثنْخ انجشنبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أً انًغبق ًمشس أً انًغبقسيض ان انًشؽهخ انذساعْخ 

 ػًهِ     نظشُ      

 2 2 يزؾغشاد الفمشّخ   انضبنْخ

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 انزخطْػ نهزطٌس انشخصِ .12

 انًٌعٌدح فْيب. ّؼًم انمغى ػهَ انًشاعؼخ انذًسّخ انفكشّخ انؼهًْخ نهمغى, ًّؼًم ػهَ عذ انشٌاغش -1

 ًظغ خطخ ػهًْخ رزعًن البيخ دًساد رذسّجْخ نًنزغجِ انمغى فِ انًغبالد انًخزهفخ. -2

 ؽش ًرشغْغ ينزغجِ انمغى ػهَ انًشبسكخ فِ انذًساد انزذسّجْخ. -3

رصًْى اعزًبساد رمْْى نـ أ( رمْْى انطبنت نهزذسّغِ ًانًنيظ انذساعِ. ة( رمْْى انزذسّغِ إلداء سئْظ  -4
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    مغى. ط( رمْْى سئْظ انمغى نهمغى رارْب. د( اعزًبسح رمْْى انزذسّغِ انًزًْض ًانًٌظف انًزًْض.  ان

 انًؼيذ(األنظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهْخ أً  غ)ًظيؼْبس انمجٌل  .13

 اػزًبد نظبو انمجٌل انًشكضُ انًمش ين لجم ًصاسح انزؼهْى انؼبنِ ًانجؾش انؼهًِ. -1

ْخ انغغًْخ ًانؼمهْخ ًانٌعذانْخ ين عاليخ اننطك ًانهغخ ًكزنك انشغجخ ًااللجبل ػهَ انًؤىالد انشخص -2

 انزخصص.

 أىى يصبدس انًؼهٌيبد ػن انجشنبيظ .14

 انكزت انًنيغْخ انًمشح ين انٌصاسح ًانيْئخ انمطبػْخ نؼًذاء كهْبد انؼهٌو.  -1

 .كزت يغبػذح يزٌفشح فِ يغبنْخ انمغى ًكزنك يكزجخ كهْخ انؼهٌو -2

 .انغٌْنٌعْب انزطجْمْخانٌْرٌْة انزُ ٌّظؼ خطٌاد انزغبسة انًؼزًذح فِ يخزجشاد لغى  -3

انطبنت نفغو ين خالل االغالع ػهَ االنزشنْذ )يٌاظْغ راد صهخ( ًىٌ يٌعٌد ثكضشح ًعيم  -4

 انزؾًْم ًيزٌفش ًثبنهغخ انؼشثْخ ًاالنكهْضّخ.
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 يخطظ يهبراد انًُهح

 ثؼبد انًمبثهخ نًخرخبد انزؼهى انفردَخ يٍ انجرَبيح انخبضؼخ نهزمُُىَرخً وضغ اشبرح فٍ انًر

 يخرخبد انزؼهى انًطهىثخ يٍ انجرَبيح 

انطُخ / 

 انًطزىي
ريس 

 انًمرر
 أضبضٍ اضى انًمرر

أو 

 اخزُبرٌ

 ُخانًهبراراألهذاف  خ ُانًؼرفاألهذاف 

 جرَبيح انخبطخ ثبن

األهذاف انىخذاَُخ 

 وانمًُُخ 
وانزأهُهُخ  براد انؼبيخانًه

انًهبراد األخري  )انًُمىنخ

انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف 

 (وانزطىر انشخظٍ
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

يمرراد  انثبَُخ

 انمطى
يزسدراد 

 الفمرَخ
انزؼرف ػهً  اضبضٍ

 انًزسدراد
يؼرفخ 

كجفُخ 

رشخُض 

انًزسدرا

 د

يؼرف كجفٍ 

رسذَذ 

االزيُخ 

خُخ اندُىنى

انًررجطخ 

 ثبنًزسدرا

رسذَذ 

انجُئبد انزٍ 

 رزىاخذ فُهب 

َكىٌ 

انطبن

ة 

خبهس

ا 

الض

رمجبل 

يؼهى

يبد 

خذَذ

ِ 

انزؼر

ف 

ػهً 

اَىا

ع 

انًز

زدر

 اد

انمذر

ح 

ػهً 

انزش

خُ

ص 

ورس

نُم 

انُزب

 ئح

انزؼر

ف 

ػهً 

كُفُخ 

رىز

َغ 

انًز

زدر

اد 

ضً

 ٌ

انجُئب

 د

طرذ 

االض

ئهخ 

انًز

َىػ

ح 

داخم 

انًسب

ضرا

 د

يؼر

فخ 

انًز

زدر

اد 

ور

طُُ

 فهذ

رسف

َس 

انًُب

لشب

د 

ػُذ 

رشخ

َض 

انًز

زدر

 اد

انزؼر

ف 

ػهً 

طجُؼ

ح 

انجُئب

د 

انزر

ضُج

َخ 

انًزؼ

نمخ 

ثزىا

خذ 

انًز

زدر

 اد

انزؼر

ف 

ػهً 

اضب

ضُب

د 

درا

ضخ 

انًز

زدر

 اد

رثظ 

انًفب

هُى 

االضب

ضُخ 

ثبنُزب

ئح 

انؼًه

 َخ

انزؼر

ف 

ػهً 

انًفب

هُى 

اندذ

َذح 

فٍ 

درا

ضخ 

انًز

زدر

 اد

َكىٌ 

انطبنت 

بهسا خ

الضزمجبل 

يؼهىيبد 

 خذَذِ
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 ًىرج وطف انًمررَ

 

 وطف انًمرر

 

 

 عبيؼخ رُ لبس  انًؤعغخ انزؼهًْْخ .1

    لغى انغٌْنٌعْب انزطجْمْخ / انًشكض ؼهًِ انمغى ان .2

 يزؾغشاد الفمشّخ اعى / سيض انًمشس .3

 يخزجشاد دسًط نظشّخ +  أشكبل انؾعٌس انًزبؽخ .4

  فصم اًل انفصم / انغنخ .5

  )انكهِ(ػذد انغبػبد انذساعْخ  .6

 19/5/2119 ربسّخ إػذاد ىزا انٌصف  .7

 أىذاف انًمشس .8

  نؼهى انًزؾغشاد رضًّذ انطهجخ ثبنًؼهٌيبد االعبعْخ  -1

 فيى انطهجخ نكْفْخ رطٌس انكبئنبد انؾْخ ًػاللزيب يغ ثؼعيب انجؼط فِ انغهى انضينِ رطٌّش  -2

 اكغبة انطهجخ انًيبساد انزطجْمْخ ًانزغشّجْخ ين خالل انًٌاظْغ انؼًهْخ ًانًخزجشاد -3

 رؼشّف انطهجخ ثبؽذس انًغزغذاد فِ يْبدّن انؼهٌو انًخزهفخ ًانزكنٌنٌعْب-4

 رطٌّش لبثهْخ انطبنت فِ انجؾش ًرضًّذه ثًنيغْخ انجؾش انؼهًِ ين خالل يٌظٌع انزمشّش -5

 االعزنزبط ًانزؾهْم ًانشثػ ثْن انًؼهٌيبد رطٌّش لذسح انطبنت فِ  -6

 رضًّذ انطبنت ثبنًؼهٌيبد االعبعْخ نهجؾش انؼهًِ -7

 
 

ائنات الحية وعالقتها ببعضها البعض وتطورها دراسة المتحجرات الالفقرية وتشخيصها وفهم تطور الك

 خالل االزمنة الجيولوجية  وعالقتها بالبيئة التي تعيش فيها.

 ًغشائك انزؼهْى ًانزؼهى ًانزمْْى ًمشسبد انيخشع .11
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  ىذاف انًؼشفْخ األ -أ
 رًكْن انطهجخ ين انٌصٌل انَ دسعبد انًؼشفخ انؼهًْخ ًانًخزجشّخ انؼهْب.       -1أ

 خ ين انؾصٌل ػهَ يجبدا انغٌْنٌعْب انزطجْمْخ ًرطجْمبريب. رًكْن انطهج -2أ

 رًكْن انطهجخ ين انؾصٌل ػهَ انًؼشفخ فِ كْفْخ اّغبد انًفشداد انًنيغْخ ثبنًصبدس انؼهًْخ.  -3أ

 رًكْن انطهجخ فِ كْفْخ اعزخذاو ػهٌو انؾبعٌة فِ رؾهْم انًؼهٌيبد انجؾضْخ. -4أ

 فغ انغبنت انزغشّجِ نهطهجخ.اعزخذاو انًخزجشاد انؼًهْخ فِ س -5أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ْخانًيبساراألىذاف   -ة 

 ايزالكو شيبدح االػذادّخ نهفشع انؼهًِ. -1ة 

 انمذسح ػهَ اعشاء انزغبسة ًرؾهْم انجْبنبد ًرفغْشىب.  – 2ة 

                انؾذّضخ انمذسح ػهَ انًغبىًخ انفؼبنخ ًانؼًم ثشكم عًبػِ يغ يمذسرو ػهَ اعزخذاو انزكنٌنٌعْب  – 3ة 

 ًفيى انٌعبئم انزؼهًْْخ انؾذّضخ.

 غشائك انزؼهْى ًانزؼهى      

 

 

 

 
 غشائك انزمْْى      

 

 

 

 
 األىذاف انٌعذانْخ ًانمًْْخ  -ط

 غشػ االعئهخ انًزنٌػخ انًغزٌٍ داخم انًؾبظشاد اننظشّخ ًانؼًهْخ. -1ط

 اء رغبسة يؼْنخ نهؾصٌل ػهَ انًضّذ ين انجْبنبد.رؾهْم ًينبلشخ انجْبنبد انًزٌفشح اً اعش -2ط

 البيخ ؽهمبد نمبشْخ نغشض رؾفْض عشػخ انطهجخ ػهَ انزفكْش ًاالعزنزبط. -3ط

  البيخ عفشاد ػهًْخ خبسط انغبيؼخ نالغالع ػهَ انظٌاىش انغٌْنٌعْخ. -4ط   
 غشائك انزؼهْى ًانزؼهى     

 

 

 
 غشائك انزمْْى    

 

 انؼصف انزىنِ. -1

 االعئهخ انغشّؼخ ًاالعٌثخ انغشّؼخ. -2

 رجبدل االدًاس. -3

 اننظشّخ. االعبعْبدانزطجْك انؼًهِ نألفكبس ًا -4

 اعزخذاو ًعبئم االّعبػ انًشئْخ ًانًغًٌػخ. -5

 

 



  
 9انظفسخ 

 
  

 

 انًنمٌنخ ) انًيبساد األخشٍ انًزؼهمخ ثمبثهْخ انزٌظْف ًانزطٌس انشخصِ (.انزأىْهْخ انؼبيخ ً انًيبساد -د 

 نمذسح ػهَ انزؾكى ثبنٌلذ.ا -1د

 كْفْخ اداسح ؽم انًشبكم انؼهًْخ. -2د

 ييبساد انزفكْش ًانزؾهْم ًالعزنزبط. -3د

 ييبساد اعزخذاو انزكنٌنٌعْب انؾذّضخ. -4د   
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 ثنْخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجٌع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٌثخ
اعى انٌؽذح / أً 

 انًٌظٌع
 غشّمخ انزمْْى غشّمخ انزؼهْى

 األول
 2َظرٌ +  2

 ػًهٍ

َزًكٍ يٍ يؼرفخ 

انًزسدراد وكُفُخ 

 انزؼرف ػهُهب

يمذيخ ػٍ ػهى 

انًزسدراد, الطبو ػهى 

انًزسدراد وشروط 

ركىَهب, طرائك زفع 

انًزسدراد واهًُخ 

 .دراضزهب

انزؼرف ػهً 

انًفبهُى انُظرَخ + 

 انزطجُمبد انؼًهُخ

واخجبد ثُزُخ / 

كىزاد َىيُخ/ 

رمبرَر/ ايزسبَبد 

 فظهُخ

 نثبٍَا
 2َظرٌ +  2

 ػًهٍ
َزًكٍ يٍ يؼرفخ كُفُخ 

 رشخُض االَىاع

ػهى انًزسدراد وػهى 

انزظُُف ويبهى انُىع فٍ 

 .ػهى انًزسدراد

انزؼرف ػهً 

انًفبهُى انُظرَخ + 

 انزطجُمبد انؼًهُخ

واخجبد ثُزُخ / 

كىزاد َىيُخ/ 

رمبرَر/ ايزسبَبد 

 فظهُخ

 انثبنث
 2َظرٌ +  2

 ػًهٍ

َفهى انؼاللخ ثٍُ 

ًزسدراد وكُفُخ ان

 رطىرهب

 .ػهى انًزسدراد وانزطىر

انزؼرف ػهً 

انًفبهُى انُظرَخ + 

 انزطجُمبد انؼًهُخ

واخجبد ثُزُخ / 

كىزاد َىيُخ/ 

رمبرَر/ ايزسبَبد 

 فظهُخ

 انراثغ
 2َظرٌ +  2

 ػًهٍ

َزؼهى كُفُخ رسذَذ 

االيزذاداد انسيُُخ 

 نهًزسدراد

ػهى انًزسدراد وػهى 

 .انطجمبد وانطهى انسيٍُ

انزؼرف ػهً 

انًفبهُى انُظرَخ + 

 انزطجُمبد انؼًهُخ

واخجبد ثُزُخ / 

كىزاد َىيُخ/ 

رمبرَر/ ايزسبَبد 

 فظهُخ

 انخبيص
 2َظرٌ +  2

 ػًهٍ
يؼرفخ انزىزَغ انجُئٍ 

 نهًزسدراد

ػهى انًزسدراد وػهى انجُئخ, 

 . انؼىايم انجُئُخ انًؤثرح

انزؼرف ػهً انًفبهُى 

انُظرَخ + انزطجُمبد 

 انؼًهُخ

واخجبد ثُزُخ / كىزاد 

َىيُخ/ رمبرَر/ 

 ايزسبَبد فظهُخ

 انطبدش
 2َظرٌ +  2

 ػًهٍ

َزًكٍ يٍ انزؼرف ػهً 

االركُىضُبثب واالضفُدُبد 

وانزًُُس ثُُهًب ورسذَذ 

 ايزذادارهًب انسيُُخ

االركُىضُبرب واالضفُدُبد 

 .رظُُفهب وايزذادهب انسيٍُ

انزؼرف ػهً انًفبهُى 

انُظرَخ + انزطجُمبد 

 ؼًهُخان

واخجبد ثُزُخ / كىزاد 

َىيُخ/ رمبرَر/ 

 ايزسبَبد فظهُخ

 انطبثغ
 2َظرٌ +  2

 ػًهٍ

انزؼرف ػهً ثؼض اَىاع 

يزسدراد شىكُبد اندهذ 

ورسذَذ يظهرهب انخبرخٍ 

 وطفبرهب.

شؼجخ شىكُبد اندهذ, طفبرهب 

انؼبيخ ورظُُفهب وايزذادهب 

 .انسيٍُ

انزؼرف ػهً انًفبهُى 

انُظرَخ + انزطجُمبد 

 ؼًهُخان

واخجبد ثُزُخ / كىزاد 

َىيُخ/ رمبرَر/ 

 ايزسبَبد فظهُخ

 انثبيٍ

 2َظرٌ +  2

 ػًهٍ

ثؼض اَىاع  يؼرلخ

يزسدراد اندىفًؼىَبد 

  .وانزؼرف ػهُهب ورشخُظهب

شؼجخ يؼىَبد اندىف, 

طفبرهب انؼبيخ رظُُفهب 

 .وايزذادهب انسيٍُ

انزؼرف ػهً انًفبهُى 

انُظرَخ + انزطجُمبد 

 انؼًهُخ

ثُزُخ / كىزاد واخجبد 

َىيُخ/ رمبرَر/ 

 ايزسبَبد فظهُخ

 انزبضغ

 2َظرٌ +  2

 ػًهٍ

انزؼرف ػهً ثؼض اَىاع 

يزسدراد انسهرَبد 

 .ودراضزهب يخزجرَب  

االَثىزواد او انسهرَبد 

طفبرهب انؼبيخ ورظُُغهب 

 .وايزذادهب انسيٍُ

انزؼرف ػهً انًفبهُى 

انُظرَخ + انزطجُمبد 

 انؼًهُخ

د واخجبد ثُزُخ / كىزا

َىيُخ/ رمبرَر/ 

 ايزسبَبد فظهُخ

 انؼبشر

 2َظرٌ +  2

 ػًهٍ

ثؼض اَىاع  يؼرفخ

يزسدراد انفُدبَُبد 

 .ورشخُظهب

انفُدبَُبد طفبرهب انؼبيخ 

 .ورظُُفهب وايزذادهب انسيٍُ

انزؼرف ػهً انًفبهُى 

انُظرَخ + انزطجُمبد 

 انؼًهُخ

واخجبد ثُزُخ / كىزاد 

َىيُخ/ رمبرَر/ 

 ايزسبَبد فظهُخ

 بدٌ ػشرانس

 2َظرٌ +  2

 ػًهٍ

انزؼرف ػهً ثؼض 

يزسدراد ػضذَبد انمذو 

 .ورًُُسهب

شؼجخ ػضذَبد انمذو طفبرهب 

انؼبيخ ورظُُفهب وايزذادهب 

 .انسيٍُ

انزؼرف ػهً انًفبهُى 

انُظرَخ + انزطجُمبد 

 انؼًهُخ

واخجبد ثُزُخ / كىزاد 

َىيُخ/ رمبرَر/ 

 ايزسبَبد فظهُخ

 انثبٍَ ػشر

 2َظرٌ +  2

 ػًهٍ
رًُُس ورشخُض يزسدراد 

 ثؼض اَىاع انرخىَبد.

شؼجخ انرخىَبد طفبرهب 

انؼبيخ ورظُُفهب وايزذادهب 

 (انسيٍُ.)اندسء االول

انزؼرف ػهً انًفبهُى 

انُظرَخ + انزطجُمبد 

 انؼًهُخ

واخجبد ثُزُخ / كىزاد 

َىيُخ/ رمبرَر/ 

 ايزسبَبد فظهُخ

 انثبنث ػشر

 2َظرٌ +  2

 ػًهٍ
 رًُُس ورشخُض يزسدراد

 ثؼض اَىاع انرخىَبد.

شؼجخ انرخىَبد طفبرهب 

انؼبيخ ورظُُفهب وايزذادهب 

 (انسيٍُ.)اندسء انثبٍَ

انزؼرف ػهً انًفبهُى 

انُظرَخ + انزطجُمبد 

 انؼًهُخ

واخجبد ثُزُخ / كىزاد 

َىيُخ/ رمبرَر/ 

 ايزسبَبد فظهُخ

 انراثغ ػشر

 2َظرٌ +  2

 ػًهٍ
رًُُس ورشخُض يزسدراد 

 ثالثٍ انفظىص

بد انفظىص, رظُُفهب ثالثُ

 وايزذادهب انسيٍُ

انزؼرف ػهً انًفبهُى 

انُظرَخ + انزطجُمبد 

 انؼًهُخ

واخجبد ثُزُخ / كىزاد 

َىيُخ/ رمبرَر/ 

 ايزسبَبد فظهُخ
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 خطخ رطٌّش انًمشس انذساعِ  .13

   

 % ًؽغت يزطهجبد انمغى21رطٌّش عنٌُ ثبظبفخ 

 

 

 
 

 

 انجنْخ انزؾزْخ  .12

 انُظىص األضبضُخ  - ـ انكزت انًمشسح انًطهٌثخ 1

 كزت انًمرر -

 أخري      -

, ػهى 1982فبروق طُغ هللا انؼًرٌ وطبرق طبنر ػجبوٌ, )انًصبدس(  ـ انًشاعغ انشئْغْخ 2

 انًزسدراد, خبيؼخ انًىطم.

               ـ انكزت ًانًشاعغ انزِ ٌّصَ ثيب  ا

 ( انًغالد انؼهًْخ , انزمبسّش ,.... ) 

, خبيؼخ 1انجبنُىَزىنىخُب  1, ػهى انًطزسبثبد 2007يؼهىيخ, كبَذ,  -

 ديشك.

 , ػًهٍ ػهى انًطزسبثبد, خبيؼخ ديشك.2007يؼهىيخ, كبَذ,  -
ة ـ انًشاعغ االنكزشًنْخ, يٌالغ االنزشنْذ 

.... 
 االَزرَُذ وانُىرُىة.


