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 األطجىع انظبزص األطجىع انربيض األطجىع انزاثغ األطجىع انثبنث األطجىع انثبًَ األطجىع األول
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 : انتهٍئخ

انظبثمخ ً يكتظجبت يزاجؼخ

 حظض3

انىحسح انثبنثخ : انىػً انظحً 

 ختًهٍسٌ أَشطخ : انًسذم

 حظض5

 أَجش يشزوػً انًشزوع :

 حظخ واحسح

 يُجى انكبنظٍىو َض االطتًبع :

 حظتبٌ

انًؼهجبد  انفهى انمزآًَ :َض 

 حظض 5انغذائٍخ   

انًؼهجبد انغذائٍخ    انفهى انمزآًَ :َض 

 حظخ 1

انجسول  االطتزاتٍجٍخ انمزائٍخ :

 ٌحظتب   انذاتً

األنف انهٍُخ فً  انظبهزح اإليالئٍخ :

 األفؼبل واألطًبء وانحزوف

 حظض 2

رفغ انفؼم  نىظٍفخ انُحىٌخ :ا

 حظض 3  انًضبرع

رفغ انفؼم  نىظٍفخ انُحىٌخ :ا

 حظخ 1  انًضبرع

 انًظبزر انظُف انهغىي :

 حظض 2

اد ثرظ كتبثخ ػجبر نزطى انكتبثً :ا

 حظض 3 انُظد  

وطف انحًى  انُض انشؼزي :

 حظض 2

 انُض اإلرشبزي ثٍُخ انُض :

 حظض 2

 انتىاطم انهغىي :

 كتبثخ َض ارشبزي

 حظض 2

 تمسٌى ارشبزاد شفهٍخ

 حظض 2

 األطجىع انثبًَ ػشز األطجىع انحبزي ػشز األطجىع انؼبشز األطجىع انتبطغ األطجىع انثبيٍ األطجىع انظبثغ
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 انثبنثخ انىحسح اذتجبر

 حظض 2

 انىػًانىحسح انزاثؼخ : 

 االجتًبػً

 أَشطخ تًهٍسٌخ انًسذم :

 حظض 6

 أَجش يشزوػً انًشزوع :

 حظخ واحسح

هٍك ثبنجبر وإٌ ػ َض االطتًبع :

 حظخ واحسحجبر  

رػبٌخ انًظٍٍُ  َض انفهى انمزآًَ:

 فً اإلطالو

 حظض 6

طزح انظؤال  االطتزاتٍجٍخ انمزائً :

 ٌبحظت  انًتجبزل

 حظض 2 انظبهزح اإليالئٍخ: 

تُىٌٍ االطى انًمظىر وانًسوز  -أ

 وانًُمىص

زذىل حزف انجز ػهى يب  -ة

 االطتفهبيٍخ

 ظضح 2  انىظٍفخ انُحىٌخ :

 َظت انفؼم انًضبرع -أ

 جشو انفؼم انًضبرع -ة

اطًب انشيبٌ  :انظُف انهغىي 

 حظض 2 (وانًكبٌ

كتبثخ ػجبراد  :انزطى انكتبثً 

 حظض2  ثرظ انُظد

 انجسح انُض انشؼزي :

 حظض 2

 انتهرٍضثٍُخ انُض : 

 حظض 2

 األطجىع انظبثغ ػشز األطجىع انظبزص ػشز األطجىع انربيض ػشز األطجىع انزاثغ ػشز األطجىع انثبنث ػشز
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 انتىاطم انهغىي :

 حظض 2كتبثخ انتهرٍض 

 تمسٌى شفهً ػٍ كتبة أو لظخ

 حظض 2

 انزاثؼخ انىحسح اذتجبر

 حظض 2

 يزاجؼخ

 اذتجبراد شفهٍخ

 االزاء انمزائً وفهى انًظًىع

 اذتجبراد انفظم انسراطً انثبًَ
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