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 :جم-ربلل ماعلا لكيهلا •

v ةلاسرلاو تاررقملا رايخ 
o يلاتلا وحنلا ىلع ةلاسرلل ةيسارد تادحو )6( ىلا ةفاضإ ةيسارد ةدحو )25( ةبولطملا تادحولا ددع: 
 ةبولطملا تادحولا ددع تاررقملا ددع تاررقملا عون
 ةيسارد ةدحو )19(  )7( ةيرابجإ تاررقم
 ةيسارد تادحو )6(  )2(  ةيرايتخا تاررقم

 ةيسارد تادحو )6( )1( ةلاسرلا

 ةلاسرلل ةيسارد تادحو )6( + ةيسارد ةدحو )25( )10( عوم9ا

v ةيساردلا تاررقملا رايخ 
o يلاتلا وحنلا ىلع جرختلا عورشم ةنمضتم ةيسارد ةدحو )32( ةبولطملا تادحولا ددع: 
 ةبولطملا تادحولا ددع تاررقملا ددع تاررقملا عون
 ةيسارد ةدحو )19(  )7( ةيرابجإ تاررقم
 ةيسارد تادحو )9(  )3(  ةيرايتخا تاررقم
 ةيسارد تادحو )4( )1( جرختلا عورشم

 ةيسارد ةدحو )32( )11( عوم9ا
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 جم-ربلل ةيساردلا ططخلا •

 ةلاسرلاو تاررقملا رايخ .أ
o لوألا ىوتسملا  
 قباس بلطتم ةيساردلا تادحولا ددع ررقملا ىمسم هزمرو ررقملا مقر م
  )0+3( 3 تايجمربلا ةسدنه يف ثحبلا قرط باه 540 1
  )0+3( 3  تايجمربلا ةجذمن باه 541 2
  )0+3( 3  تايجمربلا تابلطتم ةسدنه باه 543 3

  ةيسارد تادحو )9( عومMا
o يناثلا ىوتسملا 
 قباس بلطتم ةيساردلا تادحولا ددع ررقملا ىمسم هزمرو ررقملا مقر م
 باه 541 )0+3( 3  تايجمربلا ةرامعو ميمصت باه 542 1
 باه 541 )0+3( 3  تايجمربلا ةدوجو رابتخا باه 545 2
  )0+3( 3 تايجمربلا ةرادإو تايلمع باه 546 3

  ةيسارد تادحو )9( عومMا
o ثلاثلا ىوتسملا 
 قباس بلطتم ةيساردلا تادحولا ددع ررقملا ىمسم هزمرو ررقملا مقر م
  3 )1( يرايتخا ررقم باه ..... 1
  3 )2( يرايتخا ررقم باه ..... 2

 ةدحاو ةيسارد ةدحو ثحب ةطخ دادعإ باه 596 3
 /  ةيسارد ةدحو )12(

  باه 540
  ةيسارد تادحو )7( عومMا

o عبارلا ىوتسملا 
 قباس بلطتم ةيساردلا تادحولا ددع ررقملا ىمسم هزمرو ررقملا مقر م
 باه 596 ةيسارد تادحو )6( ةلاسر باه 600 1

 ةلاسرلل ةيسارد تادحو )6( + ةيسارد ةدحو )25( عومMا
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 :يلي امم ةيسارد تادحو )6( نع لقي ال ام بلاطلا راتخي : ةيرايتخالا تاررقملا ةمئاق
 قباس بلطتم ةيساردلا تادحولا ددع ررقملا ىمسم هزمرو ررقملا مقر م
  )0+3( 3 ةعزوملا تايجمربلا ةمظنأ باه 544 1

  )0+3( 3 اهنم ققحتلاو تايجمربلل يمسرلا فيصوتلا  باه 547 2

  )0+3( 3  مادختسالل تايجمربلا ةيلباق باه 549 3
  )0+3( 3 تايجمربلا ةسدنه يف ةراتخم عيضاوم باه 550  4
  )0+3( 3  بساحلاو ناسنإلا نيب لعافتلا باه 551 5
  )0+3( 3 ةلومحملا يقيقحلا تقولا ةمظنأ باه 552 6
  )0+3( 3  تاسسؤملا ةمظنأ ةرامع باه 553 7
  )0+3( 3 تايجمربلا روطتو ةنايص باه 555 8
  )0+3( 3  ةيتوبكنعلا ةكبشلا ةسدنه باه 556 9

  )0+3( 3  مادختسالا ةداعإ ىلع ةمئاقلا تايجمربلا ةسدنه باه 557 10
  )0+3( 3  ةددعتملا طئاسولا تايجمرب ةمظنأ باه 558 11
  )0+3( 3 ةيمدخلا ةبسوحلا باه 561 12
  )0+3( 3 ةلقنتملا تايجمربلا ةمظنأ باه 562 13
  )0+3( 3 ةقثل� ةريدجلا تايجمربلا ةمظنأ باه 563 14
  )0+3( 3  تايجمربلا ت�ايب يف بيقنتلا باه 564 15
  )0+3( 3 ةئشانلا تاينقتلا باه 565 16
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 ةيساردلا تاررقملا رايخ .ب
o لوألا ىوتسملا  
 قباس بلطتم ةيساردلا تادحولا ددع ررقملا ىمسم هزمرو ررقملا مقر م
  )0+3( 3 تايجمربلا ةسدنه يف ثحبلا قرط باه 540 1
  )0+3( 3  تايجمربلا ةجذمن باه 541 2
  )0+3( 3  تايجمربلا تابلطتم ةسدنه باه 543 3

  ةيسارد تادحو )9( عومMا
o يناثلا ىوتسملا 
 قباس بلطتم ةيساردلا تادحولا ددع ررقملا ىمسم هزمرو ررقملا مقر م
 باه 541 )0+3( 3  تايجمربلا ةرامعو ميمصت باه 542 1
 باه 541 )0+3( 3  تايجمربلا ةدوجو رابتخا باه 545 2
  )0+3( 3 تايجمربلا ةرادإو تايلمع باه 546 3

  ةيسارد تادحو )9( عومMا
o ثلاثلا ىوتسملا 
 قباس بلطتم ةيساردلا تادحولا ددع ررقملا ىمسم هزمرو ررقملا مقر م
  )0+3( 3 )1( يرايتخا ررقم باه ..... 1
)2( يرايتخا ررقم باه ..... 2  3 )3+0(   
)3( يرايتخا ررقم باه .....    3 )3+0(   
  ةيسارد ةدحو )15( )0+1( 1 )1(جرختلا عورشمل ةيريضحت ةسارد باه 594 3

  ةيسارد تادحو )10( عومMا
o عبارلا ىوتسملا 
 قباس بلطتم ةيساردلا تادحولا ددع ررقملا ىمسم هزمرو ررقملا مقر م
 باه 594 ةيسارد تادحو )4( )2(جرختلا عورشم باه 595 1

 ةيسارد ةدحو )32( عومMا
 .يمكارتلا لدعملا نمض لخدي ررقملا )2( ،بسار / حجc ررقملا مييقت )1(

  



 

 

 ،تامولعملا و بساخلا مولع ةيلك ,تايجمربلا ةسدنه مسق ،)ةيساردلا تاررقملا / ةلاسرلاو تاررقملا( رايخ تايجمربلا ةسدنه يف مولعلا ريتسجام
 م2020/ه1441 يعماجلا ماعلا 

6 
 

 
o يلي امم ةيسارد تادحو )9( نع لقي ال ام بلاطلا راتخي : ةيرايتخالا تاررقملا ةمئاق: 
 قباس بلطتم ةيساردلا تادحولا ددع ررقملا ىمسم هزمرو ررقملا مقر م
  )0+3( 3 ةعزوملا تايجمربلا ةمظنأ باه 544 1

  )0+3( 3 اهنم ققحتلاو تايجمربلل يمسرلا فيصوتلا  باه 547 2

  )0+3( 3  مادختسالل تايجمربلا ةيلباق باه 549 3
  )0+3( 3 تايجمربلا ةسدنه يف ةراتخم عيضاوم باه 550  4
  )0+3( 3  بساحلاو ناسنإلا نيب لعافتلا باه 551 5
  )0+3( 3 ةلومحملا يقيقحلا تقولا ةمظنأ باه 552 6
  )0+3( 3  تاسسؤملا ةمظنأ ةرامع باه 553 7
  )0+3( 3 تايجمربلا روطت و ةنايص باه 555 8
  )0+3( 3  ةيتوبكنعلا ةكبشلا ةسدنه باه 556 9

  )0+3( 3  مادختسالا ةداعإ ىلع ةمئاقلا تايجمربلا ةسدنه باه 557 10
  )0+3( 3  ةددعتملا طئاسولا تايجمرب ةمظنأ باه 558 11
  )0+3( 3 ةيمدخلا ةبسوحلا باه 561 12
  )0+3( 3 ةلقنتملا تايجمربلا ةمظنأ باه 562 13
  )0+3( 3 ةقثل� ةريدجلا تايجمربلا ةمظنأ باه 563 14
  )0+3( 3  تايجمربلا ت�ايب يف بيقنتلا باه 564 15
  )0+3( 3 ةئشانلا تاينقتلا باه 565 16

 
 


