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.1انؼهى انز٘ ٚذسط انظٕاْش انغٕٚخ خالل فزشح صيُٛخ غٕٚهخ ثؾغت يٕلغ انًكبٌ ػهٗ دسعبد انؼشض :
د .انعغػ انغٕ٘
ط .دسعخ انؾشاسح
ة .انًُبؿ
أ .انطمظ
.0ػُبصش انًُبؿ انشئٛغٛخ :
أ.دسعخ انؾشاسح ة.األيطبس ٔانشٚبػ

ط .انعغػ انغٕ٘

د .عًٛغ يب ركش

.3عٓبص ٚزكٌٕ يٍ أَجٕثّ صعبعٛخ يذسعّ ػهٗ انغبَجٕٚ ٍٛظغ ثذاخهٓب عبئم صئجك َظشا انٗ ؽغبعٛزّ :
ةَ.ظبو انؾشاسح انفٓشَٓبٚز ٙط .انجبسٔيزش انًؼذَ ٙد.انجبسٔعشاف .
أَ.ظبو انؾشاسح انًئٕ٘
ٔ.4صٌ ػًٕد انٕٓاء انٕالغ ػهٗ ٔؽذح انًغبؽخ 1عى 0ف ٙا٘ يُطمخ ػهٗ عطؼ االسض رغًٗ :
د .دسعخ انؾشاسح .
ط .االيطبس
ة.انشٚبػ
أ.انعغػ انغٕ٘
 .5أْى أعٓضح انعغػ انغٕ٘ :
ة.عٓبص انجبسٔيزش انًؼذَ ٙط.عٓبص انجبسٔعشاف د .عًٛغ يب ركش .
أ.عٓبص انجبسٔيزٛش انضئجمٙ
ٚ .6مبط انعغػ انغٕ٘ يٍ خالل ٔؽذح :
ة.انضٛشيٕيزٛش
أ.يهٛجبس

ط.انضٛشيٕعشاف

د .عًٛغ يب ركش .

ًٚ.1زذ ث ٍٛدائشر ٙػشض ( ) 35_05ؽًبل ٔعُٕة خػ االعزٕاء ٚغًٗ :
أ.انعغػ انًُخفط االعزٕائ ٙة.انعغػ انًشرفغ انًذاس٘ ط.انعغػ انًُخفط ؽجّ لطج ٙد.ظغػ يشرفغ لطجٙ
ٚ .8مبط ارغبِ انشٚبػ يٍ خالل :
ة .االًَٕٛيٛزش رٔ انفُبعٍٛ
أ.دٔاسح انشٚبػ

ط.انجبسٔعشاف

:0دسعخ  182ركٌٕ انشٚبػ فٓٛب :
أ.سٚبػ ؽشلٛخ ة.سٚبػ عُٕثٛخ

ط .سٚبػ غشثٛخ

.12دسعخ  005ركٌٕ انشٚبػ فٓٛب :
أ.ؽًبن ٙؽشل ٙة.عُٕة ؽشلٙ

ط .عُٕة غشثٙ

 .11يٍ انؼٕايم انًإصشح ف ٙانشٚبػ :
أ.لٕح رؾذس انعغػ ة.انمٕح انكبسٔنٛخ

ط.لٕح االؽزكبن

د .عًٛغ يب ركش .
د .سٚبػ ؽًبنٛخ .
د.ؽًبن ٙغشثٛخ
د .عًٛغ يب ركش .

 .10انشٚبػ انزغبسٚخ ٔانشٚبػ انغشثٛخ ٔانشٚبػ انمطجٛخ رؼذ يٍ ظًٍ انشٚبػ :
د .انٕٛيٛخ
ط .انًؾهٛخ
ة.انًٕعًٛخ
أ.انذائًخ
َ.13غٛى انجش ٔانجؾش َٔغٛى انغجم ٔانٕاد٘ رؼذ يٍ ظًٍ انشٚبػ :
ط.انًؾهٛخ
ة.انًٕعًٛخ
أ.انذائًخ
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:14رزكٌٕ َزٛغخ اصطذاو انشٚبػ انًؾًهخ ثجخبس انًبء ثؾٕاعض رعبسٚغٛخ رشرفغ انشٚبػ ٔٚزكبصف ثخبس انًبء ْ:ٙ
د.عًٛغ يب ركش .
ط.االيطبس االػصبسٚخ
ة.االيطبس انزعبسٚغٛخ
أ.االيطبس انؾًهٛخ
.15رزكٌٕ َزٛغخ انزمبء كزهزْٕ ٍٛائٛز ٍٛغٛش يزغبَغز ٍٛاؽذًْب ثبسدح ٔاالخشٖ دافئخ رغًٗ :
د .عًٛغ يب ركش .
ة.االيطبس انزعبسٚغٛخ ط.االيطبس االػصبسٚخ
أ.االيطبس انؾًهٛخ
.16يغبساد نهًٛبِ انغطؾٛخ ػهٗ ؽكم أَٓبس ظخًخ رغٕ٘ ف ٙانجؾبسٔانًؾٛطبد ػشظٓب يبث052_022 ٍٛكهى
د .عًٛغ يب ركش
ط .يُخفعبد عٕٚخ
ة.انكزم انٕٓائٛخ
أ.انزٛبساد انجؾشٚخ
 .11يٍ انزٛبساد انٕٓائٛخ انذافئخ ْ: ٙ
ة .رٛبس انخهٛظ
أ.رٛبس انٛبثبٌ

ط.رٛبس انجشاصٚم

.18يٍ انزٛبساد انجؾشٚخ انجبسدح :
ة.رٛبس انجشاصٚم
أ.رٛبس ؽشق اعزشانٛب

د .عًٛغ يب ركش .
د.رٛبس غشة اعزشانٛب .

ط.رٛبس يٕصيجٛك

.10رغًغ يشئ ٙنجخبس انًبء ػهٗ ؽكم لطشاد يبئٛخ دلٛمخ ف ٙانغالف انغٕ٘ رزكٌٕ َزٛغخ ٔصٕل انٕٓاء
انًؾًم ثجخبس انًبء انٗ دسعخ انزؾجغ :
د.انصمٛغ
ط.انُذٖ
ة.انعجبة
أ.انغؾت
 .02ثخبسيبء يشئ ٙػهٗ ؽكم رساد دلٛمخ يٍ انًبء رزكٌٕ َزغٛخ ثشٔدح انٕٓاء ٔركبصف ثخبس ػهٗ عطؼ
االسض ٚإد٘ انٗ رمهٛم يذٖ انشؤٚخ :
أ.انغؾت

ة.انعجبة

د.انصمٛغ

ط.انُذٖ

 .01ظجبة ٚزكٌٕ فٕق عٕاؽم يشاكؼ ٔرؾٛه: ٙ
ط.ظجبة انذخبَٙ
ة.ظجبة انجؾش
أ.ظجبة انجش

د.الؽ ٙيًب ركش .

:00يمذيخ نكزهخ ْٕائٛخ ثبسدح يصؾٕثخ ثشٚبػ ؽًبنٛخ أ ؽًبن ٙغشثٛخ رغًٗ :
ة.انغجٓخ انٕٓائٛخ انذافئخ ط.يُخفعبد
أ.انغجٓخ انٕٓائٛخ انجبسدح

د .االػبصٛش .

.03يُطمخ يغهمخ ثخطٕغ ظغػ يزغبٔٚخ ركٌٕ ألم لًٛخ نهعغػ انغٕ٘ ف ٙانًشكض ٔرضداد كهًب اثزؼذَب ػٍ
انًشكض:
د .عًٛغ يب ركش .
ط.انًُخفط انغٕ٘
ة.انغجٓخ انٕٓائٛخ
أ.االػبصٛش
.04يٍ إَاع االػبصٛش ف ٙانؼبنى :
ة.انزٛفٌٕ
أ.انٓبسكٍٛ

ط.انزٕسَبدٔ

د.عًٛغ يب ركش

ُٚ.05ؾأ غشة انًؾٛػ االغهغًٚ ٙزبص ثغضاسح االيطبس ٔعشػخ انشٚبػ  322_32كهى ف ٙانغبػخ :
د .يُخفط عٕ٘ .
ط.انزٕسَبدٔ
ة.انزٛفٌٕ
أ.انٓبسٚكٍٛ
 .06اػصبس يٕعًٚ ٙؾذس لشٚت يٍ خػ االعزٕاء غشة انًؾٛػ انٓبد٘ ٔانُٓذ٘ عشػخ اكضش يٍ 112كهى:
د.يُخفط عٕ٘ .
ط.انزٕسَبدٔ
ة.انزٛفٌٕ
أ.انٓبسٚكٍٛ
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ُٚ .01زؾش ؽٕل انًُبغك انًؾبرٚخ نخػ االعزٕاء ٚزًٛض ثبسرفبع دسعخ انؾشاسح ايطبس غضٚشح ْٕ:
د.االلهٛى انمطج. ٙ
ة.االلهٛى انًذاس٘ ط.االلهٛى انًؼزذل
أ.االلهٛى االعزٕائٙ
ًٚ .08زذ ػهٗ غٕل انًذاس( ٍٚيذاس انغشغبٌ ٔانغذ٘) ٚزًٛض ة يٕعى يًطش ف ٙفصم انصٛف :
د.االلهٛى انمطج. ٙ
ط.االلهٛى انًؼزذل
أ.االلهٛى االعزٕائ ٙة.االلهٛى انًذاس٘
 .00يٍ انخصبئص انًُبخٛخ ف ٙاالسدٌ :
.1دسعخ انؾشاسح ة.انعغػ انغٕ٘ ٔانشٚبػ

ط .االيطبس

د.عًٛغ يب ركش

ُٚ .32زؾش ف ٙاالغٕاس ػهٗ أغشاف ٔاد٘ االسدٌ ٚزصف ثبنًُبؿ انؾبس صٛفٛب ٔانذافئ ؽزبء :
ط.االلهٛى ؽجّ انصؾشأ٘ د.يُبؿ انجؾش انًزٕعػ
ة.االلهٛى انصؾشأ٘
أ.االلهٛى انغٕداَٙ
ٚ.31ؾكم صهض ٙيغبؽخ االسدٌ ٚزشكض ف ٙانجبدٚخ ايطبس لهٛهخ رزًٛض ثبسرفبع دسعخ انؾشاسح :
د.االلهٛى ؽجخ انصؾشأ٘ د.يُبؿ انجؾش انًزٕعػ .
ة.االلهٛى انصؾشأ٘
أ.االلهٛى انغٕداَٙ
.30انزمبء كزهخ ْٕائٛخ لبسٚخ ة كزهخ ْٕائٛخ يذاسٚخ ثؾشٚخ رإد٘ انٗ خغبئش ف ٙاالسٔاػ ٔانًًزهكبد :
د .الؽ ٙيًب ركش .
ط.انغجٓخ انٕٓائٛخ
ة.انًُخفعبد انغٕ٘
.1االػبصٛش
.33ػبصفخ لصٛشح انًذ صغٛشح انًغبؽخ رذٔس انشٚبػ ؽٕل يشكض االػصبس عشػزٓب 555_352كهى :
د.يُخفط عٕ٘ .
ط.انزٕسَبدٔ
ة.انٓبسٚكٍٛ
أ.انزٛفٌٕ
.34رجهغ يغبؽخ االسدٌ ؽٕان: ٙ
ة88،081.كى 0
أ 081،80.كى0

ط81،081.كى0

ٚ.35مغ االسدٌ ث ٍٛدائشح ػشض :
ة 33_00.غشثب
أ 33_00.ؽًبال

ط 30_ 35.ؽشلب
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د85،081.كى .0
د.ال ؽ ٙيًب ركش .
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.36انٕعػ انز٘ رؼٛؼ ف ّٛانكبئُبد انؾٛخ ٔانؼُبصش انغٛش انؾٛخ ثًب ف ّٛيٍ رفبػم ٚؾذس ثُٓٛب ثًكبٌ يؾذد:
د.انزٕاصٌ انجٛئ. ٙ
ط.انًُزغبد
ة.انُظبو انجٛئٙ
أ.انجٛئخ
 .31انُظشٚبد انز ٙرفغش انؼاللخ ث ٍٛاالَغبٌ ٔانجٛئخ ْ: ٙ
ط.انُظشٚخ انزٕافمٛخ
ة.انُظشٚخ االيكبَٛخ
أ.انُظشٚخ انؾزًٛخ

د.عًٛغ يب ركش .

.38رشٖ ثبٌ االَغبٌ نّ دٔس اٚغبثٔ ٙفبػم ف ٙرغٛش ثٛئزّ ٔاعزغالنٓب ٔفمب الؽزٛبعبرّ ٔيزطهجبرّ :
د.الؽ ٙيًب ركش .
ط.انُظشٚخ انزٕافمٛخ
ة .انُظشٚخ انؾزًٛخ
أ.انُظشٚخ االيكبَٛخ
.30انجٛئخ رغٛطش ػهٗ االَغبٌ ٔٚخعغ نٓب ٔرغٛشِ ٔرمشس يصٛشِ (عهطخ انجٛئخ ػهٗ االَغبٌ ) :
د.الؽ ٙيًب ركش .
ط.انُظشٚخ االيكبَٛخ
ة.انُظشٚخ انؾزًٛخ
أ.انُظشٚخ انزٕافمٛخ
 .42رؼٕد انٗ يب لجم ػؾشح االالف عُخ ٔنغبٚخ ثذء انضٕسح انصُبػٛخ ٔأصش ػهٗ انجٛئخ ثؾكم يؾذٔد :
ط.يشؽهخ انضٕسح انصُبػٛخ د.الؽ ٙيًب ركش
ة.يشؽهخ انضساػخ
أ.يشؽهخ انصٛذ
.41يبسط االَغبٌ أَؾطخ غٛش ػمالَٛخ ٔاعزؼًبل االعًذح انكًٛٛبئٛخ ٔانًجٛذاد انؾؾشٚخ :
ط.يشؽهخ صٕسح انًؼهٕيبد د.يشؽهخ انصٛذ
ة.يشؽهخ انضٕسح انصُبػٛخ
أ.يشؽهخ انضساػخ
.40يٍ انؼٕايم انجؾشٚخ انًإصشح ف ٙانزغٛش انًُبخ: ٙ
ة.انزهٕس انغٕ٘
أ.انزهٕس انًبئٙ

ط.رهٕس انزشثخ

د.عًٛغ يب ركش .

.43يغًٕػخ يٍ االعشاءاد رمذس انؾًٕنخ انجٛئٛخ ٔرؾذد ًَػ االعزخذاو انًُبعت نهًؾشٔػبد انزًُٕٚخ :
د.انٕػ ٙانجٛئ. ٙ
ط.انؾًٕنخ انجٛئٛخ
ة.انزمٛٛى انجٛئٙ
أ.انزخطٛػ انجٛئٙ
.44رمغ ف ٙانطفٛهخ يٍ اكجش انًؾًٛبد يٍ ؽٛش انًغبؽخ  302كهى رعى يُبعى انُؾبط فٔ ٙاد٘ فُٛبٌ:
د.انًٕعت
ط.ػغهٌٕ
ة.االصسق
أ.ظبَب
.45اكضش انًؾًٛبد اَخفبظب ػهٗ عطؼ انجؾش ف ٙانؼبنى :
ة.االصسق
أ.ظبَب

ط.ػغهٌٕ

د.انًٕعت

.46يغبؽزٓب  10كهى  0رغطٓٛب انجشن ٔانًغزُمؼبد ٔرًُٕ فٓٛب انُجبربد انًبئٛخ يأٖٔ نهطٕٛس انًٓبعشح:
د.انًٕعت
ط.ػغهٌٕ
ة.االصسق
أ.ظبَب
.41أٔل يؾًٛخ اَؾئذ ف ٙاالسدٌ ػبو 1015و يغبؽزٓب  00كهى ( :ؽًبٚخ انؾٕٛاَبد انُجبربد انجشٚخ )
د.االصسق
ط.ػغهٌٕ
ة.يؾًٛخ انؾٕيش٘
أ.ظبَب
.48رمغ ف ٙيؾبفظخ عشػ يغبؽزٓب 8،5كهى فٓٛب غبثبد انصُٕثش َٔجبد االٔسكٛذ :
د.االصسق .
ط.ػغهٌٕ
ة.االصسق
أ.دثٍٛ
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.40يٍ يصبدس انطبلخ انًزغذدح :
ة.غبلخ انُٕٔٚخ
أ.غبلخ انشٚبػ

ط.غبلخ انؾًغٛخ

.52يٍ إَٔاع انٕلٕد انؾ: ٕ٘ٛ
ة.انٕلٕد انغبئم
.1انٕلٕد انصهت

ط.انغبص انؾٕ٘ٛ

د.عًٛغ يب ركش .
د.عًٛغ يب ركش .

.51أٔل يؾشٔع نزٕنٛذ انطبلخ انكٓشثبئٛخ يٍ غبلخ انشٚبػ ف ٙيؾبفظخ :
ط.اسثذ
ة.يؼبٌ
أ.انطفٛهخ
.50أٔل يؾشٔع نطبلخ انؾًغٛخ نزٕنٛذ انطبلخ انكٓشثبئٛخ ف ٙيؾبفظخ :
ط.اسثذ
ة.انطفٛهخ
أ.يؼبٌ

د.انضسلبء .
د.ػغهٌٕ .

ُٚ .53زظ االرؾبد االٔسٔث ٙانطبلخ انكٓشثبئٛخ يٍ غبلخ انشٚبػ يب َغجزّ :
د.%66.
ط%55.
ة%44.
أ%33.
.54رؼذ يٍ أكضش يفبْٛى انزًُٛخ انًغزذايخ ًَٕا ٔاَزؾبسا ف ٙانؼبنى :
ط.االلزصبد انجٛئٙ
ة.انزخطٛػ انجٛئٙ
أ.انغٛبؽخ انجٛئخ
.55رؾكم انغبثبد يٍ يغبؽخ انٛبثغخ :
ة%52.
أ%42.

د%02.

ط%32.

.56ثهغ ػذد انًفبػالد انُٕٔٚخ ػبو  0220يب ٚمبسة :
ط432.
ة452.
أ434.

د442.
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د.انزمٛى انجٛئ. ٙ

