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مقدمة
أعساءَا طالب انسُة األونى:
٣ـضب بُ٘ ٞٮ اٛض٤ة اٛحطؼٰـٯة ُ ٩ٮ ٓ٪ٟن ضٰ٘٣٩ ،ٞباؿٕ ٩ ٞ٘ٛط ٞ٘ٛ٪ا٠ٛحّ٪ج بش٨ؼٗ ٞا٘ٛبٰـ،
٤٨٣ ٩ئ ئ ٘ ٞهٜئئئٰٓ ٬ئئئا ٟٞ٘بئئئاٛغـ٪ط اقٛ٩ئئئ ٬هٜئئئ ٬ؿـٯئئئْ ب٤ئئئا ٟضئئئحٔبٜٞ٘
٣ ٩حٟ ٞ٘ٛ ٬٤٠ضٰـط ٠ٟحوة ٜٜٟ٘ة باٛح ٩ ُْٰ٪اإل٣شافات ا ١شا اهلل جوا ٬ٛ
ا ١اٛض٤ة اٛحطؼٰـٯة ٰٜٜ٘ٛات اٛـبٰة ٧ٮ ٟـضٜة ساٟوٰة ضؼٯرة ج٨ؼٍ اٛئ ٬جطؼٯئؼ ا٠ٛضئح٫٪
اٛطٰٔٔٮ ٜٛـاٛب  ٩جطؼٯؼ  ٦ٛ٪ٰٟبٰ ٢اٰٜ٘ٛات اٛـبٰة (اٛـب اٛبشـ٭ ،اٛظٰؼٛة ،ؿئب اقصئ٤ا،)١
ضٰد أ٨٣ا جٟٔٔ ٝ٪ا ٝاٛض٤ة اٛؼؿاصٰة اق ٢ٟ ٚ٘ٛ ٬ٛ٩اٰٜ٘ٛات اٛضابٔة ٩ ،ٯحُ ٞئـف اٛـئ

اٛئ٬

اٰٜ٘ٛات اٛر ذة ػِٟ ٢٠اػٜة جشـُ ٫ٮ ٨٣اٯة ٧ؾ ٥اٛض٤ة
٩ٯوؼ ٟوؼ ٙاٛض٤ة اٛحطؼٰـٯة ٟوٰاؿاً ٯؼاٍ اٟ ٬ٛوؼ ٙاٛب٘٪ٜؿٯا  ٩ٯض ٞ٨بحطؼٯؼ اِٛـ٩م ا٠ٛحاضة
ٜٛـاٛب

النظام الدراسي
 اٛض٤ة اٛحطؼٰـٯة ٰٜٜ٘ٛات اٛـبٰة جٔض ٞاُ ٬ٛظُ ٩ ،٢ٰٜٮ ُٗ ٚظ٪ٟ ٚاػ ٟغحِٜةٟ ٚ٘ٛ ،اػط
 011ه ٟة ،باإلػاُة ا ٬ٛأ ١بوغ ا٪٠ٛاػ جٜٟ٘ ١٪طٔة بٔض ٞهٜ٠ٮ ٯح ٞاسـاإُ ٥ئٮ ٟغئابـ
اٛشاٟوة ،أٟا بآٮ ا٪٠ٛاػ ُحؼؿس بش٘٣ ٚلـ٭ ُٔؾ
 ٯ٘ ١٪ضؼ٪ؿ أٛض ٞاٛوٜ٠ٮ  ٢ٟا٠ٛاػط اسباؿٯاً بٰ٠٤ا ضؼ٪ؿ أٛض ٞا٤ٛلـ٭ (ا٠ٛطاػـات) ٛئٰش
اسباؿٯاً
 هاػط ٟا جٔض ٞه ٟة ا٠ٛاػط ؽات أٛض ٞاٛوٜ٠ٮ ا 01 ٬ٛه ٟة ٤ٜٛلـ٭ 01 ٩ ،ه ٟة ٜٛوٜ٠ئٮ،
أٟا ُٮ اٛض٤ة اٛحطؼٰـٯة ُب ١ه ٟة أٛض ٞاٛوٜ٠ٮ ٟضحٜٔة ه ٢ه ٟئة أٛضئ ٞا٤ٛلئـ٭،
بطٰد جبٔ ٬ضظة أٛض ٞا٤ٛلـ٭  011ه ٟة  ٩جؼعُ ٚٮ ٟوؼ ٙاٛض٤ة اٛحطؼٰـٯة ا٨٤ٛئايٮ،
بٰ٠٤ا ج٘ ١٪ه ٟة أٛض ٞاٛوٜ٠ٮ غري داخهخ يف املؼذل  ٩ٯ٘ ١٪ا٤ٛشاح ُئٮ أٛضئ ٞاٛوٜ٠ئٮ
ظشٔسٚبً ٜٛحـشص ٟ ٛحطا ١ا٤ٛلـ٭ ُٔؾ!
hakeem-sy.com
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 ٯِاسؤ اٛـ

هاػط ب٘راُة ٤ٟا٧ز اٛشاٟوة  ٩اعح ُ٨ا ه٠ا ٗا٣ث هُ ٦ٰٜٮ ا٠ٛؼؿصة

 هاػط ٟا ٯطحاج اٛـ

ه٤ؼ ػع ٞ٨ٛ٪اٛشاٟوة ٓ٩حاً ٜٛحَٰ٘ ٟن ا٤ٛلا ٝاٛشاٟوٮ اٛشؼٯؼ ه،ٞ٨ٰٜ

٩ٯوؼ اٛحطؼٰـ ٩صٰٜة سٰؼط ٜٛحَٰ٘ ٟن ٗ٪٣ ٩ ٞهٰة ا٠ٛوٟ٪ٜات ا٠ٛوـئاط  ٩ٯضئاهؼ هٜئ٬
ا ٞ٨ِٛبش٘ ٚأُؼٚ

النظام االمحاا ي
 جشـ ٫ع  ٙاِٛظٟ ٚؾاٗـات ُٮ أٛض ٞاٛوٜ٠ٮ  ٢ٟا٪٠ٛاػ ٩ ،جشـ ٫اٟحطا٣ات اٛوٜ٠ٮ هاػط ُٮ
اقصب٪هٰ ٢اقعٰـٯ ٢ٟ ٢اٛؼ٩اُ ٝٮ اِٛظ ٩ ،ٚجغح َٜآٰٛة االٟحطا ١ضضب ا٠ٛاػط


 ٩ٯحُ ٞٮ ٨٣اٯة ُٗ ٚظ ٚػؿاصٮ اٟحطأٜٛ ١ض ٞا٤ٛلـ٭  ٢ٟا٪٠ٛاػ ٢ٟ ٪٧٩ ،انُٕع املإرًذ

ُ ٮ االٟحطا ١ا٤ٛلـ٭ ٯ٘ ١٪اٛز ٢ٟا٪٤٠٠ٛح  01ػٰٓٔة ٛإلسابة ه 011 ٬ٜصئا٧ ٩ ،ٙٮ ٠٣ ٢ٟؾ
(اخرت اإلعبثخ انٕدٛذح  :انصذٛذخ أ انخبطئخ).

٧ ؾا ا٠٤ٛؾ  ٢ٟاقص ٜة ٯطحاج ا٪٣ ٬ٛم آعـ  ٢ٟاٛطِق ،اؽ ٯحـٜب ا ٞ٨ِٛا٘ٛاٟ ،ٟٚئن اٛحـٰٗئز
اٛؼْٰٓ ه ٬ٜا٠ٛوٟ٪ٜات بطؼ ؽاج٨ا ٢ٟ٩ ،اٛغـؤ ضِق أِٛـات ٗ٠ا ٧ٮ ٗ٠ا اهحاػ اٛـاٛب ُئٮ
ٟـاض ٚػؿاصح ٦اٛضابٔة
 ا ١ا٠ٛوؼ ٙا٠ٛـ٤ٜٛ ٪ٜشاح ُٮ ا٠ٛاػط (أٛض ٞا٤ٛلـ٭)  ٪٧جطظٰٟ %01 ٚئ ٢ه ٟح٨ئا ،أٟئا
أٛض ٞاٛوٜ٠ٮ ُا٤ٛشاح ُٰ ٦ٯحـٜب اٛطظ ٙ٪ه ٢ٟ %01 ٬ٜه

ٟحٚٔ ،٦ؼذ انُجبح ف ّٛششطبً

نهزقذو اليزذبٌ انقغى انُظش٘ يٍ املبدح

 ٩ ٯ٤بٌٮ أال ٯط ٚ٠اٛـاٛب أٗرـ ٟٔ 0 ٢ٟـؿات ٗٮ ٯضحـٰن اال٣حٔا ٙا ٬ٛاٛض٤ة اٛراٰ٣ة

اهرورة اهتمًٌوة
٧ ٩ ٮ ػ٩ؿط اٟحطاٰ٣ة ذاٛرة اصحر٤ايٰة جشـُ ٫ٮ اٛظَٰ نهقغى انُظش٘ فقط ٟئ ٢ا٠ٛئ٪اػ،
ٯحٔؼ ٝا٨ٰٛا  ٢ٟٯط٪ٟ ٚ٠اػاً (ؿصب ب٨ا أ ٞٛ ٩ٯٔؼ٨ٟا)٧ ٩ ،ٮ ٟئج٠حة أٯؼا ٩ ،جشُ٘ ٚـطئة
 ٞٛ ٢٠ٛٯح ٢ٟ ٢٘٠ا٤ٛشاح أٟ ٙ٩ـط ٗٮ ٯوٰؼ االٟحطا٣ات  ٩ٯئ ٢ٟا٣حٔا ٦ٛا ٬ٛاٛض٤ة اٛراٰ٣ة
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 ٯ٤ظص ُٮ اٛض٤ة اٛحطؼٰـٯة عظ٪طاً هؼ ٝض ٚ٠ا٪٠ٛاػ ٩ ،ؽ ٖٛق ١ا٠ٛوئؼ ٙاٛوئاٜٛ ٝضئ٤ة
اٛحطؼٰـٯة ٚزى أخزِ يٍ ػاليبد االيزذبٌ األعبع( ٙانذز٘ ٚجذشٖ يف َٓبٚذخ فذم فصذم)

فقط!  ٩ال ٯح ٞضضا ه ٟات اٛؼ٩ؿط اٛحٰٰٜ٘٠ة ُٮ ا٠ٛوؼ ٙاٛوا ٩ ،ٝا٠٣ا جُ٘ٔ ١٪ؾ ٛحـُٰن
ا٪٠ٛاػ ا٠ٛطٛ٪٠ة صابٔاً
ّصُحخَ :فضو أُ َنىُ ىذَل فٍ اىجبٍؼخ طُف واسغ ٍِ اىؼالقبد اإلجزَبػُخ ٍغ طالة
دفؼزل و ٍغ طالة اىذفؼبد األمجش ٍْل سْبً ،إر أُ رىل قذ َسبػذك فٍ دساسزل ثشنو مجُش،
حُش ََنِ أُ رطيت ٍْهٌ اىْصبئح اىذساسُخ ،و خجشارهٌ االٍزحبُّخ.

الفصل األول
 0بٰ٪ٛ٪سٰا اٛغٰٜة
 2اٛحشـٯص اٛواٝ
 0اٰ٠ٰ٘ٛا
٨ٟ 0اؿات اٛطاص٪
 5اٌٜٛة االٰٜ٘٣زٯة0

بٌوهوجٌا اهذوٌة
 بٰ٪ٛ٪سٰا اٛغٰٜة اص ٞس٠ٛ ٰٚ٠اػط أٗرـ  ٢ٟؿايوة ٠ٟ٩حوة اؽا ضافت هٟ ٬ٜئا جضئحطْ ٟئ٢
اٛـاٛب باإلػاُة ٨٣٪٘ٛا اضؼ ٫أ ٞ٧ا٪٠ٛاػ ُٮ اٛض٤ة اٛحطؼٰـٯة ٰٜٜ٘ٛات اٛـبٰة
ُ ٮ ٧ؾ ٥ا٠ٛاػط ص٤ح٤ا ٙ٩اٛغٰٜة  ٩هؼٰاج٨ا  ٩آٰٛات ه٨ٜ٠ا ضح ٬هٜئ ٬ا٠ٛضئح ٫٪اٛشزٯ ئٮ ٩
ص٤حوـٍ ه ٬ٜؿـّ ه ٚ٠أس٨زط اٛغٰٜة  ٩أصاٰٛب اصح٠ـاؿٯح٨ا  ٩بٔاي٨ئا ٨٣٪٘ٛئا أٟ ٙ٩ئاػط
ٓاػؿط ه ٬ٜاالصح٠ـاؿ  ٩اٛحِاهٟ ٚن اٛبٰ ة ُ٨ٮ ٩ضؼط اٛب٤ا اقصاصٰة ٛشٰ٠ن أش٘ا ٙاٛطٰئاط
اٛحٮ ٣وـُ٨ا .

hakeem-sy.com
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اىَحزىي:
ا٘ٛحا ٯطح٪٭ ٟا ٯزٯؼ ه 011 ٬ٜطِطة  ٰٜٟة با٠ٛوٟ٪ٜات اٰ٤ٌٛة ضٰد ٯٔض ٞاُ 02 ٬ٛظ ٚضٰد
ٯبؼأ انفصذم األٔل باٛحوـٯَ ه ٢اٛبٰ٪ٛ٪سٰا  ٩جـاجبٰة اٛطٰاط ،أٟا انفصذم انضذبَُٰ ٙئحٜ٘ٞ
ه٩ ٢اضؼات اٛب٤ا ُٮ اٛغٰٜة ا ٛهؼ٪ٯة ٨٤ٟا  ٩اٛوؼ٪ٯة ( اٛض٘ـٯات  ٩اٛؼصئ ٩ ٞاٛبـ٩جٰ٤ئات ٩
اقض٠اع ا٩٪٤ٛٯة ) ٩ ٢ٟس٨ة ٣لـ سزٯ ٰة ذ ٞٯ٤حٔ ٚا ٬ٛأس٨زط ٧ؾ ٥اٛغٰٜة ِٰٰٗ ٩ئة ػؿاصئح٨ا
باصحغؼا ٝا٠ٛشا٧ـ ُٮ انفصم انضبنش جاؿٗاً انفصم انشاثغ ٜٛطؼٯد ه٪٣ ٢اط اٛغٰٜة  ٩اٛشٰٝ٪٤
ٔانفصم انخبيظ ٜٛطؼٯد ه ٢سؼاؿ٧ا اٛغ٪ٜ٭  َٰٗ ٩جشـ٭ هٰٜ٠ات اٛحباػ ٙضٰد أُئـػ ٘ٛئٚ
٠٨٤ٟا ُظٟ ٚضحٔ٣ ٚلـاً قٰ٠٧ح٠٨ا ،أٟا انفصم انغذبدط ُٰــح ٟ٪٨ِٟئا سؼٯئؼا ٛبٰ٤ئة
اٛغٰٜة ٟحطؼذاً ه٨ٰٜ٘٧ ٢ا اٛغ٪ٜ٭ اٛؾ٭ ٯ٠ر ٚاٛو٪٠ػ أِٛـ٭ ٜٛغٰٜة ٩٩صٰٜة ضـٗح٨ئا ٰٛؤعئؾ٣ا
بوؼ٧ا ُٮ انفصم انغذبثغ اِٰٰٗ ٬ٛة اؿجباؽ اٛغ ٯا بوؼ٨ا ببوغ ذ ٞٯحطئؼخ هئ ٢ؿآئة
اٛغٰٜة ُٮ انفصم انضبيٍ ٰٛحـٕ انفصهني انزبعغ ٔ انؼبشذش ٜٛطؼٯد ه ٢أ٣ضاٟٮ اٛغٰٜة
ا٤٠ٛظَ ٩اٛغ٪ٜ٭ ٤ٛظُ ٚٮ انفصم انذبد٘ ػشذش اِٰٰٗ ٬ٛة ج٪اط٧ ٚؾ ٥اٛغ ٯا ٟن بوؼئ٨ا
اٛبوغ ٰٛغحح ٞانفصم انضذبَ ٙػشذش باٛطؼٯد ه ٢اٛغ ٯا اٛشؾهٰة اٛحٮ جشئ٘ ٚا٠ٛضئحٔبٚ
ا٪ٛاهؼ ٜٛو ج

اىذساسخ:
٧ ؾ ٥ا٠ٛاػط جوحبـ  ٢ٟأ ٞ٧ا٪٠ٛاػ ُٮ اٛض٤ة اٛحطؼٰـٯة ا ٬ٛسا٣ب اٛحشئـٯص  ٩اِٰٛزٯ٪ٛ٪سٰئا
ضٰد أ٨٣ا جحـٜب ه٤اٯة ٓ ٢ٟب ٚاٛـاٛب ُ ٯشب ا٠٧ا٨ٛا أبؼاً ب ٚٯشب اهـاإ٧ا اق٪ٛ٩ٯة أذ٤ا
اٛؼؿاصة ػ ٢٠اِٛظٚ
٩ اٛؼؿاصة ج٘ ٢ٟ ١٪انكزبة دصشاً ضٰد أ ١ا٘ٛحا ٟحـابؾ اقُ٘اؿ بش٘٪ٓ ٚ٭ ُٰبئؼ ٩أذ٤ئا
اٛؼؿاصة أ ١بوغ اق٪ٟؿ جبٟٔ ٬ب٠٨ة اؽ ٯشب ػؿاصة ا٘ٛحا ثشذكم فبيذم ٰٛضحـٰن اٛـاٛئب
اٛـبؾ بٰ ٢أُ٘اؿٟ ٩ ٥وٟ٪ٜاج٦
6
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 ٯحـٜب أ ١ٯ٘ ١٪اٛـاٛب ٓؼ أهاػ ا٘ٛحا يشرني ػهٗ األقم ٓب ٚاٛؾ٧ا ا ٬ٛاِٛطضٰٛ ،ؼ٢٠
أٓ ٦٣ؼ ؿبؾ سٰؼاً بٰٟ ٢غح َٜأسزايٟ ٦طٔٔاً ا ٞ٨ِٛا٘ٛاٜٛ ٟٚغٰٜة
 أص ٪ٜاٛؼؿاصة ٯوح٠ؼ ه ٬ٜانفٓى ٔ االعزٛؼبة ثبملغذزٕٖ األٔل بوٰؼاً ه ٢اٛبظئ ،ٞاؽ
أ ١اٛبظ ٞال ٯشؼ٭ ِ٣واً ُٮ ٧ؾ ٥ا٠ٛاػط اٛحٮ جحـٜب  ٢ٟاٛـاٛئب ٓئؼؿط ٟئ ٢اٛحغٰئ ٚهٜئ٬
ا٠ٛضح ٫٪اٛشزٯ ٮ ٛبٰ٤ة اٛغٰٜة ٟ ٩ـاض ٚصٰـ بوغ اٛوٰٜ٠ات اٛغ٪ٜٯة ،ضٰئد أ ١االصئحوا٣ة
با٠ٛظاػؿ اٛغاؿسٰة ٗاال٣حـ٣ث اٛحٮ ٓؼ ج٘ ١٪ػـ٩ؿٯة  ٢ٟأس ٚاٛحواٟ ٟٚن بوغ اقُ٘اؿٟ٩ ،ئ٢
اٛؼـ٩ؿ٭ اال٣حبا ٥ا ٬ٛا٠ٛظـٜطات اقس٤بٰة  ٩أص٠ا اق٣زٯ٠ات  ٩ا٠ٛـٗبات  ٩ضِل٨ا سٰؼاً
٠ٗ ا ٯشب ه ٬ٜاٛـاٛب أ ١ٯ٘ٓ ١٪ؼ ٓـأ ا٘ٛحا بش٘ ٚسٰؼ أذ٤ا اِٛظٓ ٚب ٚا٪ٛط ٙ٪ا ٬ٛأصب٪م
ا٠ٛاػط٩ ،اال ُب ١ا٠ٛاػط صح٘ ١٪عاٰٛة  ٢ٟا٠ٛحوة ٟ ٩حوبة ُٮ اٛؼؿاصة ٣لـاً ٘ٛراُة ا٠ٛوٟ٪ٜات
اٛحٮ جحـٜب ٓ٩حا ؿ٪ٯ ً ٛحـصٰغ٨ا ٠ٟا ٯشو٨ٜا ٟحوبة سؼاً ه٤ؼ ا٠٧ا٨ٛا (ضضب جشـبة بوئغ
اٛـ

)ٛ ،ؾ ٖٛٯِؼ ٚاال٧ح٠ا ٝب٨ا سٰؼاً أذ٤ا اِٛظ ٚضح ٬جضح٠حن ب٨ا.

اىحضىس:
رؼبٌٔ ػهٗ رغطٛخ املبدح فم يٍ :اٛؼٗح٪ؿ ٟـ٩ا ١اٛطٜبٮٟ ،شؼ اٛش٠اٛٮ ،ه٠ـ اٛزهبٮ اٛئؾٯ٢
اٟحاف٩ا بؤص٪ٜب ٞ٨اٛضٜش ُٮ اٯظا ٙا٠ٛوٟ٪ٜة ا ٬ٛأؽ٧ا ١اٛـ

ب٘ ٚصٛ٪٨ة ٩ٯضـ

ثبإلظبفخ ئىل :اٛؼٗح٪ؿط ؿًؼا ا٪ٛفط ،ؿٯ٣ ٞؼؿط٩ ،اٛؼٗح٪ؿ صاٟـ اٛزهبٮ
ٓ٩ ؼ ٗا ١أص ٪ٜا٠ٛطاػـٯ ٢صـػ٭ ،ٯٔ ٝ٪ه ٬ٜشـح أِٛـات ٟن االٛحئزا ٝأضٰا٣ئاً بحـجٰب٨ئا
ضضب ا٘ٛحا ٟن شـح بضٰؾ ٨ٛا ،باإلػاُ٪ٛ ٦س٪ػ بوغ اٛض ٯؼات اٛحٮ جوـع ٟحؼئ٤٠ة
بوغ اٛظ٪ؿ  ٢ٟػاع ٚا٘ٛحا أ ٩عاؿسٛ ٦ضٛ٪٨ة اٛح٪ػٰص
 أٟا ُٰ٠ا ٯحو ْٜباٛطؼ٪ؿٓ ٪٨ُ ،ـاؿ شغظٮ ٯغح٣ َٜضبٰاً  ٢ٟشغض ٱعئـ ضضئب أصئ٪ٜ
ا٠ٛطاػـ  ٩اصحٰوا اٛـاٛب٩ ،ٯ ٦ٛ ٢٘٠أ ١ٯحغؾ أٛـاؿ ا٤٠ٛاصب ب٨ؾا اٛظؼػ  ٢ٟبؼاٯة اٛوئاٝ
ضـطاً هٓ٩ ٬ٜح٠ُٰ ٦ا بوؼ
٩ اِ٘ٛـط اقُ ٞ٧ٮ اٛطؼ٪ؿ جوح٠ؼ ه ٬ٜاإلؿ م ه ٬ٜاٛبطد ٓبئ ٚا٠ٛطاػئـط بطٰئد ٯِ٨ئٞ
اٛـاٛب ٪٣م اٛبطد ٩أ ٞ٧ب٪٤ػ٩ ،٥ٯُ٘٘ ١ّ٪ـط بضٰـة ه ٦٤ج٘ ١٪ؽات أٰ٠٧ة ٗبٰـط ص٪ا أذ٤ا
ا٠ٛطاػـط أ ٩ه٤ؼ ػؿاصح ٦الضٔاً.
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اإلٍزحبُ:
 هباؿط ه 011 ٢صئاٟ ٙئج٠ث ٚ٘ٛ ،صئا 0 ٙعٰاؿات ،بزٓ ٢ٟؼؿ 01 ٥ػٰٓٔة ضٰد ٗا٣ث االصئ ٜة
جوح٠ؼ ه ٬ٜاٛؼٓة اٛوٰ٠ٜة ٟبحوؼطً ه ٢اٛبظٞ


ٓؼ جحؼ ٢٠ثؼط املصذطهذبد االعُجٛذخ ٗاٛحٮ ٩ؿػت ُٮ ه٤ا٩ٯ ٢أِٛـات ،باإلػاُة نذجؼط

األسقبو  ٢٘ٛ٩ب٪اضؼات ٟغحِٜة ٛؾ ٖٛج٪سبث اٛؼؿاصة بحـٰٗز ها٩ ٙػٓة ٩باٌٛة
٠ٗ٩ ا ؽٗـ أ ١ا٠ٛاػط ج٠حاف ب٘راُة ٟوٟ٪ٜاج٨ا ٩ػـ٩ؿط ٟحابوح٨ا ٩هؼ ٝا٠٧ا٨ٛا ٛوؼ٩ ٝس٪ػ ٓ٩ث
ٗاُٮ ٓب ٚاالٟحطاٛ ١حؼاؿٕ اٛحٔظٰـ٨٣٪ٗ ،ا جطحاج إلهاػط ٩ج٘ـاؿ ٯـصظ اقُ٘اؿ ٩ٯـبـ٨ئا أٗرئـ
ُؤٗرـ  ٢ٟ٩اٛؼـ٩ؿ٭ جغظٰض ُحـط ٓب ٚا٠ٛاػط ٟباشـط ٠ٛـاسوة ٟاج٠ث ػؿاصح ٦بش٘ٗ ٚاٟئٚ
ٛؼ٠ا ١اصحطؼاؿ االُ٘اؿ ه٤ؼٟا ج٘ ١٪بطاسح٨ا.
انؼًهٙ

ٯح ٞجطؼٯؼ ٟ٘ا ١ا٠ٛغابـ ُٮ ٰٜٗٗ ٚة ُٮ بؼاٯة اٛواٟ ٝن ج٪فٯن ا ِٛات

اىَحزىي:
 هباؿط هٟ ٢طؼّـات ق٪٣ام ٟغحِٜة  ٢ٟاٛغ ٯا٣٪ٜٟ ،ة ب٠غح َٜأ٪٣ام اٛح٪ٜٯ ٢بطٰد جئؼؿس
جطث ا٠ٛش٨ـ اٛؼ٪يٮ ٟباشـط أ ٩ه ٬ٜبوغ اٛظ٪ؿ
 جٟ٘ ٢٠حوحُ ٦ٮ أ ٦٣ٯٔحـ ُٮ بوغ اٛشٜضات ٟ ٢ٟوٟ٪ٜات ا٤ٛلـ٭٩ ،ٯضاهؼ ُئٮ ُ٨ئٞ
بوؼ٨ا بش٘ ٚال بؤس ب٦
 أذ٤ا اٛشٜضاتٚ ،جت االَزجبِ ئىل شذشح املشذشفخ (ٗا٪٠ٛاف٣ئات  ٟ٩ضلئات ٜٛحِـٯئْ بئٰ٢
ا٠ٛطؼـات ا٠ٛحشاب٨ة) باإلػاُة ا ٬ٛأ ١ؽ ٖٛٯضاهؼ ُٮ ضِق ٟل٨ـ ا٠ٛطؼـ ٩اٛحوـٍ ه٦ٰٜ
بضٛ٪٨ة ع  ٙاالعحباؿات
 ج٘ ١٪بوغ ا٠ٛطؼّـات سا٧زط ٩جشـ ٫ػؿاصح٨ا ٟباشـط  ٢ٟا٠ٛش٨ـ باإلػاُة ا ٬ٛأ٣ئ ٦ٯـٜئب
جطؼٰـ اٛبوغ اٱعـ ٗا٠ٛطؼـات ا٤ٛباجٰة (ع ٯا اٛبظ ،ٚضبات ا٤ٛشا ُئٮ ع ٯئا اٛبـاؿئا،
اٛب٤ؼ٩ؿ٩ ٥سضٰ٠اج٨ا اٛظا٣وة ا٣٪ٜ٠ٛة) ه ٬ٜا٠ٛشا٧ـ
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ٍالحظبد:
 0ٯـٜب اؿجؼا ا٠ٛـٯ ٙ٪اقبٰغ ُٮ ٗ ٚسٜضة
 2ئدعبس دفرت املجزجٗ :ػُحـ جُـص ٞه ٦ٰٜا٠ٛطؼّـات اٛحٮ ٯٔ ٝ٪اٛـاٛب بؼؿاصح٨ا ع  ٙأ٠ٛـؿ
ٟن ا٠ٛضٰ٠ات٩ ،ٯظطص ٓ ٢ٟب ٚا٠ٛشـُٰ٩ ٢جؼاٍ ه ٟحٛ ٦و ٟة اٛطؼ٪ؿ

اىَزامشح:
ج٘ ١٪هباؿط ه٩ ٢ؿٓة ه٨ٰٜا ؿص٠ات ٠ٛطؼـات ٟغحِٜة ٩ه ٚٗ ٬ٜؿص٠ة يجًٕػذخ يذٍ األعذٓى

اٛحٮ جشٰـ اٟ ٬ٛضٟ ٬٠وٰ٩ ،٢ٯح٪سب ه ٬ٜاٛـاٛب ٟوـُة ٧ؾا ا٠ٛضٗ٩ ٬٠حابح ٦ه ٬ٜا٪ٛؿٓة

اإلٍزحبُ:
ٯ٘ ١٪هباؿط ه ٢يذعّشاد يجٓضح رذذ ػذعخ املجٓش ٔ ثؼط انصٕس انٕسقٛخ٩ ،ج٘٪ٟ ١٪فهة
ه ٬ٜؿا٩الت ا٠ٛغبـ ب٠٤ؾ ٟوٰ٩ ،٢ٯ٤٠ص ٟ ٚ٘ٛطؼّـ ض٪اٛٮ  30صبَٛذخ ٜٛحوـٍ هٗ٩ ٦ٰٜحاب ٦اص٦٠
(اص ٞا٠ٛطؼّـ أ ٩اٛشز  ٦٤ٟضضب ٟ٘ا ١ا٠ٛئشـ) ضضب ٟ٘ا ١ا٠ٛش٨ـ ٩ؿٓ٩ ،٦٠اٛطـص ه ٬ٜاٛحـٰٗز
٩اٛضـهة ُٮ ؽ.ٖٛ
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امتشريح امعام
جوؼ ٟاػط اٛحشـٯص  ٢ٟأ ٞ٧ا٪٠ٛاػ اٛحٮ جؼؿّس ُٮ اٰٜ٘ٛات اٛـبٰة٨ُ ،ٮ جش٘ ٚؿٰٗئزط أصاصئٰة
ٗ٨٣٪ا ج٨ح ٞبشض ٞاإل٣ضا٩ ١أهؼا ٩ ٥أس٨زج٩ ،٦ج ٢٘٠ا٠ٛحو ٢ٟ ٜٞاٛحوـٍ ا ٬ٛبُ٤ا٧ا اٛحشـٯطٰة
٩أش٘ا٨ٛا ٪ٟ٩آو٨ا ُٮ اٛشض ٞاٛبشـ٭
جوحبـ اٛحشـٯص ٟاػط عٓهخ يًزُؼخ٨ُ ،ٮ صٜ٨ة بٔؼؿ طو٪بح٨ا ٩جطحاج اٗ ٬ٛرٰـ  ٢ٟاٛطِق ٩
اٛحـٰٗز  ٩اٛحغٰٚ

اىَحزىي:
ٯط٪٭ ٗحا اٛحشـٯص ٠ٛطة هاٟة ه٣٪ٟ٘ ٢ات اٛشض ٞاٛبشـ٭  ٢ٟأس٨زط ٩أهؼئا ضٰئد ٯٔضئٞ
ا٘ٛحا ا 12 ٬ٛفصم ُٗ ٚظ٨٤ٟ ٚا ِ٤ٟـػ هًٰ ٢ـ ٥ب٠طح٪ٯاج٦
اهفصن األول:
يقذية فً انتشرٌح انعاو ،وٌعطٍه :د .بٍاٌ انسٍذ.
 ٯح٘ ٜٞه ٢أ٣ضشة اٛشض ٩ ٞٯطحئ٪٭ ٠ٛطئة سٰ٤ٰ٤ئة باإلػئاُة اٛئ ٬بوئغ ا٠ٛوٟ٪ٜئات
٩ا٠ٛظـٜطات اٛحشـٯطٰة
٧ ؾا اِٛظ ٚعٓم عذاً اال أ ٦٣هٓ ٬ٜؼؿ ٗبٰـ  ٢ٟاقٰ٠٧ة
اهفصن اهثاٍي:
انهٍكم انعظًً وانًفاصمٌ ،عطٍه :دٌ .اسر انًذنم.
 ٯح٤ا ٙ٩اٛولا٩ ٝاِ٠ٛاط٩ ٚٯؼؿس  ٰٚ٘٧اٛـأس ٩اٛشؾم ٩اقؿـاٍ
٧ ؾا اِٛظ ٚهٔؼط اٛـ

ٗ ٦٣٪أؿُ ٙ٪ظُ ٚٮ ا٘ٛحا

ٔف ّٛانقهٛم يٍ انصؼٕثخ ٔ ٚذزبط

انكضري يٍ انزكشاس

 باإلػاُة ا ٬ٛػـ٩ؿط ؿبؾ ا٠ٛوٟ٪ٜات ا٤ٛلـٯة باٛظ٪ؿ  ٩اقش٘ا ٙا٪٠ٛس٪ػط ُٮ ا٘ٛحا أٟ ٩ئ٢
اال٣حـ٣ث أٟ ٢ٟ ٩ظاػؿ أعـٗ ٫اٛبـاٟز  ٩جـبٰٔات ا٪٠ٛباٯٚ
10
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اهفصن اهثاهث:
انجهاز انعضهًٌ ،عطٍه :د .عٍسى وهبً.
 ٯبؼأ ب٠ٜطة ٣ضٰشٰة ٜٛوؼ ت باإلػاُة ا٠ٛ ٬ٛطة سٰ٤ٰ٤ة ٛح٘٧ ١ّ٪ؾ ٥اٛوؼ ت  ٩ٯحطئؼخ
ه٣٪ٟ٘ ٢ات ٠٣٩اؽج ٩أش٘ا٩ ٙبٰ٤ة ٩اؿجباؽ ٩ه٩ ٚ٠جظئ َٰ٤اٛوؼئ ت٩ ،ٯح٤ئا ٙ٩بوئغ
هؼ ت اٛشض ٞباٛؼؿاصة


ٯٜٮ اِٛظ ٚاٛرا٣ٮ  ٢ٟضٰد اٛـ ٩ ،ٙ٪ٯوحبـ  ٢ٟأصؼت أثذبس انكزبة

اهفصن اهرابع:
انجهاز انتُفسًٌ ،عطٍه :د .يعٍٍ عبىد.
اهفصن اهذايس:
انجهاز انقهبً انىعائًٌ ،عطٍه :د .يعٍٍ عبىد.
 ٯحطؼخ ه ٢أٜٛب ٣٪ٟ٘٩اج٩ ٦اٛؼ٩ؿط اٛؼ٪ٟٯة ا٘ٛبـ٩ ٫اٛظٌـ ٫باإلػاُة ٜٛشئـاٯٰ٩ ٢اق٩ؿػط
٩اق٩هٰة اِٰ٠ٜٛة
 ٯوؼ  ٢ٟاِٛظ ٙ٪ا٠٠ٛحوة يزٕعطخ انصؼٕثخ ضٰد ٯطحاج ا ٢ٟ ٰٜٚٔٛاٛحـٰٗز ٩اٛطِق
اهفصن اهصادس:
انجهاز انهضًًٌ ،عطٍه :د .يضر تقال.


٧ؾا اِٛظٗ ٚاِٛظ ٚاٛـابن عٓم عذاً

اهفصن اهصابع:
انجهاز انبىنًٌ ،عطٍه :د .يضر تقال.
 ٯح٠ؼ ٢يؼهٕيذبد قذًٚذخ ٟــٓ٩ة ُٮ اٛؼؿاصحٰ ٢اإلهؼاػٯة ٩اٛرا٪٣ٯة باإلػئاُة ٛئبوغ
ا٠ٛوٟ٪ٜات اٛشؼٯؼط
 ٯبؼأ بح٤ا ٙ٩اٛحـ٪ؿ اٛش٤ٰ٤ٮ ٜٛش٨اف اٛب٪٭ اٛح٤اصٜٮ ذ ٞٯحطؼخ هئ ٢اٰٜ٘ٛحئٰ ٩ ٢اٛطئاٛبٰ٩ ٢
ا٠ٛرؤ٣ة  ٩اإلضٰٜٚ
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اهفصن اهثايٌ:
انجهاز انتُاسهًٌ ،عطٍه :د .يضر تقال.
ٟ ن أُ ٦٣ظٓ ٚظٰـ اال أٚ ٦٣زغى ثجؼط انصؼٕثخ ٔ انزؼقٛذ ،ٯطحئاج اٛئ ٬بوئغ ٟئ٢
اٛحـٰٗز
اهفصن اهتاشع:
انجهاز انغذي انصًّاويٌ ،عطٍه :د .عٍسى وهبً.
ُ ظ ٚثغٛط عذاً  ٩ٯحطؼخ هً ٚٗ ٢ؼط ط٠ا جشـٯطٰاً
اهفصن اهعاشر:
انجهاز انعصبً انًركسيٌ ،عطٍه :د .بٍاٌ انسٍذ.


ٯبؼأ ب٠ٜطة سٰ٤ٰ٤ة ٣٩ضٰشٰة ٜٛش٨اف اٛوظبٮ ا٠ٛـٗئز٭ ،يؼهٕيبرذّ أٔعذغ ثكذضري يًذب يذش

عذبثقبً ُٮ اٛرا٪٣٭ ٩ ،ٯحطؼخ اس٠االً ه ٢اٛؼٟاى  ٩ا٤ٛغئام اٛشئٗ٪ٮ ٣٪ٟ٘٩ئاج ٞ٨باٛحِظئٰٚ
باإلػاُة ا ٬ٛاٛضطاٯا ا٠ٛطٰـة بٞ٨
اهفصن اهحادي عشر:
انجهاز انعصبً انًحٍطًٌ ،عطٍه :د .بٍاٌ انسٍذ.
 ٯحطؼخ ه ٢اٛؼِايـ  ٩اقهظا أٛطِٰة  ٩اٛشٰٗ٪ة ،باإلػئاُة اٛئ ٬س٨ئاف هظئبٮ ؽاجئٮ
بٔض ٦ٰ٠ا٪ٛػ٭ ٣ ٩لٰـ ا٪ٛػ٭ ،ثذش يًزغ عذاً

اهفصن اهثاٍي عشر:
أعضاء انحىاشٌ ،عطٍه :د .بٍاٌ انسٍذ.
ٜٟ ٮ با٠ٛوٟ٪ٜات ا٘٠ٛـؿط اؽ أ ٦٣ٯحطؼخ ه ٢أهؼئا

ٗئاٛوٰ ٩ ٢اقؽٚٔ ،١ؼذذ يذٍ انفصذٕل

انغٓهخ.
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ٍالحظخ :األثحبس فُهب رشاثط ثبىَؼيىٍبد وَجت سثطهب أصْبء اىذساسخ.
واىيَحبد اىجُُْْخ صؼجخ و رحزبط اىنضُش ٍِ اىفهٌ و اسزخذاً اىىسبئو اىَسبػذح ٍضو
اىصىس واىفُذَىهبد اىزىضُحُخ.

اىحضىس:
 ا٠ٛاػط ٟٔض٠ة اُ 02 ٬ٛظ ،ٚاٛطؼ٪ؿ اس٠االً ٩ ٞ٨ٟأصاصٮ ُ ٞ٨ِٜٛٮ بوغ اِٛظئ٩ ٙ٪قعئؾ
ُ٘ـط أُ ٬ٛ٩ٮ ُظ ٙ٪أعـ ٢٘ٛ٩ ،٫اٛطؼ٪ؿ نٛظ ئنضايٛبً ب ٪٧ ٚعٰاؿ شغظٮ ٯو٪ػ ٜٛـاٛب
 اِٛظ ٚاق ٢ٟ ٙ٩اٛظوب ُ ٦٠٨ػ ١٩اٛطؼ٪ؿ ،ٯوـٰ :٦ػ بٰا ١اٛضٰؼ  ٩أص٪ٜب ٦ؿاين
 ٢ٟ اِٰ٠ٛؼ جضشُٰٰ ٚؼٯٛ ٪ـص ٞاٛؼٗح٪ؿ بٰا ١قِٰٟ ٦٣ؼ سؼاً ٛحض ٰٚ٨اٛؼؿاصة ِٰٟ ٩ؼ ه٤ؼ
ا٠ٛـاسوة
ُ ٮ ٗ ٚسٜضة ٯح ٞاهـا  01 ٢ٟا 21 ٬ٛطِطة  ٢ٟا٘ٛحا  ،بوغ اقصاجؾط أص٪ٜب ٞ٨صئـػ٭
ٯوح٠ؼ هٓ ٬ٜـا ط ا٠ٛوٟ٪ٜة باإلػاُة ٛشـح بضٰؾ٩ ،ٯوؼ ٧ؾا اقصِٰٟ ٪ٜؼاً قعؾ ُ٘ئـط
أٰٛ٩ة  ٩شاٜٟة ه ٢اِٛظ ٚا٠ٛؼؿ٩س
 ٯح ٞهـع اٛض ٯؼات ع  ٙا٠ٛطاػـط ٩اٛحٮ ًاٛباً ٟا جطح٪٭ ط٪ؿ ا٘ٛحئا أ ٩بوئغ اٛظئ٪ؿ
اٛغاؿسٰة اِٰ٠ٛؼط
 ثشكم ػبو ُٚصخ ثؼذو ئًْبل املذبدح ،ق٨٣ا جوح٠ؼ ه ٬ٜأصئ ٪ٜاٛب٤ئا اٛحـاٗ٠ئٮ ٛ٩ئ٢
جضحـٰن ضِق ا٠ٛوٟ٪ٜات سٰؼاً ٓب ٚهؼط أٯا ٢ٟ ٝاالٟحطا ٢ٟ٩ ،١اقُؼ ٚأ ١ٯ٘٤٧ ١٪ئإ
ػؿاصة أٰٛ٩ة ٠ٜٛاػط ع  ٙاِٛظٚ
 ٯ٤ظص ٓـا ط اٛبطد ٓب ٚػع ٙ٪ا٠ٛطاػـط ق٨٣ا صحضاهؼٕ ُٮ اٛحـٰٗز أذ٤ا اٛشـح٩ ،اضؼئاؿ
ا٘ٛحا ٠ٜٛحابوة ٟن اٛؼٗح٪ؿ  ٢ٟس٨ة ٩جضشٰ ٚبوغ ا ٠ٛضلات ٩جظطٰص اقعـا اٛحٮ ٓؼ
ج٪سؼ ُٮ ا٘ٛحا  ٢ٟس٨ة أعـ٫

hakeem-sy.com

13

دميل دراسة امسنة امتحضيرية

اىذساسخ:
 اٛؼؿاصة ٠ٜٛاػط يٍ انكزبة دصشاً ٩ال ٯ ٢٘٠ق٭ ٜٟغظات أٟ ٩طاػـات أ ١جٌ٤ٮ ه٦٤
 ؿـٯٔة اٛؼؿاصة جغح َٜه٠ا ٗاُ ١ٮ اٛرا٪٣ٯةُٔ ،ؼ اعح٪٠٣ َٜؽج اقص ٜة ٓ٩ؼ آحظـت ه٬ٜ
٪٠٣ؽج اقج٠حة٩ ،باٛحاٛٮ ٯ٤ظص بحش٤ب اٛطِق اٛبظ ٞاٛؾ٭ ال سؼ ،٦٤ٟ ٫٩ب ٚٯشب اصئحغـاج
ا٠ٛوٟ٪ٜات  ٚٗ ٢ٟطِطة  ٩ضِل٨ا سٰؼاً
 ٢ٟ اِٰ٠ٛؼ سؼاً ُٮ ٟاػط اٛحشـٯص اصحغؼا ٝاٛبـاٟز اٛحٮ جوـع سض ٞاإل٣ضا ١ب٘ ٚجِاطٰ٦ٜ
٩اٛحٮ صح٘ ١٪أصاس اٛؼؿاصة ُٮ بطد اٛولاٟ ٝر ً٩ ،اصحغؼا ٝاال٣حـ٣ث ٗ٪صئٰٜة ٟضئاهؼط
ٜٛطظ ٙ٪ه ٬ٜط٪ؿ ِٰٟؼط أذ٤ا اٛؼؿاصة
 ٯ٤ظص بـصٟ ٞغــات ٩سؼأٟ ٙ٩اؿ٣ة أذ٤ا اٛؼؿاصة اٛحئٮ صحضئاهؼٕ بشئ٘ٗ ٚبٰئـ ُئٮ
ٟـاسوة ا٠ٛوٟ٪ٜات
 جبؼ ٩ا٠ٛاػط طوبة ٗ٩رِٰة ٨٤٘ٛ٩ا ُٮ ا٪ٛآن ٠ٟحوة اؽا ج ٞ٨ُ ٞا٠ٛوٟ٪ٜة
 ٯ٤ظص بؼؿاصة ٗ ٚبطد ُٮ ٓ٩حٗ ٦ٮ ال جحـاٗ ٞا٠ٛاػط ٩ٯظبص  ٢ٟاٛظوب جئؼاؿٕ اٛحٔظئٰـ
الضٔاً
 البؼ  ٢ٟدفظ األعًبء ٔاملصذطهذبد عٛذذاً ٟر( ٚهل ٞاٛز٣ؼ  ،ا٘ٛوبـط ،اٛوؼٜة أٛحـايٰئة
اٛظ)  ٢ٟ ٩ا ٞ٨٠ٛدساعخ املصطهذبد ثبنهغخ االَكهٛضٚخ عٛذاً ( صٰؤجٮ ٓـابئة  0اٛئ00 ٬
صئاٗ ٙاٜٟة ُٮ اٌٜٛة االٰٜ٘٣زٯة ٩عظ٪طاً أبطاخ اٛؼٗح٪ؿ بٰا ١اٛضٰؼ) ،ق ٦٣ضضب ٓئ٪ا٢ٰ٣
اٰٜ٘ٛة ال ٟا٣ن  ٢ٟأ ١جبٜي ٣ضبة اقص ٜة باٌٜٛة االٰٜ٘٣زٯة ٟ ٢ٟ %21ش٪٠م اقص ٜة٠ٗ ،ئا أ١
٧ؾ ٥ا٠ٛظـٜطات صحِٰؼ سؼاً باٛض٪٤ات أٛاػٟة

14

hakeem-sy.com

دميل دراسة امسنة امتحضيرية

االٍزحبُ:
ٗ ا ١اٟحطاٟ ١اػط اٛحشـٯص آعـ اٟحطاُ ١ٮ ها٤ٟا  ٢٘ٛؿب٠ا ٯحٌٰـ ُٮ اٛض ٢ٰ٤ا ٛضٔة
ٗ ا ١ٯ٤٠ص ٓب ٚاالٟحطا ١أعجٕع فبيذم (ُٮ ها٤ٟا ٗا٤٧ ١إ أصب٪م ٯِظ ٚبٰ ٢ا٠ٛاػط ٩اٛحئٮ
ٯ٨ٰٜا ضٰد آحظـت اٟحطا٣اج٤ا ه ٬ٜأٯا ٝاٛضبثٗ٩ ،ا ١ٯ٤٠ص ٓب ٚاالٟحطا ١ضئ٪ا 00 ٙٯٟ٪ئاً
ٓب ٚبؼ أٟ ٙ٩اػط ٜٛحطؼٰـ ٛشٰ٠ن ا٪٠ٛاػ)
 ٢ٟ ػؿس ا٠ٛاػط ع  ٙاِٛظ ٚصٰحٟ ٢ٟ ٢٘٠ـاسوة ٟا ػؿصُ ٦ٮ أصب٪م االٟحطا ٢ٟ٩ ١اِٰ٠ٛؼ
سؼاً أ ١جضحر٠ـ ٟا ٓؼ س٠وح ٦ع  ٙاِٛظ ٟ ٢ٟ ٚضلات ٟ٩غــئات ٟٔ٩اؿ٣ئات ٛحضئٚ٨
ه ٰٖٜهٰٜ٠ة ا٠ٛـاسوة


نٍ ٚكف ٙأعجٕع االيزذبٌ نذساعخ املبدح ئٌ أًْهزٓب خالل انفصم.

 ٢ٟ اٛؼـ٩ؿ٭ جغظٰض آعـ ٯ ٝ٪أ ٩ٯٓ ٢ٰٟ٪ب ٚٯ ٝ٪االٟحطا٠ٛ ١ـاسوة ٟا ج ٞػؿاصح ٦بشئ٘ٚ
ٗا٣ ٟٚلـاً ٘ٛراُة ا٠ٛوٟ٪ٜات ٩ػٓة اقص ٜة (ٟاػط اٛحشـٯص أٗرـ ٟاػط جوح٠ؼ ه ٬ٜاٛؼٓة ُئٮ
ا٠ٛوٟ٪ٜات)

ٍالحظبد:
٠ٛ اػط اٛحشـٯص  011ه ٟة ٪ٟفهة ه 011 ٬ٜصئا ٚ٘ٛ ٙصئا ٙه ٟة ٩اضؼط
ٓ ؼ ج٘ ١٪بوغ اقص ٜة جوح٠ؼ ه ٬ٜاٛؼٓة اٛوٰ٠ٜة ال اٛبظٰ٠ة  ٢ٟ٩اٛؼـ٩ؿ٭ ٟـاهاط اٛؼٓة
ُٮ ا٠ٛوٟ٪ٜات أذ٤ا اٛؼؿاصة ٚ٘ٛ ،صئا 0 ٙعٰاؿات ٗ٩رٰـاً ٟا ج٘ ١٪اقص ٜة ٠ٟاذٜة ٤ٛظئ٪ص
ا٘ٛحا
ُ ٮ ها٤ٟا ضظ ٚؿاٛبا ١ه ٬ٜاٛو ٟة ا٘ٛاٜٟة ُٮ ساٟوة ػٟشْ 

اىَشاجغ اىَقزشحخ:
ا٘ٛحا ٗاٍٍ ج٠اٟاً ،بوغ ا٠ٛوٟ٪ٜات ال ٯ ٢٘٠ػؿاصح٨ا ػ٨٠٨ُ ١٩ا أ ٩ؿإٯة ط٪ؿ ٠ٛا جؼؿص ،٦ٯ٢٘٠
االصحِاػط  ٢ٟبوغ ا٠ٛـاسن ٟر( ٚانُرت ٔانغٕثٕرب ٔاألطهذظ) ٩اٛحٮ ٯ٪سئؼ ٨٤ٟئا ٣ضئظ pdf
ا٘ٛحـٰ٣٩ة ٢ٟ٩ ،اِٰ٠ٛؼ اٛبطد ُٮ اال٣حـ٣ث ه ٢ط٪ؿ ج٪ػٰطٰة
hakeem-sy.com
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انؼًهٙ

ُٮ ها٤ٟا ج ٞجٔضٰ ٞاٛـ

ا ُ ٬ٛات ضضب االص٩ ٞج ٞج٪فٯن ا ِٛات ه ٬ٜا٠ٛغابـ ُئٮ اٰٜ٘ٛئات

اٛر ذة اٛـب اٛبشـ٭ ٩اٛظٰؼٛة ٩ؿب اقص٤ا١
 0يخرب انزششٚخ يف فهٛخ انطت انجشذش٘ :صُٰ٘ ١٪ٮ اٛـابْ اقعٰـ  ٢ٟب٤ا اٛو٠اػط٧٩ ،ئ٪
٩اضؼ  ٢ٟاقبٰ٤ة اٛر خ ٰٜ٘ٛة اٛـب اٛبشـ٭
 2يخرب انزششٚخ يف فهٛخ انصٛذنخُ :ٮ اٛـابْ اقعٰـ بش٪اؿ ا٘٠ٛحبة
 0يخرب انزششٚخ يف فهٛخ طت األعُبٌ :ٯ٪سؼ ُٮ اٛـابْ اٛراٛد بش٪اؿ ٟغبـ اٛحٔ٪ٯٞ

ٍالحظبد:
 ٢ٟ اِٰ٠ٛؼ ُٮ اٛوٜ٠ٮ آحـا ا٪٠ٛػ٪هات بش٘ٗ ٚبٰـ ٟ ٢ٟوٟ٪ٜات ا٤ٛلـ٭ٛ ،ؾ ٖٛصحضٚ٨
ه ٰٖٜاٛطِق ٩اصحٰوا ا٠ٛوٟ٪ٜة
 ٯ٤بٌٮ اؿجؼا ا٠ٛـٯ ٙ٪اقبٰغ ُٮ ا٠ٛغبـ
 ال ٯ٪سؼ ٗحا أٟ ٩شحبٜٔٛ ٬ض ٞاٛوٜ٠ٮ ٟ ٢ٟاػط اٛحشـٯص
ٚ جت االَزجبِ ٔاإلطالع ئىل عًٛغ املذعّشاد ٔاألػعذبء ٔانؼظذبو ق ٖ٣صحُضؤ ٙه٨٤ا ُئٮ
االٟحطا١
 ج٘ ١٪هٰ٤ات اٛولاُ ٝٮ ٟغبـ اٛـب اٛبشـ٭ ٩اقص٤ا ١هٰ٤ات ضٰٔٔة أٟا ُٮ ٟغبـ اٛظٰؼٛة
ُ٘ا٣ث اٛولا ٝط٤اهٰة ٩جوٰ٠ٰٜة ،بٰ٠٤ا هٰ٤ات اقس٨زط ُ٨ٮ ٟشض٠ات ُٮ ا٠ٛغابـ اٛر ذة
ُ٩ٮ ص٤ح٤ا  ٞٛٯح ٞاهـا أ٭ ػؿس هٜ٠ٮ ه ٬ٜاٛشرد
ُ ٮ ٟغبـ اقص٤ا ١ٯـٜب ا٠ٛوٰؼ ٤٧إ اٛـص ٞأ٭ ٟر ً ؿص ٞهل ٞاٛشلٰة ،ؿص ٞاٛـية٩ ،ٯـٜب
ؿإٯح٨ا ُٮ ٨٣اٯة ٗ ٚسٜضة
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اىَزامشاد:
 ٯح ٞاسـا ٟؾاٗـط ٩اضؼط ٨ٛا  01ه ٟات


يف ػبيُب فبَذ املزافشح ػَهٗ انشكم اٜر: ٙ

جوـع ص ٯؼات جطح٪٭ ط٪ؿط هؼ ٪أ ٩هل٩ ٞٯ٤بٌٮ ه ٬ٜاٛـاٛب جضئٰ٠ح٨ا هَٜئ ٬ا٪ٛؿٓئة
ع  01 ٙذ٪ا٣ٮ جٔـٯباً ضٰد ٯح ٞاال٣حٔا ٙا ٬ٛاٛظ٪ؿط اٛحٮ ج٨ٰٜا بش٘ ٚأ٩جٟ٪اجٰ٘ٮ ،اذ٤ا٢ٟ ١
اٛض ٯؼات ٯُـٜب جضٰ٠ح٨ا باٌٜٛحٰ ٢اٛوـبٰة ٩االٰٜ٘٣زٯة

االٍزحبُ:
 ٢ٟ أس ٚ٠االٟحطا٣ات ُٮ ٧ؾ ٥اٛض٤ة ،ؿـٯٔحة سٰٜ٠ة ٟ٩زهشة بِ٤ش آ٪ٛث
ٟ ٛ حطا 21 ١ه ٟة جحؼ ٢٠اٛحوـٍ ه ٬ٜسز  ٢ٟهل ٞأ ٩هؼُ ٪ٮ ٟشضٞ
ٟ ٚ٘ٛ طؼـ ه ٟحٰ٩ ٢آعـ ٟطؼـٯ ٢ٯح ٞجضٰ٠ح٨ا باٌٜٛة االٰٜ٘٣زٯة
طرًقة االيتحان:
ٯح ٞاػعا ٙاٛـ

هَ ٬ٜاٛححاٛٮ بوؼ اهـاي ٞ٨أ٩ؿاّ االٟحطا ،١ٯؼع ٚاٛـاٛب ه٤ؼ ص٠ام اٛشئـس،

٩ج٤ـ ْٜبضـهة ق ٙ٩ؿاٛ٩ة ٯ٪سؼ ه٨ٰٜا ٟطؼـٯ٩ ،٢ه ٰٖٜاٛحوـٍ هٗ ٩ ٞ٨ٰٜحابة االصئ ٞهٜئ٬
٩ؿٓة االٟحطا ،١بوؼ ض٪اٛٮ  01ذاٰ٣ة ٯٔـم اٛشـس ٟـط ذاٰ٣ة ٩ ،ٯشب اال٣حٔا ٙا ٬ٛاٛـاٛ٩ة اٛراٰ٣ة،
دزٗ نٕ نى رُزٓ ٙيٍ فزبثخ االعى يف انطبٔنذخ األٔىلُ٩ ،ٮ ٗ ٚؿاٛ٩ة ٟطؼـا٩ ،١ٯشئب أ١
جحؾٗـ ػٟ٩اً أ ١آخش طبٔنخ انزغًٛخ ثبنهغخ االَكهٛضٚخ دصشاً ٩ال جظطص اؽا ٗا٣ث باٛوـبٰة

ٍالحظبد:
ُ ٮ االٟحطا ١ٯ ١ّ٪ٜاٛشز ا٠ٛـ ٪ٜجضٰ٠ح ٢ٟ ٦اٛول ٞبـبش٪ؿ أٟئا ا٠ٛشضئ٠ات اٛظئ٤اهٰة
ُٰ٪ػن ػب٪س ه ٬ٜاٛوؼ ٪ا٠ٛـاػ جضٰ٠حُ ٦و ٰٖٜاٯشاػ اٛؼب٪س  ٩ؽٗـ اص٧ ٞؾا اٛشز ٟئ٢
اٛوؼُٔ ٪ؾ
ُ ٮ االٟحطا٩ ١ا٠ٛؾاٗـط ٯشب اٛحطٜٮ باٛضـهة ٪ٓ٩ط اٛؾاٗـط ٩ه٤ؼ ٗحابة اٛش٪ا ال ج٨ح ٞباٛغؾ
بش٘ ٚٯُؼٰن ٓ٩ث االٟحطا١
hakeem-sy.com
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اهمًٌٌاء
ٟ اػط اٰ٠ٰ٘ٛا ٧ٮ ٟاػط أصاصٰة ٟ٩شحـٗة بٰ ٢اٰٜ٘ٛات اٛـبٰة اٛر ذةًٰ٩ ،ـ ٟٔحظئـط هٜئ٬
ؿ

اٛظٰؼٛةُ ،طح ٬اٛـبٰب ٯطحاج ٠ٜٛوٟ٪ٜات اٰ٠ٰ٘ٛايٰة ع  ٙص٪٤اج ٦اٛؼؿاصٰة

٩ بش٘ ٚها ٝٯ ٢٘٠جٔضٰٗ ٞحا اٰ٠ٰ٘ٛا آ ٬ٛض ٞهؼ٪٭ ٩آعـ ًٰـ هؼ٪٭
ٔ قذ أػطٗ ْزِ املبدح انذذفبرشح :اٯ٠ا ١ب٘ـ٭ ،هبؼ ا٧٪ٛا ه ٍ ،اٯاػ ا٪ٜٛص ،هبؼ اٛطٜئٰٞ
٤ٟظ٪ؿ ٖٜٟ ،اٛشبة

اىَحزىي و اىذساسخ:
ا٘ٛحا هباؿط هُ 25 ٢ظٔ ٚرى دزف انفصٕل (ُ )25-24-23-11ٮ ص٤ح٤ا ٛظو٪بة ٧ؾ ٥اقبطئاخ
٩الضحشاج اٛؼٗاجـط بؤ٨٣ا أبطاخ جغض ؿ

اٰ٠ٰ٘ٛا ٩ال ه ٓة ٛـ

اٰٜ٘ٛات اٛـبٰة ب٨ا

اهرلتورة إًًان بمري:
 أهـث اٛؼٗح٪ؿط اٯ٠ا ١اِٛظ ٙ٪اق٧٩ ٬ٛ٩ٮ (ا٪٠ٛالت ٩ا٠ٛواػالت ،اٛبٰ٤ة اٛؾؿٯة ،اإل٘ٛحـ٣٩ات ُٮ
اٛؾؿات ،اٛـبؾ اٰ٠ٰ٘ٛايٮ ،ضاالت ا٠ٛاػط) باإلػاُة ِٜٛظئ( 00 ٚاٛو٤اطئـ اال٣حٔاٰٛئة) ٧٩ئؾ٥
اِٛظ ٙ٪جحطؼخ ه ٢أصاصٰات اٰ٠ٰ٘ٛا  ٢ٟب ٬٤اٛؾؿات ٩اٛشزٯ ات ٩أ٪٣ام اٛـ٩ابؾ اٛئٗ ٬حابئة
اٛظٰي ٩ا٠ٛواػالت اٰ٠ٰ٘ٛايٰة
٧ ؾ ٥اٛبط٪خ ٟحـابـة ٟن بوؼ٨ا  ٚٗ٩بطد ٯب ٬٤هٟ ٬ٜا صبٔ ٢ٟ ٦اقبطاخ ٛؾ٨ُ ٖٛٮ جحـٜب
اٛؼؿاصة ٩ا٠ٛحابوة
ٍالحظخ :اىَؼيىٍبد ىُسذ صؼجخ ىَشوسهب ٍؼْب فٍ اإلػذادَخ وىنِ ٍغ ثؼض اىزىسؼبد واإلضبفبد.

اهرلتور عبر اهحوٌى يَصور:
أهـ ٬اٛؼٗح٪ؿ اِٛظ ٙ٪اٛحاٰٛة (جٌٰـات اق٣حاٛبٰة ،اٛح٪اف ،١صـهات اٛحِاه٧٩ )ٚؾ ٥اِٛظُ ٙ٪ٮ
غبٚخ انغٕٓنخ ثم أعٓم فصٕل انكزبة ٠ٛـ٩ؿ٧ا باٛب٘ا٪ٛؿٯا ٟن اػاُات بضٰـة
ٍالحظخ :األسئيخ اىزٍ رأرٍ ٍِ هزٓ األثحبس ػالٍزهب ٍضَىّخ.
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اهرلتورة يوك اهجبة:
 أهـث اٛؼٗح٪ؿط اِٛظ ٙ٪اٛحاٰٛة (جِاه ت اٛـٯؼٗ٩ش ٩اٛحط ٜٚا٨٘ٛـبايٮ ،اٛحئ٪اف ١اقٯئ٣٪ٮ،
ضـٰٗة اٛحِاه ت)٧ ،ؾ ٥اِٛظ ٙ٪يزٕعطخ انصؼٕثخ ٩جوح٠ؼ ه ٬ٜآ ٞ٨ِٛب ٚاٛطِق
 جوح٠ؼ ػؿاصة ٧ؾ ٥اِٛظ ٙ٪ه ٬ٜا٩ ٞ٨ِٛاٛحـٰٗز أذ٤ا اهـا اٛؼٗح٪ؿط ٠ٜٛطاػـط ٩أذ٤ا اٛؼؿاصة
٩اٛط٪ٛ ،ٚس٪ػ ٟواػالت ؿ٪ٯٜة ٯشب ٪ٟاف٣ح٨ا ه ٬ٜؿـٯٔة اقٗضؼط ٩اإلؿسام
ٍالحظخََ :نِ اىشجىع إىً مزبة اىضبٍّ اىضبّىٌ ىَشاجؼخ ثحش األمسذح واإلسجبع فهى َجسط اىفنشح
وَسبػذ ػيً فهَهب

اهرلتور إًاد اهووص وعبر اهوهاب عالف:
ٓ ا ٢ٟ ٚٗ ٝاٛؼٗح٪ؿ اٯاػ ٩اٛؼٗح٪ؿ هبؼ ا٧٪ٛا ببهـا اِٛظ ٙ٪ا٠ٛحؤٜة باٰ٠ٰ٘ٛا اٛوؼ٪ٯة
(ٟٔؼٟة ُٮ اٰ٠ٰ٘ٛا اٛوؼ٪ٯة ،ا٨ٛؼؿٗ٩ـب٣٪ات٧ ،ا٪ٛسٰ٤ات اق٘ٛا٣ئات ،اقًئ٪ا٩ ٙاقصئحـات،
ا٠ٛـٗبات ا٘ٛـبٰٰٜ٣٪ة ،اٛب٤زٟ٩ ١ـٗباج ،٦اٛط٠ئ٪ع ا٘ٛـبٗ٪ضئٰٰٜة ٩ا٠ٛشئحٔات اقصئٰٰٜة)
باإلػاُة إلهـا ػ هبؼ ا٧٪ٛا اِٛظ ٚاٛواشـ ( ٪٧٩اٛؼ٩ؿٯة ُٮ اٛشؼ ٙ٩اٛؼ٩ؿ٭)
٧ ؾ ٥اِٛظ ٙ٪جطحاج نفٓى ٔدفظ يغ ركشاس املؼهٕيبد ٗ٠ٜا ص٤طث اِٛـطة ٛحش٤ب ا٤ٛضٰا،١
٠ٗ٩ا ٯشب اٛؼؿاصة بحـٰٗز بضبب جشابٖ ا٠ٛوٟ٪ٜات ٗ٩رـط اٛحضٰ٠ات ٩اٛحِاه ت
ٍالحظخَ :فضو اىزشمُز ػيً اىزسَُبد فقذ وسد اىنضُش ٍْهب فٍ االٍزحبُ.

اىحضىس:
االصحِاػط  ٢ٟاٛطؼ٪ؿ أيش َغج ٙٯغح ٢ٟ َٜشغض ٱعـ ٢٘ٛ٩ ،ٯِؼ ٚضؼ٪ؿ ا٠ٛطاػئـات ق٨٣ئا
صحض ٚ٨اٛؼؿاصة الضٔاً٩ ،ٯِؼ ٢٠ٛ ٚٯـٯؼ ضؼ٪ؿ ا٠ٛطاػـات اٛحـٰٗز ٟن اٛؼٗح٪ؿ ٩جضشٰ ٚأ٤ٛاؽ
ا٠٨٠ٛة اٛحٮ جـػ٧٩ ،ؾا صِٰٰؼ الضٔاً أذ٤ا اٛؼؿاصة
ٍالحظخ :ىٌ َشد ٍِ اىَسبئو اىزٍ ريٍ اىفصىه فٍ سْزْب شٍء ،و َفضو فٍ حبه رىافش اىىقذ اإلطالع
ػيُهب مَب َجت حو أسئيخ اخزجش ٍؼيىٍبرل اىزٍ رشد ضَِ اىذسس.
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االٍزحبُ:
 اقص ٜة ٗا٣ث ٟحـا٩ضة بٰ ٢اٛضٛ٪٨ة ٩اٛظو٪بة٩ ،ال ٯشب اًِا ٙأ٭ ٟوٟ٪ٜة ٩ؿػت ُٮ ا٘ٛحئا ،
ٟر٣ ٚظَ ٓــ ؽؿط ا٨ٛؼؿ٩سٰٗ٩ ٢حٜة اإل٘ٛحـ ١٩ق٨٣ا ٩ؿػت ُٮ ص٤ح٤ا٩ ،ٯشب اال٧ح٠ا ٝبٔضٞ
اٛوؼ٪ٯة ٩عاطة اٛحضٰ٠ات ب٘ ٚاش٘ا٨ٛا
 يذح انذساعخ نهًبدح ثني  10ئىل ٚ 12ذٕو ٗ ٢٠ٛاٟ ١حابواً ٛؼؿاصة ا٠ٛاػط أذ٤ا اٛوئا٩ ٝٯشئب
جـٕ آعـ ٯ٠ٛ ٝ٪ـاسوة ٗا ٟٚا٠ٛاػط بضبب ٗراُح٨ا ٗ٩رـط ٣ضٰا ١ا٠ٛوٟ٪ٜات

ٍؼيىٍبد ػبٍخ:
ٯغظض ٠ٛاػط اٰ٠ٰ٘ٛا ٟطاػـجا ١أصب٪هٰاً ٟ٩ؼط ا٠ٛطاػـط جحئـا٩ح بئٰ ٢صئاهة ٣٩ظئَ اٛئ٬
صاهحٰ٩ ،٢ج ٞاهـا ا٠ٛطاػـات ُٮ املذسط األٔل ثكهٛخ طت األعذُبٌٟ ٚٗ٩ ،طاػـط ٗا٣ث جوـ٬
ٓ ٢ٟب ٚدفزٕس يخزهفٟ ،ر ً (ا٠ٛطاػـط اق ٬ٛ٩ػ اٯ٠ا٩ ١ا٠ٛطاػـط اٛراٰ٣ة ػ اٯاػ)
انؼًهٙ

 ٯح٪فم اٛوٜ٠ٮ بٰ ٢اٰٜ٘ٛات اٛر ذة ٩اٛطؼ٪ؿ ٗ ٌٚضضب ُ ح٦
 سٜضة ٩اضؼط ُٮ اقصب٪م ٠ٛؼط صاهة ٣٩ظَ (ج٤ح٨ٮ هاػط بٰ٣ ٢ظَ ٩ذ ذة أؿبام اٛضئاهة)
٩اؿجؼا ا٠ٛـٯ ٙ٪اقبٰغ  ٞ٨ٟسؼاً ٩ال ٯض٠ص  ٖٛبؼع ٙ٪ا٠ٛغبـ ػ ١٩اؿجؼاي٦

اىَحزىي:
ٚزى ئعشاء ػذد يٍ انزجبسة ْٔ:ٙ

 0ا٠ٛواٯـط اٛطشٰ٠ة
ٟ 2واٯـط اقٗضؼط ٩اإلؿسام
 0ا٘ٛشَ ه ٢اٛش٪اؿػ ا٪٠ٛسبة ٩اٛضاٛبة
 0ػؿاصة اٛط٪٠ع ا٘ٛـبٗ٪ضٰٰٜة
 5ا٘ٛشَ ه ٢اٛض٘اٗـ
اىزجبسة سائؼخ جذاً ىهب ػالقخ ثبىَحزىي اىْظشٌ ورسهو فهٌ اىَؼيىٍخ ،وَجت رحضُش اىزجشثخ قجو دخىه
اىَخجش.
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اإلػطبء:
ٯٔ ٝ٪اٛؼٗح٪ؿ/ط بشـح اٛحشـبة ه ٬ٜاٛضب٪ؿط٩ ،ٯ ٢٘٠أ ١ٯضؤ ٙاٛـ

هٜٛ ٞ٨٠٨ُ ٢حشـبة ٛؾٖٛ

انزذعري ظشٔس٘ عذاً

اىَزامشح:
اسـا جشـبة ٯٔ ٝ٪اٛؼٗح٪ؿ بحطؼٯؼ٧ا ٩اسـا بوغ اٛطضابات ه٨ٰٜا ٩صئا ٙأ ٩اذ٣ ٢ٰ٤لـ٭

االٍزحبُ:
با٤ٛضبة ٛض٤ح٤ا ٗا ١أص ٜة ٟئج٠حة ٩جؼ ٢٠سٰ٠ن اٛحشاؿ

اٛحٮ ٟئـت ٟو٤ئا ٗ٩ا٣ئث غبٚذخ يف

انغٕٓنخ.

ٍالحظبد:
 ه ٟة اٛوٜ٠ٮ ٩ 01ه ٟة ا٤ٛشاح ٩ 00ج ٞج٪فٯن اٛو ٟئات ٗاٛحئاٛٮ  8ضؼئ٪ؿٟ 8 ،ئؾاٗـط01 ،
ِٜٛطضِٜٛ 00 ،طض اٛحشـٯبٮ
 ا٠ٛـ٪ٜ

 ٢ٟاٛوٜ٠ٮ ا٤ٛشاح ُٔؾ ٔال ٚذخم يف يؼذل انطبنت

٩ أعٰـاً ج ٞجغظٰض ٗ ٢ٟ ٚاٛؼٗح٪ؿط بٰا ١اٛط٪٠٭  ٬٨٣٩ا٠ٛظـ٭ (ػٗح٪ؿجا هٜ٠ٮ ُٮ ٰٜٗة ؿب
اقص٤اٛ )١إلسابة ه ٢سٰ٠ن جضاإالت اٛـ

ُٮ ٟاػط اٰ٠ٰ٘ٛا ُٮ ضا ٙهئؼ٨ُ ٝئُٔ ٞئـط أ٩

ٟواػٛة أ ٩ضح ٬جظطٰص ا٠ٛضاي ٚاٛحٮ ض٨ٜا اٛـ
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يهارات اهحاشوب
ٟ اػط اٛطاص ٢ٟ ٪ا٪٠ٛاػ اٛبظٰ٠ة ٩اٛحٮ جطحاج ٛحـٰٗز ع  ٙػؿاصح٨ا ٨٤٘ٛ٩ا جوحبـ ٟاػط ٟوؼٙ
 جح٤ا ٙ٩ا٠ٛاػط ٣لـط شاٜٟة ض ٙ٪ا٨٠ٛاؿات ا٠ٛوٟ٪ٜاجٰة ا ٛفٟة ٛـ

اٛض٤ة اٛحطؼٰـٯة ٜٛوٝ٪ٜ

اٛـبٰة ٢ٟ ،ع  ٙهـع ٟبضؾ ٣٪٘٠ٛات اٛطاص ٪ا٠ٛاػٯئة ٩اٛبـٟشٰئةٟ٩ ،ئ ٢ذئ ّٞاٛحـئـّّ
٪٠ٛػ٪م اقس٨زط اٛؾٰٗة ٩٩كِٰح٨ا ُٮ ٟشا ٙاٛو ٝ٪ٜاٛـبٰة ٩ا٠ٛشئاالت اٛرٔاُٰئة ٩اٰ٤٨٠ٛئة
ًٰ٩ـ٧ا
 ٯحؤ٧ َٛؾا ا٘ٛحا  ٢ٟبابٰ ،٢انجذبة األّٔل ٯ٨ؼٍ اٟ ٬ٛـاسوة اِ٠ٛا ٰٞ٧اٛحٮ ػؿص٨ا اٛـاٛب ُٮ
ا٠ٛـضٜة اٛرا٪٣ٯة أٟا انجبة انضذبَ ٪٧٩ ٙاقس ،ٚ٠عُظض ٜٛحـبٰٔات ا٠ٛوٟ٪ٜاجٰة ُئٮ ٟشئاٙ
اٛـهاٯة اٛظطّٰة

اىحضىس:
ٚ ؼطٓٛب انذفزٕس عؼٛذ أثٕ رشاة ٔ د.صبنذبَ ٙػهٗ عهغخ ٔادذح أعذجٕػٛبًُ٩ ،ئٮ ٗئٚ
سٜضة ٯح ٞاهـا ٣ظَ بطد أ ٩اٛبطد ٗا٩ ً ٟؽ ٖٛجبواً ٛؼغاٟحٗ٩ ٦راُة ا٠ٛوٟ٪ٜات ُٰ٦
 أص ٪ٜاٛؼٗح٪ؿ صوٰؼ ٩اٛؼٗح٪ؿ طاٛطا٣ٮ صـػ٭ ،ٯٔ ٝ٪ه ٬ٜاٛحـٰٗز ه ٬ٜا٠ٛوٟ٪ٜات ا٠٨٠ٛئة
ُٔؾ ٩هـع ص ٯؼات ٨ٛا٠ٗ ،ا ج ٞهـع سؼأٟ٩ ٙ٩اؿ٣ات ٠٨ٟة ٟ٩ضاهؼط ه ٬ٜاٛطِق
 با٤ٛضبة ٜٛطؼ٪ؿ ٪٨ُ ،عٰاؿ شغظٮ ضضب اٛحشـبة (اِٛايؼط  ٢ٟاٛطؼ٪ؿ أٟئـ ٣ضئبٮ ٘ٛ٩ئ٢
ٯ٤ظص بوؼ ٝا٠٧ا ٙا٠ٛاػط(
 ٯ٤ظص  ٢٠ٛٯـًب باٛطؼ٪ؿ ببضؼاؿ ا٘ٛحا ٜٛحـٰٗز ه ٬ٜاقُ٘اؿ ا٠٨٠ٛة ٟن اٛؼٗح٪ؿ
 ٯضاهؼ اٛطؼ٪ؿ ه ٬ٜاٛحـٰٗز ه ٬ٜأ ٞ٧أُ٘اؿ اٛبطد ٩اٛحٮ ًاٛباً جؤجٮ باالٟحطا١
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اىذساسخ:
 انذساعخ نهًبدح يٍ انكزذبة دصذشاً٩ ،ٯ ٢٘٠االصحوا٣ة باٛض ٯؼات ٩بوغ اٛشئؼاٛ ٙ٩ئـبؾ
اقُ٘اؿ ٩ج٪ػٰط٨ا ال أٗرـ ٰٛ٩ش  ٛهح٠اػ هُ ٞ٨ٰٜٮ اٛؼؿاصة ُ٨ٮ ال جٌ٤ٰ٤ا هئٟ ٢وٟ٪ٜئات
ا٘ٛحا
 طشٚقخ انذساعذخ :جح ٞبٔـا ط اٛظِطة ٓـا ط ٟؤّ٠ة ٩اٛحضـٰـ ه ٬ٜا٠ٛوٟ٪ٜات ؽات ا٠ٰٔٛة
٩ضِل٨ا سٰؼاً ٩ؿبـ٨ا باٛو٪٤ا ١اٛـيٰضٮ٩ ،ٯشب أ ١ٯح ٞضِق ا٠ٛوٟ٪ٜات ٩ا٠ٜ٘ٛات اٛئ٪اؿػط
بؼّٓة ،باإلػاُة ٜٛـبؾ بٰٟ ٢غح َٜأبطاخ ا٘ٛحا
 ا٠ٛاػط جطح٪٭ ه ٬ٜصًبَٛذخ فصذٕل ،ذ ذة ٜٛبا اق٩ ّٙ٩ع٠ضة ٜٛبا اٛرئا٣ٮ جبئؼٜ٠ٟ ٩ئة،
٩عاطةً اٛبا اق ٢٘ٛ٩ ّٙ٩ؿٯر٠ا جبؼأ باٛبا اٛرا٣ٮ جشؼ٧ا ٠ٟحوئة ٟ٩ضئٰٜة ٩ؽٛئٖ الؿجبئاؽ
٪ٟاػٰن أبطاذ٨ا بطٰاج٤ا اٛـبٰة٩ ،با٪ٛآن اٛؾ٭ ص٤حواٟ ٟٚوئ ٦باقٯئا ٝأٛاػٟئة ،ا٠ٛئاػط
بظّٰ٠ة باٟحٰاف ٟ ٢٘ٛ٩ن ا ٢ٟ ٰٜٚٔٛاٛحـٰٗز صحطظ ٚب٨ا هٟ ٬ٜوؼ ٙها.ٍٙ

االٍزحبُ:
 ٢ٟ ػؿس ا٠ٛاػط ٣ظِ٨ا أ ٩ه ٬ٜاقٓٓ ٚا ٝب٠حابوة ضؼ٪ؿ٧ا هٟ ٬ٜؼاؿ اِٛظ ٚاق ،ّٙ٩صٰح٢ّ٘٠
 ٢ٟػؿاصح٨ا ٩جـ ٰٟٞأُ٘اؿ٧ا بضٛ٪٨ة خالل  5أٚبو

ؿ م ه٨ٰٜاُ ،ب ٦٣ٯطحاج ٠ٛا ٯٔاؿ  10أٯا٣٩ ،ٝؾّٗـ ٟـط
 أٟا  ٞٛ ٢٠ٛٯحــأ ٛؼؿاصح٨ا أ ٩ضح ٬باال ّ
أعـ ٫بؤ٨٣ا ٟاػط ٟوؼّ ُٞٔ ٙب٠حابوح٨ا  ً ٰٜٓ ٪ٛ٩ع  ٙاِٛظ٘ٛ ٚٮ ج٘ ١٪ؿاػٰاً ب٤حٰشحٖ
 ٥ّ٪٤٣ أ ١اقص ٜة نٍ رقزصش ػهٗ انفصٕل األٔىل فقطُ ُٜٚ٘ ،ظ ٚضظة سٰؼط  ٢ٟاقص ٜة
 ٩عاطة اٛبطد اٛرا٣ٮ  ٩اٛراٛد ٩ؽ٘ٛ ٖٛراُة ا٠ٛوٟ٪ٜات ُٰ٠٨ا٠ٗ ،ا ٩سب ج٤بٰ ٞ٘٨ه ٬ٜهؼٝ
ا٠٧ا ٙا٠ٛغــات ا٪ٛاؿػط ؽٗـ٧ا ُٮ ا٘ٛحا  ٩اإلؿ م ه٨ٰٜا ٌُاٛباً ٟا جؤجٮ باالٟحطا٣ ،١ئؾٗـ
بوغ اقٟرٜة :اٛش٘ )0-2( ٚص ٢ٟ 00اٛبطد اٛرا٣ٮ  ٩اٛشؼ ٙ٩ا٪ٛاؿػ ؽٗـُ ٥ئٮ اٛظئِطة 20
اِٛظ ٚاق ٩ ٙ٩ا٠٧ا ٙػؿاصة اٛشؼا ٙ٩ؽ٩ات اقؿٓا ٝا٘ٛرٰـط ٟرا ٙص  00اٛبطد اٛرا٣ٮ ٩ -ؽٖٛ
جبواً ٛوا٤ٟا اٛؼؿاصٮ 2100-2105
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 ٢ٟ اٛؼـ٩ؿ٭ سؼاً جغظٰض آعـ ٯٓ ٢ٰٟ٪ب ٚاالٟحطا٠ٛ ١ـاسوة ٟا جُ َّٞػؿاصح ٦بش٘ٗ ٚاٟئ٩ ٚ
عاطةً بؤٟ ١اػج٤ا ٠ٗ٩ا ؽٗـ٣ا صابٔاً بظّٰ٠ة ٩جطحاج ٠ٛـاسوة اقُ٘اؿ ا٪ٛاؿػط ُٰ٨ا ٜٛحـٰٗز

ٍالحظبد:
ٜٔٛ ض ٞا٤ٛلـ٭ ٨ٟ ٢ٟاؿات اٛطاص011 ٪ه ٟة ج٪فم ه 011 ٬ٜصئاٟ ٙئج٠ث
 ج٘ ١٪اقص ٜة ب٤ضبة  81-01صئا٨٤ٟ ٙا ٩اػطة ٟ ٩باشـط ً٩اٛباً بحـجٰب أبطاخ ا٘ٛحا أَّٟا اٛئ
 21صئا ٙاٛبآٰة ُ٨ٮ جؤجٮ ٠ٛضح ٫٪أه٩ ٬ٜجطحاج ٛحـٰٗز ًٓ ٰٜ
 ٚ٘ٛ صئا 0 ٙعٰاؿاتٗ ٩ ،رٰـاً ٟا ج٘ ١٪اقص ٜة ٠ٟاذٜة ٛو٪٤ا ١أِٛـات اٛـيٰضٰة  ٩اٛغٰئاؿات
 ٢ٟػاع ٚشـح أِٛـط
ُ ٮ ها٤ٟا ٗا٣ث ٣ضبة ا٤ٛشاح هاٰٛة سؼاً 
انؼًهٙ

 ج ٞاهـاإ ٥بشٜضحٰٟ ٢ن اٛؼٗح٪ؿط هبٰـ أٛؼصٮ  ٞٛ ٩جُٟ٘ ٢ـُٔة باصحغؼا ٝاٛطاص ٪ضٰد
ج ٞاالٗحِا بوـع ص ٯؼات شاؿضة ِٰٰ٘ٛة اصحغؼا ٝبـ٣اٟز اإلٗض ٩ ٚبوغ اٛحـبٰٔئات
َّ
اٛطاص٪بٰة اٛشٰ٨ـط "ٔنى ٚكٍ انذعذٕس ئنضايذ "ٙأ٭ ال ج٪سؼ ه ٟات ٜٛطؼ٪ؿ ٩ا٠٣ا ج َّٞاسـا
ايزذبٌ يإرًذ ػًه ٙثغٛط يٍ  10أعئهخ ٠ِٛا ج َّٞهـػ ٦ع  ٙسٜضات اٛوٜ٠ٮ ٨ٛؾ ٥ا٠ٛاػط
٩ؽُٔ٩ ٖٛاً ٛشاٟوة ػٟشْ ،أَّٟا بٰٔة اٛشاٟوات ُ٘ا ١اقٟئـ ُٟغحِٜئأًُ ،ئؼ جئ َّٞاصئحغؼاٝ
اٛطاصُ ٪ٮ هؼط ساٟوات ٠ٛطاُلات أعـ٫
 جِ٘ٮ ػؿاصة هٜ٠ٮ اٛطاص ٢ٟ ٪اٛض ٯؼات ا٠ٛوـ٩ػة ُٮ ٟطاػـات اٛوٜ٠ٮ ٩ال ٯ٪سؼ ٗحا
٨ٛؾا أٛضٞ
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امنغة االنكنيزية
اٌٜٛة االٰٜ٘٣زٯة ُٮ اٛض٤ة اٛحطؼٰـٯة  ٢ٟا٪٠ٛاػ ا٠٠ٛحوة  ٩اِٰ٠ٛؼط ٩ ،ج٤ئا ٩هٜئ ٬اهـاي٨ئا
ػٗح٪ؿجاُ ١ٮ ُٗ ٚظ ٢ٟ ٚؽ٩ات اٛؾعٰـط ا٪ٌٜٛٯة اٛـايوة  ٩اإلجٔا ١ا٠ٛؾ٧ ٩ ،ٚ٧ٮ ٟئ ٢ا٠ٛئ٪اػ
اٛـاُوة ٠ٜٛوؼٙ

اىَحزىي:
 انكزبةNew English File - Oxford Press :
 املغزٕٖ ّ٪ُ :ا٠ٛح٪صؾ Upper-Intermediate
 ٯؼؿّس ٧ؾا ا٘ٛحا ٛـ

اٛض٤ة اٛحطؼٰـٯةًٰ ٪٧ ٩ ،ـ جغظظٮ ٯ٨ؼٍ ا ٬ٛجـ٪ٯـ ا٠ٛضئح٫٪

اقصاصٮ ٜٛـاٛب ُٮ اٌٜٛة
 ٯطح٪٭ ا٘ٛحا ٩ 0ضؼاتُ ،ٮ ٗ٩ ٚضؼط  0ػؿ٩س باإلػاُة ٠ٛـاسوة ُئٮ ٨٣اٯئة ٗئ٩ ٚضئؼط،
جوـ ٬أ٨٤ٟ 0 ٙ٩ا ُٮ اِٛظ ٚاق 0 ٩ ،ٙ٩أعـُ ٫ٮ اِٛظ ٚاٛرا٣ٮ٩ ،جطئؾٍ ا٪ٛضئؼط اٛضئابوة
هاػطً
 فم ٔدذح رزعًٍ:

ٍ 0صووص اهقوراءة ً :Readingاٛبا ٟا جطح٪٭ ٧ؾ ٥ا٤ٛظ٪ص بوغ اِ٠ٛـػات اٛشؼٯئؼط ٩
اٛحٮ ٯ ٢٘٠ضِل٨ا بضٛ٪٨ة ٜٔٛح٨ا ٩ ،جِٰؼ ُٮ اإلً٤ا ا٪ٌٜٛ٭ ،ق ١ا٤ٛض ُئٮ االٟحطئا١
ٯؤجٮ  ٢ٟعاؿج ا٘ٛحا
 2اهقواعور ٟ :Grammarول٨٠ا ٠ٟا ج ٞج٤اُ ٦ٛ٩ٮ ا٠ٛـاض ٚاٛضابٔة  ٩ج٠اؿٯ٨٤ا ُٮ ٨٣اٯة
ا٘ٛحا  ،جؤجٮ ُٮ االٟحطا ١ه ٬ٜش٘ ٚس٨ُٰ ٚ٠ا ُـاًات ٯحٜٟ ٞئ٧ا بؤضؼ اٛغٰاؿات
جوؼ ا٪ٔٛاهؼ ُٮ اِٛظ ٚاٛرا٣ٮ أطوب ٣ضبٰاً ٗ٨٣٪ا سؼٯؼط ٪٣هاً ٟاُ ،ئٮ ضئٰ٪ٓ ٢اهئؼ
اِٛظ ٚاق ٙ٩ج ٞج٤ا٨ٛ٩ا ُٮ ٟـاض ٚػؿاصٰة صابٔة
 0اهصوتٌات  :pronunciationال ٯح ٞاهـاإ٧ا ُٮ ا٠ٛطاػـط ٩ ،ج ٞضئؾُ٨ا ُئٮ اِٛظئٚ
اٛرا٣ٮ جبواً ٛحٌٰـ ٠٣ؾ اقص ٜة
hakeem-sy.com
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 0اهًفوردات  :Vocabularyجضاهؼ ُٮ ُ ٞ٨ا٤ٛض  ٩ج٪سؼ ُئٮ ٨٣اٯئة ا٘ٛحئا بوئغ
اٛح٠اؿٯ ٢اٛبضٰـة اٛحٮ جش٠ن بوغ اِ٠ٛـػات اٛشؼٯؼط
ٍ 5صوص االشتًاع ٧ :Listeningٮ بِ٤ش أٰ٠٧ة ٣ظ٪ص أٛـا ط ٜ٠ٟ٘ ٩ة ٨ٛا
 أٟا ُٰ٠ا ٯغض انكزبة انغري يهٌٕ ُٟ ٩ ١٪ٜ٠ٜٛ ٚ٠ٟ٘ ٪٨ح٠ٗ ،٦ٛ ٞ٠ئا ٯطئ٪٭ هٜئ ٬بوئغ
ا ٠ٛضلات اإلػاُٰة ،ال ٯح ٞاهـاإُ ٥ٮ ا٠ٛطاػـطٛ ،ؾا ُ ٪٨أٓ ٚأٰ٠٧ة  ٢ٟاٜ٠ٛئ ،١٪اال أ٣ئ٦
٧ا ٩ ٝجشب ػؿاصح٦

اىحضىس:
ٟ طح ٫٪ا٠ٛاػط صٟ ،ٚ٨ن ٩س٪ػ بوغ اِ٠ٛـػات  ٩ا٠ٛوٟ٪ٜات اٛشؼٯؼطٛ ،ؾا ُاٛطؼ٪ؿ اعحٰاؿ٭
 ٯ٪ط ٬باٛطؼ٪ؿ قعؾ ُ٘ـط هاٟة ه ٢ا٨٤٠ٛاج ،ضٰد أ ١ػٌؾ ا٪٠ٛاػ ٓؼ ال ٯض٠ص بؼؿاصئح٨ا
ع

 ٙاِٛظٛ ،ٚؾا ٚؼذ انذعٕس ثًضبثخ دساعخ ٔ ئػذاد ناليزذبٌ

 ٯوؼ اٛطؼ٪ؿ ٠٨ٟاً ٜٛـ

ؽ٩٭ ا٠ٛضح ٫٪اٛؼوَٰ باٌٜٛة االٰٜ٘٣زٯة ،ضٰد ٯ٘٠ئٜٛ ٢ئؼٗح٪ؿ

ا٠ٛطاػـ أ ١ٯشـح  ٞ٨ٛبوغ أ٤ٛاؽ ا٠ٛب٠٨ة ُٮ ا٪ٔٛاهؼ  ٩اِ٠ٛـػات

االٍزحبُ:
ٚ زعًٍ االيزذبٌ ًَٕرعٛبً  00عإاالً ،رزٕصع ػهٗ انشكم اٜر:ٙ

٣ 01 ض
Vocabulary 21 
Writing 20 
Grammar 40 
قذ ٚخزهف انزٕصٚغ يٍ ػبو ٜخش.

 االٟحطاٟ ١ئج٠ث ٩ ،اقص ٜة هباؿط ه ٢اعحٰاؿ ٟ ٢ٟحوؼػ
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 ٯحؼ ٢٠االٟحطا٣ ١ض  ٢ٟخبسط انكزبة ه 01 ٦ٰٜأص ٜة ،جحؼ ٢٠أص ٜةً هٟ ٢وٟ٪ٜات ا٤ٛض،
ٗ ٩ؾ ٖٛشـح ٛبوغ ِٟـػاج٤٧ ٩ ،٦ا ٯ٘ ١٪اٛضئا ٙهٟ ٢و ٬٤اِ٠ٛـػات ضضب ٩ؿ٩ػ٧ئا ُئٮ
ا٤ٛض ٩ ،صئا ٙه ٢اِ٘ٛـط اٛواٟة ٤ٜٛض٠ٗ ،ا جحؼ ٢٠اقص ٜة ِٛ ٟٚـاًات ٪ٟس٪ػط با٤ٛض
 اقص ٜة اقعـ ٫جش ٚ٠ا٪ٔٛاهؼ  ٩اِ٠ٛـػات  ٩ا٘ٛحابة ا٪٠ٛس٨ة اٛحٮ ٨ٛا طِطة ُٮ ٨٣اٯة ٗئٚ
٩ضؼط
٠ٗ ا أٛ ١ظِطات ا٠ٛـاسوة ُٮ ٨٣اٯة ٗ٩ ٚضؼط  ٩طِطات اِ٠ٛـػات ُٮ آعـ ا٘ٛحئا أٰ٠٧ئة
ٗبٰـط ُٮ أص ٜة اِ٠ٛـػات  ٩ا٪ٔٛاهؼ
 باإلػاُة ٛئئ  21صئاٜ٘ٛ ٙحابة ا٪٠ٛس٨ة ) (writingاٛحٮ عظظث ٨ٛا طِطة ُٮ ٨٣اٯة ٗئٚ
٩ضؼط٧ ٩ ،ٮ جحؼ ٢٠أص ٜة ه ٟات جـُٰٓ ٞٮ أًٜب٨ا  ٩ج٨ش ة ٗ٠ٜات  ٩أصاٰٛب ٗحابة
ُ ٮ ص٤ح٤ا جٌٰـ ج٪فٯن اقص ٜة بٰ ٢اِٛظ ٚاق ٩ ٙ٩اٛرا٣ٮ ،ضٰد  ٞٛٯ٘٤٧ ٢ئإ ٣ئض ُئٮ
اِٛظ ٚاقٗ ٩ ،ٙ٩ا٪٠٣ ١ؽج االٟحطاٟ ١ئ 011 ٢ٟ َٛصئا ٩ ،ٙصٰوح٠ؼ ًاٛباً ا٪٠٤ٛؽج اٱ٣ئَ
اٛؾٗـ
ٗ ا ١ا٤ٛض ُٮ ٪٠٣ؽج اِٛظ ٚاٛرا٣ٮ طوب ٜٓئٰ ً ٩ ،هئؼػ ٗبٰئـ ٟئ ٢اٛـئ

(شئ٥٪ِّٜ

جش)َٰٜ

hakeem-sy.com

27

دميل دراسة امسنة امتحضيرية

الفصل الثا ي
 0اِٰٛزٯا اٛـبٰة
 2اِٰٛزٯ٪ٛ٪سٰا اٛـبٰة
 0اإلضظا اٛـبٮ
 0جاؿٯظ اٛو ٝ٪ٜاٛـبٰة
 5اٌٜٛة االٰٜ٘٣زٯة 2

اهفٌزًاء اهطبٌة
 اِٰٛزٯا  ٢ٟأٗرـ ا٪٠ٛاػ فع٠اً  ٩أٗرـ٧ا ضاسة ٜٛحـٰٗز٨ُ ،ٮ جش٠ن ٟا بٰ ٢اٛطِق  ٩اٟ ٞ٨ِٛئن
جـسٰص ِٗة اٛطِقٔ ،رقغى ئىل قغًني٣ :لـ٭  ٩هٜ٠ٮ
 ج٤ا ٩ه ٬ٜاهـا ٧ا ٗ ٢ٟ ٚاٛؼٗح٪ؿجٰ ٢ص٨ا ٝؿـابٰشٮ  ٩بٰؼا اقشٔـ

اىَحزىي:
ا٘ٛحا (ُ )20ظُ٩ ،ٚٮ اٛض٤ة اِٛايحة ج ٞضؾٍ اِٛظ )20 -20-21 -00 - 08 -00( ٙ٪باإلػاُة
ا ٬ٛاٛوؼٯؼ  ٢ٟأِٛـات  ٢ٟاِٛظ ٙ٪اقعـ ٩ ٫ؽٛ ٖٛؼْٰ آ٪ٛث ٗ ٩رـط ا٠ٛوٟ٪ٜات
 انفصم األٔل اٛؾ٭ ه٪٤اٟ ٦٣باػة اِٰٛزٯا اٛطؼٯرة ٯوؼ أصاصاً قًٜب ُظ ٙ٪ا٘ٛحئا  ٩أٯؼئاً
ٯوؼ  ٢ٟأص ٚ٨اِٛظ ٙ٪الضح٪اي ٦ه ٬ٜاٛوؼٯؼ  ٢ٟاقُ٘اؿ  ٢ٟاٛراٛد اٛرا٪٣٭ ٗ٠ا ٯئح٘ ٜٞهئ٢
ا٠ٛشا٧ـ اال٘ٛحـٰ٣٩ة
 ٩ ٯحِـػ انفصم انضذبَ ٪٧٩ ٙبٰ٤ة اٛؾؿط  ٩عظايظ٨ا باٛطؼٯد ه٠٣ ٢ئاؽج اٛئؾؿط  ٩اٛح٪ابئن
ا٪٠ٛسٰة ٛؾؿط اٰ٨ٛؼؿ٩سُٰ ٩ ،٢ٮ اٛوا ٝا٠ٛاػٮ ضؾٍ سز ٗبٰـ ٧ ٢ٟؾا اِٛظٚ
 أٟا انفصٕل انغزخ انزبنٛذخ ُححطؼخ ه ٢ؿَٰ اإلشواهات ا٨٘ٛـؿٰضئٰة (اٛؼئ ٪ا٠ٛـيئٮ،
اقشوة ُ ّ٪اٛبِ٤ضشٰة ،اقشوة جطث اٛط٠ـا  ،اقشوة اٛضٰٰ٤ة ،أ٪ٟاج اٛحٰـاٰ٧ـجز "أشئوة
اٛحٰـاٰ٧ـجز"  ،اق٪ٟاج ا٘٠ٛـ٩ٯة)
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 أٟا  ٢ٟضٰد اٛظو٪بة ُٰوحبـ فصم انعٕء املشئ ٙأطوب٨ا ُ ٪٨ٯحطؼخ ه ٢اٛؼ ٪ا٤٨ٛؼصٮ
 ٩اٛؼ ٪اِٰٛزٯايٮ ٟ ٩ش٪٠هة  ٢ٟا٠ٛظـٜطات ٗاإلصحٔـا  ٩اٛحؼاع ٩ ٚاق٣وـاج
٩ بوؼ ٥فصم األشؼخ انغُٛٛخ اٛؾ٭ ٯح٘ ٜٞه ٢آٰٛة جٰٛ٪ؼ٧ا  ٩أسزا أ٣ب ٪اقشوة اٛضٰٰ٤ة ٩
ؿـايْ اٛحظ٪ٯـ ببصحغؼا٧ ٝؾا ا٪٤ٛم  ٢ٟاقشوة
 ٢ٟ٩ ذُ ٞظ ٚاألشؼخ رذذ انذًشاء اٛؾ٭ ٯحؼ ٢٠شـح ٟظـٜص اٛشض ٞاقص٪ػ  ٩آٰٛات ُٔؼا١
اٛطـاؿط (باإلشوام  ٩ا ٩ ٚٔ٤ٛاٛط ٩ )ٚ٠اٛحظ٪ٯـ باإلشوام جطث اقض٠ـ
٩ ٯُ ٦ٰٜظ ٚأشؼخ انزرياْريرذض ا٠ٛحطؼخ ه٤ٟ ٢ابن أ٪ٟاج اٛحٰـاٰ٧ـجئز  ٩اصئحغؼا٨ٟا ُئٮ
أٛؼاٯا اقٰ٤ٟة  ٩اٛـبٰة  ٢ٟ ٩ذ٤ٟ ٞشؤ اٛبظ٠ة اٛشزٯ ٰة
٩ ٯئئؤجٮ بوئئؼُ ٥ظئئ ٚاألشذذؼخ فذذٕب انجُفغذذجٛخ اٛئئؾ٭ ٯحؼئئ ٢٠أ٣ئئ٪ام اقشئئوة
(ٟ ٩ )UVC،UVB،UVAطاص٨٤ا ٟ ٩ضاإ٧ا
٩ ٯؤجٮ ُٮ ا٨٤ٛاٯة فصم األيذٕاط املكشٔٚذخ اٛؾ٭ ٯحطؼخ ه ٢ا٣و٘اص٨ا  ٩آٰٛة اصحغؼا٨ٟا ُئٮ
اٛحضغٰ ٩ ٢اِٛؼا  ٩أٯؼا جؤذٰـ٧ا ه ٬ٜاٛظطة  ٩جآذـاج٨ا ٟن ا٠ٛاػط
ٓ ٩ ؼ ج٤اٛ٩ث انفصٕل انزبعغ ٔ انؼبشش ٔ انذبد٘ ػشذش اٰٜٛزؿ  ٩اصحغؼاُ ٦ٟٮ اٛحظ٪ٯـ  ٩آٰٛة
جِاهٟ ٦ٜن ا٤ٛضز
 ٩ جشٟ٘ ٚوٟ٪ٜات اٛراٛد اٛرا٪٣٭ ا٣ـ ٓة ٧ؾ ٥اِٛظ ٢ٟ ٙ٪ع  ٙجوـٯَ اإلطؼاؿ اٛحٜٔئايٮ ٩
اإلطؼاؿ ا٠ٛطر٪خ ٩اٛحطؼخ ه ٢أسزا اٰٜٛزؿ ٩ ،جحطؼخ ه ٢أ٪٣ام اٰٜٛزؿات ٩ ،عظايض اٰٜٛئزؿ٩ ،
اال٣حٔاٛ ٙــايْ اٛحظ٪ٯـ باٰٜٛزؿٓ٩ ،ؼ ضؾٍ أًٜب اِٛظ ٚاٛطاػ٭ هشـ
 جوؼ ٧ؾ ٥اِٛظ ٢ٟ ٙ٪أطوب ُظ ٙ٪ا٘ٛحا  ٩اٛطؼ٪ؿ  ٩اٛحـٰٗز ٟن اٛؼٗح٪ؿط  ٩اٛحـٰٗز أذ٤ئا
ػؿاصح٨ا ٛ ٞ٨ٟؼ٠ا٨٠٨ُ ١ا
 باال٣حٔا ٙنهفصهني انضبَ ٙػشش ٔ انضبنذش ػشذش اٛؾٯ ٢ٯضحوـػا ١بٰ٤ة ا٪٤ٛاط  ٩عظايظ٨ا ٩
ِٰٰٗة اصحغؼا ٝا٤ٛلايـ ؽات ا٤ٛشاؿٰة اإلشواهٰة ُٮ اٛحظ٪ٯـ
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 ٯوؼ ٧ؾا ١اِٛظ  ٢ٟ ١أسُ ٚ٠ظ ٙ٪ا٘ٛحا  ٩أٗرـ٧ا ص صةٛ ،ضٛ٪٨ة ُ٨ئ ٞا٠ٛوٟ٪ٜئات ٩
ضِل٨اُٰ ،ح٤ا٩ال ١ا٤ٛلايـ ا٩٪٤ٛٯة  ٩ا٤ٛشاؽ اإلشواهٮ  ٢ٟ ٩ذ ٞاٛـئب ا٤ٛئ٩٪٭ اٛو سئٮ ٩
اٛـب ا٩٪٤ٛ٭ اٛحشغٰظٮ
 أٟا انفصم انشاثغ ػشش ُٰح٘ ٜٞه ٢ضاالت ا٠ٛاػط باإلػاُة ٰ٘٠ٛا ٰٖ٣اٛض٪ايٚ
 ٪٧ أص ٚ٨اِٛظ ٙ٪ه ٬ٜاإلؿ ّ  ٩أٗرـ٧ا ٟحوة ٩ ،ؽ ٖٛق ١أُ٘اؿٓ ٥ؼ ٟـت ُٮ اٛراٛد اٛرؤ٪٣٭
ٟن اػاُة بوغ اقُ٘اؿ ٩ ،اهـا اٛوؼٯؼ  ٢ٟاقٟرٜة اٛـبٰة ه٨ٰٜا
 ٩ ٯضحوـع انفصم انخبيظ ػشش اٛطـٗات اإل٧حزافٯة  ٩ا٪٠ٛسٰة
 أٯؼاً أُ٘اؿ ٧ؾا اِٛظٓ ٚؼ ٟـت ُٮ اٛراٛد اٛرا٪٣٭ ٨٤٘ٛ ٩ا اٱ ١بش٘٪ٟ ٚصن باإلػاُة ٪ٛس٪ػ
بوغ اقُ٘اؿ اقعـٗ ٫ا٣وـاج  ٩ا٘٣ضاؿ ٩ا٣و٘اس اق٪ٟاج اٛظ٪جٰةٛ ،ؾ ٖٛال ٯطحاج ٛش٨ؼ ٗبٰـ
أذ٤ا اٛطِق  ٩اٞ٨ِٛ
 بٰ٠٤ا انفصم انغبثغ ػشش ُٔؼ ض ٚ٠ه٪٤ا ١اٛحظ٪ٯـ باٛظؼ٫
 ٯحؼ ٢٠جٰٛ٪ؼ اق٪ٟاج ُ ّ٪اٛظ٪جٰة ِٰٰٗ ٩ة اؿصا٨ٛا  ٩اصحٔبا٨ٛا  ٩اصحغؼا٨ٟا ُٮ اٛحظ٪ٯـ
٨٣ ٩ اٯةً انفصم انضذبَ ٔ ٙانؼشذشٌٔ ٯح٤ا ٙ٩اٛحشا ٩ا٤ٌ٠ٛاؿٰضٮ ا٩٪٤ٛ٭  ٩اصئحغؼاُ ٦ٟئٮ
اٛحظ٪ٯـ اٛحشـٯطٮ ا٪ٛكِٰٮ

اىحضىس:
ا٠ٛطاػـط يذرٓب صالس عبػبد ػهٗ يذذاس األعذجٕع ٩ ،جحـا٩ح أٰ٠٧ة اٛطؼئ٪ؿ ضضئب طئو٪بة
اِٛظ ٩ ٚضضب ٓؼؿط اٛـاٛب ه ٬ٜاإلصحٰوا ٟ ٩حابوة اٛؼٗح٪ؿ/ط ػ ١٩جشحث

اىذساسخ:
ٗ٠ا ؽٗـ٣ا صابٔاً جوح٠ؼ ػؿاصة اِٰٛزٯا ه ٬ٜا ٩ ٞ٨ِٛاٛطِق ٟن أٗرـٯة اٛطِق ٢ٟ ٩ ،أس ٚجضٰٚ٨
اٛؼؿاصة ٯشب ٟوـُة جحاٛٮ اقُ٘اؿ  ٩جـجٰب٨ا ه ٬ٜشٟ٘ ٚغـؾ  ٩ٯشب ضِق ا٠ٛوٟ٪ٜات بؼٓئة ٩
ٰٛش أِٛـات٠ٗ ،ا ٯ٤ظص بؼؿاصة ٗ ٚبطد ُٮ ٓ٩حٗ ٦ٮ ال جحـاٗ ٞا٠ٛاػط ُٰظبص ٟئ ٢اٛظئوب
جؼاؿٕ اٛحٔظٰـ الضٔاً
30
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االٍزحبُ:
ُٮ اٛوا ٝاِٛايث ٩ػن أعذجٕع ٓب ٚجٔؼٯ ٞا٠ٛاػط٤ُٰ ،ظص بؼؿاصة ا٠ٛاػط ع  ٙاِٛظ ٩ ٚاٛحؤٰٗؼ
ه٨ٰٜا ُٮ ٧ؾا اقصب٪م ٟن االضحِاف بآعـ ٯ٠ٛ ٝ٪ـاسوة اقُ٘اؿ اٛـيٰضٰة
انؼًهٙ

ال ػالقخ نّ يذغ انُظذش٘ ضٰد ٯوح٠ؼ ه ٬ٜاسـا اٛوؼٯؼ  ٢ٟاٛحشاؿ اٛبضئٰـة ،ضٰئد ٯٔضئٞ
اٛـ

اٟ ٬ٛش٪٠هات ٟ ٚٗ ٩ش٪٠هة جشـ٭ هؼط جشاؿ ٟ ٢ٟش ٚ٠اٛحشاؿ

ٯشب اؿجؼا ا٠ٛـٯ ٙ٪اقبٰغ  ٩اضؼاؿ ػُحـ اٛوٜ٠ٮ  ٩هؼط أ٩ؿاّ ٠ٰٰٜٟحـٯة ً٪ٛ ٩اؿجٰ٠ة ٩ ،ٯ٤بٌٮ
جطؼٰـ اٛحشـبة ٓب ٚاٛؼع٠ٜٛ ٙ٪غبـ  ٩جٜغٰظ٨ا ه ٬ٜاٛؼُحـ ،ٯشب اال٧ح٠ا ٝباٛؼُحـ ُِٮ ٨٣اٯئة
اِٛظ ٚج٪ػن ه ٟة ٦ٛ

اىَزامشح:
ُٮ اٛض٤ة اٛضابٔة ٗا٣ث هباؿط ه ٢صئا ،٢ٰٛاق ٙ٩اؿجٰا  ٩اٛرا٣ٮ جٔـٯب ٩ ،ػؿسة ٧ؾ ٥ا٠ٛئؾاٗـط
)10( ٢ٟ

االٍزحبُ:
٠ٗ ا سا االٟحطاُ ١ٮ اٛض٤ة اٛضابٔة هباؿط ه )01( ٢صئا ٙأج٠حة ٣غحاؿ ٨٤ٟا ( )21صئأُ ٙؾ
 ه ٟة اٛوٜ٠ٮ (ٟٔ )01ضٟ٪ة بٰ )10( ٢ضؼ٪ؿ  ٩ػُحـٟ )10( ،ؾاٗـط )21( ،اٟحطا١
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اهفٌزًوهوجٌة اهطبٌة
 اِٰٛزٯ٪ٛ٪سٰة ٩اضؼط  ٢ٟأ٪ٟ ٞ٧اػ اٛض٤ة اٛحطؼٰـٯة ٰٜٜ٘ٛات اٛـبٰة ٜٛـ

اٛؾٯ ٢ٯـًبئ١٪

ُٮ ػؿاصة اٛـب اٛبشـ٭٨ُ ،ٮ ا٠ٛاػط اٛحٮ جشـح  ٩جظَ ِٰٰٗة ه ٚ٠أس٨زط اٛشض ٞا٠ٛغحِٜة
 ٩ه٨ٜ٠ا ٟن بوؼ٨ا اٛبوغ بشٟ٘ ٚح٘اٟ ٩ ٟٚح٤اً ٞٯؼ ٢٠اصح٠ـاؿ ضٰاط اِٛـػ
٩ جوحبـ  ٢ٟا٪٠ٛاػ اقصاصٰة اٛحٮ جحـٜب ٟحابوة ع  ٙاٛوا ٩ ٝجـٰٗز سٰؼ ٠ٜٛوٟ٪ٜات ٨ُ ٩ئٞ
ٟو٨ٛ ْ٠ا ٓ ٩ؼؿط ه ٬ٜؿبـ٨ا بش٘٤ٟ ٚـٔٮ
ٔ رقغى املبدح نقغًني٣ :لـ٭  ٩هٜ٠ٮ

اىَحزىي:
 ا٘ٛحا (ُ )02ظُ٩ ،ٚٮ اٛض٤ة اِٛايحة ج ٞضؾٍ اِٛظ )0( ٚباإلػاُة ا ٬ٛاٛوؼٯؼ  ٢ٟأِٛـات
 ٢ٟاِٛظ ٙ٪اقعـ ٩ ٫ؽٛ ٖٛؼْٰ آ٪ٛث ٗ ٩رـط ا٠ٛوٟ٪ٜات
 ٯؼؿس ٗحا اِٰٛزٯ٪ٛ٪سٰة اٛـبٰة أس٨زط اٛشض٩ ٞاضؼاً ج ٪ٜاٱعـ ،اؽ ٯبؼأ بٔ٠ؼٟة ه ٢هٜئٞ
اِٰٛزٯ٪ٛ٪سٰة  ٩ٯشـح االصححبا  ٩ؿـّ اٛشضُ ٞٮ ا٠ٛطاُلة ه ٬ٜاٛح٪اف ١اٛؼاعٜٮ ٜٛشضئٞ
ؽاج٩ ٦اٛح٪اف ١اٛغاؿسٮ بٰ ٢اٛوؼ٪ٯة  ٩ا٪ٛصؾ ا٠ٛطٰؾ اٛؾ٭ جوئٰش ُٰئٟ ٩ ٦ـآبئة ٧ئؾا
اٛح٪اف٩ ،١آٰٛة أس٨زط اٛحطُ٘ ٞٮ اٛشض( ٞاٛش٨افٯ ٢اٛوظبٮ  ٩اٛطاذٮ) ُئٮ اٛئحط٘ ٩ ٞػئبؾ
أس٨زط اٛشض ٞاقعـ ٫باٛح ٰٜٞٔاٛـاسن اٛضٜبٮ أ ٩االٯشابٮ
٤ٰٛ حٔ ٚبوؼ٧ا قضؼ أ ٞ٧أبطاخ ا٘ٛحا  ٩أؿ٨ٛ٪ا ُٰ ٪٧ ٩زٯ٪ٛ٪سٰئة اق٣ضئشة ا٠ٛضئحراؿط،
٩اق٣ضشة ا٠ٛضحراؿط ٧ٮ اق٣ضشة أٛابٜة ٜٛح٤ب ٩ ٦أٛاػؿط ه ٬ٜا٣حاج ؿصاي ٚجحغاؿئب ٟئ٢
ع ٨ٛا جؼه٪ٗ ٬ا ٢ٟاِٛوٚ
٩ ٯطؼذ٤ا ه ٢ج٪فم اٛش٪اؿػ ه ٬ٜسا٣بٮ اٌٛشا اٛغ٪ٜ٭ ٩ؿـّ ا٣حٔا٨ٛا ٗ٠ا ٯحطؼخ ه٠ٗ ٢ئ١٪
اٛـاضة ٗ٩ا ٢ٟاِٛو( ٚاٛو٩ )ٚ٠ٯحــّ ا ٬ٛأ ٞ٧اق٣ضشة ا٠ٛضحراؿط (ا٤ٛضٰز اٛوؼٜٮ اٰٜ٘٨ٛٮ
ا٠ٛغـؾ  -اٛوؼٜٮ االٜٟش  -اٛوؼٜٮ أٜٛبٮ)
٩ ٯحطؼخ ه٠ُٰ ٢ا بوؼ ه ٢اٛؼ٣٪ٟ٘٩ ٝاج ٩ ٦آٰٛة اإلؿٓا اٛحٮ جش٘ ٚهٰٜ٠ة اٛحغرـ سز اً ٨٤ٟا
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٩ ٯ٤حٔ ٚبوؼ٧ا ٛبآٮ أس٨زط اٛشض ٢ٟ ٞاٛوظبٮ اٛؾاجٮ ا ٬ٛس٨اف اٛؼ٩ؿا ٩ ١أس٨ئزط ا٨ٛؼئ٩ ٞ
اٛحِ٤ش ٩اإلؿـاح٠ٗ ،ا ٯحؼ ٢٠ا٘ٛحا شـضاً هئ ٢اٛش٨ئافٯ ٢اٛوظئبٮ  ٩اٌٛئؼ٭ اٛظئ٠ا٩٭
٩ٯغظض بطراً ٛوؼٜة أٜٛب

اىحضىس:


ٯوـٰ٨ا د.ػجذ انْٕبة شٓال ٟن بوغ اٛبط٪خ نهذفزٕسح أيم سفبط.

 اٛطؼ٪ؿ عٰاؿ شغظٮ ضضب اٛحشـبة (اِٛايؼط  ٦٤ٟأٟـ ٣ضبٮ ٯحو ْٜبؤص ٪ٜا٠ٛطاػـ  ٩جـٰٗز
اٛـاٛب  ٩ٯحٰ٠ز ػ ش ٨بؤص ٪ٜبضٰؾ ٓـٯب  ٢ٟأؽ٧ا ١اٛـ

ٯضئاهؼ هٜئ ٬اصئحٰوا

ا٠ٛوٟ٪ٜة  ٩ضِل٨ا)
 ٯ٤ظص  ٢٠ٛٯـًب باٛطؼ٪ؿ أ ١ٯ٘ٓ ١٪ؼ ٓـأ ا٠ٛطاػـط ٓ ٪ٛ٩ـا ط صـٯوة ٓب ٚضؼئ٪ؿ٧ا  ٩أ١
ٯطؼـ ٟو ٦ا٘ٛحا ٰٛضاهؼُ ٥ٮ ٟحابوة ٗ  ٝاٛؼٗح٪ؿ  ٩جضئشٰ ٚبوئغ اٛحوئؼٯ ت اٛحئٮ
ٯؾٗـ٧ا
 ٯضاهؼ اٛطؼ٪ؿ -بشـؽ اٛحـٰٗزُ -ٮ ج٘٪ٯُ٘ ٢ـط أٰٛ٩ة ه ٢اٛبطد ٠ٟئا ٯضئ ٚ٨ػؿاصئح٦
الضٔاً

اىذساسخ:
 انذساعخ يٍ انكزذبة دصذشا ٩ال ٯ ٢٘٠ق٭ ٜٟغظات أٟ ٩طاػـات ٓؼ ج٪سؼ ُئٮ ا٘٠ٛحبئات أ١
جٌ٤ٮ ه٦٤
 ٯ ٢٘٠االصحِاػط  ٢ٟبوغ ا ٠ٛضْ اٛحٮ ج٘حب٨ا بوغ اِٛـّ ُٮ أ ١ج٘ ١٪ؿػٯِئة ٜ٘ٛحئا
جضاهؼ ُٮ ج٤لٰ ٞبوغ أُ٘اؿ ٩ ٥ج٪ػٰط٨ا ٩٩ػو٨ا ُٮ اؿاؿ أٓـ ٜٛـاٛب ٨٤٘ٛ ٩ا ال جٌ٤ئٮ
أبؼاً ه ٢ا٘ٛحا
 ؿـٯٔة اٛؼؿاصة جوح٠ؼ ه ٬ٜضِق  ٩جربٰث ٟوٟ٪ٜات ا٘ٛحا ٨٠٨ُ ٩ا بشٟ٘ ٚو ٩ ْ٠سٰؼ
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٩ ٯشب أ ١جوح٠ؼ ه ٬ٜضِق ا٠ٛوٟ٪ٜات بؼٓئة ٛ ٩ئٰش أِٛئـات باإلػئاُة ٜٛئـبؾ بئٰ٢
ا٠ٛوٟ٪ٜات ٟ ٢ٟغح َٜأبطاخ ا٘ٛحا  ،بٰ٠٤ا اٛطِق اٛبظ ٞػ ٞ٨ُ ١٩ٯئػ٭ ٛؼٰام ا٘ٛرٰـ ٟئ٢
آ٪ٛث  ٩اِٛايؼط
 ٯ٤ظص بؼؿاصة ٗ ٚبطد ُٮ ٓ٩حٗ ٦ٮ ال جحـاٗ ٞاقبطاخ  ٩ٯظبص  ٢ٟاٛظوب جؼاؿٕ اٛحٔظئٰـ
الضٔاً
 ٯ ٢٘٠االصحوا٣ة باٛظ٪ؿ ٟٔ ٩اؿن اِٰٛؼٯ ٢ٟ ٪اال٣حـ٣ث اٛحٮ جِٰؼ ٗرٰـاً بئا ٩ ٞ٨ِٛصئـهة
اٛطِق  ٩بٔا ا٠ٛوٟ٪ٜات ُٮ اٛؾ ٢٧قؿُ ٙ٪حـط ٤٘٠ٟة
 ٢ٟ اٛؼـ٩ؿ٭ ضِق اقص٠ا (أ٣زٯ٠اتٟ-ـٗبات ) بشٟ٘ ٚـٗز قٰ٠٧ح٨ا ا٘ٛبٰـط عظ٪طئاً أ١
بوغ اقص ٜة جــح ه٨٤ا باٛحطؼٯؼ
 ٯِؼ ٚػؿاصة ا٠ٛظـٜطات االٰٜ٘٣زٯة عظ٪طاً اٛحٮ جـػ ُٮ اٛو٤ا٩ٯ ٢اٛـيٰضٰة أ ٩اِٛـهٰئة
ه ٬ٜاٛـً ٢ٟ ٞهؼ٩ ٝؿ٩ػ أ٭ صئا ٙه٨٤ا ُٮ ػ٩ؿط ها2105 ٝ

االٍزحبُ:
 ٢ٟ ػؿس ا٠ٛاػط أ ٩ه ٬ٜاقٓ٣ ٚظِ٨ا ع  ٙاِٛظ ٚصٰح ٢ٟ ٢٘٠ػؿاصح٨ا ٗاٜٟة ٓب ٚاِٛطض
ب٠ؼط ال رزجبٔص انذ  10األٚبو

 أٟا  ٞٛ ٢ٟٯؼؿص٨ا أبؼاً ع  ٙاِٛظ ٢ُٜ ٚجِ٘ٮ ٧ئؾ ٥اِٛحئـط ٰٛؼؿصئ٨ا باٛؼٓئة ا٠ٛـ٪ٜبئة
ُٰ٤ظص با٠ٛحابوة ٓب٪ُ ٚات اق٩ا١
 ٯِؼ ٚجـٕ آعـ ٯ ٝ٪أ ٩ٯ٠ٛ ٢ٰٟ٪ـاسوة ا٠ٛاػط ٗاٜٟة بضـهة ٓب ٚاالٟحطا٤٧ ٢٘ٛ٩ ١إ بوغ
اٛـ

اٛحٮ جِؼ ٚأ ١جؤعؾ اقٯا ٝاٛوشـط ُٮ ػؿاصة ا٠ٛاػط  ٩اٛحؼْٰٓ ُٰ٨ا بطٰئد جظئبص

ًٰـ ٟطحاسة ٠ٜٛـاسوة اٛضـٯوة ٓب ٚاالٟحطا٧ ٩ ،١ؾا ٯو٪ػ ٜٛـاٛب ِ٣ض٦
قذ رشد أسئيخ ػِ األسقبً ىزا َفضو االهزَبً ثبىَهَخ ٍْهب ار رنىُ هزٓ األسئيخ واضحخ
رؼزَذ ػيً اىذقخ اىؼيَُخ ال اىجصَُخ.
االٍزحبُ ػجبسح ػِ  011سؤاه ىنو ٍْهب  4اجبثبد غبىجب رنىُ ٍَبصيخ ىْص اىنزبة.
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اىَشاجغ اىَقزشحخ:
ٟن أ ١ا٘ٛحا  ٪٧ا٠ٛـسن اق ٩ ٙ٩اقعٰـ ٤ٛا  ٢٘ٛ ٩ٯ ٢٘٠االصحِاػط  ٢ٟبوغ ا٠ٛـاسئن اٛواٰ٠ٛئة
 ٞ٨ِٛبوغ اقُ٘اؿ  ٩االصحِاػط  ٢ٟاٛظ٪ؿ ًٰ ٩ـ٧ا ٢ٟ ٩ ،أُؼ ٚا٠ٛـاسن:
 Guyton and Hall textbook of medical physiology.
 Seeley’s essentials of anatomy & physiology.
انؼًهٙ

 جٟ٘ ٢٠حوة هٜ٠ٮ ٧ؾ ٥ا٠ٛاػط ُٮ أٓ ٦٣ـٯب سؼاً ٟ ٢ٟوٟ٪ٜات ا٤ٛلـ٭ ٗ٠ا أ ٦٣جح ٞػؿاصئح٦
ه ٬ٜػِاػم ٩ ،باٛحاٛٮ اال٧ح٠ا ٝب٨ؾا اٛوٜ٠ٮ يزٕعذط انصذؼٕثخ ٯضاهؼ ه ٞ٨ُ ٬ٜبوئغ
ٟوٟ٪ٜات ا٤ٛلـ٭ بش٘ ٚأُؼٚ
 ٯ٤بٌٮ اؿجؼا ا٠ٛـٯ ٙ٪اقبٰغ ُٮ ا٠ٛغبـ ػاي٠اً  ٩بش٘ ٚعاص ُٮ أٯا ٝا٠ٛؾاٗـات  ٩اِٛط٪ص
 ٯحؼ ٢٠اٛوٜ٠ٮ  8جشاؿ ٟول٨٠ا ج٘ ١٪ه ٬ٜػِاػم ً ٩اٛباً اٛؼٗح٪ؿ أ ٩ا٠ٛوٰؼ ٧ئ ٪اٛئؾ٭
ٯشـٯ٨ا ٣لـاً ٛألهؼاػ ا٘ٛبٰـط ٜٛـ
 ا٠ٛؾاٗـات  ٩اِٛط٪ص نٛغذذ يإرًزذخ  ٩ا٠٣ا هباؿط ه 0 ٢أ 5 ٩أص ٜة ه ٰٖٜاالسابئة ه٨٤ئا
بش٘ٗ ٚا ٩ ٟٚػْٰٓ
 ٯـٜب ُٮ ا٠ٛؾاٗـط ػؿاصة  0جشاؿ بش٘ ٚسٰؼ أٟا ُٮ اِٛطض ُحـٜب اٛئ٨ٜٗ 8ا


نهؼًه 40 ٙػاليخ رزٕصع ػهٗ انشكم انزبن:ٙ

 01 ضؼ٪ؿ
ٟ 01 ؾاٗـط
ُ 21 طض ٨٣ايٮ
 اال٣حبا ٥ه ٬ٜشـح ا٠ٛشـٍ ع  ٙاٛشٜضات  ٞ٨ٟسؼاً ق ٦٣ٯُ٪ـ ا٘ٛرٰـ ٟئ ٢آ٪ٛئث ٜٛؼؿاصئة
٩ٯِٰؼ ُٮ ا ٩ ٞ٨ِٛأعؾ ُ٘ـط أٰٛ٩ة ه ٢ا٠ٛطح٩ ٫٪ؿبـ ٦ب٠وٟ٪ٜات ا٤ٛلـ٭
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اإلحصاء امطبي
 ٢ٟ أ ٞ٧اٛو ٝ٪ٜاٛؼاه٠ة ٛـ

اٰٜ٘ٛات اٛـبٰة جئـجبؾ اؿجباؿئاً ٩اصئواً بو٠ئ ٚا٠ٛغئحض

باٛو ٝ٪ٜاٛظطٰة ضٰد أ٨٣ا جو ٬٤بِ ٞ٨ا ٰٞٔٛاٛـبٰوٰة  ٞ٨ُ٩اٛؼؿاصئات اٛوٰ٠ٜئة بئبسـا
اٛبط٪خ ٩جط٨ٰٜٜا ٩جؤ٩ٯ٨ٜا اًٰ ٬ٛـ ؽ ٢ٟ ٖٛاٛحـبٰٔات
 جوحبـ ٟاػط االضظا ؿاُوة ٠ٜٛوؼ ٢٘ٛ ٙجحـٜب ج٘ـاؿ ٩ضِق ٪ٜٔٛا ٢ٰ٣بش٘ ٚسٰؼ
 يف ثشَبيظ انذٔاو رقغى ْزِ املبدح ئىل قغًني َظش٘ ٔػًه:ٙ

 القسم اليظريٗ :ا ١ٯُوـٟ ٦ُٰ ٬طح ٫٪اِٛظ ٚب٠ا ُٰ ٢ٟ ٦س٪ا٣ب ؿٯاػٰة أ٣ ٩لـٯئة
٩أضٰا٣اً بوغ اقٟرٜة ا٠ٛطٛ٪ٜة
 القسم الػهلري ٗاٟ ١غظض ٛط ٚا٠ٛضاي ٚاٜ٠ٛطٔة بآعـ اِٛظ ٞٛ ٢٘ٛ ٙ٪ٯئح ٞاالٛحئزاٝ
ب٨ا
ُ ٮ ساٟوة ػٟشْ ٗا٣ث ا٠ٛطاػـجا ١ا٠ٛغظظحاُ ١ٮ ٗ ٚأصب٪م ٯح ٞاهـا ٟطح ٫٪اِٛظٙ٪
ُٰٟ( ٞ٨اهؼا اذ٤ا ٢ٟ ١اٛؼٗاجـط ه٤ؼٟا ا٣ح ٬٨اٛبطد ٓا٪ٟا بط ٚبوئغ ا٠ٛضئاي ٚاٜ٠ٛطٔئة
ب٨٤اٯة اِٛظ ٚاٛؾ٭ ج ٞاهـا  ،)٥أ٭  ٞٛٯٜ٘ٔٛ ٢ض ٞاٛوٜ٠ٮ أٯة ٟؾاٗـات أ ٩اٟحطا٣ات

اىَحزىي:
ٯ٨ؼٍ ٗحا اإلضظا ا ٬ٛاصحوـاع ػالٛة ٩اصحغؼا ٝاٛش٪ا٣ب ا٠ٛغحِٜئة ُئٮ اصحٔظئا طئطة
ا٠ٛشح٠ن ٩ا٠ٛش٘ ت اٛـبٰة اٛطٰ٪ٯة ُٮ اٛبط٪خ اٛظطٰة
ٚزأنف انكزبة يٍ  12فصم:

 الفصول األربػة األولى سٰ٠و٨ا ٣لـٯة بطحة ،جشـح اِ٠ٛا ٰٞ٧اإلضظايٰة ٩ؿئـّ هـػئ٨ا،
٧٩ٮ بضٰـة ٩ال جطحاج اال ا ٬ٛأٛـا ط ٟن ضِق ٟوٟ٪ٜات سؼاً بضٰـة ٰٜٜٓ٩ة
 الفصل الخرمن :ٯٔض ٞآ ٬ٛض ٢ٰ٠أٛض ٞاق٣ ٙ٩لـ٭٩ ،اٛرا٣ٮ هباؿط ه ٢بوغ أٛئ٪ا٢ٰ٣
اٛحٮ ٯ٤بٌٮ بظ٨٠ا سٰؼاً ٩جـبٰٔاج٨ا سؼاً بضٰـة
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 الفصل السمدس ُٮ ها٤ٟا ج ٞاٛطؾٍ  ٢ٟ ٦٤ٟاٛظِطة  00اٛئ ٬اٛظئِطة  ،011أٟئا بئآٮ
اِٛظُٰ ٚشب ػؿاصح ٦سٰؼاً ،ضٰد أٟ ١وٟ٪ٜات اٛبطد اٛضاػس جوحبـ اقصاس ُٮ اِٛظئٙ٪
اٛضابن ٩اٛرا٩ ٢ٟاٛحاصن٩ ،ال صٰ٠ا اٛح٪فٯن اٛـبٰوٮ ضٰد ٯشب ُ ٦٠٨سٰئؼاً ُ٨ئ ٪اٛـٰٗئزط
اقصاصٰة اٛحٮ صحب٤ا ه٨ٰٜا ا٠ٛضاي٩ ٚا٪ٔٛاُ ٢ٰ٣ٮ ج ٖٜاِٛظٙ٪
 الفصالن السمبع والثمنو هٜ٠ٮ بطث ،ٯحطؼذا ١هئٟ ٢شئاالت اٛرٔئة ٩اعحبئاؿ اِٛـػئٰات ٩
اصح٤حاج ا٠ٛح٪صـات ُٮ ا٠ٛشح٠وات االضظايٰة ٩اٛوٰ٤ات ،ٯوح٠ؼا ١ه ٬ٜضِئق أٛئ٪ا٢ٰ٣
سٰؼاً ضٰد ٯ٪سؼ ٰٗ٠ة ٗبٰـط  ٢ٟا٪ٔٛا٠٨ُٰ ٢ٰ٣ا
ُٮ ها٤ٟا ج ٞضؾٍ  ٢ٟاٛظِطة  200ا ٢ٟ 220 ٬ٛاِٛظ ٚاٛرا٢ٟ
 الفصرل الامعرع ٯطح٪٭ بوغ ا٠ٛوٟ٪ٜات  ٢ٟاٛب٘٪ٜؿٯا ،اٛبطد ٯطحاج اٛئ ٬اٛحـٰٗئز ٩ا٨ِٛئٞ
٩بظ ٞا٪ٔٛا ٢ٰ٣سٰؼاً
 الفصل الػمشي و الحمد :غشي و الثمىي غشي ٧ٮ ُظ٣ ٙ٪لـٯة ،جح٘ ٜٞه ٢ؿـّ س٠ن اٛبٰا٣ات
٩ه ٝ٪ٜاٛض٘ا ٢ٟ ١ضضا ٟوؼ ٙاُٰ٪ٛات ٩ا٪ٛالػات ٩اٛغظ٪بة عحاٟا باٛضش ت اٛظطٰة

اىحضىس:


ٯوـٮ ٧ؾ ٥ا٠ٛاػط هؼط ػٗاجـط  ٞ٨٤ٟاٛؼٗح٪ؿ يذًذ صفٕاٌ انقشثٙ

 ٯوحبـ اٛطؼ٪ؿ ُٮ ٧ؾ ٥ا٠ٛاػط ِٰٟ٩ ٞ٨ٟؼ  ٞ٨ِٛأُ٘اؿ ا٘ٛحا  ٢٘ٛ٩اٛطؼ٪ؿ ٯشب أ ١ٯٔحئـ١
باٛحـٰٗز
 ٯ٤ظص ببضؼاؿ ا٘ٛحا ٟن ٟئ ٢ٯـًئب باٛطؼئ٪ؿ ٜٛحـٰٗئز ٩جضئشٰ ٚبوئغ اٛحوئؼٯ ت
٩ا ٠ٛضلات اٛحٮ ٯح ٞؽٗـ٧ا أذ٤ا ا٠ٛطاػـط

اىذساسخ:
 ؿبواً اٛؼؿاصة  ٢ٟا٘ٛحا ضظـاً ٩ ،ال ٯ ٢٘٠ق٭ ٜٟغض أ ١ٯٌ٤ٮ ه٦٤
 اٛؼؿاصة جوح٠ؼ ه ٬ٜضِق ا٤ٛلـ٭ ٩بظ ٞا٪ٔٛاٟ ٢ٰ٣ن ا٩ ٞ٨ِٛاٛحٰٰ٠ز بٰ ٢ا٪ٔٛا٢ٰ٣
 ٯ٤ظص بؼؿاصة ٗ ٚبطد ُٮ ٓ٩حٗ ٦ٮ ال جحـاٗٗ٩ ٞٮ ال جظ ٚا ٬ٛاالٟحطا٩ ١أ٣ث ال جُ٘ ٖٜ٠ئـط
هٟ ٢طح ٫٪ا٘ٛحا
hakeem-sy.com
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االٍزحبُ:
ٗ ا٣ث ا٠ٛؼط ا٠ٛغظظة ٠ٜٛاػط ٓبٰ ٚاالٟحطا 0 ١أٚذبو (ٗا٣ث جحؼ ٢٠هٰؼ اِٛــ ) ٧٩ٮ ٟئاػط
ٗاُٰة ٠ٛـاسوة ٧ؾ ٥ا٠ٛاػط ٩اضـاف ٟوؼ ٙها ٢٠ٛ ٍٙػؿس ا٠ٛاػط ه ٬ٜاقٓ٠ٛ ٚـط ٩اضؼط عئ ٙ
اِٛظ ٚاٛؼؿاصٮ ،أٟا  ٞٛ ٢ٟٯؼؿس ٨٤ٟا شٰ اً ُٰطحاج ا ٬ٛجـٰٗز ها ٙأذ٤ا ػؿاصح٨ا ٟئ ٢أسئٚ
اضـاف اٛو ٟة ا٠ٛـ٪ٜبة
 ٢ٟ ا ٞ٨٠ٛسؼاً اٛحـٰٗز ه ٬ٜأٛض ٞا٤ٛلـ٭ قٗ ٦٣ا ١شبٟ ٦ضٰــ ه ٬ٜأص ٜة االٟحطا١
ُ ٮ ها٤ٟا  ٞٛجؤت أٯة ٟضايٟ ٚؤؼط ا٠٣ا آحظـ اقٟـ ه ٬ٜبوغ اٛحـبٰٔات اٛبضٰـة
 االٟحطاٟ ١ئج٠ث ٩اقص ٜة هباؿط ه ٢اعحٰاؿ ٟ ٢ٟحوؼػ ٧٩ٮ  011صئاٙ

تارًخ اهعووم اهطبٌة
 جوؼ ٟاػط جاؿٯظ اٛـب  ٢ٟا٪٠ٛاػ ا٨ٛاٟة ُٮ اِٛظ ٚاٛرا٣ٮ٩ ،اٛحٮ ٣ضئحـٰن ٟئ ٢ع ٨ٛئا أ١
٣ـّٜن ه ٬ٜافػ٧اؿ اٛحـبب هٟ ٬ٜـّ اٛوظ٪ؿ
 جوحبـ ا٠ٛاػط ؿاُوة ٠ٜٛوؼ ٙه ٬ٜاٛـًّ ٢ٟ ٞػغاٟح٨ا٨ُ ،ٮ جطحاج ٜٛؼّٓة ٩اٛح٘ـاؿ


٨ٛؾ ٥ا٠ٛاػط قغى َظش٘ فقط

اىَحزىي:
 ٯط٪٭ ا٘ٛحا جظِٰ٤اً ٟضح٪ض ٢ٟ ٬اقف٤ٟة اٛحٮ ٟـّ ب٨ا ،أٓضا٣ ٝبطد ُٰ٨ا ه ٢اٛـئب ه٤ئؼ
ٟغح َٜاٛشو٩ ٪اقف٤ٟةِٰٰٗ٩ ،ة ٠ٟاؿصة اٛـبابة ه٤ؼ ٗ٨٤ٟ ّٚا
 قُغّى فزبثُب ئىل عجؼخ أقغبوٓ٩ :ؼ ج ّٞضؾٍ أ ّٙ٩أؿبوة أٓضا ٢ٟ( ٝاٛظئِطة  0ضحئ)000 ٬
٩اٛحٮ ٧ٮ:
 أٛض ٞاق٣ :ّٙ٩حطؼّخ ُٰ ٦ه ٢اٛـب ه٤ؼ اإل٣ضا ١اقّٙ٩
 أٛض ٞاٛرا٣ٮ٣ :بطد ُٰ ٦ه ٢اٛـب ه٤ؼ ٟغح َٜاقٟٞ
 أٛض ٞاٛراٛد :ٯحطؼّخ ه ٢اٛـب اٛوـبٮ ٩ؿبٔات اقؿبا اٛوـ ٓب ٚاإلص ٝ
 أٛض ٞاٛـابن :اٛـب ُٮ ك ّٚاقػٯا٩ ١اإلٯ٠ا١
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ٔفًب رىّ دزف أٚعبً انجبة األّٔل يٍ انقغى انخبيظ دٛش ٚذٕ٘ ْزا انقغى عزّخ أثذٕاة
ْٔ:ٙ

 اٛبا اق :ّٙ٩اإلص ٩ ٝاٛـب
 اٛبا اٛرا٣ٮ :اٛـب ه٤ؼ اٛوـ
 اٛبا اٛراٛد :اٛـب اٛوـبٮ ُٮ اٌٛـ ئ ا٠ٛؼاؿس اٌٛـبٰة
 اٛبا اٛـابن :اٛـب ه٤ؼ اٛوـ ُٮ ًِ٪جٞ٨
 اٛبا اٛغاٟش :اٛـب ه٤ؼ اٛوـ ٟ٩ؼاؿص٩ ٦ا٠ٛظـٜطات اٛـبٰة
 اٛبا اٛضاػس :اٛـب ه٤ؼ اٛوـ بوؼ اصحٔ  ٙب ػٞ٧
 أيب انقغى انغبدط :ؿب اقص٤اُ ١ٮ اٌٛابـ ٩اٛطاػـ

اىحضىس:
ٚ ؼطٓٛب :ػ هظا ٝاٛشّ٠ام ،ػ ؿاٟٮ اٛلٜٮ ه ٬ٜسٜضات أصب٪هٰة
ُ ٮ ٗ ٚسٜضة ٯح ٞاهـا ُٰ٨ا ٓض ٢ٟ ٞاقٓضاٝ
 أص ٪ٜاٛؼٗاجـط صـػ٭ ،ٯٔ ٝ٪ه ٬ٜاهـا اقشٰا ا٨ٛاٟة ٧ ٢ٟؾا ا٘ٛحا
 با٤ٛضبة ٜٛطؼ٪ؿ ٪٨ُ ،عٰاؿ شغظٮ ضضب اٛحشـبة
 ٯ٤ظص  ٢٠ٛٯـًب باٛطؼ٪ؿ ببضؼاؿ ا٘ٛحا ٜٛحـٰٗز ه ٬ٜاقشٰا ا٨ٛاٟة اٛحٮ ٯؾٗـ٧ا اٛؼٗح٪ؿ


انذعٕس نٛظ ثٓزِ األًْٛخ.

اىذساسخ:
 انذساعخ نهًبدح يٍ انكزبة ٢٘ٛ٩ ،ٯ ٢٘٠االصحوا٣ة ببوغ ا ٠ٛضْ
 طشٚقخ انذساعخ :جوح٠ؼ ه ٬ٜاٛحـٰٗز ه ٬ٜاقص٠ا ٓ٩ـا ط أِٛـط ٨٠٨ُ٩ا ذ ٞجٜغئٰض أ٧ئٞ
اقُ٘اؿ ُٰ٨ا ٩ضِل٨ا٩ ،هؼ ٝاٛحـٰٗز ه ٬ٜاٛح٪اؿٯظ ٩ا٠ٛوٟ٪ٜات اٛحٮ ال ٰٓ٠ة ٨ٛا
 ا٠ٛاػط ٗرِٰة ٟ ٢٘ٛ٩ن اٛحـٰٗز ٩ػؿاصة ٗ ٚبطد ُٮ ٓ٩ح ٦ص٤شؼ٧ا ٟاػط ٟوؼّٙ
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 ٯ ٢٘٠االصحوا٣ة ببوغ ا ٠ٛضْ ٛطِق أص٠ا اٛو٠ٜا ٗ٩حب( ٞ٨ج٪سؼ  ٟضْ جض ّٚ٨ضِل٨ئا
بــٯٔة ٠ٟحوة)
 البؼ  ٢ٟاٛطِق اٛشّٰؼ قص٠ا ا٘ٛحئب ٩اٛبٰ٠اؿصئحا٣ات ٩ا٠ٛئؼاؿس ٩ا٠ٛشئ ت ًٰ٩ـ٧ئا ٟئ٢
اٛحِظٰ ت (ُ٤٨إ أص٠ا ًـٯبة ٟرٗ ٚضٰ ٦٣ ٦٠س صٰض ٦ؿاس اٛؾ٭ طاػؿ ا٘ٛحب اٛوـبٰئة
بٌـ٣اؿة ٓ٩ا ٝبطـٓ٨ا)
ٗ ؾ ٖٛٯشب اٛحـٰٗز ه ٬ٜاٌٜٛات اٛحٮ ٯحٔ٨٤ا ٗ ٚها ٞٛؽُٗـ ُٮ ا٘ٛحا ٩هٓ ٢ٟ ٬ٜاٟ ٝئر ً أّٙ٩
هٰٜ٠ة أ ٢ٟ ٩أ٩ ٢ٟ ٙ٩طَ اٛؼا اٛغٰـٮ ُب ١اٛوباؿات اٛحٮ جط٪٭ ٗ٠ٜة "أ٠٨ٟ "ّٙ٩ة سؼاً ٓ٩ؼ
ؽٗـت ٗرٰـاً ٗضئا ٙػ٩ؿط
٩ ٯشب اٛح٪٤ٯ ٦ه ٬ٜهؼ ٝػؿاصة اقبٰات اٛشوـٯة ٩ا٪٨ٛاٟش ا٪٠ٛس٪ػط ُٮ آعـ اٛظِطات ٩هؼٝ
اٛحـٰٗز ه ٬ٜاٛح٪اؿٯظ
 ٯُ٤ظص باإلؿّ م ه ٬ٜأص ٜة ٧ؾ ٥ا٠ٛاػط اٛحٮ أجث ُٮ اٛوا ٝاِٛايث

االٍزحبُ:
ً اٛباً صحٟ٘ ١٪اػط جاؿٯظ اٛـب ٟاػط ٟوؼّ ٙه ٬ٜاٛـًّٗ ٢ٟ ٞراُح٨ا ٢٠ُ ،ػؿس ا٠ٛئاػط عئ ٙ
اِٛظ ٚصٰض ٚ٨هٟ ٦ٰٜـاسوح٨ا ٓب ٚاالٟحطا( ١ٯ٪سؼ عجؼخ أٚبو بٰٟ ّٚٗ ٢اػط)
 ٢ٟ ٢٘ٛ٩ ا٨ٛا ٝسؼاً أ ١جح ٞػؿاصح٨ا ع  ٙاِٛظ٧( ٚؾا اٟ ٝ ٘ٛؤع٪ؽ ه ٢جشاؿ شغظٰة)
 أٟئئئا ٠ٛئئئ ٢ٯؼؿصئئئ٨ا قٟ ٙ٩ئئئـّطُ ،ضٰضحظئئئوب ٗرئئئـط أصئئئ٠ا ا٘ٛحئئئب ٩
 ٢ٟ٩اٛؼـ٩ؿ٭ سؼاً جغظٰض ٯ ٝ٪أ ٩ٯ٠ٜٛ ٢ٰٟ٪ـاسوة ٜٛئحٟ ٢ّ٘٠ئ ٢جئؾٗـ٧ا ٣لئـاً ٘ٛراُئة
ا٠ٛوٟ٪ٜات

ٍالحظبد:
ٟ اػط اٛحاؿٯظ ٨ٛا  011ه ٟة ٌٰٗـ٧ا ٪ٟ ٢ٟاػ اٛض٤ة اٛحطؼٰـٯة ه 011 ٬ٜصئاٟ ٙئج٠ث
 اقص ٜة ٩اػطة سؼاً ُ٩ٮ اٛوا ٝاِٛايث ٗا ١اٛحـٰٗز ٓ ً ٰٜه ٬ٜآعـ ٓضٞ
 ٚ٘ٛ صئا ٙأؿبوة عٰاؿات
٩ ؿػت أص ٜة ٗرٰـط ه ٢اٛو٠ٜا
٩ أعٰـا ُٮ ها٤ٟا ٗا٣ث ٤٧إ ٣ضبة ٣شاح ٗبٰـط ُٮ ٧ؾ ٥ا٠ٛاػط 
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اهوغة االٍموٌزًة
اٌٜٛة االٰٜ٘٣زٯة ُٮ اٛض٤ة اٛحطؼٰـٯة  ٢ٟا٪٠ٛاػ ا٠٠ٛحوة  ٩اِٰ٠ٛؼط ٩ ،ج٤ئا ٩هٜئ ٬اهـاي٨ئا
ػٗح٪ؿجاُ ١ٮ ُٗ ٚظ ٢ٟ ٚؽ٩ات اٛؾعٰـط ا٪ٌٜٛٯة اٛـايوة  ٩اإلجٔا ١ا٠ٛؾ٧ ٩ ،ٚ٧ٮ ٟئ ٢ا٠ٛئ٪اػ
اٛـاُوة ٠ٜٛوؼٙ

اىَحزىي:
 انكزبةNew English File - Oxford Press :
 املغزٕٖ ّ٪ُ :ا٠ٛح٪صؾ upper-Intermediate
 ٯؼؿّس ٧ؾا ا٘ٛحا ٛـ

اٛض٤ة اٛحطؼٰـٯةًٰ ٪٧ ٩ ،ـ جغظظٮ ٯ٨ؼٍ ا ٬ٛجـ٪ٯـ ا٠ٛضح٫٪

اقصاصٮ ٜٛـاٛب ُٮ اٌٜٛة
 ٯطح٪٭ ا٘ٛحا ٩ 0ضؼاتُ ،ٮ ٗ٩ ٚضؼط  0ػؿ٩س باإلػاُة ٠ٛـاسوة ُٮ ٨٣اٯئة ٗئ٩ ٚضئؼط،
جوـ ٬أ٨٤ٟ 0 ٙ٩ا ُٮ اِٛظ ٚاق 0 ٩ ،ٙ٩أعـُ ٫ٮ اِٛظ ٚاٛرا٣ٮ ٩ ،جطؾٍ ا٪ٛضئؼط اٛضئابوة
هاػطً
 فم ٔدذح رزعًٍ:

 ىصوص القياءة ً Readingاٛباً ٟا جطح٪٭ ٧ؾ ٥ا٤ٛظ٪ص بوغ اِ٠ٛـػات اٛشؼٯؼط  ٩اٛحٮ
ٯ ٢٘٠ضِل٨ا بضٛ٪٨ة ٜٔٛح٨ا ٩ ،جِٰؼ ُٮ اإلً٤ا ا٪ٌٜٛ٭ ،ق ١ا٤ٛض ُٮ االٟحطا ١ٯئؤجٮ
 ٢ٟعاؿج ا٘ٛحا
 القواغر ٟ Grammarول٨٠ا ٠ٟا ج ٞج٤اُ ٦ٛ٩ٮ ا٠ٛـاض ٚاٛضابٔة  ٩ج٠اؿٯ٨٤ا ُٮ ٨٣اٯئة
ا٘ٛحا  ،جؤجٮ ُٮ االٟحطا ١ه ٬ٜش٘ ٚس٨ُٰ ٚ٠ا ُـاًات ٯحٜٟ ٞئ٧ا بؤضؼ اٛغٰاؿات
جوؼ ا٪ٔٛاهؼ ُٮ اِٛظ ٚاٛرا٣ٮ أطوب ٣ضبٰاً ٗ٨٣٪ا سؼٯؼط ٪٣هاً ٟاُ ،ٮ ضئٰ٪ٓ ٢اهئؼ
اِٛظ ٚاق ٙ٩ج ٞج٤ا٨ٛ٩ا ُٮ ٟـاض ٚػؿاصٰة صابٔة
 الصوتيمت  pronunciationال ٯح ٞاهـاإ٧ا ُٮ ا٠ٛطاػـط ٩ ،ج ٞضؾُ٨ا ُٮ اِٛظ ٚاٛرا٣ٮ
جبواً ٛحٌٰـ ٠٣ؾ اقص ٜة
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 الهفيدات  Vocabularyجضاهؼ ُٮ ُ ٞ٨ا٤ٛض  ٩ج٪سؼ ُٮ ٨٣اٯة ا٘ٛحا بوغ اٛح٠اؿٯ٢
اٛبضٰـة اٛحٮ جش٠ن بوغ اِ٠ٛـػات اٛشؼٯؼط
 ىصوص االعاهمع ٧ Listeningٮ بِ٤ش أٰ٠٧ة ٣ظ٪ص أٛـا ط ٜ٠ٟ٘ ٩ة ٨ٛا
 أٟا ُٰ٠ا ٯغض ا٘ٛحا اٌٰٛـ ٟ ٩ ١٪ٜ٠ٜٛ ٚ٠ٟ٘ ٪٨ُ ١٪ٜٟح٠ٗ ،٦ٛ ٞ٠ئا ٯطئ٪٭ هٜئ ٬بوئغ
ا ٠ٛضلات اإلػاُٰة ،ال ٚزى ئػطبؤِ يف املذبظذشحٛ ،ؾا ُ ٪٨أٓ ٚأٰ٠٧ة  ٢ٟا ،١٪ٜ٠ٛاال أ٦٣
٧ا ٩ ٝجشب ػؿاصح٦

اىحضىس:


ٟطح ٫٪ا٠ٛاػط صٟ ،ٚ٨ن ٩س٪ػ بوئغ اِ٠ٛئـػات  ٩ا٠ٛوٟ٪ٜئات اٛشؼٯئؼطٛ ،ئؾا فبنذعذٕس
اخزٛبس٘.

 ٯ٪ط ٬باٛطؼ٪ؿ قعؾ ُ٘ـط هاٟة ه ٢ا٨٤٠ٛاج ،ضٰد أ ١ػٌؾ ا٪٠ٛاػ ٓؼ ال ٯض٠ص بؼؿاصح٨ا
ع  ٙاِٛظٛ ،ٚؾا ٯوؼ اٛطؼ٪ؿ ب٠رابة ػؿاصة  ٩اهؼاػ ٟ ٛحطا١
 ٯوؼ اٛطؼ٪ؿ ٠٨ٟاً ٜٛـ

ؽ٩٭ ا٠ٛضح ٫٪اٛؼوَٰ باٌٜٛة االٰٜ٘٣زٯة ،ضٰد ٯٜٛ ٢٘٠ئؼٗح٪ؿ

ا٠ٛطاػـ أ ١ٯشـح  ٞ٨ٛبوغ أ٤ٛاؽ ا٠ٛب٠٨ة ُٮ ا٪ٔٛاهؼ  ٩اِ٠ٛـػات

االٍزحبُ:
ٚ زعًٍ االيزذبٌ ًَٕرعٛب  00عإاالً ،رزٕصع ػهٗ انشكم اٜر:ٙ

٣ 01 ض
Vocabulary 21 
Writing 20 
Grammar 40 
ٓؼ ٯغح َٜاٛح٪فٯن  ٢ٟها ٝٱعـ
 االٟحطاٟ ١ئج٠ث ٩ ،اقص ٜة هباؿط ه ٢اعحٰاؿ ٟ ٢ٟحوؼػ
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 ٯحؼ ٢٠االٟحطا٣ ١ض  ٢ٟخبسط انكزبة ه 01 ٦ٰٜأص ٜة ،جحؼ ٢٠أص ٜةً هٟ ٢وٟ٪ٜات ا٤ٛض،
ٗ ٩ؾ ٖٛشـح ٛبوغ ِٟـػاج٤٧ ٩ ،٦ا ٯ٘ ١٪اٛضئا ٙهٟ ٢و ٬٤اِ٠ٛـػات ضضب ٩ؿ٩ػ٧ئا ُئٮ
ا٤ٛض ٩ ،صئا ٙه ٢اِ٘ٛـط اٛواٟة ٤ٜٛض٠ٗ ،ا جحؼ ٢٠اقص ٜة ِٛ ٟٚـاًات ٪ٟس٪ػط با٤ٛض
 اقص ٜة اقعـ ٫جش ٚ٠ا٪ٔٛاهؼ  ٩اِ٠ٛـػات  ٩ا٘ٛحابة ا٪٠ٛس٨ة اٛحٮ ٨ٛا طِطة ُٮ ٨٣اٯة ٗئٚ
٩ضؼط
٠ٗ ا أٛ ١ظِطات ا٠ٛـاسوة ُٮ ٨٣اٯة ٗ٩ ٚضؼط  ٩طِطات اِ٠ٛـػات ُٮ آعـ ا٘ٛحئا أٰ٠٧ئة
ٗبٰـط ُٮ أص ٜة اِ٠ٛـػات  ٩ا٪ٔٛاهؼ
 باإلػاُة ٛئ  21صئاٜ٘ٛ ٙحابة ا٪٠ٛس٨ة ) (writingاٛحٮ عظظث ٨ٛا طِطة ُٮ ٨٣اٯئة ٗئٚ
٩ضؼط٧ ٩ ،ٮ جحؼ ٢٠أص ٜة ه ٟات جـُٰٓ ٞٮ أًٜب٨ا  ٩ج٨ش ة ٗ٠ٜات  ٩أصاٰٛب ٗحابة
ُ ٮ ص٤ح٤ا رغري رٕصٚغ األعئهخ ثني انفصم األٔل ٔ انضذبَ ،ٙضٰد  ٞٛٯ٘٤٧ ٢إ ٣ض ُئٮ
اِٛظ ٚاقٗ ٩ ،ٙ٩ا٪٠٣ ١ؽج االٟحطاٟ ١ئ 011 ٢ٟ َٛصئا ٩ ،ٙصٰوح٠ؼ ًاٛبا ا٪٠٤ٛؽج اق٣ئَ
اٛؾٗـ
ٗ ا ١ا٤ٛض ُٮ ٪٠٣ؽج اِٛظ ٚاٛرا٣ٮ طوب ٜٓئٰ ً ٩ ،هئؼػ ٗبٰئـ ٟئ ٢اٛـئ

(شئ٥٪ِٜ

جش)َٰٜ

تى بعون اهلل
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و أدٌرا ..
اهذاصة واشتفر يٌ تجارب اٍدرًٌ دون االعتًاد عوٌها
حاول بَاء تجربتك
ّ
لوٌا
يًٌ في دفعتك و األلبر يَك و
و احرص عوى اهتّعاون يع ّ
لن زيالئك ّ
هتبَي تجربة جايع ٌّة زادرة باهفائرة و اهًتعة
األصغر،
َ
ّفوق
لن أيٌَاتَا همى باهَّجاح و اهت ّ
و شمرا هثقتمى بحمٌى ....
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طبقى انؼًم
دنٛم دكٛى نهغُخ انزذعريٚخ

إعذاد وتذقٍق
ػالء َخهخ

َٕس يشػشهٙ

دغبٌ قشِ ثطق

يؼبر األثش٘

ئعشاء انغقب

ػًش انجبثب

الَب انذشٚش٘

سايب فشد٘

سَذ طشاة

سٚبض ثٕادقجٙ

انتصًٍى
أَظ انذجش

إشراف عاو وتُسٍق
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يٛظ يشػشهٙ

أدًذ انخبنذ٘
ػًبس يذٛش

إشراف تُفٍذي
أدًذ انذػبط
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