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 ئداسح اٌّغزٛدػبد

  :ِٓ أسوبْ اٌّبدح األعبع١خ ػٕذ خضٔٙب فٟ اٌّغزٛدع  .1 

  زبٌخ اٌّبدح -ة ِىلغ اٌّبدح -ا  

  ٔىع اٌّظتىدع -د اٌىُّخ -ج  

  :فٟ اٌمبػذح ػٓاٌّخضْ رؾذ ع١ّغ اٌظشٚف ٠غت أْ ال رمً اٌغؼخ اإلعّب١ٌخ ٌى١ّبد اٌٛلٛد   .2 

  %85 -ة %80 -ا  

  %75 -د %70 -ج  

  :٠زُ شطت رخبئش اٌطبئشاد ثّٛعت عٕذ  .3 

  9ص ج  -ة C5 -ا  

  C6 -د 79ص ج  -ج  

  :لغُ اٌّؾبعجخ اٌف١ٕخ ِٓ لجً/٠ٛلغ ػجؾ شطت رخبئش اٌطبئشاد لجً أْ ٠زُ ئسعبٌٙب ئٌٝ ِذ٠ش٠خ اٌزض٠ٚذ  .4 

  اٌزوٓ اٌّختص+ ظبثػ اٌتشوَذ + ِأِىر اٌّظتىدع  -ا  

  رئُض فزع اٌتشوَذ+ ظبثػ اٌتشوَذ + ِأِىر اٌّظتىدع  -ة  

  لبئذ اٌمبػذح+ ظبثػ اٌتشوَذ + ِأِىر اٌّظتىدع  -ج  

  لبئذ اٌمبػذح+ اٌزوٓ اٌّختص + ظبثػ اٌتشوَذ  -د  

  :أٞ ِٓ أٔٛاع اٌغشد أدٔبٖ ٠ز١ّض ثأٔٗ ٠ؾزبط ئٌٝ ػذد أفشاد ألً ِّب ٠ؾزبعٗ اٌغشد اٌذٚسٞ  .5 

  اٌدزد اٌذفتزٌ -ة اٌدزد اٌشبًِ -ا  

  اٌدزد اٌفؼٍٍ -د اٌدزد اٌّظتّز -ج  

  :ِٓ أٔٛاع اٌغشد اٌشبًِ ؽغت ٚلزٗ  .6 

  اٌدزد اٌّظتّز، اٌدزد اٌذورٌ -ا  

  اٌدزد اٌّظتّز، اٌدزد اٌذورٌ، اٌدزد اٌدشئٍ -ة  

  اٌدزد اٌّظتّز، اٌدزد اٌذورٌ، اٌدزد اٌّفبخئ -ج  

  اٌدزد اٌفؼٍٍ، اٌدزد اٌذفتزٌ -د  

  .فٟ إٌّبؽك اٌؾبسح ..............فٟ إٌّبؽك اٌجبسدح ٚوً ..............٠زُ رٕظ١ف اٌظٙبس٠ظ وً  .7 

   طٕىاد3طٕىاد، 5 -ة  طٕىاد5 طٕىاد،3 -ا  

   أشهز3 أشهز، 5 -د  أشهز5 أشهز، 3 -ج  

  :ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رإخز ثؼ١ٓ االػزجبس ػٕذ رؾذ٠ذ أعٍٛة اٌزخض٠ٓ  .8 

  اٌّزوشَخ واٌالِزوشَخ فٍ اٌتخشَٓ -ا  

  زدُ إٌّشأح -ة  

  زدُ وغجُؼخ إٌشبغ اٌذٌ تّبرطه اٌىزذح -ج  

  وفبءح اٌؼبٍُِٓ -د  

  .صُ رؼشع ػٍٝ اٌفؾض..............رجمٝ اٌجطبس٠بد اٌضب٠ٛٔخ اٌغذ٠ذح ِخضٚٔخ فٟ اٌّغزٛدع ِذح  .9 

   طٕىاد ػًٍ اْوثز10 -ة  طٕىاد ػًٍ اْل10ً -ا  

   طٕىاد ػًٍ اْوثز5 -د  طٕىاد ػًٍ اْل5ً -ج  

ظًٍ ثمٍُ اٌشطبص ثشىً . عإاي ِٛػٛػٟ ِٓ ٔٛع االخز١بس ِٓ ِزؼذد، اإلعبثخ ػٕٙب ئعجبس٠خ (100)٠زىْٛ ٘زا االخزجبس ِٓ 

. غبِك اٌذائشح اٌزٟ رش١ش ئٌٝ اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ فٟ اٌّىبْ اٌّخظض ٌزٌه فٟ ّٔٛرط اإلعبثخ اٌّشفك
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  :أٞ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ طؾ١ؾخ  .10 

 َتىىْ اٌصذأ ػًٍ إٌّغُٕش ػًٍ شىً ِظسىق أثُط وَّٕغ ِٓ اٌتشىً ِٓ خالي غٍُه ثّبدح اٌىزوِبد -ا  

  َتىىْ اٌصذأ ػًٍ اٌسذَذ ػًٍ شىً ثمغ ِٓ ٌىْ أسرق ِخعز -ة  

  َتىىْ اٌصذأ ػًٍ إٌُّْىَ وإٌسبص ػًٍ شىً ِظسىق أثُط -ج  

  َظهز اٌصذأ ػًٍ إٌُّْىَ ثٍىْ رِبدٌ ػًٍ اٌظطر -د  

  :أٞ ِٓ اٌّٛاد اٌزب١ٌخ ٠غت خضٔٙب ثشىً ػبِٛدٞ  .11 

  اٌمعجبْ واٌّىاطُز -ة اٌجطبرَبد اٌثبٔىَخ -ا  

  CALIBER -د اإلغبراد اٌذاخٍُخ -ج  

  :ِٓ األعجبة اٌزٟ رذػٛ ئٌٝ رغ١ٍف اٌّٛاد ػٕذ شؾٕٙب  .12 

  طهىٌخ إٌّبوٌخ -ة طهىٌخ ززوخ اٌّبدح داخً اٌغالف -ا  

  أطجبة فُٕخ -د أطجبة التصبدَخ -ج  

  :أٞ ِٓ اإلداساد اٌزب١ٌخ ِغإٌٚخ ػٓ رض٠ٚذ ئداسح اٌّغزٛدػبد ثٕغخ ِٓ أٚاِش اٌششاء  .13 

  اإلدارح اٌّبٌُخ -ة إدارح اٌىزذاد اإلٔتبخُخ -ا  

  إدارح اٌتشوَذ -د إدارح اْفزاد -ج  

  :٠ؼضص ِغ ػجؾ شطت اٌٛلٛد ػٕذ سفؼٗ ئٌٝ ِذ٠ش٠خ اٌزض٠ٚذ  .14 

  وشف اطتهالن -ة 505وشف  -ا  

  وشف ِفبظٍخ -د وشف تفبود -ج  

  :٠زُ اٌزفز١ش ػٍٝ ِؾشوبد اٌطبئشاد اٌّؾفٛظخ داخً أغٍفخ ِؼذ١ٔخ فٟ اٌؼشاء وً  .15 

   َىِبًا 60 -ة  َىِبًا 30 -ا  

   َىِبًا 120 -د  َىِبًا 90 -ج  

  :أٞ ِٓ اإلعشاءاد اٌزب١ٌخ طؾ١ؾخ ػٕذ ط١بٔخ اٌزخ١شح  .16 

  تصبْ صٕبدَك اٌمٕبثً اٌُذوَخ ِٓ اٌخبرج واٌذاخً ثشىً دائُ وِظتّز -ا  

  َدت إساٌخ اٌصذأ اٌّىخىد ػًٍ اٌفُىساد وأخهشح االشتؼبي اٌّجبشز -ة  

  ػذَ إخزاج أٌ لٕجٍخ َذوَخ ِىظىػخ ثشىً ػبِىدٌ إال ِٓ لجً اٌّختصُٓ -ج  

  تصبْ صٕبدَك اٌذخُزح اٌخفُفخ اٌّشّىػخ ِٓ اٌخبرج فمػ إلساٌخ اٌزواطت واْتزثخ -د  

٠ذي رٌه ػٍٝ ٚعٛد .............. ئٌٝ اٌٍْٛ.........ئرا رؾٛي ٌْٛ اٌّؼغْٛ اٌّغزخذَ ٌفؾض اٌٛلٛد ِٓ اٌٍْٛ  .17 

 .ِبء فٟ اٌظٙش٠ظ

 

  اْخعز، اٌجٕفظدٍ -ة اٌجٕفظدٍ، اْخعز -ا  

  اْخعز، اْزّز -د اْصفز، اْزّز -ج  

  .لشثٗ ِٕٙب ٠غجت ؽذٚس ؽش٠كوْٛ ............ ٠غت ؽفع اٌىشَٚ ثؼ١ذاً ػٓ  .18 

  اٌّىاد اٌذهُٕخ -ة اٌجزاطى -ا  

  اٌغبساد اٌّعغىغخ -د شّغ اٌزافُٓ -ج  

  :ِٓ األِٛس اٌّّٙخ اٌٛاعت دساعزٙب ػٕذ اٌزؾذس ػٓ اٌّغزٛدػبد ِٓ اٌغبٔت اٌزض٠ٚذٞ  .19 

  لزة اٌّظتىدػبد ِٓ غزق اٌّىاصالد -ا  

  غجُؼخ اٌّىاد اٌذاخٍخ فٍ ثٕبء اٌّظتىدع -ة  

  زدُ اٌّظتىدػبد -ج  

 اٌىُّخ وزُبح اٌّبدح -د  
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  :رغٍف اٌّٛاد اٌىج١شح ٚاٌغب١ٌخ اٌضّٓ وبٌّؾشوبد ِٚشاٚػ اٌطبئشاد ثأغٍفخ  .20 

  خشجُخ -ة اطفٕدُخ -ا  

  وزتىُٔخ -د زذَذَخ -ج  

 ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

  :رغّٝ اٌؾٛافض اٌزٟ رذفغ اٌؼب١ٍِٓ ٔؾٛ رغٕت عٍٛن ِؼ١ٓ ال رشغجٗ إٌّظّخ ثبٌؾٛافض  .21 

  اٌّبدَخ -ة اٌّؼٕىَخ -ا  

  اإلَدبثُخ -د اٌظٍجُخ -ج  

اٌّغبٚاح فٟ اٌشارت ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؾٍّْٛ ٔفظ اٌّإ٘الد ٚاٌخجشاد ٠ٚجزٌْٛ ٔفظ اٌّغٙٛد  رغّٝ  .22 

  :فٟ إٌّظّخ ثـــ

 

  اٌؼذاٌخ اٌخبرخُخ -ة اٌؼذاٌخ اٌذاخٍُخ -ا  

  اٌؼذاٌخ اٌمبٔىُٔخ -د ٔظبَ اٌؼذاٌخ -ج  

  :األعبط فٟ ثٕبء ٔظبَ األعٛس ٚاٌشٚارت ٘ٛ  .23 

  تمُُُ اٌىظبئف -ة تسًٍُ اٌىظبئف -ا  

  تىصُف اٌىظبئف -د اٌؼذاٌخ اٌخبرخُخ -ج  

  :ِٓ إٌمبثبد اٌّظٕفخ ػٍٝ األعبط اٌغغشافٟ  .24 

  إٌمبثبد اإلصالزُخ -ة إٌمبثبد اٌىغُٕخ -ا  

  إٌمبثبد اٌّهُٕخ -د ٔمبثخ إٌّظّخ -ج  

  :ِٓ  طفبد اٌّفبٚع اٌّزؼبْٚ  .25 

  َظتخذَ أطبٌُت ِجذػخ وِجتىزح -ة ال َهتُ ثبٌؼاللبد -ا  

  َظؼً ٌٍظُطزح -د ال َتؼبًِ ثزوذ اٌفزَك -ج  

  :٠ّىٓ ٌٍّٛاسد اٌجشش٠خ أْ ، ٌٍؾذ ِٓ اٌمٍك ٚاٌزٛرش أصٕبء اٌؼًّ   .26 

  تؼٍٓ ػٓ اإلخزاءاد اٌتأدَجُخ -ة تىفز ظزوف ػًّ ِٕبطجخ -ا  

  ِزالجخ تٕفُذ اٌتؼٍُّبد ثشذح -د تظتخذَ ٌىزخ اإلػالٔبد -ج  

  :اٌّشؽٍخ األٌٚٝ ِٓ ِشاؽً رط٠ٛش ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد ٟ٘  .27 

  تسذَذ اٌّذخالد -ة دراطخ اٌدذوي  -ا  

  تطىَز ِؼبَُز لُبص إٌتبئح -د تسذَذ اٌؼٍُّبد -ج  

  :اٌزذس٠ت ٚفك اٌّغزٜٛ اٌزٕظ١ّٟ ٠شًّ  .28 

  اٌتذرَت اٌّهٍٕ -ة اٌتذرَت لصُز اْخً -ا  

  اٌتذرَت اٌتّهُذٌ -د اٌتذرَت غىًَ اْخً -ج  

  :ٚاؽذح ِٓ اٌغًّ اٌزب١ٌخ خبؽئخ  .29 

  اٌتذرَت وطٍُخ اَدبثُخ فٍ إػذاد وتأهًُ اٌؼبٍُِٓ -ا  

  اٌتذرَت اٌفؼبي َشَذ اٌّصزوفبد اٌّزتجطخ ثبإلشزاف -ة  

  اٌتذرَت َظبهُ فٍ اطتمزار ػدٍخ اإلٔتبج -ج  

  اٌتذرَت َستبج إًٌ خطػ ِظتمجٍُخ وتطىَز ِظتّز -د  

  :ؽش٠مخ ِؼب١٠ش األداء فٟ رم١١ُ األداء غبٌجبً ِب رغزخذَ فٟ اٌششوبد  .30 

  اإلٔتبخُخ -ة اٌخذُِخ -ا  

  غُز اٌزثسُخ -د اٌخذُِخ واإلٔتبخُخ -ج  
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  :فٟ أٞ ِٓ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ ال رؼزّذ اٌّشوض٠خ فٟ رٕظ١ُ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  .31 

  اٌجُئخ غُز اٌّظتمزح -ة صغز زدُ إٌّظّخ -ا  

  اٌتمبرة اٌدغزافٍ -د ِسذودَخ اٌظٍغ -ج  

  :اٌج١بْ اٌزٞ ٠ٛػؼ اٌّإ٘الد ٚاٌخجشاد ٚاٌّٙبساد اٌّطٍٛثخ ألداء اٌٛظ١فخ  ٠غّٝ  .32 

  ِىاصفبد اٌؼًّ -ة اٌىصف اٌىظُفٍ -ا  

  إثزاء اٌؼًّ -د تسًٍُ اٌؼًّ -ج  

  :اخزجبس اٌزؼ١١ٓ اٌغ١ذ ٠زظف ة  .33 

  اٌتىزار -ة اٌثجبد -ا  

  اٌتؼذًَ اٌّظتّز -د اٌتخصص -ج  

  :ٚاؽذ ِٓ اٌّضا٠ب اٌزب١ٌخ ١ٌغذ ِٓ ِضا٠ب اٌٍغٛء ئٌٝ اٌّظبدس اٌذاخ١ٍخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ  .34 

  االطتفبدح ِٓ اٌّظتىدع اٌّهبرٌ اٌذاخٍٍ -ا  

  خٍك ػاللبد ورواثػ ػعىَخ -ة  

  تىفُز درخخ ػبٌُخ ِٓ اٌزظب اٌىظُفٍ -ج  

  وبفُخ ٌظذ زبخخ إٌّظّخ -د  

  :ِٓ اٌٛعبئً اٌىف١ٍخ ثزغ١١ش األّٔبؽ اٌغٍٛو١خ ٌألفشاد داخً إٌّظّبد  .35 

  اٌتذرَت -ة تمُُُ اْداء -ا  

  إٌمً -د ٔظبَ اْخىر واٌزواتت -ج  

  :٠زّضً االعزخذاَ األِضً ٌّٛاسد إٌّظّخ ثـــــ  .36 

  اٌىفبءح -ة اإلٔتبخُخ -ا  

  اٌّهبرح -د اٌفبػٍُخ -ج  

  :غبٌجبً ِب رغزخذَ ؽش٠مخ اٌظفبد فٟ رم١١ُ األداء فٟ اٌششوبد  .37 

  اإلٔتبخُخ -ة اٌخذُِخ -ا  

  غُز اٌزثسُخ -د اٌخذُِخ واإلٔتبخُخ -ج  

  :ئؽذٜ اٌؼجبساد اٌزب١ٌخ ١ٌغذ ِٓ ِزطٍجبد ؽش٠مخ اإلداسح ثبأل٘ذاف وطش٠مخ ٌزم١١ُ األداء   .38 

  أْ تىىْ اْهذاف لبثٍخ ٌٍمُبص -ا  

  أْ تتظُ اْهذاف ثذرخخ ِٓ اٌتسذٌ -ة  

  أْ تىىْ اْهذاف والؼُخ -ج  

  أْ تىىْ اْهذاف لصُزح اْخً -د  

  (:SWOT)ِٓ ػٕبطش اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ اٌزٟ ٠زُ رؾ١ٍٍٙب فٟ رؾ١ًٍ  .39 

  اٌؼىاًِ االلتصبدَخ -ة إدارح اٌؼٍُّبد -ا  

  اٌؼىاًِ اٌذَّغزافُخ -د اٌتىٕىٌىخُب -ج  

رغّٝ ؽش٠مخ رم١١ُ األداء اٌزٟ ٠زُ ِٓ خالٌٙب االؽزفبظ ثغغً رغغً ف١ٙب األؽذاس اال٠غبث١خ ٚاٌغٍج١خ ٌٍفشد   .40 

 :ؽبي ؽذٚصٙب ثــــ

 

  لىائُ اٌّزاخؼخ -ة اْزذاث اٌسزخخ -ا  

  اٌتىسَغ اإلخجبرٌ -د االختُبر اإلٌشاٍِ -ج  
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 اٌّشاعالد اٌزغبس٠خ

  :اٌٙذف ِٓ سعبٌخ اٌزؾظ١ً ٘ٛ  .41 

  تسصًُ ػزض طؼز خُذ               -ا  

  ػزض اٌجعبئغ و أصٕبفهب    -ة  

  تسصًُ أصٕبف ِٓ اٌجعبػخ        -ج  

  تسصًُ ِب ػًٍ اٌّذَٓ ِٓ دَىْ -د  

  :٠غت ػٍٝ اٌىبرت أْ ٠زظف ثـ   .42 

  ٔمص اٌّؼٍىِبد                      -ة اٌىُبطخ                    -ا  

  (ج + ة  ) -د اٌّؼزفخ ثّىظىع اٌزطبٌخ        -ج  

 43.   Trade Discount  ُِظطٍؼ ٠ؼٕٟ اٌخظ :  

  اٌتدبرٌ            -ة إٌمذٌ              -ا  

  اٌذفغ -د اٌىُّخ              -ج  

 44.  On Sightرؼٕٟ اٌذفغ :  

  ػٕذ االغالع        -ة ػٕذ اٌمجىي            -ا  

  ػٕذ اٌىرود -د ثسىاٌخ           -ج  

  :اعزخذاَ ػالِبد اٌزشل١ُ ٠إدٞ ئٌٝ ص٠بدح  .45 

  اٌىّبي -ة اٌىظىذ -ا  

  اٌذلخ -د اإلَدبس -ج  

  :٠ظذس اٌجالؽ ِٓ لجً   .46 

  اٌشزوبد       -ا  

  اٌذوائز اٌسىىُِخ ِٓ أطفً إًٌ أػًٍ -ة  

  اٌذوائز اٌسىىُِخ ِٓ أػًٍ إًٌ أطفً     -ج  

  اْفزاد -د  

  :اٌشعبئً اٌؾى١ِٛخ رغّٝ   .47 

  اٌتؼُُّ     -ة اٌىتبة اٌزطٍّ         -ا  

  اٌىتبة اْثُط -د اٌجالؽ      -ج  

   :ِب ػذا ٚاؽذحع١ّغ االخزالفبد ا٢ر١خ ِٓ االخزالفبد ث١ٓ  اٌشعبٌخ اٌزغبس٠خ ٚ اٌؾى١ِٛخ   .48 

  اٌؼجبراد اٌّىتىثخ   -ة اٌتزوَظخ    -ا  

  اٌىرق اْثُط -د اٌصُبغخ        -ج  

  :اإل٠غبص طفخ ِّٙخ فٟ اٌشعبٌخ اٌزغبس٠خ ِٓ ؽ١ش  .49 

  اٌّىظىع            -ة اٌشىً        -ا  

  اٌّعّىْ -د اٌٍىْ         -ج  

  :ػٕذ االعزفغبس ػٓ ػ١ًّ ألؽذ اٌجٕٛن ٠زُ ئسعبي سعبٌخ اعزفغبس ػٓ  .50 

  االطُ اٌتدبرٌ        -ة اٌّزوش اٌّبٌٍ     -ا  

  اٌؼٕىاْ -د اٌظّؼخ اٌتدبرَخ   -ج  
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  :رّزبص سعبٌخ االعزخذاَ ثٕبء ػٍٝ ئػالْ ِٓ اٌّغزخذَ ثـ  .51 

  اٌسصىي ػًٍ اٌّؼزفُٓ          -ا  

  زصىي اٌىبتت ػًٍ  وظُفخ شبغزح -ة  

  سَبدح اٌفزصخ فٍ اٌسصىي ػًٍ اٌىظُفخ -ج  

  ِؼزفخ اٌىبتت ثشزوغ إشغبي اٌىظُفخ -د  

  :اٌشعبٌخ اٌزٟ ٠ؾذد ف١ٙب ِٛػذ عش٠بْ األعؼبس ٟ٘ سعبٌخ  .52 

  االطتفظبر   -ة اٌطٍت -ا  

  اٌّطبٌجخ -د اٌؼزض       -ج  

  :رؼذ اٌّشاعالد ٚع١ٍخ ارظبي   .53 

  إٌىتزؤُخ           -ة ِىتىثخ          -ا  

  زظُخ -د شفىَخ              -ج  

  :ِٓ ِمِٛبد ٔغبػ سعبٌخ اٌؼشع ٟ٘  .54 

  ػذد رطبئً االطتفظبر              -ا  

  ػزظهب وزطبٌخ شخصُخ    -ة  

  اٌؼاللبد اٌظبثمخ ٌٍؼّالء           -ج  

  ػزض اٌفىائذ اٌتٍ َدُٕهب اٌجبئغ ٌٍظٍؼخ -د  

  :سعبٌخ اٌطٍت ٠ؾشس٘ب   .55 

  اٌّصذر          -ة اٌجبئغ          -ا  

  إٌبلً -د اٌّظتىرد           -ج  

  :ئؽذٜ اٌٛظبئف اٌزٟ رإد٠ٙب سعبٌخ شىبٚٞ اٌؼّالء   .56 

  تظهز ِشبوً اٌّىردَٓ -ة تجُٓ اٌؼّالء اٌّشىىن فُهُ          -ا  

  ِؼزفخ اٌؼُىة و ِؼبٌدتهب و إصالزهب -د تتُر خىدح اٌظٍؼخ                   -ج  

  :٠ؼزّذ ػمذ اٌج١غ ث١ٓ اٌجبئغ ٚ اٌّشزشٞ ػٍٝ األسوبْ  .57 

  اٌّسً و اٌظجت و اٌشىٍُخ     -ة اإلَدبة و اٌمجىي                    -ا  

  اٌّسً و اٌشىٍُخ -د ة                             + أ  -ج  

  :ِٓ ِجشساد ئسعبي سعبٌخ رزِش  .58 

  إرطبي اٌىُّخ اٌّطٍىثخ   -ة تٍف اٌجعبػخ                         -ا  

  االتفبق ػًٍ ِىػذ اٌتظٍُُ -د وظغ لبئّخ ثبْطؼبر                 -ج  

٠غشٔب اٌؾً اٌزٞ الزشؽزّٖٛ ٌفشق اٌغؼش فٟ ٔٛػ١خ اٌجؼبػخ اٌّغزٍّخ " اٌشعبٌخ اٌزٟ رزؼّٓ  .59 

 :ٟ٘ سعبٌخ................." 

 

  تسصًُ -ة غٍت -ا  

  اطتفظبر -د تظىَخ -ج  

  :ِب ػذا ٚاؽذحاٌزب١ٌخ ِٓ طفبد اٌزمش٠ش اٌغ١ذ   .60 

  اإلَدبس -ة اٌظزَخ -ا  

  االختصبر -د اٌتشىَك -ج  
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 2+1اٌؼ١ٍّخ اٌزض٠ٚذ٠خ 

  :٘ٛ  ( D/I )اٌّمظٛد ة   .61 

  ِىلغ اٌّبدح فٍ اٌّظتىدع -ا  

  أرلبَ اٌطٍجُبد واٌىُّبد اٌّطٍىثخ ٌظالذ اٌدى ِٓ اٌخبرج -ة  

  أرلبَ اٌطٍجُبد واٌىُّبد اٌّطٍىثخ ٌٍمىاػذ -ج  

  اٌشزاء ِٓ زظبة طٍفخ اٌمبػذح -د  

  :ٌٍّٛاد غ١ش اٌذاخٍخ فٟ ٔظبَ اٌؾبعت اإلٌىزشٟٚٔ .............................٠332غزخذَ عٕذ ط ط   .62 

  اٌّظتىدػبد اٌزئُظُخ واٌفزػُخ -ة اٌّظتىدػبد اٌزئُظُخ فمػ  -ا  

  اٌّسبطجخ اٌفُٕخ -د اٌّظتىدػبد اٌفزػُخ فمػ -ج  

ئرا رذٔذ وفبءح اٌمغُ فٟ أداء اٌظ١بٔخ اٌّطٍٛثخ رؼطٝ اٌّٛاد اٌّطٍٛثخ ٌٗ ١ٌؼٛد ٌٍؼًّ ثبٌشىً اٌظؾ١ؼ دسعخ   .63 

 :أ١ّ٘خ

 

         02 -ة 01 -ا  

  04 -د 03 -ج  

   ( :CIB )ِٓ اعزخذاِبد عٕذ   .64 

  تىرَذ اٌّىاد ِٓ اٌّظتىدع اٌزئُظٍ -ة تذوَز اٌّىاد -ا  

  اٌصزف اٌفزػٍ -د اٌصزف اٌزئُظٍ -ج  

  :٠ؼشف االعزٙالن ػٕذ اؽزغبة ٔغجخ اٌزض٠ٚذ ثأٔٗ  .65 

  ِٓ لُّخ اٌّىاد اٌّصزوفخ% 20 -ا  

  ِٓ لُّخ اٌّىاد اٌّصزوفخ% 30 -ة  

  ِٓ لُّخ اٌّىاد اٌّظتهٍىخ% 20 -ج  

  ِٓ لُّخ اٌّىاد اٌّظتهٍىخ% 30 -د  

  :سِض اٌّبدح اٌمبثٍخ ٌٍزظ١ٍؼ اٌزٞ ٠ؼطٝ ألغشاع اٌزض٠ٚذ ٘ٛ   .66 

  PARTLY WORN -ة SCRAP -ا  

  X -د   R -ج  

  :اٌّغزخذَ ٘ٛ (T.C )ػٕذ رذ٠ٚش ِبدح غ١ش طبٌؾخ ِٓ لبػذح ئٌٝ أخشٜ فاْ اٌـــ   .67 

  4D -ة 87 -ا  

  40 -د 4A -ج  

  : فٟ ثطبلخ اٌّبدح اٌّٛعٛدح ٌذٜ اٌخبصْ فٟ اٌّغزٛدع ِٓ ِغإ١ٌٚبدMAX/MINرؼزجش خبٔخ   .68 

  ِأِىر اٌّظتىدع -ة اٌزوٓ اٌّختص فٍ ِذَزَخ اٌتشوَذ -ا  

  اٌّسبطجخ اٌفُٕخ -د ظبثػ اٌّظتىدع -ج  

  : اٌٛؽذاد ٌّذح أٚػٕذ اؽزغبة ٔغت اٌزض٠ٚذ فاْ ؽذ اٌطٍت ٘ٛ اٌى١ّخ اٌىبف١خ العزٙالن اٌمٛاػذ  .69 

   شهزاًا 12 -ة  أشهز6 -ا  

   شهزاًا 24 -د اًا  شهز18 -ج  

  : فاْ أطً اٌؼٙذح C2A  فٟ ؽبٌخ ٚسٚد و١ّخ عذ٠ذح ِٓ ِبدح ئٌٝ عالػ اٌغٛ ثبعزخذاَ عٕذ  .70 

  َشَذ ثّمذار اٌىُّخ اٌىاردح -ا  

  ال َتغُز -ة  

  َٕمص ثّمذار اٌىُّخ اٌتٍ وردد -ج  

  َتغُز رصُذ اٌّظتىدع اٌفزػٍ فمػ -د  
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  :فزؼ األػبث١ش اٌخبطخ ثب١ٌ٢بد اٌؼبٍِخ فٟ عالػ اٌغٛ ِٓ اخزظبص لغُ  .71 

  زفع اٌظٕذاد -ة ِسبطجخ اٌؼهذح  -ا  

  لظُ اٌّسبطجخ اٌفُٕخ -د اطتمجبي اٌطٍجُبد -ج  

  :ئطذاس وزبة رذ٠ٚش ِبدح ِٓ لبػذح ألخشٜ ِٓ اخزظبص  .72 

  ِسبطجخ اٌؼهذح -ة اٌّسبطجخ اٌفُٕخ -ا  

  اٌزوٓ اٌّختص فٍ ِذَزَخ اٌتشوَذ -د فزع اٌتشوَذ فٍ اٌمبػذح -ج  

  :٠زُ شطت اٌّٛاد اإلٔشبئ١خ ِٓ خالي  .73 

  ِذَزَخ هٕذطخ اٌّطبراد -ة ِذَزَخ اٌتشوَذ -ا  

  ِظتىدع اإلٔشبءاد -د ِذَزَخ اٌصُبٔخ -ج  

  : ٚاعزىّبي رؼجئخ اٌخبٔبد إٌبلظخ C6Aٛ٘اٌمغُ اٌزٞ ٠مَٛ ثزذل١ك اٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح فٟ عٕذ   .74 

  رلبثخ اٌّىاد -ة اٌتذلُك اٌفٍٕ -ا  

  اٌسبطت اإلٌىتزؤٍ -د اطتمجبي اٌطٍجبد -ج  

  :٠زُ رذل١ك وشٛفبد االعزٙالن اٌشٙشٞ ٌٍٛلٛد اٌفٕٟ ٌذٜ  .75 

  لظُ اٌُِبد -ة ِسبطجخ اٌؼهذح -ا  

  اٌّسبطجخ اٌفُٕخ -د لظُ اٌتشوَذ اٌفٍٕ -ج  

  :٠زُ طشف ا١ٌ٢بد ثّٛعت أِش ِٓ  .76 

  لبئذ اٌّظتىدػبد -ة ِذَز اٌتشوَذ -ا  

  ِذَز اٌصُبٔخ -د لبئذ اٌّشبغً -ج  

  : ٌٍّٛاد اٌزٟ رشد ئٌٝ لغُ اٌشؾٓ ٌغب٠بد ئسعبٌٙب ٌٍزظ١ٍؼ ِٓ لج٠CONFIRMًزُ ػًّ   .77 

  لظُ اطتمجبي اٌطٍجُبد -ة اٌّظتىدػبد اٌزئُظُخ -ا  

  لظُ اٌشسٓ واالطتالَ -د اٌزوٓ اٌّختص -ج  

  :٠زُ رشى١ً ٌغبْ االعزالَ ٚاٌزغ١ٍُ ٌٍّغزٛدػبد ِٓ لجً  .78 

  لبئذ اٌّظتىدػبد -ة ِذَز اٌتشوَذ  -ا  

  رئُض فزع اٌتشوَذ فٍ اٌمبػذح أو اٌىزذح -د لبئذ اٌمبػذح أو اٌىزذح -ج  

  :٠زُ سفغ ػجؾ اعزالَ ا١ٌ٢خ ٚإٌغخخ األٌٚٝ ِٓ عٕذاد اإل٠شاد ٚاٌفٛار١ش ئٌٝ  .79 

  اٌّسبطجخ اٌفُٕخ -ا  

  ِذَزَخ اٌصُبٔخ -ة  

  ِذَزَخ اٌتشوَذ/شؼجخ اٌىهزثبء واٌُّىبُٔه  -ج  

  ِسبطجخ اٌؼهذح -د  

  :ِٓ اٌّشبغً اٌزٟ ٠زُ اٌزظ١ٍؼ ٌذ٠ٙب فٟ اٌمٛاد اٌّغٍؾخ  .80 

  ِشبغً طالذ اٌّذفؼُخ اٌٍّىٍ -ة ِشبغً طالذ اٌالطٍىٍ اٌٍّىٍ -ا  

  ِشبغً طالذ اٌذروع اٌٍّىٍ -د ِشبغً طالذ اٌهٕذطخ اٌٍّىٍ -ج  

ئداسح اٌّٛاد 

ِبداِذ ٟ٘ اٌزٟ أٔشأد اٌطٍت ٌٍزأوذ ِٓ ٚطٛي اٌجؼبػخ ٚفك .............. ٠ٛوً أِش االعزالَ ئٌٝ ئداسح    .81 

 :اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ ٚثبٌّٛاطفبد اٌّؾذدح  

 

  اٌّجُؼبد -ة اإلٔتبج -أ  

  اٌشزاء -د اٌتخشَٓ -ج  
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  :ٚاؽذح ِٓ اٌزب١ٌخ ِٓ ِضا٠ب اٌّشوض٠خ فٟ اٌششاء    .82 

  اٌزلبثخ اٌفؼبٌخ وااللتصبد فٍ إٌفمبد -أ  

  تظّر ٌٍفزوع ِؼزفخ اْطىاق اٌّسٍُخ -ة  

  اٌّزؤخ فٍ اٌتدهُش -ج  

  صؼىثخ اٌسصىي ػًٍ اٌىفبءاد اٌّطٍىثخ -د  

  :اٌغٙخ اٌّغإٌٚخ ػٓ رؾذ٠ذ ِٛاطفبد اٌغٛدح فٟ ؽبٌخ اٌّٛاد األ١ٌٚخ  ٟ٘  .83 

  اإلدارح اٌهٕذطُخ -ة إدارح اإلٔتبج -أ  

  إدارح اٌّشتزَبد -د إدارح اٌشزاء -ج  

٠غّٝ إٌظبَ اٌزٞ ٠غ١ش ػٍٝ ِجذأ اإلداسح ثبالعزضٕبء، ٠ٚمزظش ػٍّٗ ػٍٝ ئظٙبس اٌؼ١ٍّبد اٌخبسعخ ػٓ   .84 

 :اٌغ١طشح ، ٠ٚؼزجش ِٓ أدٚاد اٌشلبثخ اإلؽظبئ١خ ثــ 

 

  اٌفزس -ة خزائػ اٌّزالجخ -أ  

  اٌفسص -د ٔظبَ اٌزلبثخ اٌذائزٌ -ج  

   :ِبػذا ٚاؽذحِٓ اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ اخز١بس اٌّٛسد٠ٓ ِب ٠ٍٟ   .85 

  اٌّىلغ اٌدغزافٍ -ة فهبرص اٌّىردَٓ -أ  

  اٌدىدح -د زدُ اٌىُّخ -ج  

  :اٌّشؽٍخ األٌٚٝ ِٓ ِشاؽً اخز١بس اٌّٛسد٠ٓ ٟ٘   .86 

  ِززٍخ زصز أطّبء اٌّىردَٓ اٌّستٍُّٓ -ة ِززٍخ تمُُُ اٌّىردَٓ -أ  

  اٌسصىي ػًٍ اٌّىرد اٌّفعً -د ِززٍخ اٌّفبوظخ   -ج  

ؽش٠مخ ث١غ اٌغٍغ إٌّط١خ ثبإلػبفخ ٌٍّٛاد راد اٌّٛاطفبد اٌخبطخ ، ٚرؼزّذ٘ب اٌذٌٚخ ػٕذ رٕف١ز ِشزش٠برٙب،   .87 

 :الخز١بس اٌغؼش األلً ، ٟٚ٘ ِٓ ِظبدس اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌغؼش٠خ

 

  أطؼبر اٌظىق اٌّؼٍٕخ -ة غزَمخ إٌّبلصبد -أ  

  رخبي اٌجُغ -د غزَمخ اٌّفبوظبد -ج  

رغّٝ ع١بعخ اٌششاء ػٕذ اٌؾبعخ اٌزٟ رغزخذَ ػٕذ رؾذ٠ذ و١ّخ اٌّٛاد اٌّطٍٛة ششاؤ٘ب ٚفك اؽز١بعبد   .88 

 .......................ثغ١بعخ . إٌّظّخ

 

  اٌشزاء اٌّمذَ -ة اٌشزاء ْخً اٌّعبرثخ -أ  

  اٌؼزض -د االطتخذاَ اٌفىرٌ -ج  

  :ِٓ ِغبالد رؾ١ًٍ اٌم١ّخ   .89 

  تدٕت اٌّىاصفبد اٌخبصخ ثبٌدىدح واٌتٍ تفىق ِتطٍجبد اٌّبدح -أ  

  االزتفبظ ثبٌظٍغ فٍ اٌّخبسْ -ة  

  اٌتؼبًِ فٍ ثىرصبد اٌؼمىد   -ج  

  اٌتخٍص ِٓ إخزاءاد اٌشزاء اٌشائذح وتؼذًَ تٍه اإلخزاءاد -د  

اٌم١بَ ثىبفخ ِزطٍجبد اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ داخً إٌّشأح ٔفغٙب ، ثذا٠خ ثظٕبػخ اٌّٛاد ٚطٛالً ٌزظ١ٕغ اٌغٍؼخ   .90 

 اٌزٟ رزؼبًِ ِؼٙب ، ٘ٛ أؽذ أٔٛاع اٌزىبًِ ٠ٚغّٝ ثــ ؟

 

  اٌتىبًِ اٌزأطٍ -ة اٌتىبًِ اْفمٍ -أ  

  اػتجبراد اٌخذِخ -د اػتجبراد اٌىٍفخ -ج  

    :ِب ػذا ٚاؽذحِٓ خظبئض ششاء اٌزغ١ٙضاد اٌشأعّب١ٌخ اٌغذ٠ذح ِب٠ٍٟ   .91 

  ِزاخؼخ اٌّىاصفبد -أ  

  اٌذراطبد اٌّظتفُعخ ػٕذ وً شزاء -ة  

  غىي اٌّذح اٌّطٍىثخ ٌٍتىرَذ -ج  

  تؼذد ِزاوش اٌتأثُز فٍ إتّبَ لزار اٌشزاء -د  
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  :ِٓ اٌّشبوً اٌزٟ رٛاعٗ ششاء ا٢الد اٌّغزؼٍّخ    .92 

  طزػخ اٌتدهُش دوْ االٔتظبر ٌفتزح غىٍَخ -أ  

  صؼىثخ ِؼزفخ اٌؼّز اإلٔتبخٍ ٌٌّخ وصؼىثخ تمذَز اٌظؼز وتىبٌُف اٌصُبٔخ -ة  

  طهىٌخ إخزاء اٌتؼذَالد ػًٍ اٌِخ اٌّظتؼٍّخ -ج  

  اٌسبخخ إٌُهب ِؤلتخ وغُز ِٕتظّخ -د  

رؼذ اٌّؾطخ األٌٚٝ فٟ ػ١ٍّبد اٌزخط١ؾ ٟٚ٘ اٌّٛاصٔخ األعبع١خ اٌزٟ رؼزّذ ػ١ٍٙب ثم١خ اٌّٛاصٔبد فٟ   .93 
 ...........................اٌششوخ ٟ٘ 

 

  اٌّىاسٔبد اٌتمذَزَخ ٌٍّشتزَبد -أ  

  اٌّىاسٔبد اٌتمذَزَخ ٌإلٔتبج -ة  

  اٌّىاسٔبد اٌتمذَزَخ ٌٍّجُؼبد -ج  

  اٌّىاسٔبد اٌتمذَزَخ ٌٍّىاد اْوٌُخ -د  

٠غّٝ اٌزم١١ُ اٌزٞ ٠ٙذف ٌٍزؼشف ػٍٝ ِذٜ وفبءح األ٠ذٞ اٌؼبٍِخ اٌزٟ رُ اخز١بس٘ب ٌٍؼًّ فٟ ٘زٖ اإلداسح   .94 
 ........................... :ثزم١١ُ

 

  اإلٔتبج -ة اٌؼاللبد اٌؼبِخ -أ  

  أداء اْفزاد -د اٌخجزاء -ج  

   :اٌّٛاد األعبع١خ اٌزٟ رغُٙ فٟ طٕبػخ اٌغٍغ  ٟٚ٘ ِٓ أٔٛاع ِخضْٚ   .95 

  اٌّؼذاد ولطغ اٌغُبر -ة اٌّىاد اٌّصٕؼخ -أ  

  اٌّمبَُض واٌّىاسَٓ -د اٌّىاد اْوٌُخ -ج  

رؼٙذ اٌّغإ١ٌٚخ اٌزٟ رزؼٍك ثؼّبْ عٛدح اٌّٛاد ، ٚاٌزؾمك ِٓ ٚفبء اٌّٛسد ثبٌزضاِبرٗ ، ئٌٝ ئداسح ِغزمٍخ   .96 
  :ٟٚ٘ ِغإ١ٌٚخ

 

  تىصُف وتٕىَغ اٌّخشوْ -ة اٌفسص واٌتفتُش   -أ  

  تىفُز إٌفمبد   -د صزف اٌّخشوْ -ج  

٠ؼذ ألظٝ دسعبد اٌز١ّض ٌٍّٛاد ، ٚ٘ٛ اٌغشد اٌزفظ١ٍٟ ٌٍّبدح ، إلٌضاَ اٌّٛسد٠ٓ ثبٌزم١ذ فٟ ششٚؽ اٌزض٠ٚذ    .97 
 ٛ٘: 

 

  اٌتزُِش -ة اٌتظدًُ -أ  

  اٌتجىَت -د اٌتىصُف -ج  

ِٓ ؽبالد اٌظشف اٌخبطخ اٌزٟ رؾزبط ف١ٙب ثؼغ اٌٛؽذاد اإلٔزبع١خ ٌٍغٍؼخ ٌٛلذ لظ١ش ، ٌزٍج١خ ؽبعزٙب،   .98 
 :ِٚٓ صُ ئػبدرٙب ٌزغزف١ذ ِٕٙب ئداساد أخشٜ ٟ٘

 

  صزف لطغ اٌغُبر -ة صزف اٌظٍؼخ ػًٍ طجًُ اإلػبرح -أ  

  اٌصزف وفك خذاوي اإلٔتبج -د صزف اٌظٍغ اٌزأطّبٌُخ -ج  

رؼذ ِٓ ألذَ اٌطشق اٌّغزخذِخ فٟ اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّخضْٚ ، ٚرمَٛ ػٍٝ رمغ١ُ اٌّخضْٚ ئٌٝ لغ١ّٓ ، ثؾ١ش   .99 
٠زُ رٛص٠ؼٙب ػٍٝ ٚػبئ١ٓ ِزغب١٠ٚٓ فٟ اٌغٍؼخ ، ٠ٚزُ رؼجئزّٙب فٟ ثذا٠خ اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ ، ٟٚ٘ ؽش٠مخ 

.  ....................... 

 

  غزَمخ اٌسدُ االلتصبدٌ اِْثً ٌٍطٍجُخ -أ  

  إٌظبَ -ة  

  غزَمخ اْوػُخ اٌثالثُخ -ج  

  ٔمطخ اٌتؼبدي -د  

  :ِٓ ِضا٠ب اٌغشد اٌّغزّش  .100 

  َتىلف اٌؼًّ أثٕبء فتزح اٌدزد -ة إهذاء اٌُِخ إًٌ خهخ خبرخُخ -أ  

  الَتىلف ػًّ اٌّخبسْ أثٕبء اٌدزد -د َتُ اٌدزد ػًٍ ػُٕخ ِٓ اٌّىاد -ج  

أزٙذ األعئٍخ 


