
2020 يناكس دادعت

ايسينودنإ ةيروهمج

SP2020-C1

ةرسألا ّبر مسا .105 :

هب لاصتالا نكمي يذلا ةرسألا ودع .107

 مسا .ا:

:

ىلوألا ةحفصلا

  ؟ءابرهكلا مدختست له .302

 ؟ةلئاعلا هذه اهمدختست يتلا برشلا هايمل يسيئرلا ردصملا وه ام .303

مسا .201 :

زمر .202 :

:/ ذيفنتلا خيرات .203 /

ةقاطلا نم طاو 900 نم رثكأ عم PLN ، معن .1

ةقاطلا نم طاو 900 وأ طاو 450 هيدل  PLN ،معن .2

 رتم نود  PLN،معن .3

PLN تسل ءابرهكلا ،معن .4

ءابرهكلا مدختست ال .5

ءلملا هايم / تاجاجز يف ةأبعملا هايم .1

 هايملا بيبانأ .2

رابآلا رفح / ةخضم .3

رئب .4

هايملا عيباني .5

ةريحب /رهن .6

راطمألا هايم .7

ىرخأ .8

 ؟تيبل اذهل ادج عساوطالبلا عون له .305

تينارج / ماخر / كيماريس .1

تققشت / طالبلاو رجحلا / طالب .2

تنمسأ .3

سلجم / بشخ .4

نارزيخ .5

ضرأ / ةبرت .6

ىرخأ .7

: ةنابتسالا ءلم تاءارجإ
ةلئسألا ءلمل 2B صاصر ملق مدختسا●

ةباجإللا ريغت يف بغرت تنك اذإ فظنت ىّتح حسما●

اهيط نكمي الو ،ةفاجو ةفيظن قئاثو ىلع ظفاح●

/ ةقطنم ةعطاقم .101 *ةنيدم  ةيعرف ةقطنم يح / ةيرق

 ةلئاعلل يلسلستلا مقر

ةرسألا دارفأ ددع .106 :

)*ةيلحملا ريغ ةيئيبلا ةدحولا / ةيلحملا ةيئيبلا ةدحولا مسا .102

)*ةيلحملا ريغ ةئيبلا ةدحو / ةيلحملا ةئيبلا ةدحو زمر .103 : ىنبملا مقر

ناونع .104 :

:

2    0    2   0

كولب   II. مهنع لوؤسملا فصو

؟لزانملا ةلتحملا ةيكلملا عضو وه ام .301

 ايتاذ كولمم .1

 راجإ / دقع .2

يناجملا راجيإ .3

 ةلاكولل عبات .4

ىرخأ .5

 فرصلل تانازخو ضيحارم / ضيحارم لزنملا اذه يف دجوي له .304

يحصلا فرصلل نازخ عم ،معن .1

يحصلا فرصلل نازخ نودب ،معن .2

 ال .3

مقاط نم . مقاط

 

معن .1 ال .2

 : ةباتكلا ةنيع

نآلا ءاقبلل تانايبلا نكسلا ناكم .ثلاث كولب

ناكم فصو .I كولب

يلاحلا ةماقإلا ناونع

لاوجلا فتاهلا مقر .ب  

مّيقم / دادع قيرف قسنم
(2) (3)(1)

/ / 2    0    2   0

 SP2020-DP ةمئاق 103 و 102 و 101 ةلئسألا يف ةباجإلا زمر خسن

-

: : : :

رس

اهل موزل ال كلت روبع )*

؟يحصلا



هنكام .053

يسدنهملا لوؤسم .054

ريزو .055

نّابر .056

كمّسلا دّايص .057

لدعلا بتاكلا .058

ةلآ لغشم .059

ةمكعملا بتاك .060

ةّدلوم .061

قراوح .062

ّيروخ .063

عّايب .064

ءادغ نيلوجتملا ةعاب .065

لوجتم عايب .066

تنرتنإلا ىلع رجات .067

 لمحلا / سبالملا رجات .068

يرارحلا

ةعابطلا لماع  .069

بّردم  / نّرمم .070

ةلدان .071

رجتم دعاسم .072

ةلئاعلا دعاسم / ةمداخ .073

 ماعطلا عانص .074

برشلا عانص .075

 / راجيس / رئاجسلا عانص .076

غبتلا فئافل

بئاقحلا و ةيذحأللا عناص .077

نويدلا يلصحم .078

يحورلا راشتسم .079

ءايزأ ةممصم .080

رعش ففصم .081

 جايكم نّانم .082

ّسقلا .083

ثحاب .085

مجرتم .085

ماحم .086

ةنضاح .087

تنرتنالا ىلع يسكاتلا قئاس .088

ةدعاق ةرجا ةجارد قئاس .089

رجحلا يفرح .090

 ناريزخ ، بشخلا يفرح .091

كوبحمو

جيسنلاو دولجلا يفرح .092

ندعم يفرح .093

تارهوجملا يفرح .094

 كيماريسلا يفرح / ّيرخاف .095

نمألا سراح .096

طّايخ .097

بساحم .001
نييميلقإلا نيلثمملا سلجم .002
يميلقإ باون سلجم ةعطاقم .003
   يميلقإ باون سلجم ةعطاقم .004

ايسينودنإ ةيروهمج

ينالديص .005

يرامعم سدنهم .006

يلديص دعاسم .007

قحلم .008

بعال  /يضاير .009

ةنيفسلا مقاط .010

ةبهار / بهار .011
ةلباق .012
 ةيلاملا قاروألا ةرسمس / طيسو .013
ةقطنملا مكاح .014
عئاضبلا عفر لامع .015
ءانب لامع .016
يعانص لماع .017
ديص لماع .018
نيدعتلا لماع .019
نييغارزلا لماع .020
تاناويحلا يبرم .021
مكاح .022
 خاّبط .023
ىذيفنتلا سيئرلا .024
نئابذلا ةمدخ .025
 نانسألا بيبط .026
يرطيب بيبط .027
يصاصتخا بيبط .028
 ماع بيبط .029
ّملعم .030
ريفس .031
روصم .032
ظفاحم .033

سّردم .034

 يضاقلا .035
ةمكحملا يضاق .036
دجسم مامإ .037
يعدم .038

ّماعلا يعّدملا .039

ينف ماسر .040

 خّابط .041

روصم .042

نّابر .043

قودنّصلا نيمأ .044

ةيرقلا ةدمع .045

يفرعلا ميعزلا .046

ةمظنملا سيئر .047

رلاشتسم .048

يعاّسلا .049

ةيرقلا سيئر .050

راسمس .051

 ريدم .052

فرصلا كنب .127

 ءاّوك .128

فيظنت لماع .129

ةرادإلا مقاط .130

يسينودنإلا ينطولا شيجلا .131

ءّانبلا .132

نّاهد .133

 ّقالح .134

عّابط .135

نانسألا فرح .136

جاّجز .137

راّجن .138

لّافق .139

ماحللا لماع .140

ّيئابرهك .141

ّكلدم .142

كّابس .143

ةعابطلا لجر ةشاش .144

فاكسإ .145

تاراطالا حلصم .146

 باشخ .147

ّغلبم / ذاتسأ .148

مكاحلا بئان .149

ظفاحم بئان .150

سيئرلا بئان .151

ةدمع بئان .152

ةدمع .153

 ّيفاحص .154

ىرخأ .155

بتاك .098

 ثادحألا مظنم .099

 ةَعاَذإ ةَّطَحَم عيذم .100

ينويزفلت عيذم .101

فاّرع .102

ءايزأ ممصم .103

ةيرقلا ولوؤسم .104

ضّرمم .105

كامسألا عرازم .106

 ّيناتسب / ّحالف .107

تاناويحلا ّيبرم .108

 رّايط .109

ةيفيظو ةيندملا ةمدخلا يفظوم ضعب .110

ةماعلا ةيندملا ةمدخلا يفظوم .111

ةيلكيهلا ةيندملا ةمدخلا يفظوم .112

ةطرش .113

ةفيضم/  فيضم .114

سيئر .115

جمربم .116

 يسفنلا بيبط .117

 يسفنلا بيبط .118

ةّماع تاقالع .119

لابقتسا ّفظوم .120

ريتركس .121

نّانف .122

قئاس .123

رظان  / فرشم .124

بيبط .125
سدنهم .126

ةيناثلا ةحفصلا

ةفيظوملا زمر 



ةثلاثلا ةحفصلا

ناكّسلا تانايب .عبارلا كولب

رايتخا ةمالع عض  (P ) ةلاحلا دومع ناك اذإ 

يف  SP2020-DP 3 وأ 1 اًرفشم

تنرتنالا ىلع دادعتلا لعفلاب ءلم

ةظفاحم ةنيدم / ةقطنم ةيعرفلا ةقطنم ةيرق ةلئاعلا ةقاطب مقر ةيلحملا ةئيبلا ةدحو ريغ/ ةيلحملا ةئيبلا ةدح زمر ةرسألا دارفأل يلسلستلا مقر

-

ىنبملل يلسلستلا مقر / ىنبملا مقر

اهل موزل ال كلت روبع )*

ءاسنلا .2

سنجلا .402

لاجرلا .1

بناجألا اياعرلا .2

ةينطاوم .407

يسينودنإلا نطاوملا.4091 ةلئسا ةلصاوم

معن .1

                 ناونعلا عم )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ةماقإلا ناونع قباطتي له .404

؟ةلئاعلا ةقاطب ىلع بوتكملا         
ال .2

ةليبق .408
( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

404 لاؤسلا ىلإ لقتنا ناكسلا ةيوه مقر لغش اذإ

ةماقإلا ةيوهلا مقر .ا .403

نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطبل اقفو لماكلا مسالا .401

 ببسلا ددحف ، ناكسلا فيرعت مقر ءلم متي مل اذإ .ب

ةدوقفم ةقيثو / تدقف .1

نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطب كيدل سيل / دعب سيل .2

ىرخأ نكامأ يف نكّسلا ةقاطب وأ ةلئاعلا ةقاطب .3

دقتعم / نيد .409

مالسالىا .1

يحيسم .2

يكيلوثاك .3

يسودنه .4

ةيذوب .5

ةيشوفنوك .6

يداقتعا .7

)بتكا( ىرخأ .8  

؟يندملا لجسلا بتكم نم داليم ةداهش هيدل له .ا.406

معن .1

يدل سيل .2

فرعأ ال .3

407 ةلئسا ةلصاوم

407 ةلئسا ةلصاوم

 داليم ةداهش دوجو مدعل ببسلا .ب

موسر ال.1

ديعبلا لعفلا ةياعرل ناكم / لوصولا ةبوعص .2    

كص داؤف فرعأ ال .3

ىرخأ .4

/ /
داليملا ةنس / رهش / خيرات .ج )ةنس( رمع

:

داليملا ناكم.ا.405

ةظفاحم:

                      
ةنيدم / ةقطنم  

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

ايسينودنإ يف دلو

جراخلا يف دلو

دالب  

؟ةلئاعلا ةقاطب ىلع بوتكملا ناونعلا عم )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ةماقإلا ناونع قباطتي له .ب

معن .1 نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطب كيدل سيل / ال .2

  

 ، "توملاب ةقلطم" وأ "ةقلطم" وأ "ةجوزتم" ةيجاوزلا ةلاحلا تناك اذإ .ب

 كص / ةافولا ةداهش وأ قالطلا / جاوزلا ةداهش / جاوزلا ةداهش مقر بتكاف

 ؟ةقباسلا ةجوزلا / جوزلا

ةيعامتجالا ةياح .ا.410

بزعأ ، جوزتم ريغ .4111 ةلئسا ةلصاوم

جوزتم .2

ةقلطم .3

لمرأ وأ ةلمرأ .4

 رثكأ وأ تاونس 5 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا ناكسلا ددع . V كولب

ةرسألا ّبر عم ةقالعلا ةلاح .411

نادلاو .07

راهصأ .08

ىرخأ ةلئاع .09

ةمداخ .10

ىرخأ .11

ةرسألا ّبر .01

جوز .02

ةجوز .03

لفط .04

رهص ، نوناقلا يف ةنبا وأ نبا .05

ديفح .06

جرخت يلاع ميلعت / مولبد .413

ةسردملا يف دعب سيل / ال .01

لداعي ام / ةيئاتبالا ةسردملا هتنت مل .02

لداعي ام / ةيئادتبالا ةسردملا .03

لداعي ام / ةيوانثلا ةسردملا .04

لداعي ام / ةيلاعلا ةسردملا .05

يناثلا / لوألا مولبدلا.06

ايرولاكب / ثلاثلا مولبدلا / ةيميداكأ .07

.ىلوألا تاقابطلا / عبارلا مولبدلا .08

ةيناثلا تاقبطلا .09

ةثلاثلا تاقبطلا .10

 له ،ةنس 1 نم لقأ وه يلاحلا ناونعلا يف ةماقإلا لوط ناك اذإ .ب

؟ءاقبلا يونت                                                                  

معن .1 ال .2

تاونسلا يف ةماقإلا ةدم ،معن .1 ةنس

 )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ناونعلا يف ةماقإلا ةدم .ا.412

؟ةدحاو ةنس يواسي وأ ةنس نم رثكأ ةماقإلا لوط له

رهشلا يف ةماقإلا لوط ،ال .2رهش

  ( لفسأل بيرقتلا قيرط نع ةماقإلا ةدم باسح متي )

413 ةلئسا ةلصاوم

 ( لفسأل بيرقتلا قيرط نع ةماقإلا ةدم باسح متي )

ةفيظولا ةلاح .504
 / لماعلا / فظوملا / لماعلا .3 ةدعاسمب / صاخلا مهباسحل نيلماع .1

 لامع/رجألا عوفدم ريغ لامعلا .4 رجأب لامعلا ةدعاسمب .2

معن .1

؟دعاقت له .ب
( دعاقتلا قيدانص / ةمدخلا ةياهن بتاور ملتسا )

ال .2

 ىلإ لقتناف ، )2 زمرلا يف Ѵ ةمالع تعضو دقل .a.502 لاؤسلا( حجني مل اذإ

اهب مايقلل ةداتعملا ةطشنأ .ا.502
معن .1 ال .2

؟لمع . i

؟ةرسألا ةياعر . ii

ةسردم . iii

iv )ديدحتلا ىجري ، معنب تبجا اذإ( ؟ىرخأ .

معن .1

ةييسنودنإلا ةغللاب ثدحتلا عيطتسي له .501

ال .2

ةفيظو .503

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )( نكمم هجو لمكأ ىلع بتكا )

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

:

يلاتلا ةلئاعلا درف 

رجألا ةعوفدم ريغ لامعلا  لامعلا عفدي 

ةرسألا 



ةعبارلا ةحفصلا

ناكّسلا تانايب .عبارلا كولب

رايتخا ةمالع عض  (P ) ةلاحلا دومع ناك اذإ 

يف  SP2020-DP 3 وأ 1 اًرفشم

تنرتنالا ىلع دادعتلا لعفلاب ءلم

ةرسألا دارفأل يلسلستلا مقر

 رثكأ وأ تاونس 5 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا ناكسلا ددع . V كولب

ءاسنلا .2

سنجلا .402

لاجرلا .1

بناجألا اياعرلا .2

ةينطاوم .407

يسينودنإلا نطاوملا.1

معن .1

                 ناونعلا عم )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ةماقإلا ناونع قباطتي له .404

؟ةلئاعلا ةقاطب ىلع بوتكملا         
ال .2

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

404 لاؤسلا ىلإ لقتنا ناكسلا ةيوه مقر لغش اذإ

ةماقإلا ةيوهلا مقر .ا .403

نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطبل اقفو لماكلا مسالا .401

 ببسلا ددحف ، ناكسلا فيرعت مقر ءلم متي مل اذإ .ب

ةدوقفم ةقيثو / تدقف .1

نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطب كيدل سيل / دعب سيل .2

ىرخأ نكامأ يف نكّسلا ةقاطب وأ ةلئاعلا ةقاطب .3

دقتعم / نيد .409

مالسالىا .1

يحيسم .2

يكيلوثاك .3

يسودنه .4

ةيذوب .5

ةيشوفنوك .6

يداقتعا .7

)بتكا( ىرخأ .8  

؟يندملا لجسلا بتكم نم داليم ةداهش هيدل له .ا.406

معن .1

يدل سيل .2

فرعأ ال .3

407 ةلئسا ةلصاوم

407 ةلئسا ةلصاوم

 داليم ةداهش دوجو مدعل ببسلا .ب

موسر ال.1

ديعبلا لعفلا ةياعرل ناكم / لوصولا ةبوعص .2    

كص داؤف فرعأ ال .3

ىرخأ .4

/ /
داليملا ةنس / رهش / خيرات .ج

:

داليملا ناكم.ا.405

ةظفاحم:

                      
ةنيدم / ةقطنم  

ايسينودنإ يف دلو

جراخلا يف دلو

دالب  

معن .1 نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطب كيدل سيل / ال .2

  

 ، "توملاب ةقلطم" وأ "ةقلطم" وأ "ةجوزتم" ةيجاوزلا ةلاحلا تناك اذإ .ب

 كص / ةافولا ةداهش وأ قالطلا / جاوزلا ةداهش / جاوزلا ةداهش مقر بتكاف

 ؟ةقباسلا ةجوزلا / جوزلا

ةيعامتجالا ةياح .ا.410

بزعأ ، جوزتم ريغ .4111 ةلئسا ةلصاوم

جوزتم .2

ةقلطم .3

لمرأ وأ ةلمرأ .4

:

ةليبق .408

409 ةلئسا ةلصاوم

اهل موزل ال كلت روبع )*

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

؟ةلئاعلا ةقاطب ىلع بوتكملا ناونعلا عم )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ةماقإلا ناونع قباطتي له .ب

)ةنس( رمع

ةرسألا ّبر عم ةقالعلا ةلاح .411

نادلاو .07

راهصأ .08

ىرخأ ةلئاع .09

ةمداخ .10

ىرخأ .11

ةرسألا ّبر .01

جوز .02

ةجوز .03

لفط .04

رهص ، نوناقلا يف ةنبا وأ نبا .05

ديفح .06

جرخت يلاع ميلعت / مولبد .413

ةسردملا يف دعب سيل / ال .01

لداعي ام / ةيئاتبالا ةسردملا هتنت مل .02

لداعي ام / ةيئادتبالا ةسردملا .03

لداعي ام / ةيوانثلا ةسردملا .04

لداعي ام / ةيلاعلا ةسردملا .05

يناثلا / لوألا مولبدلا.06

ايرولاكب / ثلاثلا مولبدلا / ةيميداكأ .07

.ىلوألا تاقابطلا / عبارلا مولبدلا .08

ةيناثلا تاقبطلا .09

ةثلاثلا تاقبطلا .10

 له ،ةنس 1 نم لقأ وه يلاحلا ناونعلا يف ةماقإلا لوط ناك اذإ .ب

؟ءاقبلا يونت                                                                  

معن .1 ال .2

تاونسلا يف ةماقإلا ةدم ،معن .1 ةنس

 )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ناونعلا يف ةماقإلا ةدم .ا.412

؟ةدحاو ةنس يواسي وأ ةنس نم رثكأ ةماقإلا لوط له

رهش

  ( لفسأل بيرقتلا قيرط نع ةماقإلا ةدم باسح متي )

413 ةلئسا ةلصاوم

 ( لفسأل بيرقتلا قيرط نع ةماقإلا ةدم باسح متي )

ةفيظولا ةلاح .504

 / لماعلا / فظوملا / لماعلا .3

 لامع/رجألا عوفدم ريغ لامعلا .4 رجأب لامعلا ةدعاسمب .2

معن .1

؟دعاقت له .ب
( دعاقتلا قيدانص / ةمدخلا ةياهن بتاور ملتسا )

ال .2

 ىلإ لقتناف ، )2 زمرلا يف Ѵ ةمالع تعضو دقل .a.502 لاؤسلا( حجني مل اذإ

اهب مايقلل ةداتعملا ةطشنأ .ا.502
معن .1 ال .2

؟لمع . i

؟ةرسألا ةياعر . ii

ةسردم . iii

iv )ديدحتلا ىجري ، معنب تبجا اذإ( ؟ىرخأ .

معن .1

ةييسنودنإلا ةغللاب ثدحتلا عيطتسي له .501

ال .2

ةفيظو .503

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )( نكمم هجو لمكأ ىلع بتكا )

يلاتلا ةلئاعلا درف 

رجألا ةعوفدم ريغ لامعلا 
 ةدعاسمب / صاخلا مهباسحل نيلماع .1

لامعلا عفدي 

ةرسألا 



ةسماخلا ةحفصلا

ناكّسلا تانايب .عبارلا كولب

رايتخا ةمالع عض  (P ) ةلاحلا دومع ناك اذإ 

يف  SP2020-DP 3 وأ 1 اًرفشم

تنرتنالا ىلع دادعتلا لعفلاب ءلم

ةظفاحم ةنيدم / ةقطنم ةيعرفلا ةقطنم ةيرق ةلئاعلا ةقاطب مقر ةيلحملا ةئيبلا ةدحو ريغ/ ةيلحملا ةئيبلا ةدح زمر ةرسألا دارفأل يلسلستلا مقر

-

ىنبملل يلسلستلا مقر / ىنبملا مقر

اهل موزل ال كلت روبع )*

ءاسنلا .2

سنجلا .402

لاجرلا .1

بناجألا اياعرلا .2

ةينطاوم .407

يسينودنإلا نطاوملا.4091 ةلئسا ةلصاوم

معن .1

                 ناونعلا عم )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ةماقإلا ناونع قباطتي له .404

؟ةلئاعلا ةقاطب ىلع بوتكملا         
ال .2

ةليبق .408
( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

404 لاؤسلا ىلإ لقتنا ناكسلا ةيوه مقر لغش اذإ

ةماقإلا ةيوهلا مقر .ا .403

نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطبل اقفو لماكلا مسالا .401

 ببسلا ددحف ، ناكسلا فيرعت مقر ءلم متي مل اذإ .ب

ةدوقفم ةقيثو / تدقف .1

نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطب كيدل سيل / دعب سيل .2

ىرخأ نكامأ يف نكّسلا ةقاطب وأ ةلئاعلا ةقاطب .3

دقتعم / نيد .409

مالسالىا .1

يحيسم .2

يكيلوثاك .3

يسودنه .4

ةيذوب .5

ةيشوفنوك .6

يداقتعا .7

)بتكا( ىرخأ .8  

؟يندملا لجسلا بتكم نم داليم ةداهش هيدل له .ا.406

معن .1

يدل سيل .2

فرعأ ال .3

407 ةلئسا ةلصاوم

407 ةلئسا ةلصاوم

 داليم ةداهش دوجو مدعل ببسلا .ب

موسر ال.1

ديعبلا لعفلا ةياعرل ناكم / لوصولا ةبوعص .2    

كص داؤف فرعأ ال .3

ىرخأ .4

/ /
داليملا ةنس / رهش / خيرات .ج )ةنس( رمع

:

داليملا ناكم.ا.405

ةظفاحم:

                      
ةنيدم / ةقطنم  

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

ايسينودنإ يف دلو

جراخلا يف دلو

دالب  

؟ةلئاعلا ةقاطب ىلع بوتكملا ناونعلا عم )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ةماقإلا ناونع قباطتي له .ب

معن .1 نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطب كيدل سيل / ال .2

  

 ، "توملاب ةقلطم" وأ "ةقلطم" وأ "ةجوزتم" ةيجاوزلا ةلاحلا تناك اذإ .ب

 كص / ةافولا ةداهش وأ قالطلا / جاوزلا ةداهش / جاوزلا ةداهش مقر بتكاف

 ؟ةقباسلا ةجوزلا / جوزلا

ةيعامتجالا ةياح .ا.410

بزعأ ، جوزتم ريغ .4111 ةلئسا ةلصاوم

جوزتم .2

ةقلطم .3

لمرأ وأ ةلمرأ .4

 رثكأ وأ تاونس 5 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا ناكسلا ددع . V كولب

ةرسألا ّبر عم ةقالعلا ةلاح .411

نادلاو .07

راهصأ .08

ىرخأ ةلئاع .09

ةمداخ .10

ىرخأ .11

ةرسألا ّبر .01

جوز .02

ةجوز .03

لفط .04

رهص ، نوناقلا يف ةنبا وأ نبا .05

ديفح .06

جرخت يلاع ميلعت / مولبد .413

ةسردملا يف دعب سيل / ال .01

لداعي ام / ةيئاتبالا ةسردملا هتنت مل .02

لداعي ام / ةيئادتبالا ةسردملا .03

لداعي ام / ةيوانثلا ةسردملا .04

لداعي ام / ةيلاعلا ةسردملا .05

يناثلا / لوألا مولبدلا.06

ايرولاكب / ثلاثلا مولبدلا / ةيميداكأ .07

.ىلوألا تاقابطلا / عبارلا مولبدلا .08

ةيناثلا تاقبطلا .09

ةثلاثلا تاقبطلا .10

 له ،ةنس 1 نم لقأ وه يلاحلا ناونعلا يف ةماقإلا لوط ناك اذإ .ب

؟ءاقبلا يونت                                                                  

معن .1 ال .2

تاونسلا يف ةماقإلا ةدم ،معن .1 ةنس

 )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ناونعلا يف ةماقإلا ةدم .ا.412

؟ةدحاو ةنس يواسي وأ ةنس نم رثكأ ةماقإلا لوط له

رهشلا يف ةماقإلا لوط ،ال .2رهش

  ( لفسأل بيرقتلا قيرط نع ةماقإلا ةدم باسح متي )

413 ةلئسا ةلصاوم

 ( لفسأل بيرقتلا قيرط نع ةماقإلا ةدم باسح متي )

ةفيظولا ةلاح .504
 / لماعلا / فظوملا / لماعلا .3 ةدعاسمب / صاخلا مهباسحل نيلماع .1

 لامع/رجألا عوفدم ريغ لامعلا .4 رجأب لامعلا ةدعاسمب .2

معن .1

؟دعاقت له .ب
( دعاقتلا قيدانص / ةمدخلا ةياهن بتاور ملتسا )

ال .2

 ىلإ لقتناف ، )2 زمرلا يف Ѵ ةمالع تعضو دقل .a.502 لاؤسلا( حجني مل اذإ

اهب مايقلل ةداتعملا ةطشنأ .ا.502
معن .1 ال .2

؟لمع . i

؟ةرسألا ةياعر . ii

ةسردم . iii

iv )ديدحتلا ىجري ، معنب تبجا اذإ( ؟ىرخأ .

معن .1

ةييسنودنإلا ةغللاب ثدحتلا عيطتسي له .501

ال .2

ةفيظو .503

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )( نكمم هجو لمكأ ىلع بتكا )

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

:

يلاتلا ةلئاعلا درف 

رجألا ةعوفدم ريغ لامعلا  لامعلا عفدي 

ةرسألا 



ةسداسلا ةحفصلا

ناكّسلا تانايب .عبارلا كولب

رايتخا ةمالع عض  (P ) ةلاحلا دومع ناك اذإ 

يف  SP2020-DP 3 وأ 1 اًرفشم

تنرتنالا ىلع دادعتلا لعفلاب ءلم

ةرسألا دارفأل يلسلستلا مقر

 رثكأ وأ تاونس 5 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا ناكسلا ددع . V كولب

ءاسنلا .2

سنجلا .402

لاجرلا .1

بناجألا اياعرلا .2

ةينطاوم .407

يسينودنإلا نطاوملا.1

معن .1

                 ناونعلا عم )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ةماقإلا ناونع قباطتي له .404

؟ةلئاعلا ةقاطب ىلع بوتكملا         
ال .2

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

404 لاؤسلا ىلإ لقتنا ناكسلا ةيوه مقر لغش اذإ

ةماقإلا ةيوهلا مقر .ا .403

نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطبل اقفو لماكلا مسالا .401

 ببسلا ددحف ، ناكسلا فيرعت مقر ءلم متي مل اذإ .ب

ةدوقفم ةقيثو / تدقف .1

نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطب كيدل سيل / دعب سيل .2

ىرخأ نكامأ يف نكّسلا ةقاطب وأ ةلئاعلا ةقاطب .3

دقتعم / نيد .409

مالسالىا .1

يحيسم .2

يكيلوثاك .3

يسودنه .4

ةيذوب .5

ةيشوفنوك .6

يداقتعا .7

)بتكا( ىرخأ .8  

؟يندملا لجسلا بتكم نم داليم ةداهش هيدل له .ا.406

معن .1

يدل سيل .2

فرعأ ال .3

407 ةلئسا ةلصاوم

407 ةلئسا ةلصاوم

 داليم ةداهش دوجو مدعل ببسلا .ب

موسر ال.1

ديعبلا لعفلا ةياعرل ناكم / لوصولا ةبوعص .2    

كص داؤف فرعأ ال .3

ىرخأ .4

/ /
داليملا ةنس / رهش / خيرات .ج

:

داليملا ناكم.ا.405

ةظفاحم:

                      
ةنيدم / ةقطنم  

ايسينودنإ يف دلو

جراخلا يف دلو

دالب  

معن .1 نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطب كيدل سيل / ال .2

  

 ، "توملاب ةقلطم" وأ "ةقلطم" وأ "ةجوزتم" ةيجاوزلا ةلاحلا تناك اذإ .ب

 كص / ةافولا ةداهش وأ قالطلا / جاوزلا ةداهش / جاوزلا ةداهش مقر بتكاف

 ؟ةقباسلا ةجوزلا / جوزلا

ةيعامتجالا ةياح .ا.410

بزعأ ، جوزتم ريغ .4111 ةلئسا ةلصاوم

جوزتم .2

ةقلطم .3

لمرأ وأ ةلمرأ .4

:

ةليبق .408

409 ةلئسا ةلصاوم

اهل موزل ال كلت روبع )*

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

؟ةلئاعلا ةقاطب ىلع بوتكملا ناونعلا عم )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ةماقإلا ناونع قباطتي له .ب

)ةنس( رمع

ةرسألا ّبر عم ةقالعلا ةلاح .411

نادلاو .07

راهصأ .08

ىرخأ ةلئاع .09

ةمداخ .10

ىرخأ .11

ةرسألا ّبر .01

جوز .02

ةجوز .03

لفط .04

رهص ، نوناقلا يف ةنبا وأ نبا .05

ديفح .06

جرخت يلاع ميلعت / مولبد .413

ةسردملا يف دعب سيل / ال .01

لداعي ام / ةيئاتبالا ةسردملا هتنت مل .02

لداعي ام / ةيئادتبالا ةسردملا .03

لداعي ام / ةيوانثلا ةسردملا .04

لداعي ام / ةيلاعلا ةسردملا .05

يناثلا / لوألا مولبدلا.06

ايرولاكب / ثلاثلا مولبدلا / ةيميداكأ .07

.ىلوألا تاقابطلا / عبارلا مولبدلا .08

ةيناثلا تاقبطلا .09

ةثلاثلا تاقبطلا .10

 له ،ةنس 1 نم لقأ وه يلاحلا ناونعلا يف ةماقإلا لوط ناك اذإ .ب

؟ءاقبلا يونت                                                                  

معن .1 ال .2

تاونسلا يف ةماقإلا ةدم ،معن .1 ةنس

 )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ناونعلا يف ةماقإلا ةدم .ا.412

؟ةدحاو ةنس يواسي وأ ةنس نم رثكأ ةماقإلا لوط له

رهش

  ( لفسأل بيرقتلا قيرط نع ةماقإلا ةدم باسح متي )

413 ةلئسا ةلصاوم

 ( لفسأل بيرقتلا قيرط نع ةماقإلا ةدم باسح متي )

ةفيظولا ةلاح .504

معن .1

؟دعاقت له .ب
( دعاقتلا قيدانص / ةمدخلا ةياهن بتاور ملتسا )

ال .2

 ىلإ لقتناف ، )2 زمرلا يف Ѵ ةمالع تعضو دقل .a.502 لاؤسلا( حجني مل اذإ

اهب مايقلل ةداتعملا ةطشنأ .ا.502
معن .1 ال .2

؟لمع . i

؟ةرسألا ةياعر . ii

ةسردم . iii

iv )ديدحتلا ىجري ، معنب تبجا اذإ( ؟ىرخأ .

معن .1

ةييسنودنإلا ةغللاب ثدحتلا عيطتسي له .501

ال .2

ةفيظو .503

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )( نكمم هجو لمكأ ىلع بتكا )

يلاتلا ةلئاعلا درف 

 / لماعلا / فظوملا / لماعلا .3

 لامع/رجألا عوفدم ريغ لامعلا .4 رجأب لامعلا ةدعاسمب .2

رجألا ةعوفدم ريغ لامعلا 
 ةدعاسمب / صاخلا مهباسحل نيلماع .1

لامعلا عفدي 

ةرسألا 



ةعباسلا ةحفصلا

ناكّسلا تانايب .عبارلا كولب

رايتخا ةمالع عض  (P ) ةلاحلا دومع ناك اذإ 

يف  SP2020-DP 3 وأ 1 اًرفشم

تنرتنالا ىلع دادعتلا لعفلاب ءلم

ةظفاحم ةنيدم / ةقطنم ةيعرفلا ةقطنم ةيرق ةلئاعلا ةقاطب مقر ةيلحملا ةئيبلا ةدحو ريغ/ ةيلحملا ةئيبلا ةدح زمر ةرسألا دارفأل يلسلستلا مقر

-

ىنبملل يلسلستلا مقر / ىنبملا مقر

اهل موزل ال كلت روبع )*

ءاسنلا .2

سنجلا .402

لاجرلا .1

بناجألا اياعرلا .2

ةينطاوم .407

يسينودنإلا نطاوملا.4091 ةلئسا ةلصاوم

معن .1

                 ناونعلا عم )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ةماقإلا ناونع قباطتي له .404

؟ةلئاعلا ةقاطب ىلع بوتكملا         
ال .2

ةليبق .408
( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

404 لاؤسلا ىلإ لقتنا ناكسلا ةيوه مقر لغش اذإ

ةماقإلا ةيوهلا مقر .ا .403

نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطبل اقفو لماكلا مسالا .401

 ببسلا ددحف ، ناكسلا فيرعت مقر ءلم متي مل اذإ .ب

ةدوقفم ةقيثو / تدقف .1

نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطب كيدل سيل / دعب سيل .2

ىرخأ نكامأ يف نكّسلا ةقاطب وأ ةلئاعلا ةقاطب .3

دقتعم / نيد .409

مالسالىا .1

يحيسم .2

يكيلوثاك .3

يسودنه .4

ةيذوب .5

ةيشوفنوك .6

يداقتعا .7

)بتكا( ىرخأ .8  

؟يندملا لجسلا بتكم نم داليم ةداهش هيدل له .ا.406

معن .1

يدل سيل .2

فرعأ ال .3

407 ةلئسا ةلصاوم

407 ةلئسا ةلصاوم

 داليم ةداهش دوجو مدعل ببسلا .ب

موسر ال.1

ديعبلا لعفلا ةياعرل ناكم / لوصولا ةبوعص .2    

كص داؤف فرعأ ال .3

ىرخأ .4

/ /
داليملا ةنس / رهش / خيرات .ج )ةنس( رمع

:

داليملا ناكم.ا.405

ةظفاحم:

                      
ةنيدم / ةقطنم  

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

ايسينودنإ يف دلو

جراخلا يف دلو

دالب  

؟ةلئاعلا ةقاطب ىلع بوتكملا ناونعلا عم )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ةماقإلا ناونع قباطتي له .ب

معن .1 نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطب كيدل سيل / ال .2

  

 ، "توملاب ةقلطم" وأ "ةقلطم" وأ "ةجوزتم" ةيجاوزلا ةلاحلا تناك اذإ .ب

 كص / ةافولا ةداهش وأ قالطلا / جاوزلا ةداهش / جاوزلا ةداهش مقر بتكاف

 ؟ةقباسلا ةجوزلا / جوزلا

ةيعامتجالا ةياح .ا.410

بزعأ ، جوزتم ريغ .4111 ةلئسا ةلصاوم

جوزتم .2

ةقلطم .3

لمرأ وأ ةلمرأ .4

 رثكأ وأ تاونس 5 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا ناكسلا ددع . V كولب

ةرسألا ّبر عم ةقالعلا ةلاح .411

نادلاو .07

راهصأ .08

ىرخأ ةلئاع .09

ةمداخ .10

ىرخأ .11

ةرسألا ّبر .01

جوز .02

ةجوز .03

لفط .04

رهص ، نوناقلا يف ةنبا وأ نبا .05

ديفح .06

جرخت يلاع ميلعت / مولبد .413

ةسردملا يف دعب سيل / ال .01

لداعي ام / ةيئاتبالا ةسردملا هتنت مل .02

لداعي ام / ةيئادتبالا ةسردملا .03

لداعي ام / ةيوانثلا ةسردملا .04

لداعي ام / ةيلاعلا ةسردملا .05

يناثلا / لوألا مولبدلا.06

ايرولاكب / ثلاثلا مولبدلا / ةيميداكأ .07

.ىلوألا تاقابطلا / عبارلا مولبدلا .08

ةيناثلا تاقبطلا .09

ةثلاثلا تاقبطلا .10

 له ،ةنس 1 نم لقأ وه يلاحلا ناونعلا يف ةماقإلا لوط ناك اذإ .ب

؟ءاقبلا يونت                                                                  

معن .1 ال .2

تاونسلا يف ةماقإلا ةدم ،معن .1 ةنس

 )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ناونعلا يف ةماقإلا ةدم .ا.412

؟ةدحاو ةنس يواسي وأ ةنس نم رثكأ ةماقإلا لوط له

رهشلا يف ةماقإلا لوط ،ال .2رهش

  ( لفسأل بيرقتلا قيرط نع ةماقإلا ةدم باسح متي )

413 ةلئسا ةلصاوم

 ( لفسأل بيرقتلا قيرط نع ةماقإلا ةدم باسح متي )

ةفيظولا ةلاح .504
 / لماعلا / فظوملا / لماعلا .3 ةدعاسمب / صاخلا مهباسحل نيلماع .1

 لامع/رجألا عوفدم ريغ لامعلا .4 رجأب لامعلا ةدعاسمب .2

معن .1

؟دعاقت له .ب
( دعاقتلا قيدانص / ةمدخلا ةياهن بتاور ملتسا )

ال .2

 ىلإ لقتناف ، )2 زمرلا يف Ѵ ةمالع تعضو دقل .a.502 لاؤسلا( حجني مل اذإ

اهب مايقلل ةداتعملا ةطشنأ .ا.502
معن .1 ال .2

؟لمع . i

؟ةرسألا ةياعر . ii

ةسردم . iii

iv )ديدحتلا ىجري ، معنب تبجا اذإ( ؟ىرخأ .

معن .1

ةييسنودنإلا ةغللاب ثدحتلا عيطتسي له .501

ال .2

ةفيظو .503

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )( نكمم هجو لمكأ ىلع بتكا )

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

:

يلاتلا ةلئاعلا درف 

رجألا ةعوفدم ريغ لامعلا  لامعلا عفدي 

ةرسألا 



ةنماثلا ةحفصلا

ناكّسلا تانايب .عبارلا كولب

رايتخا ةمالع عض  (P ) ةلاحلا دومع ناك اذإ 

يف  SP2020-DP 3 وأ 1 اًرفشم

تنرتنالا ىلع دادعتلا لعفلاب ءلم

ةرسألا دارفأل يلسلستلا مقر

 رثكأ وأ تاونس 5 نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا ناكسلا ددع . V كولب

ءاسنلا .2

سنجلا .402

لاجرلا .1

بناجألا اياعرلا .2

ةينطاوم .407

يسينودنإلا نطاوملا.1

معن .1

                 ناونعلا عم )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ةماقإلا ناونع قباطتي له .404

؟ةلئاعلا ةقاطب ىلع بوتكملا         
ال .2

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

404 لاؤسلا ىلإ لقتنا ناكسلا ةيوه مقر لغش اذإ

ةماقإلا ةيوهلا مقر .ا .403

نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطبل اقفو لماكلا مسالا .401

 ببسلا ددحف ، ناكسلا فيرعت مقر ءلم متي مل اذإ .ب

ةدوقفم ةقيثو / تدقف .1

نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطب كيدل سيل / دعب سيل .2

ىرخأ نكامأ يف نكّسلا ةقاطب وأ ةلئاعلا ةقاطب .3

دقتعم / نيد .409

مالسالىا .1

يحيسم .2

يكيلوثاك .3

يسودنه .4

ةيذوب .5

ةيشوفنوك .6

يداقتعا .7

)بتكا( ىرخأ .8  

؟يندملا لجسلا بتكم نم داليم ةداهش هيدل له .ا.406

معن .1

يدل سيل .2

فرعأ ال .3

407 ةلئسا ةلصاوم

407 ةلئسا ةلصاوم

 داليم ةداهش دوجو مدعل ببسلا .ب

موسر ال.1

ديعبلا لعفلا ةياعرل ناكم / لوصولا ةبوعص .2    

كص داؤف فرعأ ال .3

ىرخأ .4

/ /
داليملا ةنس / رهش / خيرات .ج

:

داليملا ناكم.ا.405

ةظفاحم:

                      
ةنيدم / ةقطنم  

ايسينودنإ يف دلو

جراخلا يف دلو

دالب  

معن .1 نكّسلا ةقاطب / ةلئاعلا ةقاطب كيدل سيل / ال .2

  

 ، "توملاب ةقلطم" وأ "ةقلطم" وأ "ةجوزتم" ةيجاوزلا ةلاحلا تناك اذإ .ب

 كص / ةافولا ةداهش وأ قالطلا / جاوزلا ةداهش / جاوزلا ةداهش مقر بتكاف

 ؟ةقباسلا ةجوزلا / جوزلا

ةيعامتجالا ةياح .ا.410

بزعأ ، جوزتم ريغ .4111 ةلئسا ةلصاوم

جوزتم .2

ةقلطم .3

لمرأ وأ ةلمرأ .4

:

ةليبق .408

409 ةلئسا ةلصاوم

اهل موزل ال كلت روبع )*

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )

؟ةلئاعلا ةقاطب ىلع بوتكملا ناونعلا عم )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ةماقإلا ناونع قباطتي له .ب

)ةنس( رمع

ةرسألا ّبر عم ةقالعلا ةلاح .411

نادلاو .07

راهصأ .08

ىرخأ ةلئاع .09

ةمداخ .10

ىرخأ .11

ةرسألا ّبر .01

جوز .02

ةجوز .03

لفط .04

رهص ، نوناقلا يف ةنبا وأ نبا .05

ديفح .06

جرخت يلاع ميلعت / مولبد .413

ةسردملا يف دعب سيل / ال .01

لداعي ام / ةيئاتبالا ةسردملا هتنت مل .02

لداعي ام / ةيئادتبالا ةسردملا .03

لداعي ام / ةيوانثلا ةسردملا .04

لداعي ام / ةيلاعلا ةسردملا .05

يناثلا / لوألا مولبدلا.06

ايرولاكب / ثلاثلا مولبدلا / ةيميداكأ .07

.ىلوألا تاقابطلا / عبارلا مولبدلا .08

ةيناثلا تاقبطلا .09

ةثلاثلا تاقبطلا .10

 له ،ةنس 1 نم لقأ وه يلاحلا ناونعلا يف ةماقإلا لوط ناك اذإ .ب

؟ءاقبلا يونت                                                                  

معن .1 ال .2

تاونسلا يف ةماقإلا ةدم ،معن .1 ةنس

 )يلحملا راوجلا ةدحو( يلاحلا ناونعلا يف ةماقإلا ةدم .ا.412

؟ةدحاو ةنس يواسي وأ ةنس نم رثكأ ةماقإلا لوط له

رهش

  ( لفسأل بيرقتلا قيرط نع ةماقإلا ةدم باسح متي )

413 ةلئسا ةلصاوم

 ( لفسأل بيرقتلا قيرط نع ةماقإلا ةدم باسح متي )

ةفيظولا ةلاح .504

معن .1

؟دعاقت له .ب
( دعاقتلا قيدانص / ةمدخلا ةياهن بتاور ملتسا )

ال .2

 ىلإ لقتناف ، )2 زمرلا يف Ѵ ةمالع تعضو دقل .a.502 لاؤسلا( حجني مل اذإ

اهب مايقلل ةداتعملا ةطشنأ .ا.502
معن .1 ال .2

؟لمع . i

؟ةرسألا ةياعر . ii

ةسردم . iii

iv )ديدحتلا ىجري ، معنب تبجا اذإ( ؟ىرخأ .

معن .1

ةييسنودنإلا ةغللاب ثدحتلا عيطتسي له .501

ال .2

ةفيظو .503

( قيرفلا قسنم ةطساوب زمرلا ةئبعت مت )( نكمم هجو لمكأ ىلع بتكا )

يلاتلا ةلئاعلا درف 

 / لماعلا / فظوملا / لماعلا .3

 لامع/رجألا عوفدم ريغ لامعلا .4 رجأب لامعلا ةدعاسمب .2

رجألا ةعوفدم ريغ لامعلا 
 ةدعاسمب / صاخلا مهباسحل نيلماع .1

لامعلا عفدي 

ةرسألا 
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