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  اسى انًمرر  عذد انسبعبد انكزبة انًمرر انًؤنف

 األولانفصم 
 
 

 

يجبدئ إدارح انًىارد  يجًىعخ يؤنفٍٍ
 انجشرٌخ

 1 يجبدئ إدارح انًىارد انجشرٌخ 4

 2 يهبراد االرصبل 4 يهبراد االرصبل يجًىعخ يؤنفٍٍ

يمذيخ فً انحبست  يجًىعخ يؤنفٍٍ
 اَنً

 3 يمذيخ فً انحبست اَنً 4

 4 يذخم انى عهى انُفس   4 يذخم انى عهى انُفس يجًىعخ يؤنفٍٍ

يذخم إنى عهى  يجًىعخ يؤنفٍٍ
 االجزًبع

 5 يذخم إنى عهى االجزًبع  4

 انفصم انثبًَ
 
 

 

 1 يجبدئ إدارح األعًبل  4 يجبدئ إدارح األعًبل يجًىعخ يؤنفٍٍ

 2 هُذسخ االلُبع 4 هُذسخ االلُبع يجًىعخ يؤنفٍٍ

 3 انرٌبضٍبد 4 انججر انعبو يجًىعخ يؤنفٍٍ
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 4 انعًم انجًبعً 4 انعًم انجًبعً يجًىعخ يؤنفٍٍ

يجبدئ انمبَىٌ  يجًىعخ يؤنفٍٍ
 انزجبري

 5 يجبدئ انمبَىٌ انزجبري 4

 انفصم انثبنش
 
 

 

اسبسٍبد اإلدارح  يجًىعخ يؤنفٍٍ
 انًبنٍخ

 1 اسبسٍبد اإلدارح انًبنٍخ 4

إدارح انًسبر  يجًىعخ يؤنفٍٍ
انىظٍفً و انىصف 

 انىظٍفً

إدارح انًسبر انىظٍفً و انىصف  4
 انىظٍفً

2 

إدارح انًىارد  يجًىعخ يؤنفٍٍ
انجشرٌخ رؤٌخ 

 اسزرارٍجٍخ

إدارح انًىارد انجشرٌخ رؤٌخ  4
 اسزرارٍجٍخ

3 

رطىٌر أداء إداراد  يجًىعخ يؤنفٍٍ
 انًىارد انجشرٌخ

رطىٌر أداء إداراد انًىارد  4
 انجشرٌخ

4 

انزسىٌك و إدارح  يجًىعخ يؤنفٍٍ
 االعًبل انزجبرٌخ

 5 انزسىٌك و إدارح االعًبل انزجبرٌخ 4

 انفصم انراثع
 
 

 

إدارح انًىارد  يجًىعخ يؤنفٍٍ
 انجشرٌخ

 1 إدارح انًىارد انجشرٌخ 4
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اإلدارح االسزرارٍجٍخ  يجًىعخ يؤنفٍٍ
نهًىارد انجشرٌخ فً 

ظم انزغٍراد 
 انزكُىنىجٍخ

اإلدارح االسزرارٍجٍخ نهًىارد  4
 انجشرٌخ 

2 

 3 ثٍئخ انعًم  4 ثٍئخ عًم يًزعخ يجًىعخ يؤنفٍٍ

 4 انزحهٍم انًبنً  4 انزحهٍم انًبنً يجًىعخ يؤنفٍٍ

اإلدارح انزحىٌهٍخ  يجًىعخ يؤنفٍٍ
 نهًىارد انجشرٌخ

 5 اإلدارح انزحىٌهٍخ نهًىارد انجشرٌخ 4

 انفصم انخبيس
 

 

 1 انزجبرح انذونٍخ   4 انزجبرح انذونٍخ   يجًىعخ يؤنفٍٍ

 2 األسىاق انًبنٍخ 4 األسىاق انًبنٍخ    يجًىعخ يؤنفٍٍ

يذخم إنى انعاللبد  يجًىعخ يؤنفٍٍ
 انعبيخ و اإلَسبٍَخ

يذخم إنى انعاللبد انعبيخ و  4
 اإلَسبٍَخ

3 

االسزرارٍجٍبد فً  يجًىعخ يؤنفٍٍ
 صُع انمرار

 4 االسزرارٍجٍبد فً صُع انمرار 4

يهبراد انعًم  يجًىعخ يؤنفٍٍ
 انجًبعً

 5 يهبراد انعًم انجًبعً 4

  انفصم انسبدس 
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اخاللٍبٌذ انعًم  يجًىعخ يؤنفٍٍ
 انىظٍفً

 1 اخاللٍبد انعًم انىظٍفً 4

فٍ و أسرار ارخبر  يجًىعخ يؤنفٍٍ
 انمرار

 2 فٍ و أسرار ارخبر انمرار 4

اسزرارٍجٍبد إدارح  يجًىعخ يؤنفٍٍ
 األزيبد و انكىارس

اسزرارٍجٍبد إدارح األزيبد  4
 وانكىارس 

3 

 4 إدارح انجىدح  4 إدارح انجىدح انشبيهخ يجًىعخ يؤنفٍٍ

  انفصم انسبثع 

 1 ثحش انزخرج 8  


