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نهفصم  ِنًخطخ انتصحُح ا

 انذساصً انثبًَ نهؼبو انجبيؼً

 و7102-7102
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 يقشساد انفشقخ األونً                               

 انتصحُح اِنً اصى انًقشس انذساصٍ و

 َتى تصحُحهب آنُب (7انتًشَط انجبطٍُ وانجشاحٍ ) 0

 َتى تصحُحهب آنُب فضُىنىجٍ 7

 - نغخ اَجهُزَخ 3

 - ػهى االجتًبع 4

 - ػهى انُفش 5

 - حقىق إَضبٌ  6

 7 6 انًجًىع

انُضجخ 

 انًئىَخ

011% 33.33% 

 طبنت 325ػذد انطالة ثبنفشقخ األونً :          إجًبنً

 

 يقشساد انفشقخ انثبَُخ

 انتصحُح اِنً اصى انًقشس انذساصٍ و

 َتى تصحُحهب آنُب (4انتًشَط انجبطٍُ وانجشاحٍ ) 0

 َتى تصحُحهب آنُب طشق انتحكى فٍ انؼذوي 7

 َتى تصحُحهب آنُب فحىص يؼًهُخ 3

 َتى تصحُحهب آنُب تغزَخ تطجُقُخ 4

 - ة(7) نغخ اَجهُزَخ 5

 تخصصبد جشاحخ 6

 يضبنك

 سيذ

 اَف و أرٌ

 

 َتى تصحُحهب آنُب

 َتى تصحُحهب آنُب

 َتى تصحُحهب آنُب
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 َتى تصحُحهب آنُب ػظبو

 َتى تصحُحهب آنُب جشاحخ ػبيخ 2

 9 01 انًجًىع

انُضجخ 

 انًئىَخ

011% 91% 

 طبنت 441:          ثبَُخػذد انطالة ثبنفشقخ ان إجًبنً

 

 يقشساد انفشقخ انثبنثخ

 انتصحُح اِنً اصى انًقشس انذساصٍ و

 َتى تصحُحهب آنُب تًشَط صحخ االو وحذَثٍ انىالدح 0

 َتى تصحُحهب آنُب تًشَط األطفبل 7

 تصحُحهب آنُبَتى  أيشاض انُضبء وانتىنُذ 3

 َتى تصحُحهب آنُب تثقُف صحٍ 4

 - ة(3نغخ اَجهُزَخ) 5

 - إحصبء حُىٌ 6

 4 6 انًجًىع

انُضجخ 

 انًئىَخ

011% 66.66% 

 طبنت 442:          ثبنثخػذد انطالة ثبنفشقخ ان إجًبنً

 

 يقشساد انفشقخ انشاثؼخ

 انتصحُح اِنً اصى انًقشس انذساصٍ و

 تصحُحهب آنُبَتى   تًشَط انًضٍُُ 0

 َتى تصحُحهب آنُب اداسح انتًشَط 7
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 َتى تصحُحهب آنُب تًشَط انصحخ انُفضُخ 3

 َتى تصحُحهب آنُب طت انًضٍُُ 4

 َتى تصحُحهب آنُب أيشاض َفضُخ  5

 - ة(4) نغخ إَجهُزَخ 6

 َتى تصحُحهب آنُب طشق ثحث فٍ انتًشَط 2

 6 2 انًجًىع

انُضجخ 

 انًئىَخ

011% 26% 

 طبنت 536:         شاثؼخػذد انطالة ثبنفشقخ انإجًبنً 

  



5 
 

 إجًبنً انًقشساد وانُضجخ انًئىَخ

 انؼذد وانُضجخ اإلجًبنً
إجًبنً ػذد انًقشساد انذساصُخ نجًُغ انفشق 

 انذساصُخ

79 

إجًبنً ػذد انًقشساد انذساصُخ انتً َتى 

 تصحُحهب انكتشوَُب 

70 

 % 27.40 =011×( 79÷ 70) انُضجخ انًئىَخ نهتصحُح اِنً 
 

 

نهًقشساد انذساصُخ نجًُغ انفشق انذساصُخ  نهفصم  انُضجخ انًئىَخ نهتصحُح اِنً

% يٍ إجًبنً ػذد 27.40حىانً  7102/ 7102انذساصً انثبًَ نهؼبو انجبيؼً 

 انًقشساد انذساصُخ 

      

     

 

   

 

  ػًُذ انكهُخ                                                   يذَش وحذح انقُبس وانتقىَى

 أ.د/ َبدَخ يحًذ طه                                               د/ إًَبٌ ػهً يتىنً  

 


