
 
 
 
 

                                                                             
 

 

 في  درجة الماجستير للحصول علىالخطة الدراسية 
 طب أسنان األطفال/طب األسنان

 

 
س ثٌع١ٍج فٟ ؽجِعز ثٌعٍَٛ ِٓ و١ٍز ثٌدزثظج ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي /صّٕـ دزؽز ثٌّجؽعض١س فٟ ؽخ ثألظٕجْ

 ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثألزد١ٔز شس٠طز ِج ٠ٍٟ:

 

جدزر ــز ثٌظــفٟ ؽخ ثألظٕجْ فٟ ثٌؾجِع ثٌضم١د دجٌشسٚؽ ثٌّٕظٛص ع١ٍٙج فٟ صع١ٍّجس دسٔجِؼ ثٌّجؽعض١س .1

 .24/0/2102( دضجز٠خ 4/2102 ) ؽٍعضــٗ زلـــُـــدثء فٟ ط ثٌعّــسثز ِؾٍــدّٛؽخ ل

 دٕؾجؿ.( ظجعز ِعضّدر 45) إصّجَ .2

 

 

 ( ساػح يؼتًذج كًا ٌهً:32وٌخصص نها ) اإلجثارٌح انًتطهثاخأوالً: 

 

 ( ساػح ُيؼتًذج كًا ٌهً:9انًتطهثاخ انُظرٌح وٌخصص نها ) . أ

 انساػاخ انًؼتًذج اسى انًساق انًساق ريز

 3 ؽسق ثٌذقظ ٚثإلفظجء ثٌق١ٛٞ 917ؽ ض 

 2 0ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي ثٌّضمدَ  930ؽ ض 

 2 2جْ ثألؽفجي ثٌّضمدَ ؽخ أظٕ 932ؽ ض 

 2 عٍُ ثٌضطٛز ٚثٌّٕٛ 937ؽ ض 

 

 

 -( ساػح يؼتًذج كًا ٌهً:23انًتطهثاخ انسرٌرٌح وٌخصص نها ) . ب

 انساػاخ انًؼتًذج اسى انًساق انًساق ريز

 0 صدز٠خ عٍّٟ فٟ ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي َ 933ؽ ض  

 0 0صدز٠خ ظس٠سٞ فٟ ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي  أ 933ؽ ض 

 3 ٠2خ ظس٠سٞ فٟ ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي صدز ح 933ؽ ض 

 3 3صدز٠خ ظس٠سٞ فٟ ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي  ػ 933ؽ ض 

 3 4صدز٠خ ظس٠سٞ فٟ ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي  أ 934ؽ ض  

 3 5صدز٠خ ظس٠سٞ فٟ ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي  ح 934ؽ ض 

 3 6صدز٠خ ظس٠سٞ فٟ ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي  ػ 934ؽ ض 

 3 9ْ ثألؽفجي صدز٠خ ظس٠سٞ فٟ ؽخ أظٕج أ 935ؽ ض  

 3 7صدز٠خ ظس٠سٞ فٟ ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي  ح 935ؽ ض 

 1 7صدز٠خ ظس٠سٞ فٟ ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي  *ػ 935ؽ ض 

 

 



 

 

 

 كًا ٌهً:يؼتًذج  ساػاخ( 4وٌخصص نها ) االختٍارٌح انًتطهثاخ-ثاٍَا:

 انساػاخ انًؼتًذج اسى انًساق انًساق ريز

 0 ثٌّضمدَعٍُ أشعز ثٌفُ ٚثٌٛؽٗ ٚثٌفى١ٓ  912ؽ ض 

 0 عٍُ ثألد٠ٚز ثٌّضمدَ ؽخ ثألظٕجْ  913ؽ ض 

 2 عٍُ ثألف١جء ثٌدل١مز ٚثٌّٕجعز ثٌّضمدَ 914ؽ ض 

 0 عٍُ ثإلؽذجق ٚثٌّفظً ثٌظدغٟ 915ؽ ض 

 2 ِٛثػ١ع ؽجز٠ز فٟ ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي  936ؽ ض 

 0 3ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي ثٌّضمدَ  939ؽ ض 

 0 عٍُ إطجدجس ثٌفُ ٚثألظٕجْ  937ؽ ض 

 

 

 

 ( ساػاخ يؼتًذج9) وٌخصص نها( 999)ط س  إػذاد وتقذٌى انرسانحثانثاً: 

 انساػاخ انًؼتًذج اسى انًساق انًساق ريز

 7 زظجٌز ثٌّجؽعض١س أ977ؽ ض 

 6 زظجٌز ثٌّجؽعض١س ح977ؽ ض

 3 زظجٌز ثٌّجؽعض١س ػ977ؽ ض

 1 زظجٌز ثٌّجؽعض١س د977ؽ ض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 المساقات وصف

 األطفال أسنانطب 

 
 ساػح يؼتًذج( 1انًتقذو: ) وانفكٍٍ وانىجه ػهى أشؼح انفى 902ط س

ثٌف١ص٠جة١حز  ٚخظجةظحٙج ثألشحعز ثٌعح١ٕ١زعٍحُ  ثٌضٟ صٛػحـ أظجظح١جس ِٓ ثٌّقجػسثس ِٓ ظٍعٍز ٘رث ثٌّعجق٠ضىْٛ 

٠ٚضؼحّٓ ٘حرث ثٌّعحجق صعس٠ح   وّحج .ٚثٌقّج٠حز ِٕحٗ ثالشحعج  ثٌظحٛز ثٌشحعجع١ز ٚد١ٌٛٛؽ١حجإٔضحجػ  صم١ٕحزٚثٌى١ّ١جة١حز  

ثٌطٍذحز دجٌشحىً ثٌطذ١عحٟ ٌع حجَ ثٌفىح١ٓ ٚثٌٛؽحٗ ٚثألٔعحؾز ثٌّق١طحز ٚأ٠ؼحج ثٌشحىً ثٌّسػحٟ ثٌحرٞ لحد ٠قحدط ٌٙحرٖ 

ثٌع جَ ٚثألٔعؾز. ٚثٌؾصء ثألخ١س ِٓ ٘رث ثٌّعحجق ٠شحضًّ عٍحٝ صعس٠ح  دح ٔٛث  ثٌظحٛز ثٌضشا١ظح١ز ثٌّاضٍفحز ِغحً 

 ٚغ١س٘ج.ثٌضظ٠ٛس ثٌطذمٟ ٚثٌس١ٔٓ ثٌّغٕجؽ١عٟ 

 

 ساػح يؼتًذج( 1ذو نطة األسُاٌ: )ػهى األدوٌح انًتق 903ط س

 ٠مدَ ٘رث ثٌّعجق ثٌّعٍِٛجس ثٌّضعٍمز دجٌعمجل١س ثٌّعضادِز فٟ ؽخ ثالظٕجْ ٚ صطذ١مجصٙج.

 

 ساػح يؼتًذج( 2نًُاػح انًتقذو: )ػهى األحٍاء انذقٍقح وا 904ط س 

ف١حجء ثٌف٠ّٛحز ثٌدل١محز ٚأِحسثع ثٌفحُ ٚثٌٍغحز ٚأِحسثع ثٌٍحخ ثٌعحٕٟ ٠مدَ ٘رث ثٌّعحجق فّٙحجع ع١ّمحجع ٌٍع لحز ِحج دح١ٓ ثأل

 ٚورٌه فُٙ ثٌٕٛثفٟ ثٌّٕجع١ز ثٌٕجؽّز عٓ ٘رٖ ثٌع لز دجٌّسع.

 

 ساػح يؼتًذج( 1وانًفصم انصذغً: )ػهى اإلطثاق  905ط س

ّضٕحجغُ فحٟ طُّ ٘رث ثٌّعجق ٌضص٠ٚد ثٌطح ح دظحٛزر ٚثػحقز عحٓ ثٌى١ف١حز ثٌضحٟ ٠عّحً دٙحج ٔ حجَ ثإلؽذحجق ٚدٚزٖ ثٌ

َ ثٌقفجظ عٍٝ طقز ٘رث ثٌٕ جَ. وّج أٔٗ ٠ٙدف إٌٝ صص٠ٚد ثٌطٍذز دجٌّعسفز ثألظجظح١ز ٌضشحس٠ـ ثألٔعحؾز ثٌّىٛٔحز ٌٕ حج

ِقددثس ثإلؽذجق ٚأٔٛثعٗ ثٌّاضٍفز. ٚظ١ضُ أ٠ؼج صغط١ز أِحسثع ٚثخحض الس ٔ حجَ ثإلؽذجق  ٚفسوز ثٌفه ثٌعفٍٟ  ٚ

 ٌّسػٝ ثٌر٠ٓ ٠عجْٔٛ ِٓ ٘رٖ ثألِسثع.ثإلؽذجق فضٝ  ٠ضّىٓ ثٌط ح ِٓ صشا١ض ٚع ػ ث

 

 ساػح يؼتًذج( 3اإلحصاء انحٍىي: )طرق انثحث و 909ط س 

٠ضؼّٓ ثٌّعجق صعس٠  ثألظٍٛح ثٌعٍّٟ فٟ ثٌذقظ ٚو١ف١حز صظح١ُّ ثٌذقحظ ثٌعٍّحٟ ثٌعحس٠سٞ ٚصظح١ُّ ثٌدزثظحجس  

ف١حز ثٌضاطح١ؾ ٌٍضؾحجزح ٚثألدقحجط ٚورٌه ثصذج  ثٌطس٠مز ثٌّٕٙؾ١ز ٌىضجدز ثٌّمجٌز ثٌع١ٍّحز ثٌظحق١قز دجإلػحجفز إٌحٝ و١

ثٌعس٠س٠ز ٚورٌه صم١١ُ أدقجط ث٢خس٠ٓ. ٠ٚشًّ ؽّع ٚصظح١ٕ  ٚثخض١حجز ثٌّعٍِٛحجس ٚثظحضادثَ ثٌضق١ٍحً ثإلفظحجةٟ 

 ٌدزثظز ثٌذ١جٔجس ٚورٌه ثٌضطذ١مجس ثٌع١ٍّز ٌإلفظجء فٟ ِؾجي صق١ًٍ ٔضجةؼ ثٌذقظ ثٌعٍّٟ.

 

 ًذج(ساػح يؼت 2: )1طة أسُاٌ األطفال انًتقذو  931ط س 

٠ضؼححّٓ ثٌّعححجق صغط١ححز ٌّاضٍحح  ثٌّٛثػحح١ع ثٌّضعٍمححز دطححخ أظححٕجْ ثألؽفححجي وجٌٛلج٠ححز ثٌعحح١ٕز  ثٌّعجٌؾححز ثٌضقف ١ححز  

 ٚثٌّعجٌؾز ثٌٍذ١ز ألظٕجْ ثألؽفجي  دجإلػجفز إٌٝ ثٌّعجٌؾز ثٌٛلجة١ز ثٌضم١ّ٠ٛز.

 

 ساػح يؼتًذج( 2: )2طفال انًتقذو طة أسُاٌ األ 932ط س 

  ثػحجفز ثٌحٝ 930ثٌفُٙ ِحٓ لذحً ثٌطٍذحز ٌٍّٛثػح١ع ثٌضحٟ ؽسفحش فحٟ ثٌّعحجق ؽ ض  ٠ٙدف ٘رث ثٌّعجق إٌٝ صع١ّك

 صغط١ز شجٍِز ٌطسق ثٌّعجٌؾز ثٌٛلجة١ز ٚثٌضقف ١ز ٌألؽفجي ذٚٞ ثالفض١جؽجس ثٌاجطز ٚثألِسثع ثٌؾٙجش٠ز. 

 

 ساػح يؼتًذج( 1أسُاٌ األطفال:  )و  تذرٌة ػًهً فً طة 933ط س

وّج ٠شحًّ صحدز٠خ ثٌطٍذحز عٍحٝ و١ف١حز إؽحسثء ثٌفقحض ١جَ دع ػ آظٕجْ ثألؽفجي  ٘رث ثٌّعجق ثٌعٍّٟ ثٌطٍذز ٌٍم١ٙ٠ب 

 ثٌعس٠سٞ ٚٚػع ثٌاطؾ ثٌع ؽ١ز ٌٍّسػٝ ِٓ ثألؽفجي.

 

 ساػح يؼتًذج( 1: )1سُاٌ األطفال فً طة أ أ تذرٌة سرٌري 933ط س

ثألؽفحجي ٚذٌحه عحٓ ؽس٠حك  ٌٍطٍذز ثٌّعٍِٛجس ثٌعس٠س٠ز ثٌقد٠غز ٚثٌّٙجزثس ثٌع١ٍّز فٟ ؽخ أظٕجْ ٠مدَ ٘رث ثٌّعجق

ثإلطحجدجس ٚثٌضشحٛ٘جس ثٌاٍم١حز  ٚظٛء ثإلؽذجق  ٚأِسثع ثٌٍغز  ٚصدز٠خ ثٌطٍذز ظس٠س٠جع ٌّعجٌؾز صعٛض ثألظٕجْ  

 ٌٍفُ ٚثألظٕجْ ٚثٌضدثخ س ثٌعس٠س٠ز ِع ثٌضاظظجس ثألخسٜ فٟ ؽخ ثألظٕجْ ٚثٌضعجًِ ِع ثٌقجالس ثٌطجزةز.

 

 ساػح يؼتًذج( 3: )2سُاٌ األطفال فً طة أ ب تذرٌة سرٌري 933ط س 

فٟ ٘رث ثٌّعجق فٟ وعخ ثٌّٙجزثس ثٌعس٠س٠ز ٚع ػ فجالس ثٌّسػٝ ثٌّاضٍفز وّحج ٠شحًّ ثٌضسو١حص ٠عضّس ثٌطجٌخ 

 عٍٝ ؽسق ثٌضعجًِ ِع ثألؽفجي.

 

 



 

 

 ساػح يؼتًذج( 3)  :3أسُاٌ األطفال فً طة  ج تذرٌة سرٌري 933ط س 

ثٌّٙحجزثس ثٌعحس٠س٠ز ٚعح ػ فحجالس ثٌّسػحٝ ثٌّاضٍفحز وّحج ٠شحًّ دٚثَ  فٟ ٘رث ثٌّعجق فحٟ وعحخ٠عضّس ثٌطجٌخ 

ثٌطٍذز فٟ ثٌّعضشفٝ فٟ لعُ ؽخ ثألؽفجي ٌّحدر شحٙس٠ٓ ٚثٌضاحد٠س ٌّحدر شحٙس ٚثٌطحٛثزا ٌّحدر شحٙس فحٟ ِعضشحفٝ 

 ثٌٍّه ثٌّؤظط.

 

 ساػح يؼتًذج نكم يساق( 3: ) 6، 5، 4فً طة أسُاٌ األطفال  ج تذرٌة سرٌري، ب، أ 934ط س 

ً ٘رٖ ثٌّعجلجس صدز٠خ ثٌطٍذز عٍٝ ؽسق ثٌّعجٌؾز ثٌقد٠غز ٚعح ػ ثٌّسػحٝ ِحٓ ذٚٞ ثالفض١جؽحجس ثٌاجطحز. صشّ

وّج صضؼّٓ ع ػ فجالس إطجدجس ثألظٕجْ. ٠ٚضٛلع ِٓ ثٌطجٌخ ثٌدٚثَ فٟ لعُ ؽخ ثٌفُ ٌّحدر شحٙس  ٚلعحُ ؽسثفحز 

ثفحز أظحٕجْ ثألؽفحجي فحٟ ثٌّعضشحفٝ.  ثٌفُ ٌّدر شٙس ثخس ٚعّج١ٔز أشٙس فٟ ع١جدٌش ؽخ أظٕجْ ثألؽفحجي ٚ شحعذز ؽس

 دجالػجفٗ إٌٝ دٚثَ شٙس٠ٓ فٟ صاظظجس أِسثع ثٌدَ ٚثٌعسؽجْ ٚثٌغدد ثٌظّجء فٟ ِعضشفٝ ثٌٍّه ثٌّؤظط.  

 

ػح يؼتًبذج نكبم يسباق سبا (0، 3، 3 : (9، 8، 9فً طبة أسبُاٌ األطفبال  ج تذرٌة سرٌري، ب، أ 935ط س 

 ػهى انتىانً(

ٍذز عٍٝ ع ػ ثٌّسػٝ ِٓ ذٚٞ ثالفض١جؽجس ثٌاجطز صقش ثٌذٕؼ ثٌعجَ  وّج صشًّ صشًّ ٘رٖ ثٌّعجلجس صدز٠خ ثٌط

 ثٌدٚثَ فٟ ع١جدثس ثٌضم٠ُٛ ٌفُٙ فجالس ظٛء ثألؽذجق ٚؽسق ِعجٌؾضٙج ٌّدر ع عز أشٙس.

 

 ساػح يؼتًذج( 2أسُاٌ األطفال: ) يىاضٍغ جارٌح فً طة 936ط س 

جْ ثألؽفححجي وحح ِسثع ٚؽسثفححز ثٌٍغححز  ٚؽسثفححز ثٌفححُ  ٠غطححٟ ٘ححرث ثٌّعححجق ِاضٍحح  ثٌّٛثػحح١ع ثٌّضعٍمححز دطححخ أظححٕ

 ِٚعجٌؾز ثٌّسػٝ ذٚٞ ثالفض١جؽجس ثٌطذ١ز ثٌاجطز  دجإلػجفز إٌٝ ثٌضسو١ص عٍٝ ِعجٌؾز ثألؽفجي فٟ ثٌّعضشفٝ.

٠ٚضؼحّٓ ثٌّعححجق صغط١ححز ٌمحسثءر ِٚسثؽعححز ثألدقححجط ثٌّٕشححٛز فحٟ ؽححخ أظححٕجْ ثألؽفححجي دجإلػحجفز إٌححٝ صق١ٍححً ٘ححرٖ 

 ح وححرٌه دححضعٍُ و١ف١ححز ثٌقظححٛي عٍححٝ ثٌّسؽع١ححجس ثٌع١ٍّححز فححٟ ِاضٍحح  ثٌٛظححجةؾ ٌٍّٛثػحح١ع ثٌمححسثءر. ٚظحح١مَٛ ثٌطحح

 ثٌّضعٍمز دطخ أظٕجْ ثألؽفجي.

 

 ساػح يؼتًذج(1) 3طفال انًتقذو :طة أسُاٌ األ 939ط س 

٠غطٟ ٘رث ثٌّعجق ِاضٍح  ثٌّٛثػح١ع ثٌّضعٍمحز دجظحضادثَ ثألد٠ٚحز فحٟ ؽحخ أظحٕجْ ثألؽفحجي ٚوحرٌه ِعجٌؾحز ظحٍٛن  

ً دجظضادثَ دعغ ثٌعمجل١س. ٠ٚسوحص ٘حرث ثٌّعحجق عٍحٝ ألِحسثع ثألٔعحؾز ثٌّاضٍفحز ِٚ ج٘س٘حج ثٌشحعجع١ز. وّحج ثٌطف

٠غطٟ ٘رث ثٌّعجق ع ػ ثألؽفحجي ثٌحر٠ٓ ٠عحجْٔٛ ِحٓ ثٌشحفز ثألزٔذ١حز ٚشحك لذحز ثٌقٕحه ٚوحرٌه ثٌضمح٠ُٛ ثٌٛلحجةٟ ٌحدٜ 

 ثألؽفجي.

 

 ساػح يؼتًذج( 2انتطىر وانًُى: ) ػهى 938ط س 

ثٌّعسفٟ ٚثالٔفعجٌٟ ثٌٕفعحٟ ِٕحر  ١ص٠جةٟ ٌٍطفً   ٚثٌضطٛز ثالدزثوٌّٟعجق ثٌّٛثػ١ع ثٌّضعٍمز دجٌّٕٛ ثٌف٠غطٟ ٘رث ث

ٌق ز ثٌضٍم١ـ فضٝ ثٌذٍٛغ. وّج صشحىً دزثظحز عٍحُ ثألؽٕحز ؽحصءث أظجظح١ج فحٟ ٘حرث ثٌّعحجق ِحع ثٌضسو١حص عٍحٝ ِٕطمحز 

ٚثالؽذححجق ٚدزثظححز ثٌضمحح٠ُٛ ثٌٛلححجةٟ ثٌٛؽححٗ ٚثٌفححُ. ٠ٚغطححٟ ثٌّعححجق وححرٌه ّٔححٛ ٚصطححٛز ثٌضسو١ححخ ثٌعححٕٟ ثٌححٛؽٟٙ 

ٚثٌضدثخٍٟ ٚصٛل١ش ثٌّعجٌؾز ثٌضم١ّ٠ٛز فعخ صطٛز ثٌطفً  ٌضضىْٛ ٌدٜ ثٌطجٌحخ ثٌّعسفحز ثٌىجف١حز ف١ّحج ٠ضعٍحك دحجٌّٕٛ 

 ثٌف١ص٠جةٟ ٚثٌضطٛز ثٌٛظ١فٟ ٌٍؾعُ دظٛزر عجِز ٌٍٚضسو١خ ثٌعٕٟ دظٛزر خجطز. 

 

 (تًذجساػح يؼ 1ػهى إصاتاخ انفى واألسُاٌ: ) 939ط س 

٠غطٟ ٘رث ثٌّعجق ثٌؾٛثٔخ ثٌّضعٍمز دئطحجدجس ثٌفحُ ٚثألظحٕجْ ف١حظ ٠قضحٛٞ عٍحٝ صشحا١ض ِٚعجٌؾحز إطحجدجس ثٌفحُ 

 ٚثألٔعؾز ثٌّق١طز دجألظٕجْ  وّج ٠ُغطٟ ٘رث ثٌّعجق ؽسق صشا١ض ثإلطجدجس غ١س ثٌٕجصؾز عٓ ثٌقٛثدط.

 

 ساػاخ يؼتًذج(9) :رسانح انًاجستٍر 999ط س 

دثد أؽسٚفز ِٓ لذً ثٌطجٌخ صضظ  دجإلددث  صقش ثشسثف عؼٛ ١٘تز صدز٠ط ِٓ ٠ضُ ثخض١جز ِٛػٛ  ِٓ ثؽً إع

ثٌؾجِعز ٚعٍٝ ثٌطجٌخ ثٌم١جَ دئؽسثء دقحظ ثٌسظحجٌز دجٌّذحدأ ثألوحجد٠ّٟ ثٌّعحضمً ٚثٌدلحز ٚثإلدحدث  ٚثٌّٕٙؾ١حز ثٌع١ٍّحز 

 ٌٍذقظ ٚأْ ٠ٕجلش ِٛػٛ  ثٌذقظ أِجَ ثٌٍؾٕز ثٌّع١ٕز. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 انخطح االسترشادٌح

 أسُاٌ األطفال  طة
 

 انسُح األونى

 

 انفصم األول

 انساػاخ انًؼتًذج اسى انًساق انًساق ريز

 3 ٚثإلفظجء ثٌق١ٛٞؽسق ثٌذقظ  917ؽ ض 

 2 0ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي ثٌّضمدَ  930ؽ ض 

 0 0صدز٠خ ظس٠سٞ فٟ ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي  أ 933ؽ ض  

 0 صدز٠خ عٍّٟ فٟ ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي َ 933ؽ ض 

 9 ىعانًجً 

 

 انفصم انثاًَ

 انساػاخ انًؼتًذج اسى انًساق انًساقريز 

 2 2ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي ثٌّضمدَ   932ؽ ض 

 3 2صدز٠خ ظس٠سٞ فٟ ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي  ح 933ؽ ض 

 2 عٍُ ثٌضطٛز ٚثٌّٕٛ 937ؽ ض 

 9 نًجًىعث 

 

 انفصم انثانث

 انساػاخ انًؼتًذج اسى انًساق انًساقريز 

 3 3 ؽخ أظٕجْ ثألؽفجيظس٠سٞ فٟ  صدز٠خ ػ 933ؽ ض 

 3 نًجًىعث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 انسُح انثاٍَح

 

 انفصم األول

 انساػاخ انًؼتًذج اسى انًساق انًساق ريز

 3 4 ؽخ أظٕجْ ثألؽفجيصدز٠خ ظس٠سٞ فٟ  أ 934ؽ ض 

 0 ِضطٍخ ثخض١جزٞ ؽ ض 

 2 ِضطٍخ ثخض١جزٞ ؽ ض 

 6 انًجًىع 

 

 

 انفصم انثاًَ

 انساػاخ انًؼتًذج اسى انًساق انًساق ريز

 3 5صدز٠خ ظس٠سٞ فٟ ؽخ أظٕجْ ثألؽفجي  ح 934ؽ ض 

 0 ِضطٍخ ثخض١جزٞ ؽ ض

 3 زظجٌز ِجؽعض١س ػ  977ؽ ض 

 9 نًجًىعث 

 

 

 انفصم انثانث

 انساػاخ انًؼتًذج اسى انًساق انًساق يزر

 3 6 ؽخ أظٕجْ ثألؽفجيصدز٠خ ظس٠سٞ فٟ  ػ 934ؽ ض 

 3 زظجٌز ِجؽعض١س ػ 977ؽ ض 

 6 نًجًىعث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انسُح انثانثح

 انفصم األول

 انساػاخ انًؼتًذج اسى انًساق انًساق زري

 3 9 ؽخ أظٕجْ ثألؽفجيصدز٠خ ظس٠سٞ فٟ  أ 935ؽ ض 

 3 زظجٌز ِجؽعض١س ػ  977ؽ ض 

 6 انًجًىع 

 

 انفصم انثاًَ

 جانساػاخ انًؼتًذ اسى انًساق انًساق ريز

 3 7 ؽخ أظٕجْ ثألؽفجيصدز٠خ ظس٠سٞ فٟ  ح 935ؽ ض 

 1 زظجٌز ِجؽعض١س  د 977ؽ ض 

 3 نًجًىعث 

 

 

 انفصم انثانث

 انساػاخ انًؼتًذج اسى انًساق انًساق ريز

 1 7 ؽخ أظٕجْ ثألؽفجيصدز٠خ ظس٠سٞ فٟ  ػ 935ؽ ض 

 1 زظجٌز ِجؽعض١س د  977ؽ ض 

 0 نًجًىعث 

 

 

 

 


