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الباب األول  :علم الجيولوجيا ومادة األرض
♣ رؼشيف ػٍُ اٌغيٌٛٛعيب  ٛ٘ :اٌؼٍُ اٌز ٜيزٕبٚي وً ِبٌٗ ػاللخ ثبألسع وزبسيخٙب ِٚىٔٛبرٙب ٚظٛا٘ش٘ب ٚؽشوبرٙب ٚصشٚارٙب .
♣ اٌظٛا٘ش اٌـجيؼيخ اٌز ٝيفغش٘ب ػٍُ اٌغيٌٛٛعيب :
 -1رى ْٛعـؼ األسع ِٓ لبساد ( ثٙب عجبي  -عٛٙي ٚ -ديبْ ) ٚ ،ثؾبس ِٚؾيـبد ( ثؼؼٙب ػؾً ٚاآلخش يضيذ ػّمٗ ػِٓ 11,000زش ) .
 -2ؽذٚس اٌضالصي ٚاٌجشاويٓ ؽيش أْ ثؼغ اٌضالصي يذِش لشِٚ ٜذْ ثؤوٍّٙب ٚ ،ثؼغ اٌجشاويٓ يخّذ ٌفزشح صُ يٕشؾ فغؤح ٚيخشط اٌظٙيش ِٕٙب .
 -3إعزخشاط اٌّؼبدْ ٚاٌخبِبد اإللزظبديخ ٚاٌجزشٚي ٚاٌّيبٖ اٌغٛفيخ ِٓ ثبؿٓ األسع أ ٚثبٌمشة ِٓ عـؾٙب .
♣ أفشع ػٍُ اٌغيٌٛٛعيب ♣

تعريفه

الفرع
 -1اٌغيٌٛٛعيب اٌـجيؼيخ
 -2ػٍُ اٌّؼبدْ ٚػٍُ اٌجٍٛساد
 -3اٌغيٌٛٛعيب اإللزظبديخ
 -4عيٌٛٛعيب اٌزؼذيٓ
 -5ػٍُ رؼبسيظ األسع
(اٌغيِٛٛسفٌٛٛعيب)
 -6ػٍُ عيٌٛٛعيب اٌّيبٖ
(اٌٙيذسٚعيٌٛٛعيب)
 -7اٌغيٌٛٛعيب اٌزشويجيخ
 -8ػٍُ اٌـجمبد
 -9ػٍُ اٌزشعيت
 -10عيٌٛٛعيب األؽبفيش اٌمذيّخ

رذسط اٌؼٛاًِ اٌخبسعيخ ٚاٌؼٛاًِ اٌذاخٍيخ ٚرؤصيشّ٘ب ػٍ ٝطخٛس وٛوت األسع .
يذسط أشىبي اٌّؼبدْ ٚخظبئظٙب اٌفيضيبئيخ ٚاٌىيّيبئيخ ٚطٛس أٔظّزٙب اٌجٍٛسيخ .
رذسط اٌخبِبد اٌّؼذٔيخ راد اٌميّخ اإللزظبديخ .
رذسط اٌغٛأت اٌغيٌٛٛعيخ ٌٍخبِبد اٌّؼذٔيخ ٚإٌّبعُ ٚويفيخ إعزخشاط اٌخبِبد اٌّخزٍفخ ِٕٙب .
يذسط شىً األسع ِٚؼبٌّٙب اٌـٛثٛغشافيخ اٌّخزٍفخ .
يذسط وً ِبيزؼٍك ثبٌّيبٖ األسػيخ (اٌغٛفيخ) ٚويفيخ إعزخشاعٙب ٌإلعزفبدح ِٕٙب ف ٝاٌضساػخ
ٚإعزظالػ األساػ. ٝ
رذسط اٌزشاويت ٚاٌجٕيبد اٌّخزٍفخ ٌٍظخٛس خبطخ ػٍِ ٝميبط طغيش ٚاٌز ٝرٕزظ ِٓ رؤصيش اٌمٜٛ
اٌخبسعيخ ٚاٌذاخٍيخ اٌز ٝرؼًّ ثئعزّشاس ٚثذسعبد لٛح ِزجبيٕخ ػٍ ٝاألسع .
يذسط اٌمٛأيٓ ٚاٌظشٚف اٌّزؾىّخ ف ٝرىٛيٓ اٌـجمبد اٌظخشيخ ٚأِبوٓ رشعيجٙب ثؼذ رفزيزٙب ٔٚمٍٙب
ثٛاعـخ اٌؼٛاًِ اٌـجيؼيخ .
يذسط وً اٌؼٍّيبد اٌز ٝرزؼٍك ثؼٍّيخ اٌزشعيت ٚظشٚفٙب اٌّخزٍفخ .
رذسط ثمبيب اٌىبئٕبد اٌفمبسيخ ٚاٌالفمبسيخ ٚإٌجبريخ اٌز ٝرٛعذ ف ٝاٌظخٛس اٌشعٛثيخ ٚاٌز ٝرؾذد اٌؼّش
اٌغيٌٛٛعٌٙ ٝزٖ اٌظخٛس ٚظشٚف اٌجيئخ اٌز ٝرىٔٛذ فيٙب .

 -11عيٌٛٛعيب اٌجزشٚي

فشع راد ؿبثغ رـجيم ٝيذسط وً اٌؼٍّيبد اٌز ٝرزؼٍك ثٕشؤح اٌجزشٚي أ ٚاٌغبص اٌـجيؼ٘ٚ ٝغشرٗ
ٚرخضيٕٗ ف ٝاٌظخٛس .

 -12ػٍُ اٌغيٛفيضيبء

فشع راد ؿبثغ رـجيم ٝيجؾش ػٓ أِبوٓ اٌضشٚاد اٌجزشٌٚيخ ٚاٌخبِبد اٌّؼذٔيخ ٚوً ِب٘ ٛرؾذ عـؼ
األسع ثؼذ اٌىشف ػٕٙب ثبألعٙضح اٌىبشفخ اٌؾغبعخ .

مكونات كوكب األرض
 -1اٌغالف اٌغٜٛ

 -2اٌغالف اٌّبئٝ

 -4اٌٛشبػ

 -3اٌمششح األسػيخ

ٌ -5ت األسع ( إٌٛاح)

 -1الغالف الجوى
♣ اٌغالف اٌغ ٛ٘ : ٜٛاٌغالف اٌغبص ٜاٌز ٜيؾيؾ ثغىبْ األسع إؽبؿخ وبٍِخ ٚيشرفغ ػٓ عـؼ اٌيبثغخ ِخزشلبً اٌفؼبء اٌى. ٝٔٛ
♣ ٔشؤح اٌغالف اٌغٔ : ٜٛشؤ أصٕبء رى ْٛثٕيخ األسع ؽيش إعزـبػذ ثؼغ اٌؼٕبطش ٚاٌّشوجبد اٌىيّيبئيخ اٌز ٝوبٔذ رظبؽت وزٍخ اٌظخٛس
إٌّظٙشح أْ رظً ِٕفشدح ػٍ ٝؽبٌزٙب اٌغبصيخ ٚؤٛذ ػٍِ ٝش اٌغٕيٓ ٘زا اٌغالف اٌغ. ٜٛ
♣ خظبئض اٌغالف اٌغ♣ ٜٛ
اٌخبطيخ
 -1اٌغّه (اإلسرفبع)
 -2اٌىضبفخ
 -3اٌؼغؾ اٌغٜٛ

 -4رشويت اٌغالف اٌغٜٛ

اٌششػ
أوضش ِٓ  1000وُ .
رمً وضبفزٗ وٍّب إسرفؼٕب ألػٍ. ٝ
يمً اٌؼغؾ اٌغٌٕ ٜٛظف ليّزٗ ٌىً إسرفبع  5,5وُ ؽز ٝيٕؼذَ رمشيجبً ف ٝاٌـجمبد اٌؼٍيب ِٓ اٌغالف اٌغ. ٜٛ
ٔغجخ ٚعٛدٖ ثبٌؾغُ ف ٝاٌٛٙاء اٌغٜٛ
اٌغبص
♥غبص إٌيزشٚعيٓ

 ِٓ %78ؽغُ اٌٛٙاء

[

♥غبص األوغيغيٓ

 ِٓ %21ؽغُ اٌٛٙاء

[

𝟒
𝟓
𝟏
𝟓

ؽغُ اٌٛٙاء رمشيجبً ]
ؽغُ اٌٛٙاء رمشيجبً ]

 %1أّ٘ٙب ( ٘يذسٚعيٓ – ٘يٍي – َٛأسع – ْٛوشيجزْٛ
♥ غبصاد أخش ٜػئيٍخ رىبد ال رزؼذ ٜفِ ٝغّٛػٙب
– صيِٕ ْٛغ وّيبد ِزغيشح ِٓ ثخبس اٌّبء – صبٔ ٝأوغيذ اٌىشث – ْٛاألٚص. ) ْٚ
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♣ ٚيالؽظ أْ ٔ :غجخ األوغغيٓ رمً وٍّب إسرفؼٕب ألػٌٍ ٝزٌه يؾذس إخزٕبق ٌإلٔغبْ ػٕذ اإلسرفبػبد اٌشب٘مخ .

فوائد الغالف الجوى
 -1التوافر  :اٌٛٙاء اٌغِ ٜٛزٛافش ٌغّيغ اٌىبئٕبد اٌؾيخ د ْٚرّييض أ ٚعيـشح ٌىبئٓ ػٍ ٝآخش .
 -2قرب األكسجين والنيتروجين من سطح األرضٚ :رٌه ٌىجش وضبفزّٙب ؽيش أْ األوغغيٓ الصَ ٌٍزٕفظ ٚاإلؽزشاق ٚإٌيزشٚعيٓ الصَ
ٌغزاء إٌجبد ٚيٍـف ِٓ ؽذح األوغغيٓ ف ٝػٍّيخ اإلؽزشاق .
 -3قلة ذوبان األكسجين فى الماء :ؽز ٝاليزٚة ف ٝاٌغالف اٌّبئٌ ٝألسع ٚؽز ٝرغزّش اٌؾيبح ٌٍٕجبربد ٚاٌؾيٛأبد اٌّبئيخ ثٛاعـخ إٌغجخ
اٌؼئيٍخ ِٓ األوغغيٓ اٌزائجخ فِ ٝيبٖ اٌجؾبس ٚاألٔٙبس ٚاٌّؾيـبد ٚغيش٘ب .
 -4إمتصاص األكسجين لألشعة فوق البنفسجية :اٌمبدِخ ِٓ اٌشّظ ػٕذ إسرفبع  2وُِٓ عـؼ اٌجؾش ٚثزٌه ٔزم ٝػشس٘ب .
♣ كما أن جزء من األكسجين يتحول إلى األوزونِىٔٛبً ؿجمخ األٚصٛٔٚعفيش(ؿجمخ األٚص ٝ٘ٚ )ْٚرم ٝاٌجششيخ ِٓ ِخبؿش األشؼبػبد
اٌىٔٛيخ ٚرؤصيش٘ب اٌؼبسػٍ ٝؽيبح اإلٔغبْ .

♣ أسباب تآكل طبقة األوزون ♣
♥ رزؼشع ؿجمخ األٚص ْٚؽبٌيبً ٌٍزآوً ٚاٌزّضق ٚػذَ اإلٌزئبَ ٚؽذٚس ِبيغِّ ٝغبصاً ثضمٛة األٚصٚ ْٚلذ رجيٓ أْ عجت رٌه يشعغ إٌ: ٝ
 -2إٔزبط اٌّجيذاد ٚاٌّؼـشاد اٌؾبٍِخ ٌغبصاد ػبٌيخ اٌزـبيش .
 -1رىشاس طؼٛد ٘ٚجٛؽ اٌـبئشاد إٌفبصخ .
 -3وضشح إؿالق اٌظٛاسيخ اٌز ٝرؾًّ األلّبس اٌظٕبػيخ ٚعفٓ اٌفؼبء .
 -5اإلحتراق الدائم لمعظم الشهب  :لجً ٚطٌٙٛب إٌ ٝاألسع ثغجت اٌغّه اٌىجيش ٌٍغالف اٌغ. ٜٛ
 -6أحزمة فان ألن المغناطيسية  ٝ٘ :أؽضِخ ِشؾٔٛخ ثغغيّبد األشؼخ اٌىٔٛيخ ٚرؾيؾ ثبألسع ػٍ ٝإسرفبػبد ِزجبيٕخ ٚرؾّيٕب ِٓ خـش٘ب .

 -2الغالف المائى
♣ اٌغالف اٌّبئ ٛ٘ : ٝاٌّيبٖ اٌّٛعٛدح ف ٝاٌجؾبس ٚاٌّؾيـبد ٚاألٔٙبس ٚاٌجؾيشاد ٚاٌز ٝرغـ ِٓ %72 ٝعٍّخ ِغبؽخ عـؼ األسع ،
ثبإلػبفخ ٌٍّيبٖ األسػيخ اٌز ٝرّأل اٌفغٛاد اٌجيٕيخ ف ٝاٌزشثخ ٚاٌظخٛس اٌّٛعٛدح ف ٝثبؿٓ األسع .
♣ ٔشؤح اٌغالف اٌّبئ -1 : ٝثؼذ رى ْٛاٌيبثغخ ٚأصٕبء رى ْٛاٌغالف اٌٛٙائ ٝأخزد وّيبد ٘بئٍخ ِٓ ثخبس اٌّبء ف ٝاٌزىضف اٌشذيذ ِؾذصخ أِـبسًا
غضيشح ٚ ( .ثخبس اٌّبء ٘زا ِٛعٛد أطالً ٔزيغخ اٌضٛساد اٌجشوبٔيخ اٌمذيّخ)  -2 .أخزد ٘زٖ األِـبس اٌغضيشح رّٕٙش ػٍ ٝاٌيبثغخ ٌزّالً اٌفغٛاد
ٚاٌضغشاد ٚاألؽٛاع اٌؼخّخ اٌز ٝوبٔذ لذ رشىٍذ ػٍ ٝعـؾٙب أصٕبء رظٍجٙب ٚرؾغش٘ب ِىٔٛخ اٌغالف اٌّبئ. ٝ
♣ ِغز ٜٛعـؼ اٌجؾش ِ ٛ٘ :غز ٜٛعـؼ اٌّبء ف ٝاٌجؾبس اٌّفزٛؽخ ٚاٌّؾيـبد ٚاٌز ٜيؾيؾ ثبٌىشح األسػيخ ِٓ عّيغ اٌغٙبد .
♣أّ٘يزٗ ِ :زؼبسف ػٍيٗ دٌٚيبً ؽيش رٕغت إٌيٗ إسرفبػبد اٌظٛا٘ش اٌـٛثٛغشافيخ اٌّخزٍفخ وبٌغجبي ٚاٌغٛٙي ٚاٌٙؼبة ٚاٌٛديبْ ٚغيش٘ب .

 -3اٌمششح األسػيخ
 -4اٌٛشبػ

 -1اٌغّه  12 – 8 :وُ رؾذ اٌجؾبس ٚاٌّؾيـبد  60 ،وُ ف ٝاٌمبساد  -2 .اٌؾبٌخ  :ف ٝؽبٌخ ِٓ اٌزٛاصْ اٌذائُ .
 -3اٌزىٛيٓ :رزى ِٓ ْٛطخٛس سعٛثيخ ٔٚبسيخ ِٚزؾٌٛخ  -4 .اٌزمغيُ  :رٕمغُ إٌ : ٝلششح ِؾيـيخ ٚ ،لششح لبسيخ .
♣ يى ْٛاٌٛشبػ أوضش ِٓ  ِٓ %80ؽغُ طخٛس األسع .
 -1اٌغّه  2900 :وُ .
 -2اٌزىٛيٓ  :يزى ْٛاٌٛشبػ ِٓ أوبعيذ اٌؾذيذ ٚاٌّبغٕغيٚ َٛاٌغٍيى. ْٛ
 -3اٌؾبٌخ  :اٌٛشبػ طٍذ ِبػذا اٌغضء اٌؼٍ ٜٛاٌز ٜيزى ِٓ ْٛطخٛس ٌذٔخ ِبئؼخ .

اٌٛشبػ اٌغفٍٝ

اٌٛشبػ اٌؼٍٜٛ

اٌغّه  2550 :وُ .
اٌزىٛيٓ  :يزىِٓ ْٛ
طخٛس طٍذح .

-1اٌغّه  350 :وُ  -2 .اٌزىٛيٓ  :يزى ِٓ ْٛطخٛس ٌذٔخ ِبئؼخ رزظشف
رظشف اٌغٛائً رؾذ ظشٚف خبطخ ِٓ اٌؼغؾ ٚاٌؾشاسح ٚرغّؼ ثئٔزشبس
دٚاِبد ريبساد اٌؾًّ فيٙب ٚاٌز ٝرغبػذ ػٍ ٝؽشوخ اٌمبساد فٛلٙب .

ٌ -5ت األسع
(إٌٛاح)

-1اٌمـش  :يجٍغ لـش ٌت األسع  3486وُ .
𝟏
𝟑

 -2اٌؾغُ :

𝟏
𝟔

حجى األرض .

 -3انكتهت :
o
 -5درجت انحرارة  :تسيذ عٍ  5000و  -6 .انتقسيى  :يُقسى إنً نب خبرجً ونب داخهً وقذ تى رنك بىاسطت انُتبئج
كتهت األرض .

 -4انضغط  :كبير جذاً يصم نًالييٍ ضغط جىي .

انتً حصم عهيهب انعهًبء يٍ تحهيههى نهًىجبث انتً تُتشر فً جىف األرض عُذ حذوث انسالزل .
 -7أصم انًجبل انًغُبطيسً نألرض  :سببّ ترتيب رراث انحذيذ فً إتجبِ يعيٍ فً نب األرض انخبرجً انًُصهر
َتيجت دوراٌ األرض حىل َفسهب .
اٌٍت اٌخبسعٝ

اٌٍت اٌذاخٍ( ٝاٌّشوض)ٜ

انسًك  2100 :كى .

انسًك  1350 :كى .

انتكىيٍ  :يتكىٌ يٍ يصهىر انحذيذ وانُيكم وانكروو .

اٌزىٛيٓ  :يزى ِٓ ْٛطخٛس طٍجخ .

انضغط  3 :يهيىٌ ضغط جىي .

اٌؼغؾ  :أػٍ ٝثىضيش ِٓ اٌٍت اٌخبسع. ٝ

انكثبفت  10 :جى  /سى. 3

اٌىضبفخ  14:عُ  /عُ. 3
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التراكيب الجيولوجية فى صخور القشرة األرضية
♣ عٛف ٔذسط اٌزشاويت اٌغيٌٛٛعيخ ف ٝوً ِٓ  :اٌظخٛس اٌشعٛثيخ ٚ ،اٌظخٛس إٌبسيخ .
أٚالً
1

2

3

Mr \ Hassan Metwally

♣ ِٓ اٌّخـؾ اٌغبثك يزؼؼ أْ اٌزشاويت اٌغيٌٛٛعيخ ف ٝاٌظخٛس اٌشعٛثيخ رٕمغُ إٌ 3 ٝأٔٛاع ٘: ٝ
 -2رشاويت اٌزجٍٛس ٚاٌزؾٛي
 -1رشاويت أٌٚيخ

 -3رشاويت صبٔٛيخ (رىزٔٛيخ) .

 -1اٌزشاويت األٌٚيخ
♣ ٘ ٝاألشىبي اٌز ٝرزخٍف ثبٌظخٛس رؾذ رؤصيش ػٛاًِ ِٕبخيخ ٚثيئيخ خبطخ (ِضً اٌغفبف ٚاٌؾشاسح ٚرؤصيش اٌشيبػ ٚاٌزيبساد اٌّبئيخ ٚغيش٘ب)
ٚثذ ْٚأ ٜرذخً يزوش ِٓ عبٔت اٌمٚ ٜٛاٌؾشوبد األسػيخ ِٚ .ضبي رٌه (أٔٛاع اٌزشاويت األٌٚيخ) :

♣ اٌزـجك اٌّزمبؿغ  -اٌزذسط اٌـجم - ٝػالِبد إٌيُ  -اٌزشممبد اٌـيٕيخ ٚغيش٘ب  ٝ٘ٚرٕزشش ف ٝطخٛس اٌمششح األسػيخ خبطخ اٌشعٛثيخ
 -2رشاويت اٌزجٍٛس ٚاٌزؾٛي
♣ ٘ ٝرشاويت لذ رى ْٛرىزٔٛيخ األطً أ ٚأٌٚيخ األطً أ ٚرذاخً ثيٓ اإلصٕيٓ ِؼبً ٚ ،رٕفشد ثٙب ٔٛػيخ ِؼيٕخ ِٓ طخٛس اٌمششح األسػيخ .
♣ رزّضً ٘زٖ اٌزشاويت ف ٝرشريت اٌّؼبدْ ف ٝاٌظخش راد خظبئض ٚأشىبي ِؼيٕخ ف ٝإرغب٘بد ِؾذدح أصٕبء رجٍش اٌظخش ٚرؾ. ٌٗٛ

 -3اٌزشاويت اٌزىزٔٛيخ (اٌضبٔٛيخ)
♣ إْ طخٛس اٌمششح األسػيخ خبطخ اٌشعٛثيخ ِٕٙب ال يجم ٝػٍ ٝاٌؾبٌخ اٌزٔ ٝشؤد ػٍيٙب ػٕذ رىٙٔٛب ٌٚىٕٙب رزؼشع دائّبً ٚ ِٓٚلذ آلخش ٌمٜٛ
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داخٍيخ ٚخبسعيخ ِٓ ٔٛع ِب رغؼٍٙب رزخز أٚػبػبً ٚأشىبالً عذيذح ٘ٚ ،زٖ األشىبي رغّ ٝاٌزشاويت اٌغيٌٛٛعيخ رىزٔٛيخ األطً ( اٌضبٔٛيخ ) :
♣ اٌزشاويت اٌضبٔٛيخ (اٌزىزٔٛيخ)  ٝ٘ :اٌزشممبد ٚاٌزظذػبد اٌؼخّخ ٚاإلٌزٛاءاد اٌؼٕيفخ اٌز ٝوضيشاً ِبٔشا٘ب رش ٖٛطخٛس اٌمششح األسػيخ أصٕبء
ليبِٕب ثشؽالرٕب اٌغيٌٛٛعيخ ٌٍّٕبؿك اٌغجٍيخ ٚاٌظؾشاٚيخ .
♣ يشعغ اٌغجت ف ٝرغّيخ اٌزشاويت اٌضبٔٛيخ ثبٌزشاويت اٌزىزٔٛيخ إٌ ٝوٙٔٛب ثٕيبد رىٔٛذ ثفؼً اٌم ٜٛإٌّجؼضخ ِٓ ثبؿٓ األسع (اٌم ٜٛاٌذاخٍيخ)
ٚيزغجت ػٕٙب :
عـ) صؽضؽخ اٌمبساد ٚؽشوزٙب ؽٛي ثؼؼٙب اٌجؼغ .
أ ) ؽذٚس اٌضالصي ة) ٘يبط اٌجؾبس ٚاٌّؾيـبد ٚرمذَ ِيب٘ٙب أٚإٔؾغبس٘ب ػٓ اٌيبثغخ
عـ) اٌفٛاطً .
ة) اٌفٛاٌك
♣ أٔٛاع اٌزشاويت اٌزىزٔٛيخ (اٌضبٔٛيخ)  :أ) اٌـيبد (اٌضٕيبد )

أ ) اٌـيبد (اٌضٕيبد)
♣  -1رؼشيف اٌـيخ  ٝ٘ :إٔضٕبء يؾذس ٌظخٛس اٌمششح األسػيخ ٚلذ رى ْٛثغيـخ أ ٜصٕيخ ٚاؽذح ٚغبٌجبً ِبرىِ ْٛىٔٛخ ِٓ ػذح صٕيبد ِزظٍخ ٝ٘ٚ
رٕشؤ غبٌجبً ٔزيغخ رؼشع عـؼ اٌمششح األسػيخٌم ٜٛػغؾ  .رؼزجش اٌـيبد ِٓ أُ٘ أٔٛاع اٌزشاويت اٌغيٌٛٛعيخ رىزٔٛيخ األطً
♣  -2أّ٘يخ اٌـيبد ٌٍ :ـيبد أّ٘يخ خبطخ ف ٝػٍُ اٌغيٌٛٛعيب ألٔٙب رشىً اٌّىبِٓ (اٌّظبيذ) اٌز ٝيزغّغ فيٙب صيذ اٌجزشٚي اٌخبَ ٚاٌخبِبد
اٌّؼذٔيخ ٚاٌّيبٖ اٌغٛفيخ .
♣  -3أِبوٓ ٚعٛد اٌـيبد  :رٛعذ ثظٛسح أوضش ٚػٛؽبً ف ٝاٌظخٛس اٌشعٛثيخ ألٔٙب رظٙش ػٍ ٝشىً ؿجمبد رخزٍف ف ٝعّىٙب ٚإِزذاد٘ب ف ٝاٌـجيؼخ
♣  -4اٌخظبئض اٌغيٌٛٛعيخ ٌٍـيبد :
أ ) رشغً ِغبؽبد ِزجبيٕخ ِٓ اٌمششح األسػيخ رزشاٚػ ثيٓ ثؼؼخ أِزبس ٚػششاد اٌىيٍِٛزشاد اٌّشثؼخ ف ٝإٌّـمخ اٌٛاؽذح .
ة) الرٛعذ اٌـيبد ِٕفشدح ف ٝاٌـجيؼخ إر أْ اٌغبٌجيخ اٌؼظِّٕٙ ٝب يظبؽجٙب اٌىغٛس ٚاٌزشممبد .
ط) ٔبدساً ِبرٛعذ اٌـيبد أ ٚرغزّش ف ٝاٌـجيؼخ فٔ ٝظُ ٚأشىبي صبثزخ ؽيش يشعغ عجت رٌه إٌ ٝأْ اٌـيبد غبٌجبً ِبرؼبٔ ِٓ ٝرىشاس اٌـ. ٝ
♣ ٚ -5طف اٌـيبد (اٌؼٕبطش اٌزشويجيخ األعبعيخ ٌٙب)  :رٛطف اٌـيبد ػٍ ٝإخزالف أؽغبِٙب ٚأٔٛاػٙب ثؤسثؼخ ػٕبطش ٘: ٝ
اٌّغز ٜٛاٌّؾٛسٚ ٜاٌغٕبؽيٓ ٚاٌّؾٛس ٚاٌٛاعٙزيٓ :
ػٕظش اٌـيخ

أ ) اٌّغز ٜٛاٌّؾٛسٜ
ة) عٕبؽي اٌـيخ
ط) اٌّؾٛس
د ) ٚاعٙزب اٌـيخ

اٌزؼشيف
♣ ٘ ٛاٌّغز ٜٛاٌز ٜيمغُ اٌـيخ ثىً ؿجمبرٙب اٌّخزٍفخ إٌٔ ٝظفيٓ ِزّبصٍيٓ ِٚزشبثٙيٓ رّبِبً ِٓ عّيغ اٌٛع. ٖٛ
♣ ّ٘ب وزٍز ٝاٌظخٛس اٌّٛعٛدريٓ ػٍ ٝعبٔج ٝاٌّغز ٜٛاٌّؾٛسٌٍ ٜـيخ .
♣ ٘ ٛاٌخؾ اٌ ّٝ٘ٛإٌبرظ ِٓ رمبؿغ اٌّغز ٜٛاٌّؾٛسٌٍ ٜـيخ ِغ أ ٜعـؼ ِٓ أعـؼ ؿجمبرٙب اٌّخزٍفخ .
♥ الؽظ أْ  :اٌـيخ رؾز ٜٛػبدح ػٍ ٝأوضش ِٓ ؿجمخ ِـٛيخ ٌٚىً ٚاؽذح ِٕٙب ِؾٛس٘ب اٌخبص ثٙب ٌ ،زٌه فئْ
اٌّغز ٜٛاٌّؾٛسٌٍ ٜـيخ الثذ أْ يى ْٛشبِالً ٌٙزٖ اٌّؾبٚس عّيؼٙبً .
♣ ّ٘ب عضئ ٝاٌـيخ األِبِٚ ٝاٌخٍف ٝإرا ِبٔظشٔب إٌ ٝاٌـيخ ف ٝاإلرغبٖ اٌؼّٛد ٜػٍِ ٝغزٛا٘ب اٌّؾٛس. ٜ

♣  -6رظٕيف اٌـيبد  :يزُ رظٕيف اٌـيبد ػٍ ٝأعبط  :أ ) األٚػبع اٌز ٝرزخز٘ب اٌؼٕبطش اٌزشويجيخ ٌٍـيخ ف ٝاٌـجيؼخ .
ة) اٌّظٙش اٌز ٜرٕىشف ػٍيٗ اٌـيبد ف ٝاٌؾمً .
ط) ٔٛػيخ ٚؿجيؼخ اٌم ٜٛاٌزىزٔٛيخ اٌز ٝأصشد ػٍ ٝطخٛس اٌمششح األسػيخ أصٕبء ػٍّيخ
اٌـ ٝاٌّيىبٔيىيخ ٚ،رظٕف اٌـيبد ثجغبؿخ إٌ ٝؿيبد ِؾذثخ ٚؿيبد ِمؼشح .
♣  -7أشىبي اٌـيبد  :سغُ أْ اٌـيبد ٌٙب أشىبالً ػذيذح إال أْ اٌـيبد اٌّؾذثخ ٚاٌّمؼشح ٘ ٝأوضش٘ب إٔزشبساً ف ٝطخٛس اٌمششح األسػيخ .
♣ ػٕذ اٌّمبسٔخ ثيٓ اٌـيخ اٌّؾذثخ ٚاٌـيخ اٌّمؼشح ٔىزف ٝثشعُ والً ِّٕٙب ِغ وزبثخ اٌجيبٔبد وبٍِخ ػٍ ٝاٌشعُ .

ة) اٌفٛاٌك
♣ رؼشيف اٌفٛاٌك  ٝ٘ :وغٛس ٚرشممبد ف ٝاٌىزً اٌظخشيخ اٌز ٝيظبؽجٙب ؽشوخ ٔغجيخ ٌٍظخٛس اٌّٙشّخ ػٍ ٝعبٔجِ ٝغز ٜٛاٌىغش ٚ ،رى٘ ْٛزٖ
اٌؾشوخ إِب إٔزمبٌيخ أ ٚدٚسأيخ أ ٚإٔزمبٌيخ دٚسأيخ ِؼبً ٚ .اٌفٛاٌك ٚاؽذح ِٓ أُ٘ اٌزشاويت اٌزىزٔٛيخ األطً .
♣ اٌؼٕبطش اٌزشويجيخ ٌٍفبٌك (أعضاء اٌفبٌك) ٌٍ :فٛاٌك ػٕبطش رشويجيخ وّب ٌٍـيبد أّ٘ٙب :
♣ ِغز ٜٛاٌفبٌك  ٛ٘ :رٌه اٌّغز ٜٛاٌز ٜرزؾشن ػٍي عبٔجيٗ اٌىزً اٌظخشيخ ثؾشوخ ٔغجيخ رٕزظ ػٕٙب إصاؽخ ٚاٌز ٝرزؾذد ِٕٙب ٔٛػيخ اٌفبٌك عٛاء
وبْ ػبديبً أِ ٚؼىٛعبً .
♣ ط  :ويف يّىٓ ِؼشفخ ٔٛػيخ اٌفبٌك ؟ يغت أٚالً أْ ٔؾذد اإلرغبٖ اٌز ٜرؾشوذ فيٗ ِغّٛػخ ِٓ اٌظخٛس اٌّٛعٛدح ػٍ ٝأؽذ عبٔجِ ٝغزٜٛ
اٌفبٌك ثبٌٕغجخ إلرغبٖ ؽشوخ ٔفظ ٘زٖ اٌّغّٛػخ اٌظخشيخ ػٍ ٝاٌغبٔت اآلخش ٚ .ػٍ٘ ٝزا األعبط يّىٓ رمغيُ ٚرؼشيف اٌفٛاٌك وّب يٍ: ٝ

ٔٛع اٌفبٌك
 -1اٌفبٌك اٌؼبدٜ
 -2اٌفبٌك اٌّؼىٛط
 -3اٌفبٌك اٌذعش (اٌضؽف)ٝ
 -4اٌفبٌك اٌجبسص(اٌغبرش)
 -5اٌفبٌك اٌخغف( ٝاٌخٕذل)ٝ

اٌزؼشيف
♣ ٘ ٛاٌىغش إٌبرظ ػٓ اٌشذ ٚاٌز ٜرزؾشن ػٍِ ٝغزٛاٖ طخٛس اٌؾبئؾ اٌؼٍ ٜٛإٌ ٝأعفً ثبٌٕغجخ ٌظخٛس
اٌؾبئؾ اٌغفٍ. ٝ
♣ ٘ ٛاٌىغش إٌبرظ ػٓ اٌؼغؾ ٚاٌز ٜرزؾشن ػٍِ ٝغزٛاٖ طخٛس اٌؾبئؾ اٌؼٍ ٜٛإٌ ٝأػٍ ٝثبٌٕغجخ ٌظخٛس
اٌؾبئؾ اٌغفٍ. ٝ
♣ ٘ ٛأؽذ أٔٛاع اٌفٛاٌك اٌّؼىٛعخ اٌز ٝيى ْٛفيٙب ِغز ٜٛاٌفبٌك أفم ٝرمشيجبً (أ ٜلٍيً اٌّيً) .
♣ يغّ ٝاٌفبٌك اٌذعش ثبٌفبٌك اٌضؽف : ٝألْ طخٛسٖ اٌّٙشّخ رضؽف أفميبً رمشيجبً ثّغبفخ ِب ػٍِ ٝغز ٜٛاٌفبٌك .
♣ ػجبسح ػٓ فبٌميٓ ػبدييٓ رزؤصش ثّٙب اٌظخٛس ٚيزؾذاْ ف ٝطخٛس اٌؾبئؾ اٌغفٍ. ٝ
♣ ػجبسح ػٓ فبٌميٓ ػبدييٓ رزؤصش ثّٙب اٌظخٛس ٚيزؾذاْ ف ٝطخٛس اٌؾبئؾ اٌؼٍ. ٜٛ
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ثؼغ اٌظٛا٘ش اٌز ٝرظبؽت اٌفٛاٌك
-1
-2
-3
-4

ٚعٛد فزبد ٌٍظخٛس اٌّٙشّخ راد أشىبي خبطخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌفبٌك .
إٔظمبي عٛأت اٌفبٌك ِغ ٚعٛد خـٛؽ ِٛاصيخ ٌؾشوخ اٌظخٛس ػٍِ ٝغز ٜٛعبٔج ٝاٌفبٌك .
رشعيت ِؼبدْ ِضً اٌىبٌغيذ ٔزيغخ طؼٛد ِيبٖ ِؼذٔيخ ف ٝاٌشمٛق ػٍ ٝؿٛي ِغز ٜٛاٌفبٌك ٚ ،أؽيبٔبً رزٛاعذ خبِبد ِؼذٔيخ لذ رى ْٛراد ليّخ
إلزظبديخ ِضً إٌّغٕيض ٚإٌؾبط ٚاٌمظذيش .
رظبػذ ِيبٖ ٔٚبفٛساد عبخٕخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌفبٌك وّب ف : ٝػي ْٛؽٍٛاْ ٚ ،اٌؼيٓ اٌغخٕخ ػٍ ٝاٌغبؽً اٌغشثٌ ٝخٍيظ اٌغٛيظ ٚ ،ؽّبَ
فشػ ْٛػٍ ٝاٌغبؽً اٌششلٌ ٝخٍيظ اٌغٛيظ .
♣ ٚيالؽظ أْ  :اٌىضيش ِٓ اٌـيبد ٚاٌفٛاٌك رظٙش ف ٝاٌظخٛس إٌبسيخ ٚاٌجشوبٔيخ ٚاٌّزؾٌٛخ ٌٚىٕٙب رى ْٛألً ٚػٛؽ ًب ِٓ رٍه اٌز ٝرظٙش
ف ٝاٌظخٛس اٌشعٛثيخ ٚيشعغ عجت رٌه إٌ ٝاٌـبثغ اٌـجبلٌٍ ٝظخٛس اٌشعٛثيخ .

عـ) اٌفٛاطً
♣ رؼشيف اٌفٛاطً  ٝ٘ :وغٛس ِزٛاعذح ف ٝاٌظخٛس اٌّخزٍفخ إٌبسيخ ٚاٌشعٛثيخ ٚاٌّزؾٌٛخ ٌٚىٓ ثذ ْٚأيخ إصاؽخ ٌٍظخٛس اٌّٙشّخ .
 ٝ٘ٚرشاويت عيٌٛٛعيخ ِٓ إٌٛع اٌزىز. ٝٔٛ
♣ اٌّغبفخ ثيٓ اٌفٛاطً ♣
♣ ٚعذ أْ اٌّغبفخ ثيٓ وً فبطً ٚآخش رخزٍف ِٓ ػذح عٕزيّزشاد إٌ ٝػششاد األِزبس .
 -3ؿشيمخ إعزغبثخ اٌظخش ٌٍم ٜٛاٌّؤصشح ػٍيٗ .
 -2عّه اٌظخش
♣ اٌؼٛاًِ اٌز ٝرزٛلف ػٍيٙب اٌّغبفخ ثيٓ اٌفٛاطً ٛٔ -1 :ع اٌظخش
♣ أّ٘يخ اٌفٛاطً  :إعزفبد لذِبء اٌّظشييٓ ِٓ ٚعٛد اٌفٛاطً ف ٝاٌظخٛس ف ٝثٕبء ِؼبثذُ٘ ِٚمبثشُ٘ ٚوزٌه ف ٝػًّ اٌّغالد ٚرٌه ثؼذ دساعزُٙ
اٌزفظيٍيخ ٌٕظبَ رٛاعذ اٌفٛاطً ِٚؼشفخ إرغبٖ اٌؼغٛؽ اٌز ٝأصشد ػٍ ٝػٍ٘ ٝزٖ اٌظخٛس .

صبٔيبً  :اٌزشاويت اٌغيٌٛٛعيخ ف ٝاٌظخٛس إٌبسيخ

أ ) أشىبي اٌظخٛس إٌبسيخ اٌّزذاخٍخ
( ِزذاخالد اٌظخٛس إٌبسيخ )

ة) أشىبي اٌظخٛس إٌبسيخ اٌجشوبٔيخ
(اٌغـؾيخ)
 -1اٌـفٛػ اٌجشوبٔيخ
( اٌؾجبي ٚاٌٛعبئذ)

 -1اٌظخٛس اٌؼشليخ
 -2اٌغذد اٌّٛاصيخ
 -3اٌمجبة [ ( ِؼذٌٚخ  -الوٌٛيش ) ِ ( ،مٍٛثخ ٌٛ -ثٌٛيش ) ]

 -2اٌّٛاد اٌفزبريخ إٌبسيخ
( اٌجشيشيب اٌجشوبٔيخ –
اٌشِبد اٌجشوبٔ) ٝ

♣ رٕمغُ ٌٕٛػيٓ ّ٘ب :

أ ) أشىبي اٌظخٛس إٌبسيخ اٌّزذاخٍخ (أشىبي ِزذاخالد اٌظخٛس إٌبسيخ ) :

 ِٓٚأِضٍزٙب ِبيٍ: ٝ

 -1اٌظخٛس اٌؼشليخ  ٝ٘ :رشاويت ِٓ اٌظخٛس إٌبسيخ اٌّزذاخٍخ سأعيبً ف ٝاٌظخٛس اٌّزٛاعذح ؽٌٙٛب ِىٔٛخ ػشق لبؿغ .
 -2اٌغذد اٌّٛاصيخ  ٝ٘ :رشاويت ِٓ اٌظخٛس إٌبسيخ اٌّزذاخٍخ أفميبً ثظٛسح ِٛاصيخ ألعـؼ اٌظخٛس اٌز ٝرمغ أػال٘ب أ ٚأعفٍٙب .
 -3اٌمجبة ٛٔ ٝ٘ٚ :ػبْ  :أ ) اٌالوٌٛيش (اٌمجبة اٌّؼذٌٚخ)  :رزى ْٛػٕذِب رظؼذ اٌّغّب ألػٍ ٝخالي فزؾخ ػيمخ ف ٝاٌـجمبد ٚرى ْٛاٌّغّب ػبٌيخ
اٌٍضٚعخ فال رٕزشش أفميبً ثيٓ اٌـجمبد ٌٚىٓ رزغّغ ٚرؼغؾ ػٍِ ٝبيؼٍ٘ٛب ِٓ اٌـجمبد ِىٔٛخ لجخ (الوٌٛيش) .
ة) اٌٍٛثٌٛيش (األؿجبق – اٌمجبة اٌّمٍٛثخ)  :رزى ْٛػٕذِب رظؼذ اٌّغّب ألػٍ ٝخالي فزؾخ ػيمخ ف ٝاٌـجمبد ٚرى ْٛاٌّغّب
لٍيٍخ اٌٍضٚعخ فزؼغؾ ػٍ ٝاٌـجمبد اٌٛالؼخ أعفٍٙب ِىٔٛخ لجخ ِمٍٛثخ (ٌٛثٌٛيش) أ ٚؿجك .

ة) أشىبي اٌظخٛس إٌبسيخ اٌجشوبٔيخ (اٌغـؾيخ)
♣ رٕمغُ ٌٕٛػيٓ ّ٘ب  -1 :اٌـفٛػ اٌجشوبٔيخ ٝ٘ :اٌّٛاد إٌّظٙشح ( اٌالفب ) اٌز ٝطؼذد ٌغـؼ األسع ػٓ ؿشيك ف٘ٛبد اٌجشاويٓ أ ٚاٌشمٛق
ٚأزششد ػٍ ٝاٌغـؼ صُ ثشدد ثغشػخ ػٕذ ِالِغزٙب اٌٛٙاء أِ ٚيبٖ اٌجؾش ٌزٌه يىٔ ْٛغيغٙب
صعبع ٝغيش ِزجٍش  ٝ٘ٚ .رٕزشش فِ ٝغبؽبد وجيشح أ ٚرزشاوُ ٌيظً عّىٙب إٌِ ٝئبد األِزبس .
♣ أشىبي اٌـفٛػ اٌجشوبٔيخ :يزشىً عـؾٙب ثؤشىبي ػذيذح ثؼؼٙب يؤخز شىً اٌؾجبي أ ٚشىً اٌٛعبئذ
 -2اٌّٛاد اٌفزبريخ إٌبسيخ  :يٛعذ ٔٛػبْ ِٕٙب ّ٘ب :
أ )اٌجشيشيب اٌجشوبٔيخ ٝ٘ :اٌّٛاد إٌبرغخ ِٓ رىغيش ِٛاد أػٕبق اٌجشاويٓ ػٕذ صٛسح اٌجشوبْ
ٚرى ْٛػٍ ٝشىً لـغ طخشيخ ؽبدح اٌضٚايب .
ة)اٌشِبد اٌجشوبِٔٛ ٛ٘ : ٝاد ِفززخ دليمخ عذاً رٛعذ ؽٛي اٌجشوبْ أ ٚرؾٍّٗ اٌشيبػ ٌيزشعت
ف ٝأعضاء أخش ٜلبسيخ أ ٚثؾشيخ .
♣ الؽظ أْ  :اٌّخشٚؽ اٌجشوبٔ : ٝلذ يزى ِٓ ْٛاٌـفٛػ اٌجشوبٔيخ ٚاٌّٛاد اٌّفززخ .
5
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♣ رسومات الباب األول ♣
اٌمششح األسػيخ

اٌٛشبػ

اٌٍت اٌخبسعٝ

اٌٍت اٌذاخٍٝ
اٌزشممبد اٌـيٕيخ

اٌمششح األسػيخ

اٌٛشبػ
اٌٍت
ػالِبد إٌيُ
ٔظف لـش األسع
لـبع ف ٝاٌىشح األسػيخ (ِىٔٛبد وٛوت األسع)

اٌزـجك اٌّزمبؿغ
أِضٍخ اٌزشاويت اٌغيٌٛٛعيخ األٌٚيخ
(اٌزشممبد اٌـيٕيخ – ػالِبد إٌيُ – اٌزـجك اٌّزمبؿغ )

صٕيبد ٚفبٌك ِؼىٛط

اٌّغز ٜٛاٌّؾٛسٜ
اٌّؾٛس
عٕبػ

ٚاعٙخ اٌـيخ

عٕبػ
اٌّؾٛس
اٌّغز ٜٛاٌّؾٛسٜ

ٚاعٙخ اٌـيخ

ِىٔٛبد اٌـيخ ( اٌضٕيخ ) اٌّؾذثخ

ِىٔٛبد اٌـيخ ( اٌضٕيخ ) اٌّمؼشح
6
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 -4اٌفبٌك اٌجبسص (اٌغبرش)  -5 ،اٌفبٌك اٌخغف( ٝاٌخٕذل)ٝ
اٌفبٌك اٌجبسص

اٌفبٌك اٌخٕذلٝ

♣ أشىبي اٌظخٛس إٌبسيخ اٌّزذاخٍخ :
عذد ِٛاصيخ
♣ أٔٛاع اٌؾشوخ ػٍ ٝعبٔجِ ٝغز ٜٛاٌفبٌك ♣

♣ أٔٛاع اٌفٛاٌك  -1 :فبٌك دعش (صؽف)ٝ
طخٛس اٌؾبئؾ اٌؼٍٜٛ

ػشٚق لبؿؼخ

ِغزٜٛ
اٌفبٌك

الوٌٛيش
طخٛس اٌؾبئؾ اٌغفٍٝ

ٌٛثٌٛيش

 -2فبٌك ػبدٜ

عٍغٍخ الخبير  ...ف ... ٝالجيولوجيا والعلوم البيئية
وضيش ِٓ اإلثذاع  ...لٍيً ِٓ اإلعزشعبع

خربة ربع قرن من تدريس اجليولوجيا

أ  /حسن متوىل
 -3فبٌك ِؼىٛط

خجيش اٌزذسيظ ثّذسعز ٝاٌؾغيٕيخ اٌضبٔٛيخ ثٕبد ٚػىبشخ اٌضبٔٛيخ اٌّشزشوخ

7
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أسئلة على الباب األول  :علم الجيولوجيا ومادة األرض
اٌغــــــؤاي
اٌغؤاي األٚي  :اوزت اٌّظـٍؼ اٌؼٍّ ٝاٌذاي ػٍ ٝوً ِٓ اٌؼجبساد اٌزبٌيخ :
 -1اٌؼٍُ اٌز ٜيخزض ثذساعخ اٌؼٛاًِ اٌخبسعيخ ٚاٌذاخٍيخ ٚرؤصيش وً ِّٕٙب ػٍ ٝطخٛس األسع .
 -2ػٍُ يخزض ثذساعخ اٌؼٛاًِ اٌخبسعيخ ٚاٌذاخٍيخ اٌز ٝرؤصش ف ٝاٌمششح األسػيخ .
 -3اٌؼٍُ اٌز ٜيجؾش شىً األسع ِٚؼبٌّٙب اٌـٛثٛغشافيخ اٌّخزٍفخ .
 -4وغش ف ٝطخٛس اٌمششح األسػيخ ٌُ رزؾشن وزً اٌظخٛس ػٍ ٝعبٔجيٗ ثبٌٕغجخ ٌجؼؼّٙب .
 -5رشممبد رؾذس ف ٝاٌظخٛس ثؾيش رضيؼ اٌظخٛس اٌّزغبٚسح .
ِٛ -6اد فزبريخ ثشوبٔيخ ػجبسح ػٓ لـغ طخشيخ راد صٚايب ؽبدح رٕزشش ؽٛي اٌجشوبْ .
 -7فشع اٌغيٌٛٛعيب اٌز ٜيخزض أعبعبً ثذساعخ اٌؼٛاًِ اٌخبسعيخ ٚاٌذاخٍيخ ٚرؤصيش وً ِّٕٙب ػٍ ٝطخٛس ٘زا اٌىٛوت .
 -8اٌؼٍُ اٌز ٜيزٕبٚي عّيغ اٌظٛا٘ش اٌـجيؼيخ اٌزٌٙ ٝب ػاللخ ثبألسع .
 -9فشع ػٍُ اٌغيٌٛٛعيب اٌز ٜيخزض ثذساعخ رؤصيش اٌؼٛاًِ اٌخبسعيخ ٚاٌذاخٍيخ ػٍ ٝعـؼ اٌمششح األسػيخ .
 -10رذاخً ٔبس ٜػٍ ٝشىً لجخ ِمٍٛثخ .
 -11وغٛس ف ٝعّيغ إٔٛاع اٌظخٛس د ْٚؽشوخ أ ٚإصاؽخ .
 -12رذاخً ٔبس ٜؿ ٌٝٛيزمبؿغ ِغ ؿجمبد األسع .
 -13اٌّغز ٜٛاٌز ٜيمغُ اٌضٕيخ إٌ ٝلغّيٓ ِزغبٚييٓ .
 -14اٌخؾ إٌبرظ ِٓ رمبؿغ اٌّغز ٜٛاٌّؾٛسٌٍ ٜـيخ ِغ عـؼ ِٓ أعـؼ ؿجمبرٙب .
 -15اٌّبدح إٌّظٙشح اٌز ٝطؼذد إٌ ٝعـؼ األسع ػٓ ؿشيك ف٘ٛبد اٌجشاويٓ أ ٚاٌشمٛق ٚأزششد ػٍ ٝاٌغـؼ صُ ثشدد
ثغشػخ ثّالِغزٙب اٌٛٙاء أِ ٚيبٖ اٌجؾش .
 -16وغٛس ِزٛاعذح ف ٝاٌظخٛس اٌّخزٍفخ إٌبسيخ ٚاٌشعٛثيخ ٚاٌّزؾٌٛخ ٌٚىٓ ثذ ْٚأيخ إصاؽخ .
 -17وغٛس ِزٛاعذح ف ٝاٌظخٛس اٌّخزٍفخ ثذ ْٚأيخ إصاؽخ .
 -18اٌؼٍُ اٌز ٜيزٕبٚي أشىبي ٚرشاويت اٌظخٛس ٚاٌؾشوبد اٌز ٝرؤصش ػٍ ٝلششح األسع .
 -19اٌّبدح ر ٚدسعخ اٌؾشاسح اٌؼبٌيخ اٌّٛعٛدح ف ٝعٛف األسع ٚاٌز ٝيزىِٕٙ ْٛب اٌظخٛس إٌبسيخ اٌّخزٍفخ .
 -20اٌّٛاد إٌبرغخ ِٓ رىغيش ِٛاد أػٕبق اٌجشاويٓ ػٕذ صٛسح اٌجشوبْ فزى ْٛلـغ طخشيخ ؽبدح اٌضٚايب ػٕذ صٛسح اٌجشوبْ .
 -21ؿجمخ اٌغبص اٌّغئٌٛخ ػٓ ؽّبيخ اٌىبئٕبد اٌؾيخ ِٓ أػشاس األشؼخ فٛق اٌجٕفغغيخ .
 -22ثشٚدح اٌّغّب فِ ٝغز ٜٛإؽذ ٜاٌـجمبد ٚغيش لبؿؼخ ٌٙب .
ِ -23غز ٜٛرٕغت إٌيٗ إسرفبػبد اٌظٛا٘ش اٌـٛثٛغشافيخ اٌّخزٍفخ .
 -24فبٌك يٕشؤ ِٓ ل ٜٛاٌؼغؾ .
 -25فبٌك يى ْٛفيٗ ِغز ٜٛاٌفبٌك أفك رمشيجبً ( أ ٜلٍيً اٌّيً ) .
 -26اٌىغش إٌبرظ ػٓ ل ٜٛشذ ٚاٌز ٜرزؾشن ػٍِ ٝغزٛاٖ طخٛس اٌؾبئؾ اٌؼٍ( ٜٛاٌّؼٍك) إٌ ٝأعفً ثبٌٕغجخ ٌظخٛس اٌؾبئؾ
اٌغفٍ. ٝ
 -27عضئ ٝاٌـيخ األِبِٚ ٝاٌخٍف ٝػٕذ إٌظش إٌيٙب ف ٝاإلرغبٖ اٌؼّٛد ٜػٍِ ٝغزٛا٘ب اٌّؾٛس. ٜ

اٌؼبَ
دٚس صبٔ2012 ٝ
دٚس صبٔ2011 ٝ
دٚس أٚي 2010
دٚس أٚي 2009
دٚس صبٔ2009 ٝ
دٚس أٚي 2007
دٚس أٚي 2006
دٚس أٚي 2004
دٚس صبٔ2004 ٝ
دٚس صبٔ2003 ٝ
دٚس أٚي 2002
دٚس صبٔ2002 ٝ
دٚس صبٔ2000 ٝ
دٚس أٚي 1999
دٚس أٚي 1998
دٚس صبٔ1997 ٝ
دٚس أٚي 1996
دٚس صبٔ1995 ٝ
ِظش  94لذيُ
ِظش  94لذيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ

اٌغؤاي اٌضبٔ : ٝاخزش اإلعبثخ اٌظؾيؾخ ٌىً ِّب يؤر ٝصُ اوزت اإلعبثخ اٌّخزبسح فمؾ ف ٝوشاعخ اإلعبثخ :
 ِٓ -1اٌزشاويت األٌٚيخ ( الوٌٛيش – اٌفٛاطً – ػالِبد إٌيُ ٚاٌزشممبد اٌـيٕيخ – اٌظذٚع )
 -2يؤد ٜرظٍت اٌـفٛػ اٌجشوبٔيخ أ ٚاٌالفب فٛق عـؼ األسع إٌ ٝرىْٛ
( اٌظخٛس إٌبسيخ اٌّزذاخٍخ – اٌظخٛس إٌبسيخ اٌغٛفيخ – اٌظخٛس إٌشيخ خشٕخ اٌزجٍٛس – اٌظخٛس إٌبسيخ صعبعيخ إٌغيظ )
 -3اٌؾجبي ٚاٌٛعبئذ ِٓ األشىبي اٌشبئؼخ ٌٍظخٛس ( اٌشعٛثيخ – اٌجشوبٔيخ – اٌّزؾٌٛخ – اٌغٛفيخ ) .
 -4عّيغ ِبيٍ ِٓ ٝاٌزشاويت اٌغيٌٛٛعيخ األٌٚيخ ِبػذا ( ػالِبد إٌيُ – اٌزذسط اٌـجم – ٝاٌـيبد – اٌزشممبد اٌـيٕيخ ) .
 -5اٌؼٍُ اٌز ٜيخزض ثذساعخ ثمبيب اٌىبئٕبد اٌفمبسيخ ٚاٌالفمبسيخ ٚإٌجبريخ اٌز ٝرزٛاعذ ف ٝاٌظخٛس اٌشعٛثيخ يغّ ٝػٍُ
( اٌّؼبدْ ٚاٌجٍٍٛساد – اٌزشعيت – األؽبفيش اٌمذيّخ – اٌـجمبد ) .
 -6اٌّٛاد اٌّفززخ اٌذليمخ عذاً اٌّٛعٛدح ؽٛي اٌجشوبْ أ ٚلذ رؾٍّٙب اٌشيبػ ٌززشعت ف ٝأعضاء أخش ٜلبسيخ أ ٚثؾشيخ رغّٝ
( اٌجشيشيب اٌجشوبٔيخ – اٌشِبد اٌجشوبٔ – ٝاٌـفٛػ اٌجشوبٔيخ – اٌالفب اٌجشوبٔيخ ) .
 -7يزى ْٛغبٌجبً ِٓ ِٓ اٌؾذيذ ٚإٌيىً ( اٌمششح اٌمبسيخ – اٌمششح اٌّؾيـيخ – اٌٛشبػ – ٌت األسع ) .
 -8يزىضْ ٌت األسع ِٓ ( اٌؾذيذ ٚاٌزؾبط – إٌؾبط – إٌيىً ٚاٌشطبص – اٌؾذيذ ٚإٌيىً )
 -9اٌّىٔٛبد اٌز ٝيزشىً عـؾٙب ثؤشىبي ِخزٍفخ ِضً اٌؾجبي أ ٚاٌٛعبئذ ِّيضح ٌـ
( اٌظخٛس اٌشعٛثيخ – اٌـفٛػ اٌجشوبٔيخ ػٕذ رظٍذ٘ب – اٌظخٛس إٌبسيخ اٌّزذاخٍخ ) .
 -10رزٛاعذ اٌفٛاٌك فِ ٝغّٛػبد ٚأشىبي ِخزٍفخ ٚػٕذِب يى ْٛإرغبٖ اٌّيً ٚاؽذ ف ٝاٌّغّٛػخ فئٔٗ يـٍك ػٍيٙب
( اٌٛٙسعذ – اٌفٛاٌك اٌغٍّيخ – اٌفٛاٌك اٌؼىغيخ – اٌفٛاٌك اٌؾٛػيخ ) .

ٔ -11غجخ غبص األوغغيٓ ف ٝاٌٛٙاء اٌغ ٜٛرّضً ؽٛاٌ ............... ٝؽغُ اٌٛٙاء (

𝟏
𝟐

-

𝟏
𝟎𝟏

-

𝟑
𝟒

-

𝟏
𝟓

)

 -12اٌفبٌك اٌضؽف ٛ٘ ٝاٌفبٌك ( اٌؼبد – ٜاٌّؼىٛط – اٌذعش – اٌجبسص )
 -13يى ْٛاٌؼغؾ اٌغ ٜٛأوجش ِبيّىٓ ػٕذ إسرفبع  ...............ويٍِٛزش ِٓ عـؼ اٌجؾش ( طفش– ) 50 – 25 – 15

دٚس صبٔ2009 ٝ
دٚس أٚي 2009
دٚس أٚي 2008
دٚس أٚي 2008
دٚس صبٔ2006 ٝ
دٚس أٚي 2006
دٚس أٚي 2003
دٚس صبٔ2001 ٝ
دٚس صبٔ1995 ٝ
ِظش  96لذيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
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ث

اٌغؤاي
 -14رجٍغ ليّخ اٌؼغؾ اٌغ ٜٛؽٛأٌ ٝظف ليّزٗ ػٕذ إسرفبع
( عـؼ األسع–  1000ويٍِٛزش –  5,5ويٍِٛزش –  11ويٍِٛزش)
 -15عجً إسرفبػٗ ِ 2000زش فئْ ٘زا اإلسرفبع يٕغت إٌٝ
( عـؼ األسع – عـؼ اٌجؾش – ِٕغٛة ِيبٖ إٌٙش – ِٕغٛة عـؼ ثؾيشح لشيجخ )
 -16يزغجت اٌٍٛثٌٛيش ف ٝرىٛيٓ ( صٕيخ ِؾذثخ – صٕيخ ِمؼشح – فبٌك ػبد – ٜفبٌك ِؼىٛط )
 -17يؾذس اٌفبٌك اٌّؼىٛط ٔزيغخ ل ( ............................................. ٜٛػغؾ ٚشذ ػٍ ٝاٌـجمبد فٔ ٝفظ اٌٛلذ
– ػغؾ ِؤصش ػٍ ٝاٌـجمبد – اٌؼٛاًِ اٌخبسعيخ فٛق عـؼ األسع – شذ ِؤصش ػٍ ٝاٌـجمبد )
 -18يجٍغ عّه اٌظخٛس رؾذ اٌجؾبس اٌّفزٛؽخ ٚاٌّؾيـبد (  12 : 8وُ –  50وُ –  60وُ –  150وُ ) .
 -19اٌزشاويت اٌغيٌٛٛعيخ اٌزىزٔٛيخ األطً يغّيٙب اٌجؼغ
( اٌزشاويت األٌٚيخ – اٌزشاويت اٌضبٔٛيخ – اٌـفٛػ اٌجشوبٔيخ – اٌظخٛس اٌشعٛثيخ )
ٚ -20عذ اٌؼٍّبء رفغيشاً ألطً اٌّغبي اٌّغٕبؿيغٌ ٝألسع ػٓ ؿشيك
( اٌضالصي – اٌجشاويٓ – رمغيُ اٌٍت إٌٌ ٝت داخٍ ٝطٍت ٚخبسعِٕ ٝظٙش – عشػخ األسع) .
3
3
3
3
 -21اٌٍت اٌّشوض ٜيزى ِٓ ْٛطخٛس رجٍغ وضبفزٙب (  5عُ  /عُ –  10عُ  /عُ –  21عُ  /عُ –  14عُ  /عُ ) .
 -22رٛطف اٌـيبد ػٍ ٝإخزالف أؽغبِٙب ٚأٔٛاػٙب ثؼذد  ..............ػٕبطش ( خّغخ– صالصخ – ػذد الٔٙبئ – ٝأسثؼخ ) .
 -23األشىبي اٌز ٝرزخٍف ثبٌظخٛس رؾذ ػٛاًِ ِٕبخيخ ٚثيئيخ خبطخ رغّٝ
( فٛاٌك – فٛاطً – أشىبي ٔبسيخ ِزذاخٍخ – رشاويت عيٌٛٛعيخ أٌٚيخ ) .
 -24اٌالوٌٛيش ٘ ٝلجبة ( ػبديخ ِٓ اٌظخٛس اٌجشوبٔيخ –
ػبديخ ِٓ اٌظخٛس اٌّزذاخٍخ – ِمٍٛثخ ِٓ اٌظخٛس إٌبسيخ اٌّزذاخٍخ – ِمٍٛثخ ِٓ اٌظخٛس إٌبسيخ اٌغـؾيخ ) .
 -25يؼض ٜرىٛيٓ ؽّبَ فشػ ْٛػٍ ٝاٌغبؽً اٌششلٌ ٝخٍيظ اٌغٛيظ إٌ ٝؽذٚس
( ظب٘شح اٌزـجك ف ٝاٌظخٛس اٌشعٛثيخ  -صٕ ٝفِ ٝغّٛػخ ِٓ اٌظخٛس اٌشعٛثيخ– وغش فِ ٝغّٛػخ ِٓ اٌظخٛس
ثذ ْٚإصاؽخ ٌٍظخٛس  -وغش فِ ٝغّٛػخ ِٓ اٌظخٛس ِغ ؽذٚس إصاؽخ ٌٍظخٛس ) .
 -26يظٙش إٌغيظ اٌضعبع ٝف ٝاٌظخٛس إٌبسيخ ( اٌّزذاخٍخ ػٍ٘ ٝيئخ ٌٛثٌٛيش –
اٌّزذاخٍخ ػٍ٘ ٝيئخ عذٚد لبؿؼخ – اٌّزذاخٍخ ػٍ٘ ٝيئخ الوٌٛيش – اٌخبسعخ ػٍ٘ ٝيئخ ؽُّ ٚؿفٛػ ثشوبٔيخ ) .

اٌغؤاي اٌضبٌش  :أػذ وزبثخ اٌؼجبساد اآلريخ ثؼذ رظؾيؼ ِبرؾزٗ خؾ :
 -1اٌـفٛػ اٌجشوبٔيخ ػجبسح ػٓ اٌّٛاد اٌّفززخ اٌز ٝطؼذد إٌ ٝعـؼ األسع .
 -2اٌفبٌك اٌّؼىٛط ٘ ٛاٌىغش إٌبرظ ِٓ اٌشذ ػٍ ٝعبٔجِ ٝغز ٜٛاٌىغش .
 -3يزشاٚػ عّه طخٛس اٌمششح األسػيخ اٌشعٛثيخ ٚإٌبسيخ ِٓ  12 – 8وُ ف ٝاٌمبساد .
3

3

01222790671

اٌؼبَ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٚس صبٔ2010 ٝ
دٚس أٚي 2010
دٚس أٚي 2010
دٚس أٚي 2009

 -4رجٍغ وضبفخ اٌٍت اٌخبسعٌ ٝألسع ؽٛاٌ 8 ٝعُ  /عُ أِب اٌٍت اٌذاخٍ ٝفزجٍغ وضبفزٗ ؽٛاٌ 9 ٝعُ  /عُ .
 -5اٌفٛاٌك ٘ ٝوغٛس رزٛاعذ ف ٝاٌظخٛس اٌّخزٍفخ إٌبسيخ ٚاٌشعٛثيخ ٚاٌّزؾٌٛخ ثذ ْٚأ ٜإصاؽخ .
 -6يؼزجش ؽّبَ فشػ ْٛػٍ ٝاٌغبؽً اٌششلٌ ٝخٍيظ اٌغٛيظ ِٓ اٌظٛا٘ش اٌّظبؽجخ ٌٍضٕيبد .
 -7اٌّغز ٜٛاٌز ٜيمغُ اٌـيخ إٌٔ ٝظفيٓ ِزغبٚييٓ ِٚزّبصٍيٓ رّبِبً يغّ ٝاٌغٕبؽيٓ .

دٚس أٚي 2007
دٚس صبٔ2006 ٝ
دٚس أٚي 2006

دٚس أٚي – 1995دٚس أٚي  – 1996دٚس صبٔ – 1996 ٝدٚس صبٔ2000 ٝ
 -1اٌفبٌك اٌؼبدٚ ٜاٌفبٌك اٌّؼىٛط .
 -2اٌزشاويت اٌغيٌٛٛعيخ األٌٚيخ ٚاٌضبٔٛيخ ِغ ػشة أِضٍخ .
دٚس أٚي1996
 -3اٌـيبد اٌّؾذثخ ٚاٌـيبد اٌّمؼشح .
 -4اٌالوٌٛيش ٚاٌٍٛثٌٛيش .
دٚس أٚي2005
 -5اٌجشيشيب اٌجشوبٔيخ ٚاٌشِبد اٌجشوبٔ. ٝ
دٚس أٚي1999
 -6اٌفٛاطً ٚاٌفٛاٌك .
 -7اٌمٛاؿغ ٚاٌالوٌٛيش .

دٚس أٚي 2011
دٚس أٚي 2009
دٚس صبٔ2009 ٝ
دٚس صبٔ2006 ٝ
دٚس صبٔ2004 ٝ
دٚس أٚي 2004
دٚس أٚي 1995

اٌغؤاي اٌشاثغ  :لبسْ ثيٓ وً إصٕيٓ ِّب يٍ: ٝ

اٌغؤاي اٌخبِظ  :فغش والً ِٓ اٌؼجبساد اٌزبٌيخ ( ػًٍ ) :
 -1لشة األوغغيٓ ٚإٌيزشٚعيٓ ِٓ عـؼ األسع .
 -2رظبػذ اٌشِبد اٌجشوبٔ ٝػٕذ صٛسح اٌجشوبْ ٚرشعيجٗ ف ٝأعضاء أخش. ٜ
ٚ -3عٛد ِغبي ِغٕبؿيغٌ ٝألسع .
 -4لٍخ رٚثبْ األوغغيٓ ف ٝاٌّبء طفخ ػشٚسيخ إلعزّشاس اٌؾيبح ٌٍىبئٕبد األسػيخ ٚاٌّبئيخ .
 -5رؼزجش اٌضٕيبد ِٓ أُ٘ اٌزشاويت اٌغيٌٛٛعيخ ف ٝاٌظخٛس اٌشعٛثيخ .
 -6ثيٓ اٌغجت ف ٝرىٛيٓ اٌمجبة (الوٌٛيش) ٚاألؿجبق (ٌٛثٌٛيش) .
 -7ؽشوخ اٌمبساد فٛق ؿجمخ اٌٛشبػ .
 -8لذ رزغّذ اٌّبعّب ف ٝطٛسح لجبة ِؼزذٌخ أِ ٚمٍٛثخ .
 -9يـٍك ػٍ ٝاٌزشاويت اٌضبٔٛيخ اٌزشاويت اٌزىزٔٛيخ .
 -10اٌفبٌك اٌذعش لذ يغّيٗ اٌجؼغ ثبٌفبٌك اٌضؽف. ٝ
 -11اٌـفٛػ اٌجشوبٔيخ ٌٙب ٔغيظ صعبع ٝغيش ِزجٍش .

دٚس صبٔ2010 ٝ
دٚس أٚي 2010
دٚس أٚي 2009
دٚس صبٔ2007 ٝ
دٚس أٚي 1996
دٚس صبٔ1995 ٝ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
9
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ث

اٌغؤاي
ٌ -12ت األسع اٌذاخٍ ٝطٍت أِب اٌٍت اٌخبسع ٝفيىِٕ ْٛظٙش .
 -13رؤخز األؿجبق ٚاٌمجبة أشىبالً ِّيضح .
 -14رآوً ؿجمخ األٚص. ْٚ
ٚ -15عذ اٌؼٍّبء اإلعبثخ اٌّؼمٌٛخ ػٓ أطً اٌّغبي اٌّغٕبؿيغ. ٝ
 -16اٌشؼٛس ثبإلخزٕبق ف ٝاٌزٕفظ ف ٝإٌّبؿك اٌّشرفؼخ ِضً لُّ اٌغجبي اٌؼبٌيخ

01222790671

اٌؼبَ
دٌيً اٌزمٛيُ
دٌيً اٌزمٛيُ
اٌىزبة اٌّذسعٝ
اٌىزبة اٌّذسعٝ
اٌىزبة اٌّذسعٝ

اٌغؤاي اٌغبدط ِ :برا يؾذس ف ٝاٌؾبالد اٌزبٌيخ ( ِبٌٕزبئظ اٌّزشرجخ ػٍ ٝوً ِّب يؤر: ) ٝ
 -1رؤصش اٌظخٛس ثفبٌميٓ يزؾذاْ ف ٝطخٛس اٌؾبئؾ اٌؼٍ. ٜٛ
 -2ؽذٚس وغٛس ف ٝاٌظخٛس اٌّخزٍفخ ثذ ْٚؽذٚس إصاؽخ .
 -3فبٌميٓ يزؾذاْ ف ٝطخٛس اٌؾبئؾ اٌغفٍِ ( . ٝؼذي ٌيزٕبعت ِغ إٌّٙظ اٌّـٛس ) .

دٚس صبٔ2004ٝ

دٚس صبٔ2008 ٝ
دٚس صبٔ2005 ٝ
دٚس صبٔ2002 ٝ

اٌغؤاي اٌغبثغ ٚ :ػؼ اٌغجت ف ٝوً ِّب يٍ: ٝ
دٚس أٚي 2011
دٚس أٚي 2011
دٚس أٚي 2011
دٚس صبٔ2007 ٝ

 -1رى ْٛاٌزشاويت اٌغيٌٛٛعيخ األٌٚيخ .
 -2رى ْٛاٌمجبة ف ٝاٌظخٛس إٌبسيخ .
 -3رى ْٛاٌـفٛػ اٌجشوبٔيخ .
 -4رآوً ؿجمخ األٚص. ْٚ

اٌغؤاي اٌضبِٓ  :اروش ِضبالً ٌٍزشويت اٌغيٌٛٛع ٝاٌّٛعٛد ف ٝوً ِٓ :
دٚس صبٔ2010 ٝ
دٚس صبٔ2010 ٝ
اٌّؼٍُ
اٌّؼٍُ

ِٕ -1بؿك ثٕبء ِؼبثذ ِٚمبثش لذِبء اٌّظشييٓ .
 -2ػيٓ ؽٍٛاْ .
 -3اٌؼيٓ اٌغخٕخ .
ِٕ -4بؿك ثٕبء األ٘شاِبد .

اٌغؤاي اٌزبعغ ِ :بٌّمظٛد ثىً ِّب يٍ: ٝ
 -1ػٍُ اٌغيٛفيضيبء .
 -2اٌفٛاطً .
 -3اٌفبٌك اٌّؼىٛط .
 -4اٌّغز ٜٛاٌّؾٛس. ٜ
 -5اٌغٛارش .

دٚس صبٔ - 1996ٝدٚس أٚي 1997

 -6أؽضِخ فبْ أٌٓ اٌّغٕبؿيغيخ .

دٚس صبٔ2010 ٝ
دٚس صبٔ2006 ٝ
دٚس صبٔ2003 ٝ
دٚس صبٔ1998 ٝ
اٌّؼٍُ

اٌغؤاي اٌؼبشش  :اخزش ِٓ اٌؼّٛد (ة) ِبيزٕبعت ِغ اٌؼّٛد (أ) صُ اوزت اٌؼجبسح وبٍِخ ف ٝوشاعخ اإلعبثخ :
اٌؼّٛد (ة)
اٌؼّٛد (أ)
 -1ػٍُ اٌغيِٛٛسفٌٛٛعيب يخزض
 -2ػٍُ اٌغيٌٛٛعيب اٌزشويجيخ يخزض
 -3ػٍُ اٌٙيذسٚعيٌٛٛعيب يخزض
 -4ػٍُ عيٌٛٛعيب اٌزؼذيٓ يخزض

أ ) ثذساعخ أشىبي اٌظخٛس ٚثٕيبرٙب .
ة) ثذساعخ رؼبسيظ عـؼ األسع .
عـ) ثذساعخ اٌؼٛاًِ اٌخبسعيخ ٚاٌذاخٍيخ ٚرؤصيش٘ب ػٍ ٝاٌظخٛس .
د ) ثذساعخ ويفيخ إعزخشاط اٌخبِبد اٌّخزٍفخ .
٘ـ) ثذساعخ اٌّيبٖ األسػيخ (اٌغٛفيخ) .

اٌىزبة اٌّذسعٝ

أعئٍخ ِزٕٛػخ :
 -1ػذد خظبئض اٌـيبد .
 -2ػذد اٌظٛا٘ش اٌغيٌٛٛعيخ اٌز ٝرظبؽت ؽذٚس اٌفٛاٌك .
 -3ػشف اٌـيبد اٌزشويجيخ ٚػٕبطش٘ب ِغ رٛػيؼ اإلعبثخ ثبٌشعُ .
دٚس أٚي1999
 -4رؼزجش اٌضٕيبد ِٓ أُ٘ اٌزشاويت اٌغيٌٛٛعيخ ف ٝاٌظخٛس اٌشعٛثيخ  ،اششػ ٘زٖ اٌؼجبسح .
 -5اششػ ثئيغبص األٔٛاع اٌّخزٍفخ ٌٍفٛاٌك .
ِ -6ب األشىبي اٌز ٝرٛعذ ػٍيٙب اٌظخٛس اٌجشوبٔيخ اٌغـؾيخ ؟
 -7ثيٓ ثبٌشعُ لـبػبً ف ٝاٌىشح األسػيخ ِغ وزبثخ اٌجيبٔبد ػٍ ٝاٌشعُ  .دٚس أٚي - 1997دٚس أٚي  - 1998دٚس صبٔ2001 ٝ
دٚس أٚي1995
 -8ثيٓ ثبٌشعُ صٕيخ (ؿيخ) ِؾذثخ ِغ وزبثخ اٌجيبٔبد ػٍ ٝاٌشعُ .
 -9اسعُ شىالً رخـيـيبً ٌىً ِّب يؤر: ٝ
د) اٌغشاثٓ (اٌفبٌك اٌخغف. )ٝ
عـ) اٌٛٙسعذ (اٌغٛارش -اٌفبٌك اٌجبسص)
ة) اٌفبٌك اٌّؼىٛط
أ ) اٌفبٌك اٌؼبدٜ
 -10اسعُ شىالً رخـيـيبً وبًِ اٌجيبٔبد يٛػؼ األعضاء اٌّخزٍفخ ٌٍـيخ ِ ،غ روش أٔٛاع اٌـيبد .
ٚ -11ػؼ ثبٌشعُ فمؾ اٌالوٌٛيش ٚاٌٍٛثٌٛيش .
ٚ -12ػؼ ثبٌشعُ فمؾ اٌفشق ثيٓ اٌالوٌٛيش ٚاٌٍٛثٌٛيش .
 -13ػشف اٌـيبد اٌزشويجيخ ٚػٕبطش٘ب ِغ رٛػيؼ اإلعبثخ ثبٌشعُ .
 -14ويف يزى ْٛاٌالوٌٛيش ؟
 -15اروش أٔٛاع اٌّٛاد اٌفزبريخ إٌبسيخ إٌبرغخ ػٓ صٛساْ اٌجشوبْ .
دٚس صبٔ - 1995ٝدٚس صبٔ2004 ٝ

دٚس أٚي 2011
دٚس أٚي 2011
دٚس صبٔ2011 ٝ
دٚس أٚي 2005
دٚس أٚي 2001
دٚس أٚي 1997
دٚس صبٔ2003 ٝ
دٚس صبٔ1996 ٝ
دٚس صبٔ2001 ٝ
دٚس صبٔ2005 ٝ
دٚس صبٔ2009 ٝ
دٚس أٚي 2005
دٚس صبٔ2011 ٝ
دٚس أٚي 2013
دٚس أٚي 2013
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دلسلة انخبير ف ٝانجيىنىجيب وانعهىو انبيئيت ٌٍضبٔٛيخ اٌؼبِخ أ .حسن متولى

ث

01222790671

أسئلة الرسومات على الباب األول جيولوجيا

دٚس أٚي 2012

ط  : 1أظش إٌ ٝاألشىبي اآلريخ صُ اوزت أعّبء٘ب :

ط  : 2أظش إٌ ٝاٌشىً اٌّمبثً صُ اوزت اٌزشاويت اٌغيٌٛٛعيخ ف: ) 4 – 3 – 2 – 1 ( ٝ

دٚس صبْ 2012

Mr \ Hassan Metwally

ط  : 3اٌشعُ اٌز ٜأِبِه يّضً ِىٔٛبد لـبع ف ٝاٌىشح األسػيخ  ،اوزت :
أ ) أعّبء إٌـبلبد أِبَ وً سلُ .

دٚس صبْ 2011

ة) اٌؼٕبطش اٌّىٔٛخ ٌٍٕـبلبد (. )4( ، )3( ، )2

Mr \ Hassan Metwally
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دلسلة انخبير ف ٝانجيىنىجيب وانعهىو انبيئيت ٌٍضبٔٛيخ اٌؼبِخ أ .حسن متولى

ط  : 4افؾض اٌشىً اٌز ٜأِبِه صُ أعت ػّب يؤر: ٝ
أ ) ِبرا يّضً ٘زا اٌشىً ؟

ث

01222790671

دٚس أٚي 2009
ة) ػًٍ ٌّب رمٛي .

Mr \ Hassan Metwally

ط  : 5ادسط اٌشعُ اٌز ٜأِبِه عيذاً صُ اعت ػّب يؤر: ٝ

1
2
3
4
5
6

-

دٚس أٚي 2009

ِبرا يّضً اٌخـبْ  F2 F2 ٚ F1 F1؟ طٕفّٙب .
ِبرا رّضً اٌىزً اٌيّٕٚ ٝاٌيغش ٜثبٌٕغجخ ٌـ  F2 F2 ٚ F1 F1؟
ِب٘ ٛاٌزشويت اٌز ٜرّضٍٗ إٌّـمخ اٌٛعـ ٝثبٌٕغجخ ٌـ  F2 F2 ٚ F1 F1؟
ً٘ رش ٜأ ٜرشاويت رىزٔٛيخ أخش ٜ؟ ِٚب٘ ٝ؟
ِبرا يّضً اٌخؾ ( )1ف ٝاٌشعُ ؟
ِبرا رّضً األعغبَ اٌّشبس إٌيٙب ثبألسلبَ  4 ، 3 ، 2؟

ط  : 6افؾض اٌمـبع اٌزبٌ ٝصُ اعت ػٓ األعئٍخ اٌز ٝرٍيٗ :

دٚس أٚي 2008

أ ) ؽذد ٔٛع اٌظذع (اٌفبٌك) اٌّٛعٛد ثبٌمـبع
ٛٔٚع اٌم ٜٛاٌز ٝأدد ٌزى. ٗٔٛ
ة) أيّٙب ألذَ ف ٝاٌزىٛيٓ اٌظذع أَ اٌغذ
إٌبس( ٜاٌغذد اٌّٛاصيخ) ؟
عـ) اروش أُ٘ اٌؾفشيبد اٌّٛعٛدح ف ٝاٌـجمخ
سلُ (٘[ )2زٖ اٌغضئيخ عيزُ دساعزٙب فٝ
اٌجبة اٌغبدط ] .

Mr \ Hassan Metwally
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ث

ط : 7اوزت إعُ اٌزشويت اٌزىز ٝٔٛاٌّمبثً صُ :

01222790671

دٚس صبْ 2008

اروش أعّبء األعضاء (. )3( ، )2( ، )1

Mr \ Hassan Metwally

ط  : 8اوزت أعّبء اٌظٛا٘ش ٚاٌزشاويت اٌغيٌٛٛعيخ اٌز ٝرّضٍٙب األشىبي اٌزبٌيخ :

3
4

1

2
Mr \ Hassan Metwally

دٚس أٚي 2013

ط  : : 9يٛػؼ اٌشىً اٌّمبثً أؽذ أٔٛاع اٌفٛاٌك  ،افؾظٗ صُ أعت ػّب يٍ: ٝ
أ ) ِبٔٛع اٌفبٌك ؟ ِٚبٔٛع اٌم ٜٛاٌز ٝأدد إٌ ٝرىٛيٕٗ ؟
ة) اوزت اٌجيبٔبد اٌّشبس إٌيٙب ثبألسلبَ ( . ) 3 – 2 – 1
Mr \ Hassan Metwally

ط  : 10اؽغت اٌؼغؾ اٌغ ٜٛػٕذ إسرفبع  11وُ ِٓ عـؼ اٌجؾش .
ط  : 11إرا ػٍّذ أْ ليّخ اٌؼغؾ اٌغ ٜٛػٕذ إسرفبع  16.5وُ رغب 9.5 ٜٚعُ  /صئجك  ،فبؽغت ليّزٗ ػٕذ عـؼ اٌجؾش .
ط  : 12أ ) طً ِٓ اٌّغّٛػخ (أ) ِبيٕبعجٙب ِٓ اٌّغّٛػخ (ة) :

اٌؼّٛد (أ)
1
2
3
4

-

اٌمششح األسػيخ
اٌٛشبػ
اٌٍت اٌخبسعٝ
اٌٍت اٌذاخٍٝ

اٌؼّٛد (أ)
 - 1اٌٍٛثٌٛيش
 - 2اٌالوٌٛيش
 - 3اٌـفٛػ اٌجشوبٔيخ

اٌؼّٛد (ة)
3

أ ) ِٓ طخٛس ػبٌيخ اٌىضبفخ رظً إٌ ٝؽٛاٌ 14 ٝعُ /عُ .
ة) ِٓ ِظٛٙس اٌؾذيذ ٚإٌيىً ٚاٌىش. َٚ
ط) يزشاٚػ عّه اٌظخٛس  12 – 8وُ رؾذ اٌجؾبس  60 ٚوُ ف ٝاٌمبساد .
د ) ِٓ ٔيزشٚعيٓ ثٕغجخ ٚ %78أوغغيٓ ثٕغجخ ٚ %21غبصاد أخش %1 ٜثبٌؾغُ .
٘ـ) أوضش ِٓ  ِٓ %80ؽغُ طخٛس األسع ٚعّىٗ ؽٛاٌ 2900 ٝوُ .

اٌؼّٛد (ة)
أ ) طخٛس ٔبسيخ عـؾيخ رؤخز أشىبي اٌؾجبي ٚاٌٛعبئذ .
ة) لجبة ػبديخ ِٓ اٌظخٛس إٌبسيخ اٌّزذاخٍخ .
ط) لجبة ِمٍٛثخ ِٓ اٌظخٛس إٌبسيخ اٌّزذاخٍخ .
د ) طخٛس ٔبسيخ ِزذاخٍخ ِٛاصيخ ألعـؼ اٌظخٛس اٌز ٝرمغ أػال٘ب ٚأعفٍٙب .
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