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300

 (12اٌذٔيب) (20اٌؼٍيب)

 األٌٚٝ

 
 
 طيبٔخ ٚرشخيض األػطبي 
 

     خطٛاد إخشاء فسض اٌزغشيت في اٌّسشن.1

   ( في اٌّسشن compressionفسض اٌضغط).2

   رشخيض أػطبي ظٙٛس دخبْ)أعٛد،أصسق، أثيض (ِٓ اٌّسشن . 3

 اٌثبٔيخ

 خطٛاد ِؼبيشح ٚضجط طّبِبد اٌّسشن.1 1ِشبغً عيبساد     

   عيخ اٌمبثض)اٌىالرش( ػٍّيخ ضجط ِٚؼبيشح .2

   ػٍّيخ ضجط دٚسح رجشيذ اٌّسشن.3

 اٌثبٌثخ

 فه ٚرشويت اٌمبثض االززىبوي.1  2ِشبغً عيبساد     

   ػٍّيخ فسض صيذ طٕذٚق اٌغشػبد األرِٛبريىي.2

   فه ٚرشويت ٔظبَ اٌفشاًِ/ٚضجطٙب .3

 اٌشاثؼخ

 خ اٌٙيذسِٚيزشفسض اٌجطبسيخ ثٛاعط.1 وٙشثبء عيبساد/ػٍّي     

   ( Alternatorفسض ِٕظُ اٌدٙذ ٌٍشبزٓ).2

   فسض اٌٍّف اٌسثي في ٔظبَ االشزؼبي اٌسثي.3

 اٌخبِغخ

 1 اززشاق داخٍي /ػٍّي.(طشيمخ رسذيذ اٌمذسح اٌّىجسيخ ٌٍّسشنBP)     

   ِؼذي اعزٙالن اٌٛلٛد .2

   فخ)ردشثخ ِٛسط( ليبط اٌمذسح اٌجيبٔيخ ٌالعطٛأبد اٌّخزٍ.3



  

 خٛثرٛضير اٌؼٕبطش اٌّطٍ اعُ اٌّٙبسح

اٌّدّٛع 

اٌىٍي 

 ٌّٙبسح

ػالِخ 

اٌفئخ ِٓ 

(60) 

 .فسض اٌزغشيت  1

رٙيئخ اٌّسشن ٌظشٚف  .1

 اٌفسض إخشاءاالخزجبس لجً 

. رٙيئخ اٌؼذد 2  

اٌّغزخذِخ في  ٚاألدٚاد

 االخزجبس

رغٍغً خطٛاد . 3

 إخشاء االخزجبس 

رسٍيً إٌزبئح . 4

ِٚمبسٔزٙب ثمشاءاد 

   إٌّزح

5    

.فسض اٌضغط في 2

 اٌّسشن

رٙيئخ اٌّسشن ٌظشٚف .1

 االخزجبس لجً إخشاء اٌفسض

رٙيئخ اٌؼذد ٚاألدٚاد  .2

 اٌّغزخذِخ في االخزجبس 

رغٍغً خطٛاد .3

االخزجبس في 

اٌّشزٍخ األٌٚٝ 

 ٚاٌثبٔيخ

 

رسٍيً إٌزبئح  .4

ٚرسذيذ اٌخًٍ 

الي ٚطجيؼزٗ ِٓ خ

   اٌّأخٛرحاٌمشاءاد 

5
    

.رشخيض أػطبي ظٙٛس 3

 دخبْ ِٓ ػبدَ اٌّسشن 

رٙيئخ اٌّسشن ٌظشٚف  .1

 االخزجبس لجً إخشاء اٌفسض

رسذيذ ٔٛع اٌّسشن  .2

)ثٕضيٓ،ديضي( ٚاٌؼذد 

اٌّغزخذِخ إلخشاء 

 االخزجبس

رسذيذ ٔٛع .3

اٌخًٍ ِٓ خالي 

ٌذخبْ)ٔٛارح ٌْٛ ا

 االززشاق(

رسذيذ ٔٛع اٌخًٍ .4

ثبٌسٛاط ِٓ خالي 

  خٙبص اٌفسض
  

5
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 خرٛضير اٌؼٕبطش اٌّطٍٛث اعُ اٌّٙبسح

اٌّدّٛع 

اٌىٍي 

 ٌّٙبسح

ػالِخ 

اٌفئخ ِٓ 

(60) 

. فه ٚرشويت اٌمبثض 1

 ىبوياالزز

رسذيذ األعجبة اٌّٛخجخ .1

ٌٍزغيش ٚاٌّؤششاد اٌزي 

 أدد إٌٝ إخشاء اٌزغيش 

. إخشاء ػٍّيخ اٌفه 2  

ٚاٌزشويت ثبٌزغٍغً 

 إٌّبعت

إخشاء اٌفسض .3

ثؼذ ػٍّيخ اٌزشويت 

  ثزدشثخ اٌّشوجخ

ِشاػبح إٌظبفخ .4

ِٚؼبيشح عيخ 

   اٌمبثض

5    

.ػٍّيخ فسض صيذ 2

طٕذٚق اٌغشػبد 

 االرِٛبريىي)اٌديش(

رٙيئخ اٌّشوجخ إلخشاء .1

 االخزجبس

رسذيذ ٚٚضغ  .2

اٌغيبساد اٌالصِخ ػٕذ 

 إخشاء اٌفسض

رسذيذ األعجبة .3

اٌّٛخجخ ٚاٌظٛا٘ش 

اٌزي أدد إٌٝ 

 إخشاء اٌفسض

 

إخشاء اٌفسض ٚ  .4

 اٌّسشن يؼًّ
  

5
    

. فه ٚرشويت ٔظبَ 3

 اٌفشاًِ ٚضجطٙب

األعجبة اٌزي أدد إٌٝ  .1

 ػٍّيخ اٌفه ٚاٌزشويت

رسضيش اٌؼذد  .2

ٚاألدٚاد اٌالصِخ ٌؼٍّيخ 

 اٌفه ٚاٌزشويت

إخشاء ػٍّيخ .3

 خاٌزغيش ٚػٍّي

رٕفيظ إٌظبَ 

 ِٚؼبيشرٗ إْ ٌضَ

فسض ٚردشثخ  .4

 اٌّشوجخ ػٍٝ اٌطشيك

  

5
    

 
 

 



 

 

 

1

  

 خرٛضير اٌؼٕبطش اٌّطٍٛث اعُ اٌّٙبسح

اٌّدّٛع 

اٌىٍي 

 ٌّٙبسح

ػالِخ 

اٌفئخ ِٓ 

(60) 

خطٛاد ِؼبيشح ٚضجط . 1

 طّبِبد اٌّسشن

رٙيئخ اٌّسشن ٌظشٚف  .1

 جطاٌّؼبيشح ٚاٌض

رسضيش اٌؼذد . 2  

ٚاألدٚاد اٌّغزخذِخ في 

 ػٍّيخ اٌضجط

اٌزؼشف ػٍٝ . 3

اٌذٚافغ ٚاألعجبة 

اٌّٛخجخ ٌؼٍّيخ 

 اٌضجط ٚاٌّؼبيشح

اٌميبَ ثؼٍّيخ .4

اٌّؼبيشح ٚاٌزأوذ ِٓ 

عالِخ اٌضجط 

 ٚاٌّؼبيشح
  

5    

ػٍّيخ ضجط ِٚؼبيشح .2

 عيخ اٌمبثض) اٌىالرش(

األعجبة اٌّٛخجخ ٌّؼبيشح .1

 ٚضجط اٌغيخ 

إخشاء ػٍّيخ اٌّؼبيشح .2

ٚاٌزأوذ ِٓ ػٍّيخ اٌضجط 

ثئخشاء اٌفسٛطبد 

  اٌالصِخ

اٌزدشثخ ػٍٝ .3

اٌطشيك ٌٍزأوذ ِٓ 

 ػٍّيخ اٌضجط

 

رسذيذ طشيمخ  .4

ٚآٌيخ ِؼبيشح إٌظبَ 

اٌّيىبٔيىي أٚ 

   اٌٙيذسٌٚيىي

5
    

خ ضجط رجشيذ ػٍّي. 3

 اٌّسشن

إخشاء اٌزشخيض  .1

ٚاٌفسٛطبد األٌٚيخ ٌٍٕظبَ 

 ثبعزخذاَ اٌسٛاط

رسضيش عبػبد .2

  ٚأخٙضح اٌفسض اٌالصِخ

رسذيذ ٔٛع .3

 إٌظبَ ِغٍك أَ ال

إخشاء اٌفسض  .4

ٌغطبء اٌشديزش 

ٚاٌشيزش ٚ اٌّضخخ 

   ٚاٌغيٛس

5
    

 



 

 

  

 خرٛضير اٌؼٕبطش اٌّطٍٛث اعُ اٌّٙبسح

اٌّدّٛع 

اٌىٍي 

 ٌّٙبسح

ػالِخ 

اٌفئخ ِٓ 

(60) 

طشيمخ رسذيذ اٌمذسح . 1

 اٌّىجسيخ

رسضيش ِب يٍضَ إلخشاء .1

  اٌزدشثخ

رسضيش اٌّسشن . 2  

 إلخشاء اٌمشاءاد

أخز اٌمشاءاد  .3

 ِٚؼبٌدزٙب
 زغبة اٌمذسح.4

  

5    

 ِؼذي اعزٙالن اٌٛلٛد.2

رٙيئخ اٌّسشن ٚرشويجٗ .1

 ػٍٝ اٌدٙبص

إخشاء االخزجبس  .2

ثبٌزغٍغً ٚأخز اٌمشاءاد 

 ػٍٝ ّٔبرج خبطخ

 رسٍيً إٌزبئح.3

 

زغبة ِؼذي  .4

 االعزٙالن 
  

5
    

ليبط اٌمذسح اٌجيبٔيخ . 3

 ٌالعطٛأبد اٌّخزٍفخ

رٙيئخ اٌّسشن ٌظشٚف  .1

 االخزجبس 

إخشاء اٌزدشثخ ٚأخز  .2

 اٌمشاءاد ثبٌزغٍغً
 رسٍيً إٌزبئح .3

زغبة اٌمذسح  .4

اٌجيبٔيخ ٚزغبة 

 اٌىفبءح اٌّيىبٔيىيخ
  

5
    

 

 

 

 



  

 خرٛضير اٌؼٕبطش اٌّطٍٛث اعُ اٌّٙبسح

اٌّدّٛع 

اٌىٍي 

 ٌّٙبسح

ػالِخ 

اٌفئخ ِٓ 

(60) 

فسض اٌجطبسيخ . 1

 ثبٌٙيذسِٚيزش

فه اٌجطبسيخ ػٓ  .1

 خاٌّشوجخ ثبٌطشيمخ اٌفٕي

 اٌظسيسخ

طشيمخ اعزخذاَ . 2  

 ٙيذسِٚيزشاٌ

ضجط ِغزٜٛ . 3

اٌغبئً اٌسبِضي 

 ٌٍجطبسيخ

اٌّمبسٔخ ثيٓ .4

اٌمشاءاد ٌخاليب 

   اٌجطبسيخ ٚرشويجٙب

5    

فسض ِٕظُ اٌدٙذ .2

 ٌٍشبزٓ

فسض إٌّظُ ثٛاعطخ .1

 اٌفٌٛزّيزش

فه إٌّظُ ٚفسظٗ .2

  ثبٌسٛاط

فسض إٌّظُ .3

ثٛاعطخ خٙبص 

 إٌّظُ فسض

 

اٌزأوذ ِٓ رٛطيً  .4

ريبس رغزيخ إٌيٗ ػٕذ 

   إغالق اٌغٛيزش

5
    

فسض اٌٍّف اٌسثي في . 3

 ٔظبَ االشزؼبي اٌسثي

فسض اٌٍّف ثٛاعطخ  .1

 اٌسٛاط 

فسض اٌٍّف ثٛاعطخ  .2

 األِٚيزش

فسض إشبسح .3

اٌٍّف ثٛاعطخ 

 االعٍغىٛة

يً فسض رٛط .4

اٌٍّف إٌٝ اٌىّجيٛرش 

 اٌخبص ثٗ
  

5
    

 

 

 

 


