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1

ػذد الىحذاد الذساسٍخ:

ًظشي

 -ػولً

اجوبلى  1سبػبد
 -2هذف الوقشس

دساسخ ربسيخ الفي الشّهبًي ّالمْطي ّفي الجبسّن ّالشّكْكوْ ّرحليول روبسيخ الوذسسوخ اطًاجبةيوخ فوي
الفي الحذيش ّخصبئص كل ُزٍ الفٌْى في حيبح اإلًسبى ةلٔ هش الزبسيخ ّالعصْس .

 -3الوسزهذف هي رذسٌس الوقشس :فً ًهبٌخ الوقشس ٌجت أى ٌكىى الطبلت قبدساً ػلى أى:
ا -الوؼلىهبد والوفبهٍن
ة -الوهبساد الزهٌٍخ
ج -الوهبساد الوهٌٍخ

د -الوهبساد الؼبهخ

 -4هحزىي الوقشس

أ )2يزكش ربسيخ الفي الشّهبًي ّالمْطي ّفي الجبسّن ّالشّكْكْ
أ )3يْضح المين الفٌيخ للعصْس(الشّهبًي -المْطي -الجبسّن -الشّكّْ) ّهذٓ رأصيشُب في حيبح اإلًسبى
أ )4يحذد أسس ثٌبء الوذسسخ اطًاجبةيخ في الفي الحذيش
ة )2يمبسى ثيي المين الفٌيخ في ربسيخ الفٌْى الحذيضخ ّالوعبصشح
ة )3يمين الوعشفخ العلويخ ّاطسزخذام العلوي للمين الفٌيخ في ربسيخ الفٌْى الحذيضخ
ة )4يحلل أسس ثٌبء المين الفٌيخ في ربسيخ الفٌْى الحذيضخ
ط )2ياجك أسس ثٌبء المين الفٌيخ في ربسيخ الفٌْى الحذيضخ
ط )3ياجك الخجشح الجوبليخ في رميين األةوبل الفٌيخ.
ط )4يْظف أسس ثٌبء الٌست الجوبليخ ّلْاًيي الزمذيش الجوبلي
د )2يعذ الزمبسيش ّاألثحبس الوزخصصخ
د )2يمذم العشض الفعبل ّ الزْاصل
د )4يجيذ إداسح الْلذ إةذاد الجذاّل الزهٌيخ ّ راجيمِب
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الوؼهذ الؼبلً للفٌىى الزطجٍقٍخ
ػذد
السبػبد
3

3

هحبضشاد ًظشيخ

 -3هفِْم الفٌْى ّأُويزَ في العصْس الحذيضخ .

3

3

هحبضشاد ًظشيخ

 -4المين الفٌيخ في الفي الشّهبًي

3

3

هحبضشاد ًظشيخ

 -5المين الفٌيخ في الفي الشّهبًي

3

3

هحبضشاد ًظشيخ

 -6المين الفٌيخ في في الجبسّن ّالشّكْكْ

3

3

هحبضشاد ًظشيخ

 -7المين الفٌيخ في في الجبسّن ّالشّكْكْ

3

3

هحبضشاد ًظشيخ

 -7المين الفٌيخ في الوذسسخ اطًاجبةيخ في الفي الحذيش

3

3

هحبضشاد ًظشيخ

الوىضـــــىع
-2ةشض رْصيف ّ هحزْٓ الومشس

هحبضشح

أسبلٍت الزؼلٍن والزؼلن

 -8اهزحبى هٌزصف الفصل الذساسٔ
 -9المين الفٌيخ في المْطي

3

3

هحبضشاد ًظشيخ

 -21المين الفٌيخ في المْطي

3

3

هحبضشاد ًظشيخ

 -22رحذيذ الوشبكل ّفمب للعاللبد الفٌيخ ّطشق ةالجِب

3

3

هحبضشاد ًظشيخ

 -23رحذيذ الوشبكل ّفمب للعاللبد الفٌيخ ّطشق ةالجِب

3

3

هحبضشاد ًظشيخ

 -24إجشاء همبسًبد لزميين العاللبد الفٌيخ

3

3

هحبضشاد ًظشيخ

 -25إجشاء همبسًبد لزميين العاللبد الفٌيخ

3

3

هحبضشاد ًظشيخ

-26اهزحبى ًِبيخ الفصل الذساسٔ

 -5أسبلٍت الزؼلٍن والزؼلن
 -6أسبلٍت الزؼلٍن والزؼلن للطلجخ روي
االحزٍبجبد الخبصخ
 -7رقىٌن الطالة:
ا -األسبلٍت الوسزخذهخ

ة -الزىقٍذ

ج -رىصٌغ الذسجبد
 -8قبئوخ الكزت الذساسٍخ والوشاجغ:

 -2-6هحبضشاد
 -3-6اسئلخ ّهٌبلشبد
 -4-6اجشاء ثحْس
الزعلين الزعبًّٔ (رمسين الاالة الٔ هجوْةبد صغيشٍ).
ا -2-اهزحبى ًِبيخ الفصل الذساسي
أ -3-أهزحبى هٌزصف الفصل الذساسٔ (أةوبل سٌخ)
ا -4-رمبسيش ّهٌبلشخ هجوْةَ هي اطثحبس
يزن فٔ األسجْع (. )26
الزميين 2اهزحبى رحشيشٓ ًِبيخ الفصل الذساسٔ
الزميين 3أهزحبى هٌزصف الفصل الذساسٔ (أةوبل
يزن فٔ األسجْع (. )8
سٌخ)
ّرزن اسجْةيب .
الزميين  4رمبسيش ّهٌبلشخ هجوْةخ هي اطثحبس
% 71
 -2اهزحبى ًِبيخ الفصل الذساسي الضبًي
% 41
 -3أهزحبى هٌزصف الفصل الذساسٔ
%21
-4رمبسيش
% 211
الوجوْع
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