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ًوىرج سقن ()21
رىصٍف هقشس دساسً
 -2ثٍبًبد الوقشس
الشهض الكىدي0007 :
الزخصص :ػبم

 -2هذف الوقشس

اسن الوقشس :طجٍؼخ حٍخ
ػذد الىحذاد الذساسٍخ:
اجوبلى  8سبػبد

الفشقخ /الوسزىي :الثبلثخ – انفصم انذراطٗ انثبَٗ
 4ػولً

ً 4ظشي

دراطخ انًجبدئ انؼبيخ ػٍ انزشزيح انفُي ٔانصفبد انًًيشح نجظى االَظبٌ في أٔضبع انظكٌٕ ٔانحزكخ ٔ
دراطخ إَٔاع انُظت ٔانزُبطت نهجظى االَظبَي ٔانزطى نزفبصيم انجظى اإلَظبَي في أٔضبع انظكٌٕ
ٔانحزكخ ٔطزق رطى انجٕررزيخ ٔ كيفيخ اطزخذاو انذرجبد انظهيخ في انًاليح انشكهيخ انًزطٕيخ في
ٔجٕد يصبدر ضٕئيخ .

 -0الوسزهذف 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

أ )1يذكز انخصبئص انفُيخ انًظزخذيخ في انززجًخ انطهيخ نهًاليح انشخصيخ
أ )2يٕضح األطض انفُيخ نزطى انجظى اإلَظبَي في ٔجٕد يصبدر ضٕئيخ
أ )3يزؼزف ػهٗ َظزيبد انهٌٕ ٔ طيكٕنٕجيزّ ٔ رطجيمبرّ
ة )1يميى أطبنيت يؼبنجخ يفزداد انجظى اإلَظبَي يٍ حيث انظالل.
ة )2يحهم يفزداد انجظى اإلَظبَي ػهٗ أطض ثُبئيخ
ة )3يحذد انؼاللخ انُظجيخ نزطى انجظى اإلَظبَي .
ج )1يطجك لٕاػذ انُظجخ ٔانزُبطت في رطى انجظى اإلَظبَي.
ج )2يمذو  -يؼزض إطكزشبد يذٔيخ طزيؼخ نزٕضيح انفكزح
ج )3يٓذة األشكبل إنٗ ػُبصزْب األٔنيخ
د )1يؼزض األػًبل انفُيخ ثصٕرح جيذِ
د )2انزؼهى انذائى انًظزًز ٔ رطٕيز يؼبرفّ ٔ يٓبرارّ يطٕر يؼبرفّ ٔ يٓبرارّ
د )3يجيذ إدارح انٕلذ

 -4هحزىي الوقشس
الوىضـــــىع

 -1ػزض رٕصيف ٔيحزٕٖ انًمزر

االسجىع

ػذد
السبػبد

هحبضشح

أسبلٍت الزؼلٍن والزؼلن

1

8طبػبد

8

درٔص ػًهيخ

وصاسٍ الزؼلٍن الؼبلً
الوؼهذ الؼبلً للفٌىى الزطجٍقٍخ
 -2دراطخ يفزداد انجظى االَظبَي يغ يصبدر ضٕئيخ +
رمييى دٔرٖ
 -3دراطخ ػاللبد انجظى االَظبَي يغ انفزاؽ  +رمييى دٔرٖ

2

8طبػبد

8

درٔص ػًهيخ

3

8طبػبد

8

درٔص ػًهيخ

 -4دراطخ ػاللبد انجظى االَظبَي يغ انفزاؽ  +رمييى دٔرٖ

4

8طبػبد

8

درٔص ػًهيخ

 +رمييى دٔرٖ

5

8طبػبد

8

درٔص ػًهيخ

6

8طبػبد

8

 -7انًؼبنجخ انفُيخ نهظالل نًفزداد انجظى االَظبَي  +رمييى
دٔرٖ

7

 8طبػبد

 -8رمييى نًب رى اَجبسِ يٍ اػًبل

8

 -5رحهيم ثُبئي نًفزداد انجظى االَظبَي

 -6رحهيم ثُبئي نًفزداد انجظى االَظبَي  +رمييى دٔرٖ

8

 -9رحذيذ انًٕاصفبد انفُيخ انًظزخذيخ في رطى يفزداد
انجظى االَظبَي  +رمييى دٔرٖ

9

8طبػبد

8

 -11رحذيذ انًٕاصفبد انفُيخ انًظزخذيخ في رطى يفزداد
انجظى االَظبَي  +رمييى دٔرٖ

11

8طبػبد

8

 -11رحذيذ انًشبكم ٔفمب نؼاللبد انجظى االَظبَي انًزكجخ
ٔطزق ػالجٓب  +رمييى دٔرٖ

11

8طبػبد

8

 -12رحذيذ انًشبكم ٔفمب نؼاللبد انجظى االَظبَي انًزكجخ
ٔطزق ػالجٓب  +رمييى دٔرٖ

12

8طبػبد

8

 -13صيبغخ انحهٕل ٔيالءيزٓب فُيب ٔالزصبديب  +رمييى
دٔرٖ

13

8طبػبد

8

 -14صيبغخ انحهٕل ٔيالءيزٓب فُيب ٔالزصبديب  +رمييى دٔرٖ

14

8طبػبد

8

-15رمييى َٓبئي (نجُخ ثالثيخ )

15

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

ة -الزىقٍذ

درٔص ػهًيخ

درٔص ػًهيخ
درٔص ػًهيخ
درٔص ػًهيخ
درٔص ػًهيخ
درٔص ػًهيخ
درٔص ػًهيخ

 -1-5درٔص ػًهيخ
-2-5اطئهّ ٔيُبلشبد
انزؼهيى انزؼبَٔٗ (يٍ خالل رمظيى انطالة انٗ يجٕػبد صغيزِ).
ا -1-رمييى دٔرٖ أطجٕػٗ
ا -2-رمييى َٓبيخ انفصم انذراطٗ
ٔيزى كم اطجٕع (اطجٕػٗ)
انزمييى 1رمييى دٔرٖ
ٔيزى فٗ االطجٕع  8رمييى نًب رى اَجبسِ يٍ اػًبل طبثمخ
رمييى(يُبلشخ)

ج -رىصٌغ الذسجبد

درٔص ػًهيخ

َٓبيخ انفصم انذراطٗ يٍ خالل نجُخ ثالثيخ ٔ,,يزى فٗ االطجٕع () 15

انزمييى2
 -1رمييى (يُبلشخ) َٓبيخ انفصم انذراطي انثبَي
رمييى دٔرٖ اطجٕػٗ ( 12اطجٕع )
 -2رمييى
دٔرٖ
رمييى فٗ االطجٕع  8نًب رى اَجبسِ
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