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ًوىذج ()23
خبيؼخ  /أكبدًَُخ :وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ
كهُخ  /يؼهذ :انًؼهذ انؼبنٍ نهفُىٌ انزطجُمُخ -انزدًغ انخبيس
لسى :انضخشفـــخ

تىصٍف هقسز دزاسً الفصل الدزاسً الثبًً  -للؼبم الجبهؼً ()3122/3122
 -1ثُبَبد انًمشس
انشيض انكىدٌ 9119

اسى انًمشس رشيُى خذاسَبد

انزخصص :انضخشفخ

انفشلخ  /انًسزىٌ :الثانية

ػذد انىحذاد انذساسُخ َ ( 4 :ظشٌ ( ) 9

ػًهٍ ())9

 اإلنًبو ثىسبئم يؼبندخ ورشيُى انهىحبد اندذاسَخ انزؼشف ػهً أسبنُت انزشيُى انًخزهفخ انًسزخذيخ فً انهىحبد -9هذف انًمشس :
اندذاسَخ ثبسزخذاو وسبئم ركُىنىخجخ حذَثخ
 -3انًسزهذف يٍ رذسَس انًمشس :أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ انًمشس لبدساً ػهً:
أ -انفهى وانًؼشفخ:

ة -انًهبساد انزهُُخ:

أ)1

َؼشف أسبسُبد رشيُى انهىحبد اندذاسَخ

أ)9

َحذد يشاحم رشيُى انضخبسف انًؼًبسَخ

أ)3

َششذ يىاد يؼبندخ ورشيُى األثش

ةَ )1حذد يشبكم انؼًم فً رشيُى انهىحبد.
ةَ )9زؼشف ػهً أفضم انطشق فً رشيُى انضخبسف اندذاسَخ
ةَ )3سزخذو انخبيبد انًُبسجخ نًؼبندخ األثش
ةَ )4سزُزح انحهىل انًجزكشح نزشيُى األثش انهىحبد
ةَ )5كزشف انمذساد انزهُُخ فً رشيُى األثش انهىحبد

ج -انًهبساد انًهُُخ انخبصخ جَ )1سزخذو انًؼبندبد انًخزهفخ فً رشيُى األثش.
ثبنًمشس:

جَ )9طجك األسبنُت انًسزخذيخ فً انهىحبد انضَزُخ.
جَ )3زُبول انزكُىنىخُبد انحذَثخ فً رشيُى األثش

د – انًهبساد انؼبيخ:

دَ )1سزخذو وسبئم االرصبل انحذَثخ
دَ )9ؼًم كفشَك يغ صيالئه
دَ )3حم انًشكالد
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األسجىع

ػدد السبػبد

 - 6أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى نهطالة روي

هحبضسح

 - 5أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى

انًىضىع

تدزٌت ػولى

 -4يحزىي انًمشس:

1

انزؼشف ثبنًمشس واهذافه ويزطهجبره

4

9

9

9

انزمُُبد انًسزخذيخ فٍ انهىحبد اندذاسَخ (االثش) ربسَخُب

4

9

9

3

انزمُُبد انًسزخذيخ فٍ انهىحبد اندذاسَخ (االثش) ربسَخُب

4

9

9

4

ايزحبٌ رحشَشٌ  +شفىٌ

4

9

9

5

يؼشفخ اسجبة اَىاع انزهف انزٍ رصبة ثهب هزح اندذساَبد

4

9

9

6

يؼشفخ اسجبة اَىاع انزهف انزٍ رصبة ثهب هزح اندذساَبد

4

9

9

7

يؼشفخ اسجبة اَىاع انزهف انزٍ رصبة ثهب هزح اندذساَبد

4

9

9

8

اخزجبس َصف انفصم انذساسٍ

4

9

9

9

طشق ػالج هزح انزهفُبد انزٍ رصبة ثهب اندذاسَبد

4

9

9

11

طشق ػالج هزح انزهفُبد انزٍ رصبة ثهب اندذاسَبد

4

9

9

11

طشق ػالج هزح انزهفُبد انزٍ رصبة ثهب اندذاسَبد

4

9

9
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اػذاد ًَبرج يسزُسخخ واحذاس ثهب رهفُبد ثى َمىو انطالة ثؼالج
هزح انزهفُبد

4

9

9

13

اػذاد ًَبرج يسزُسخخ واحذاس ثهب رهفُبد ثى َمىو انطالة ثؼالج
هزح انزهفُبد

14

اػذاد ًَبرج يسزُسخخ واحذاس ثهب رهفُبد ثى َمىو انطالة ثؼالج
هزح انزهفُبد

15

اخزجبس َهبَخ انفصم انذساسٍ











هحبضساد
هٌبقشبد وػسوض تؼلٍوٍخ
توبزٌي تطجٍقٍخ
حل هشكالد
هشبزٌغ تطجً ٌخ
إجساء ثحىث
تجبزة هؼولٍخ
شٌبزاد هٍداًٍخ
التؼلن التؼبوًً
التؼلن اإللكتسوًً



الؼصف الرهًٌ
هحبضساد ) سبػبد هكتجٍخ)
هٌبقشبد وػسوض تؼلٍوٍخ
توبزٌي تطجٍقٍخ





4
4
4

☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

9
9
9

9
9
9
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انمذساد انًحذودح









حل هشكالد
هشبزٌغ تطجٍقٍخ
إجساء ثحىث
تجبزة هؼولٍخ
شٌبزاد هٍداًٍخ
التؼلن التؼبوًً
التؼلن اإللكتسوًً



الؼصف الرهًٌ
اهتحبى ًظسي



☑
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

 – 7رمىَى انطالة
أ -األسبنُت انًسزخذيخ

ة -انزىلُذ

ج -رىصَغ انذسخبد

إيزحبٌ َظشٌ
رمُُى يششوػبد رصًًُُخ
ركبنُف ووخجبد يُضنُخ
يُبلشبد ورمُُى أداء صفٍ
اخزجبس ػًهٍ
انًالحظخ
انًمبثالد
انزمىَى انشخصٍ نهطبنت
يهف اإلَدبص

☑
☐
☑
☑
☐
☐
☐
☐
☐

دوسٌ كم أسجىع

-

يُبلشبد كم يحبضشح فٍ انهىحبد

-

إيزحبٌ َظشٌ

االسجىع 15 ، 8

-

ركبنُف وواخجبد يُضنُخ
انذساسٍ

يٍ االسجىع انخبيس حزٍ َهبَخ انفصم

-

إيزحبٌ َهبَخ انؼبو

-

ركبنُف وواخجبد يُضنُخ (رسهُى انهىحبد انؼًهُخ )
11

-

يُبلشبد ورمُُى أداء صفٍ

إيزحبٌ رحشَشٌ
 .1انًدًىع انكهً

61

91
11
%111
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 – 8لبئًخ انكزت انذساسُخ وانًشاخغ :
أ – يزكشاد

ة -كزت يهضيخ

خـ  -كزت يمزشحخ

د -دوسَبد ػهًُخ
أو َششاد  ...انخ
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