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نمىرج ()29
رىطُف مقشس دساسٍ ()9022/9022
 -2ثُبنبد المقشس
الشمض الكىدٌ:

4702

الزخظض  :ػاو

 -2هذف انًمزر

اسم المقشس :طثيؼح ديح

الفشقخ  /المسزىٌ:
انزاتؼح/انفظم انذراسى االول

ػذد الىحذاد الذساسُخ :إجمبلً ( )4نظشٌ (  + ) 9ػملٍ ( ) 9
أٌ يكىٌ انطانة في َهايح انًمزر لادرا ػهى أٌ:
اكرساب انًفاهيى وأساسياخ دراسح انسًاخ انرشزيذيح نؼضالخ انجسى اإلَساَي في أوضاع
يخرهفح يٍ انسكىٌ وانذزكح ويؼزفح ذأثيز انضىء وانظم ػهى انجسى اإلَساَي ،وأيضا
دراسح أوضاع انجسى يغ انخهفياخ ويجًىػاخ يٍ األشخاص .

 -3انًسرهذف يٍ ذذريس انًمزر :

أٌ يكىٌ انطانة فى َهايح انًمزر لادراً ػهى أٌ :

-3أ) انًؼهىياخ
وانًفاهيى

أ )1يذكز انخظائض انفُيح انًسرخذيح في انرزجًح انظهيح نألوضاع انًخرهفح نجسى اإلَساٌ
أ )2يىضخ األسس انثُائيح نزسى أوضاع انجسى يغ انخهفياخ ويجًىػاخ األشخاص
أ )3يشزح انرمُياخ انفُيح وذىظيفها في رسى انجسى اإلَساَي

-7ة) المهبساد
الزهنُخ

ب )1يذذد انًىاطفاخ انًسرخذيح في رسى انجسى اإلَساَي ويرطهثاخ اإلضاءج
ب )2يذهم يفزداخ انجسى اإلَساَي يغ انخهفياخ ويجًىػاخ األشخاص ػهى أسس تُائيح
ب )3يزتظ دراسح ػاللاخ انجسى االَساَي يغ يجًىػاخ األشخاص

-7جـ) المهبساد
المهنُخ الخبطخ
ثبلمقشس :

ج )1يُشىء يفزداخ انجسى اإلَساَي وانًؼانجح انثُائيح نهضىء انًسهظ ػهيها
ج )2يؼانج يفزداخ انجسى اإلَساَي يٍ ديث انظالل انهىَيح
ج )3يطثك يفزداخ انجسى االَساَي يغ يظادر ضىئيح

-7د) المهبساد
الؼبمخ

د )1يرًيش تانمذرج ػهى انذىار وانًُالشح .
د )2يرؼاوٌ يغ سيالئه فى فزيك انؼًم .
د ) 3يجًغ انًؼهىياخ تأسرخذاو شثكح األَرزَد.
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محزىٌ المقشس

 -4محزىٌ المقشس

إػالو انطالب ترىطيف انًمزر
 -1دراسح يفزداخ انجسى االَساَي يغ يظادر
ضىئيح .
-2دراسح ػاللاخ انجسى االَساَي يغ انخهفياخ.
 -3دراسح ػاللاخ انجسى االَساَي يغ يجًىػاخ
األشخاص
-4انًؼانجح انفُيح نهظالل انهىَيح نًفزداخ انجسى
االَساَي
اخرثار يُرظف انفظم انذراسى
-5انًؼانجح انفُيح نهظالل انهىَيح نًفزداخ انجسى
االَساَي
-6ذذذيذ انًىاطفاخ انفُيح انًسرخذيح في رسى
يفزداخ انجسى االَساَي ويالتسه
-7ذذذيذ انًشاكم وفما نؼاللاخ انجسى االَساَي
انًزكثح وطزق ػالجها
-8طياغح انذهىل ويالءيرها فُيا .
ذمييى َهائى (نجُح ثالثيح)

المحب
ضشح
1

ػذد
السبػبد
4

2

1

4

3,4

2

8

5,6

2

8

7

1

4

8

1

4

9

1

4

11,11

4

8

12,13

2

8

14
15

2
2

4
4

األسجىع
1

الذسط

 )1-5يذاضزاخ.
 -5أسبلُت الزؼلُم والزؼلم  )2-5يشاريغ ذطثيميح .
)3-5انرؼهى انرؼاوَى

 -6أسبلُت الزؼلُم والزؼلم
للطالة روي القذساد
المحذودح

 ) 2-6صَبساد مُذانُخ.
 ) 9 -6منبقشبد وػشوع رؼلُمُخ (رفؼُل السبػبد المكزجُخ).

 -2رقىَم الطــالة :
-2أ) األسبلُت
المسزخذمخ

 -1إيرذاٌ يُرظف انفظم انذراسي (ذميى يثذئي).
 -2يُالشاخ وذمييى أداء طفي.
 -3ذمييى َهائي نجُح ثالثيح

.

()8

-2ة) الزىقُذ

-2جـ) رىصَغ
الذسجبد

األسثىع
ايرذاٌ يُرظف انفظم انذراسي
انرمييى 1
كم اسثىع
يُالشاخ وذمييى أداء طفي
انرمييى 2
األسثىع ()15
ذمييى َهائي نجُح ثالثيح
انرمييى 3
الزقُمبد النهبئُخ  %200وَزم رقسُمهب ثنبء ػلً اِرٍ :
 %60خبطخ ثلجنخ الزحكُم ػلً ان ركىن مقسمخ ػلً المؼبَُش الزقُم اِرُخ :

الذساسبد
األثزكبس واألطبلخ
الذقخ والجىدح

%25
%25
%25

--

-

-
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األظهبس واإلخشاج %25
 %40خبص ثأسزبر المبدح رقُم ػلً اِرٍ:
%2
المزبثؼخ والحضىس
%2
الذساسبد
%2
األثزكبس واألطبلخ
%2
الذقخ والجىدح
%2
األظهبس واإلخشاج

 -2قبئمخ الكزت الذساسُخ والمشاجغ :
-2أ) مزكشاد

ال َىجذ

-2ة) كزت ملضمخ

ال َىجذ

-2جـ) كزت مقزشحخ
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-2د) دوسَبد ػلمُخ
أو نششاد  ...الخ
أسزبر المبدح :م.د /كريم عبد المطمب القريطى
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