
 ....................              إنً.......................         يٍ      .........نغُت انثاَُتا    اث ــٌـاضـسٌـال حىصَغ بشَايح         انفخشة األونً
 انسغاب انزهٍُ انًسخىي انًشزهت صتنرا األهذاف انًًُضة انكفاَت يكىٌ 

زم وضؼُاث يشكم دانت  

بخىظُف خاصُهج 

 االشكال انهُذعُت

 بانُغبت نشٍء آخش حؼٍُُ يىلغ شٍء

 فٍ انفضاء
اياو ـ وساء ـ حسج ـ فىق ـ ػهً : األخغاو فٍ انفضاء آنُاث +اف كخشعجا 1

 ًٍَُ ـ ػهً َغاس
 

اياو ـ وساء ـ حسج ـ فىق ـ ػهً  :األخغاو فٍ انفضاء حمُُىج واادو 2

 ًٍَُ ـ ػهً َغاس

  

حكىٍَ يدًىػت و حؼٍُُ 

 ػُاصشها 

حًثُم يدًىػت بًخطط 

 وانشيض إنُها

بانخصشف فٍ  دانتزم وضؼُاث يشكم 

 و يكىَاحها و انؼاللت  انًدًىػاث
  بُُهًا 

 االَخًاء و ػذو االَخًاء /انًدًىػت وانؼُصش  حؼهى يُهدٍ 3

حصُُف ػُاصش يدًىػت وفك خاصُت 

 أو خاصُاث ػُاصشها
4  

 حؼهى يُهدٍ

 انخدضئت وانًدًىػت اندضئُت

 احساد يدًىػخٍُ يُفصهخٍُ حؼهى يُهدٍ 5 حكىٍَ احساد يدًىػخٍُ يُفصهخٍُ فأكثش

 
 يدًىػت فٍ أخشي يخًى ثآنُا+ اعخكشاف  6 حؼٍُُ يخًى يدًىػت فٍ أخشي

 

 يخًى يدًىػت فٍ أخشي حمُُى+ ادياج  7 

 

 انًدًىػاث وانؼاللت بُُها :إدياج 8   

  

 

زم وضؼُاث يشكم دانت 

بخىظُف انؼًهُاث ػهً 

 األػذاد

 

 

كخابت  99انً 0انخصشف فٍ األػذاد يٍ 

وحشحُبا  وحًثُال و يماسَت  و لشاءة

 وحفكُكا  و حشكُبا

 لشاءحها، كخابخها حًثُهها يماسَخها ، 9إنً 0االػذاد يٍ  حؼهى يُهدٍ 9

 حشحُبها 

 10>يخًى ػذد 

 انؼذد انغابك و انالزك

ػذد يسصىس بٍُ ػذدٍَ  حفكُكها وحشكُبها:  9إنً 0االػذاد يٍ  حؼهى يُهدٍ 10

 يؼهىيٍُ

يدًىع ػذدٍَ يدًىػهًا  حكًُم زغابـ  حًثُهها بانُمىد9إنً 0االػذاد يٍ  حؼهى يُهدٍ 11

<10 

خًغ لطغ َمذَت يدًىػها 

<10 

لشاءحه ـ كخابخه ـ حًثُهه ـ : انًُضنت اندذَذة:  10انؼذد  حؼهى يُهدٍ 12

 حفكُكه و حشكُبه
 10يكًم 

لشاءحها ـ كخابخها ـ يماسَخها ـ  : 90إنً  10انؼمىد يٍ  ثآنُا+ اعخكشاف  13

 حشحُبها ـ حفكُكها ـ حشكُبها

 ـ انؼمذ انالزك انؼمذ انغابك

 حمُُى+ ادياج  14 حفكُك ػمذ إنً زذٍَ

زم وضؼُاث يشكم دانت  

 بانخصشف فٍ انًمادَش
فٍ َطاق انخصشف فٍ انمطغ انُمذَت 

 األػذاد انًذسوعت
  ثآنُا+ اعخكشاف  15

 (انمطغ انصفشاء) حًثُهها ـ حكًُهها: يبانغ يانُتزغاب 

 زغاب لطغ انؼششاث

 حمُُى+ ادياج  16

زم وضؼُاث يشكم دانت  

بخىظُف انؼًهُاث ػهً 

 األػذاد

كخابت  99انً 0انخصشف فٍ األػذاد يٍ 

وحًثُال و يماسَت وحشحُبا   و لشاءة

 وحفكُكا  و حشكُبا

  حؼهى يُهدٍ 17

 خذول بُخاغىس نهدًغ

زغاب يدًىع / 10يكًم 

 حؼهى يُهدٍ 18 10<ػذدٍَ 
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 999انً 0انخصشف فٍ األػذاد يٍ  

وحًثُال و يماسَت وحشحُبا   كخابت و لشاءة

 وحفكُكا  و حشكُبا

ـ يماسَخها  حًثُهها ـ لشاءحها، كخابخها  99إنً 0االػذاد يٍ  ثآنُا+ اعخكشاف  19

 انًىلؼُت نهشلىـ األهًُت  حشحُبها
 

خًغ ػذدٍَ يخغاوٍَُ ألم 

 10<و يدًىػهًا 10يٍ 
 حمُُى+ ادياج  20

 حفكُكها وحشكُبها ثآنُا+ اعخكشاف  21

 حمُُى+ ادياج  22 حفكُكها وحشكُبها

زم وضؼُاث يشكم دانت  

 بانخصشف فٍ انًمادَش
فٍ َطاق انخصشف فٍ انمطغ انُمذَت 

 انًذسوعتاألػذاد 
  ثآنُا+ اعخكشاف  23

 يبانغ يانُت و حًثُهها ـ حكًُم يبانغزغاب 
 

 حمُُى+ ادياج  24

زم وضؼُاث يشكم دانت  

بخىظُف انؼًهُاث ػهً 

 األػذاد

ػًهُاث خًغ دوٌ ازخفا يٍ خالل وضؼُاث يشكم  إخشاء  حؼهى يُهدٍ 25 إخشاء ػًهُاث خًغ

صُاغت اإلخابت انهفظُت ( وانخدًُؼُت انخاصُت انخبذَهُت)

 انًُاعبت

ػذد / انؼذد انغابك و انالزك

يسصىس بٍُ ػذدٍَ 

حفكُك ػذد رو /يؼهىيٍُ

 سلًٍُ إنً آزاد وػششاث

 حؼهى يُهدٍ 26

 يىاصهت انؼذ حصاػذَا ٌ ـــــــــــــاجـــدوـــو اٌـــلـــعـــث 27   

 (1.1)و حُاصنُا باَخظاو يسذد

(2.2()5.5) 

  حــمــُــُـــــى 28   

  دػــــــــى وػـــــــــــــــــــــــالج 29   

   30  

 

ب
غـا

زـ
 

ــذ
ظ

ـ
ـــ

ب
ـا

 
ٌ.

ظ
لُ

 


