
 

  ةيلصفلا ةط.-ل ,+مزلا ع'زوتلا

 2020/2019 ,?<اردلا ماعلل ن9لصفلا ماظن

 

 ا9LMغK ن9قطانلل ةيGرعلا ةغللا
 

 لوألا ىوتسملا
 

 لصفلا ةدحولا سردلا

   

  :VWوألا ةدحولا

  لا>شأ – ماقرأ – رعاشملا – ناولأ – ةيحتلا

 :ةيناثلا ةدحولا

 .عوبسألا مايأ – نFملا – ماعطلا – مسA@ا – ةرسألا 

 :ةثلاثلا ةدحولا

 ةXYبكلا يLرسأ – ةيدعس VTلاخ – رجاFملا STع – يLدجو يدج – ةبOبN@ا يLرسأ

 فراعتلا

 

 _^وألا يLامل]

 

  يLرسأ

 لوألا

 :يZاثلا ىوتسملا
 

 لصفلا ةدحولا سردلا

   

 :VWوألا ةدحولا

 .lmaTالم – ميلّسلا jhقع – ghّصلا يماعط – سمb@ا aT`اوح – STسج

 :ةيناثلا ةدحولا

 .VTيب – VTسردم – يrاXYجو انأ – يqاقدصأو انأ – VTلئاعو انأ 

 :ةثلاثلا ةدحولا

 - عادوو ءاقل – ةفلتخم رعاشم – فلتخن نكل ءاقدصأ – ءاقدصألا زعأ

 تالافتحا

 XYغصلا STسج

 

 XYغصلا يملاع

 

 حرمن اّي{

 

 لوألا

 



 ثلاثلا ىوتسملا
 

 لصفلا ةدحولا سردلا

   

 :VWوألا ةدحولا

�لا – ةزئاجب تزف – موي ل] حابص – ةسردملا �h موي لوأ
ّ

نإ – aT̀ردملا طاش
ّ

 موي ھ

 .ديعلا

 :ةيناثلا ةدحولا

لعملا 
ّ

طلا – م
ّ

 .ءاضفلا دئار – ءافطإلا لجر – يطرشلا – بOب

 :ةثلاثلا ةدحولا

 jWع ةظفاfgا – بMذأ نيأ – سbلأ اذام – سقطلا ةلاح – ةع[رألا لوصفلا

 .ةئlبلا

 ليمج موي

 

 

 نو]أ نأ د�رأ

 

 

طلا
ّ

 ملاعلا لوح سق

 لوألا

 

 

 

 عKارلا ىوتسملا
 

 لصفلا ةدحولا سردلا

   

 :VWوألا ةدحولا

 – تارامإلا لوح – VTفايض VT  – �hسردم �h ةلوج – لامA@ا ةنيدم _^إ ةرا�ز

 .ةروFشم تاقابس

 :ةيناثلا ةدحولا

 برض ديع – مطامطلا برح ناجرFم – تارشN@ا ديع – ناولألا ناجرFم 

 .تمصلا ديع – ناAXY@ا

 :ةثلاثلا ةدحولا

op راطملا – op زج – قدنفلاsثيدحو اًميدق تالصاوملا - ساي ةر
ً

 لبقتسملا op – ا

 ةXYثم ة�رجت

 

 

 ةيملاع تالافتحا

 

 

  تالصاومو نكامأ

 لوألا

 

 



 

 سما.{ا ىوتسملا
 

 لصفلا ةدحولا سردلا

   

 :VWوألا ةدحولا

 .ةءارقلا – نونفلا – يرA@ا – ليb@ا بو]ر – ةركلا باعلأ

 :ةيناثلا ةدحولا

 �h سردمVT – �h يبVT – الم – يماعطlmaT – حرملا تقو. 

 :ةثلاثلا ةدحولا

 كروsوين – ةرMاقلا – يا�غنش – ندنل – ي[د

 تاياوFلاو تاضا�رلا

 

 يLابجاوو �hوقح

 

 ةيملاع ندم

 لوألا

 

 

 

 

 

 سداسلا ىوتسملا
 

 لصفلا ةدحولا سردلا

   

 :VWوألا ةدحولا

ثيدحو اًميدق ةراجتلا – ةفلتخم تالمع – لمعلا قوس – يLابغرو يLاجايتحا
ً

 – ا

 .ةينو�Yكلإلا ةراجتلا

 :ةيناثلا ةدحولا

�لا ةمئاق 
ّ

 .باعلألارجتم �h – ةيملاعلا ة�رقلا – قاوسأ – ةقاطبلاب وأ اًدقن – قوس

 :ةثلاثلا ةدحولا

 روش�م – ةدوعو باMذ – تازو��و ضورع – ةلحرلل دعتسأ – رفاسأ اذامل

 �pايس

 لامعأو لام

 

 ءارشو عيب

 

 

 رفّسلا

 لوألا



 

 عKاسلا ىوتسملا
 

 لصفلا ةدحولا سردلا

   

 :VWوألا ةدحولا

أ – يLزاجإ تOضق فيك
ُ

 – �hوطتلا لمعلا – ةXYغّصلا ع�راشملا – يّمأ دعاس

 .لمعلا ةيم{أ

 :ةيناثلا ةدحولا

 موي - ؟بوساح مأ فتا{ – لوم�Nا لبقتسم – فتا{ درجم سOل – يفتا{ ّبحأ 

 .لومحم الب

 :ةثلاثلا ةدحولا

op ةيعم�{ا – op يراجتلا زكرملا – op ا قوسلا}gةّر – op عشلا قوسلا�, – 

 تن�Lنإلا �Lع قّوس�لا

  لمعلا

 

 

 لوم�Nا يزاFج

 

 

�لا
ّ

  قّوس

 لوألا

 

 

 

 

  نماثلا ىوتسملا
 

 لصفلا ةدحولا سردلا

   

 :VWوألا ةدحولا

 .نوحتفنم – ةمالسلا ليج – ب�رغلا يقيدص – حماس�لا ماع – رّمنتلل ال

 :ةيناثلا ةدحولا

شلا – ةداعّسلا
ّ

 .بضغلا – عوA@ا – لؤافّتلا – بغ

  :ةثلاثلا ةدحولا

 ةلازإ – يrا>سلا ظاظتكالا – نوزوألا بقث – تايافنلا ب{ذت نيأ – ةعارزلا

 تاباغلا

 حماس�لاو ش¥اعتلا

 

 تالاعفنا

 

  ةئOبلا

 لوألا



 

 

 عساتلا ىوتسملا
 

 لصفلا ةدحولا سردلا

   

 :VWوألا ةدحولا

 حبصي دق ملN@ا – مالحألا دلب – روFشم ءاقل – مالحألا ةفيظو – مالحألا ل©¨م

 .اًعقاو

 :ةيناثلا ةدحولا

 ئراق تاركذم – ئراق تاركذم – بتا] تاركذم – ةفلتخم تا�ركذ – يLايموي نم

 .- م®

 :ةثلاثلا ةدحولا

 سlفنلا نبا – تيار نsوخألا – نياتش�يأ – هللا ھمحر ناطلس نب دياز خيشلا

  نفو��ب –

  مالحألا ملاع

 

 

  تا�ركذ

 

 

 نامزلا رم _jع نورثؤم

 لوألا

 

 

 

 رشاعلا ىوتسملا
 

 لصفلا ةدحولا سردلا

   

 :VWوألا ةدحولا

 يملاع نطاوم – عوطتلا – �hالخأ – يLودق – لوؤسم انأ

 :ةيناثلا ةدحولا

 ؟انأ نم – ²±ان ناسrإ انأ – ةفيظولا – لمعلا صرف – لمعلل فغشلا 

 :ةثلاثلا ةدحولا

 .ةر��لا – نامدإلاو ن9خدتلا – ةدايقلا – رط.{ا ثلثملا – ةلاطبلا

  ²@اص نطاوم

 

طخأ
ّ

 لبقتسملل ط

 

 ةّيملاع اياضق

 لوألا

 



)انعمجت ةیبرعلا( اھریغب نیقطانلل ةیبرعلا ةغللا جاھنم ءانب نأشب  

 

 رییاعم ىلع )انعمجت ةیبرعلا( جاھنم ءانب يف میلعتلاو ةیبرتلا ةرازو تدمتعا دقل :ًالوأ
.تاغلل ماعلا يعجرملا يبوروألا راطإلا  

 

 ةیبرعلا ةغلل ةساردلا تاونس ددع ىلع ًادامتعا جاھنملل بالطلا سیردت متی :ًایناث
 ةصاخلا ّملعتلا جتاون جاردا ّمت ذإ اdیلاح بلاطلا ھیف سردی يذلا فصلا ىلع سیلو
 ةیدرفلا قورفلا ةاعارم ةیمھأرابتعالا نیعب ذخألا عم ،ةدحو لك ةیادب يف ىوتسم لكب
.ىوتسم لكب ةصاخلا جتاونلا قیقحتل دحاولا يساردلا ىوتسملا يف بالطلا نیب  

 

 ةسردملا ةیؤرو ةبولطملا ّملعتلا جتاون قیقحت نیب ةمءاوملا ةسردملا ىلع بجی :ًاثلاث
.بلاط لكل ةساردلا تاونس ددعل ًاقفو فوفصلا میسقت يف  
 


