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وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

ياأتي اإ�س��دار الن�س��رات التوجيهية للمواد الدرا�س��ية مع بداية كل عام درا�س��ي ، بهدف مالئمة المناهج مع 

الخطة الدرا�س��ية، وتزويد المعلمين والم�سرفين بالم�س��تجدات التي قد تطراأ على المناهج الدرا�سية؛ كما 

تحتوي الن�س��رات على اإر�سادات في كيفية تنفيذ الوحدات والدرو�س والأن�سطة، وتت�سمن طرائق متعددة 

ف��ي تطبي��ق الأن�سطة التقويمية اثناء تنفيذ الدرو�س اأو الوحدات ، كم��ا ت�ستمل على بع�س التو�سيات العامة 

والتف�سيلية للمنهج .

اآملي��ن اأن ت�سهم هذه الن�سرة التوجيهي��ة في م�ساعدة المعلمين والم�سرفي��ن واإدارة المدار�س على تو�سيح 

مختل��ف الجوانب المتعلق��ة بتنفيذ المواد الدرا�سي��ة وم�ستجداتها بما يحقق الأهداف الت��ي ي�سعى النظام 

التعليمي اإلى تحقيقها .  

المقدمة
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النشرة التوجيهية لمادة المهارات الموسيقية4
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

- رضورة اطالع كافة املعنيني بالنرشة التوجيهية للامدة . 
 -  متابعة تفعيل ما ورد يف النرشة من قبل املختصني يف املادة ) املرشفني ، املرشفات ، املعلمني ،املعلامت( .

-  التواصل الدائم مع قسم تطوير مناهج املهارات املوسيقية للوقوف عىل الصعوبات التي تواجه املعلمني 
يف تدريس مناهج املادة.

-  متابعة كل ما يتعلق بمتطلبات تنفيذ املادة  بصورة صحيحة  ) كاآلالت والوسائل التعليمية املناسبة ، 
وأدلة املعلمني و كراس الطالب ( . 

اإلرشادات العامة

توجيهات و إرشادات ملعلم / معلمة املادة متعلقة بتنفيذ حمتوى املنهاج : 
االطالع عىل اخلطة السنوية ،والعمل عليها حيث تم أعدادها  وفق أساس مدروس، وما يتناسب مع  	•

الفصلني الدراسيني من حيث مدة العام الدرايس واأليام الدراسية الفعلية. 

تلم بحملد اهلل االنتهاء ملن تطوير منهاج الصف الثالث، والذي سليتم تطبيقه خلالل العام الدرايس  	•

احللايل، للذا نرجلو ملن معلمي امللادة االطالع علىل الدليل واالسلتعانة به، وإثلراء املواقلف الصفية بام 

يمتلكونه من ابداعات لتحقيق األهداف املنشودة.

الثالث كوسيلة تعليمية يف تنفيذ الدروس.  الباركود املدرج يف دليل املعلم للصف  تفعيل  	•

دة واملدرجة بإرشادات املعلم يف ادلة املعلم )4-1(.  تدريس مجيع األناشيد بالطريقة اجلزئية املوحَّ 	•

ترحيل الوحدة اخلامسة ) الدرس األول والثاين( من دليل الصف احلادي عرش ونقلها مكان الوحدة  	•

الرابعلة والعكلس ونقل اللدرس الثالث من الوحدة اخلامسلة إىل الوحدة الرابعة، تبعا للخطة السلنوية 

املرفقة يف النرشة التوجيهية. 

التوجيهية السابقة لالستفادة . رضورة إطالع املعلمني اجلدد عىل النرشات  	•

االطلالع علىل حمتلوى  الدرس قبلل تنفيذه لتكوين تصلور نموذجي لكيفية سلر املوقف الصفي وما  	•
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5 النشرة التوجيهية لمادة المهارات الموسيقية
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

هي الوسلائل املناسلبة وكيفية االسلتعانة هبا وتطبيقها ، وما هي الطرق واالسرتاتيجيات التي سيستخدمها 

لتحقيق األهداف . 

تفعيل الوسيلة التعليمية  يف وقتها ، يف أثناء تنفيذ الدرس فقط ، واالحتفاظ هبا يف املكان املخصص عند  	•

االنتهاء منها.    

وأخرًا ، نتمنى لكم عامًا دراسيًا موفقًا مليئًا باحليوية والعطاء
شاكرين للجميع التعاون الدائم، وكل عام وأنتم بخر.
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وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م
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 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ١ ١ ١ ثلاثلا

 ثلاثلا فصلل ةيقيسوملا

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ١ ١ ١ عèارلا

 عèارلا فصلل ةيقيسوملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٦ 
 

 

  ) ٤ – ١ ( فوفصلا ëíانمل ةlونسلا ةطjêا

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                       لوألا فصلا

 ةدحولا ر2شلا

 ةيساردلا

 ددع عوضوملا /سردلا

 صصjkا

  سطسغأ

 :ÅÇوألا ةدحولا

 Åòاغلا =eطو

 ةصح =eطولا ديش#لا :لوألا سردلا

 

 öaمتôس
 ناتصح =eطولا ديش#لا :لوألا سردلا عèات

 ناتصح )راونلا( ةيعاقيالا ةدحولا :يåاثلا سردلا

 

 رùوتكأ

 ناتصح قوذتو عامتسا :ثلاثلا سردلا

 

 :ةيناثلا ةدحولا

 يüداعس يüرسأ

 ناتصح يüرسأ ديشå :لوألا سردلا

 ةصح لصافلا طjêاو ةروزاملا :يåاثلا سردلا

 ةصح لصافلا طjêاو ةروزاملا :يåاثلا سردلا عèات öaمفون

 ناتصح دنابلا تالآ :ثلاثلا سردلا

 

 öaمس§د

 ةصح دنابلا تالآ :ثلاثلا سردلا عèات

 

 :ةثلاثلا ةدحولا

 ةيبعشلا ي•اعلأ

 

 

 ناتصح )لسالسلا عطقب يåارت( ةبعل :لوألا سردلا

 ةصح ةلباقملا ةتكسلاو)شوركلا(ةمالع :يåاثلا سردلا

 

 رياني

 ةصح ةلباقملا ةتكسلاو)شوركلا(ةمالع :يåاثلا سردلا عèات

 ناتصح ءطبلاو ةعرسلاو ،ظلغلاو ةدjkا :ثلاثلا سردلا
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٧ 
 

 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                      لوألا فصلا عèات

 ددع عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا

 صصjkا

 

 رياöaف
 

 :ةعèارلا ةدحولا

 ةيقيسوملا يدعاوق

 ناتصح دادعألا ديشå :لوألا سردلا

 ةصح ي¨انثلا ن́ا`ملا :يåاثلا سردلا

 

 سرام

 ةصح يقيسوملا جردملا :ثلاثلا سردلا

 

 :ةسماjêا ةدحولا

 ةيقيسوملا =Æفوزعم

 ناتصح يüالص ديشå :لوألا سردلا

 ةصح دنابلا تالآل ةعوطقم :يåاثلا سردلا

 

 

 لlربأ 

 ةصح دنابلا تالآل ةعوطقم :يåاثلا سردلا عèات

 ةصح لوص حاتفم :ثلاثلا سردلا

 

 :ةسداسلا ةدحولا

 =Æينغأ نامع

 ناتصح نامع ديشå :لوألا سردلا

 ةصح ةينqkلا ةسماjêا ةفاسم :يåاثلا سردلا

 

 ويام
 ةصح ةينqkلا ةسماjêا ةفاسم :يåاثلا سردلا عèات

 ناتصح ي¨انغ نlرمت :ثلاثلا سردلا

 

 

 

 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                            يåاثلا فصلا

٧ 
 

 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                      لوألا فصلا عèات

 ددع عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا

 صصjkا

 

 رياöaف
 

 :ةعèارلا ةدحولا

 ةيقيسوملا يدعاوق

 ناتصح دادعألا ديشå :لوألا سردلا

 ةصح ي¨انثلا ن́ا`ملا :يåاثلا سردلا

 

 سرام

 ةصح يقيسوملا جردملا :ثلاثلا سردلا

 

 :ةسماjêا ةدحولا

 ةيقيسوملا =Æفوزعم

 ناتصح يüالص ديشå :لوألا سردلا

 ةصح دنابلا تالآل ةعوطقم :يåاثلا سردلا

 

 

 لlربأ 

 ةصح دنابلا تالآل ةعوطقم :يåاثلا سردلا عèات

 ةصح لوص حاتفم :ثلاثلا سردلا

 

 :ةسداسلا ةدحولا

 =Æينغأ نامع

 ناتصح نامع ديشå :لوألا سردلا

 ةصح ةينqkلا ةسماjêا ةفاسم :يåاثلا سردلا

 

 ويام
 ةصح ةينqkلا ةسماjêا ةفاسم :يåاثلا سردلا عèات

 ناتصح ي¨انغ نlرمت :ثلاثلا سردلا

 

 

 

 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                            يåاثلا فصلا

٨ 
 

 

 ةدحولا ر2شلا

 ةيساردلا

 ددع عوضوملا /سردلا

 صصjkا

  سطسغأ

 :ÅÇوألا ةدحولا

 Åòاغلا =eطو

 ةصح =eطولا ديش#لا :لوألا سردلا

 

 

 öaمتôس

 ةصح =eطولا ديش#لا :لوألا سردلا عèات

 ناتصح ةلباقملا ةتكسلاو ،)شåالبلا( ةيعاقيالا ةمالعلا :يåاثلا سردلا

 ةصح )لوص( حاتفمو ،يقيسوملا جردملا Ç≥ع تاقيبطت :ثلاثلا سردلا

 

 

 رùوتكأ

 ةصح )لوص( حاتفمو ،يقيسوملا جردملا Ç≥ع تاقيبطت :ثلاثلا سردلا عèات

 :ةيناثلا ةدحولا

 ةيبعشلا =Æبعل

 ناتصح )يvولزغ ةلازغ( ةيبعشلا ةبعللا :لوألا سردلا

 ناتصح يåامحرلاو ،رسا≤لا اتلآ :يåاثلا سردلا

 

 öaمفون

 ناتصح ةيكرح ةيعاقيا تاقيبطت :ثلاثلا سردلا

 :ةثلاثلا ةدحولا

 يüامولعم

 ةيقيسوملا

 ةصح )يåامع انأ( ديشå :لوألا سردلا

 

 

 öaمس§د 

 

 ةصح )يåامع انأ( ديشå :لوألا سردلا عèات

 ناتصح =>µفنلا رثألا تاراشاو ،يقيسوملا ملسلا :يåاثلا سردلا

 ةصح فعضلاو ةوقلا :ثلاثلا سردلا

 

 رياني

 ةصح فعضلاو ةوقلا :ثلاثلا سردلا عèات

 ةدحولا

 :ةعèارلا

 يåاونع =Æفاظن

  

 =Æفاظن ديشå :لوألا سردلا 

 

 ناتصح
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٧ 
 

 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                      لوألا فصلا عèات

 ددع عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا

 صصjkا

 

 رياöaف
 

 :ةعèارلا ةدحولا

 ةيقيسوملا يدعاوق

 ناتصح دادعألا ديشå :لوألا سردلا

 ةصح ي¨انثلا ن́ا`ملا :يåاثلا سردلا

 

 سرام

 ةصح يقيسوملا جردملا :ثلاثلا سردلا

 

 :ةسماjêا ةدحولا

 ةيقيسوملا =Æفوزعم

 ناتصح يüالص ديشå :لوألا سردلا

 ةصح دنابلا تالآل ةعوطقم :يåاثلا سردلا

 

 

 لlربأ 

 ةصح دنابلا تالآل ةعوطقم :يåاثلا سردلا عèات

 ةصح لوص حاتفم :ثلاثلا سردلا

 

 :ةسداسلا ةدحولا

 =Æينغأ نامع

 ناتصح نامع ديشå :لوألا سردلا

 ةصح ةينqkلا ةسماjêا ةفاسم :يåاثلا سردلا

 

 ويام
 ةصح ةينqkلا ةسماjêا ةفاسم :يåاثلا سردلا عèات

 ناتصح ي¨انغ نlرمت :ثلاثلا سردلا

 

 

 

 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                            يåاثلا فصلا

٧ 
 

 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                      لوألا فصلا عèات

 ددع عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا

 صصjkا

 

 رياöaف
 

 :ةعèارلا ةدحولا

 ةيقيسوملا يدعاوق

 ناتصح دادعألا ديشå :لوألا سردلا

 ةصح ي¨انثلا ن́ا`ملا :يåاثلا سردلا

 

 سرام

 ةصح يقيسوملا جردملا :ثلاثلا سردلا

 

 :ةسماjêا ةدحولا

 ةيقيسوملا =Æفوزعم

 ناتصح يüالص ديشå :لوألا سردلا

 ةصح دنابلا تالآل ةعوطقم :يåاثلا سردلا

 

 

 لlربأ 

 ةصح دنابلا تالآل ةعوطقم :يåاثلا سردلا عèات

 ةصح لوص حاتفم :ثلاثلا سردلا

 

 :ةسداسلا ةدحولا

 =Æينغأ نامع

 ناتصح نامع ديشå :لوألا سردلا

 ةصح ةينqkلا ةسماjêا ةفاسم :يåاثلا سردلا

 

 ويام
 ةصح ةينqkلا ةسماjêا ةفاسم :يåاثلا سردلا عèات

 ناتصح ي¨انغ نlرمت :ثلاثلا سردلا

 

 

 

 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                            يåاثلا فصلا

٨ 
 

 

 ةدحولا ر2شلا

 ةيساردلا

 ددع عوضوملا /سردلا

 صصjkا

  سطسغأ

 :ÅÇوألا ةدحولا

 Åòاغلا =eطو

 ةصح =eطولا ديش#لا :لوألا سردلا

 

 

 öaمتôس

 ةصح =eطولا ديش#لا :لوألا سردلا عèات

 ناتصح ةلباقملا ةتكسلاو ،)شåالبلا( ةيعاقيالا ةمالعلا :يåاثلا سردلا

 ةصح )لوص( حاتفمو ،يقيسوملا جردملا Ç≥ع تاقيبطت :ثلاثلا سردلا

 

 

 رùوتكأ

 ةصح )لوص( حاتفمو ،يقيسوملا جردملا Ç≥ع تاقيبطت :ثلاثلا سردلا عèات

 :ةيناثلا ةدحولا

 ةيبعشلا =Æبعل

 ناتصح )يvولزغ ةلازغ( ةيبعشلا ةبعللا :لوألا سردلا

 ناتصح يåامحرلاو ،رسا≤لا اتلآ :يåاثلا سردلا

 

 öaمفون

 ناتصح ةيكرح ةيعاقيا تاقيبطت :ثلاثلا سردلا

 :ةثلاثلا ةدحولا

 يüامولعم

 ةيقيسوملا

 ةصح )يåامع انأ( ديشå :لوألا سردلا

 

 

 öaمس§د 

 

 ةصح )يåامع انأ( ديشå :لوألا سردلا عèات

 ناتصح =>µفنلا رثألا تاراشاو ،يقيسوملا ملسلا :يåاثلا سردلا

 ةصح فعضلاو ةوقلا :ثلاثلا سردلا

 

 رياني

 ةصح فعضلاو ةوقلا :ثلاثلا سردلا عèات

 ةدحولا

 :ةعèارلا

 يåاونع =Æفاظن

  

 =Æفاظن ديشå :لوألا سردلا 

 

 ناتصح
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٩ 
 

 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                            يåاثلا فصلا
 

 ددع عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا

 صصjkا

  

 رياöaف
 :ةعèارلا ةدحولا

 يåاونع =Æفاظن

 ناتصح ةيتوص تابlردت :يåاثلا سردلا

 ةصح ةينqkلا ةعèارلا ةفاسم :ثلاثلا سردلا

 

 سرام
 :ةسماjêا ةدحولا

 ةيقيسوملا =Æلآ

 ناتصح موصلا ديشå :لوألا سردلا

 ناتصح يåدعملا نوفيلسكألا ةلآ :يåاثلا سردلا

  

 لlربأ

 ناتصح دنابلا تالآل ةعوطقم :ثلاثلا سردلا

 

 ةدحولا

 :ةسداسلا

åامغüا يjrةليم 

 ناتصح ناويjkاب قفرلا ديشå :لوألا سردلا

 ةصح ةيمغåو ،ةيعاقيا ةءارق :يåاثلا سردلا

 

 

 ويام

 ةصح ةيمغåو ،ةيعاقيا ةءارق :يåاثلا سردلا عèات

 ،ةطبا2لاو ،ةدعاصلا( تامغنلا :ثلاثلا سردلا

 )ةرركتملاو

 

 ناتصح

 

 

 

 

 

١٠ 
 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                           ثلاثلا فصلا 
 

 ر2شلا
 ةيساردلا ةدحولا

 

 عوضوملا /سردلا
 صصjkا ددع

 سطسغأ
 

 ÅÇوألا ةدحولا

لـَع
َ
 يدالـِب ُمـ

 

لـَع( ديشå :لوألا سردلا
َ
 ةصح )يدالـِب ُمـ

 

 öaمتôس

 

لـَع( ديشå :لوألا سردلا عèات
َ
 ةصح )يدالـِب ُمـ

 ناتصح ) ( æòاقيإلا ل≤شلا :يåاثلا سردلا

 ةصح يøالثلا ن́ا`ملا :ثلاثلا سردلا

 

 

 رùوتكأ

 ةصح يøالثلا ن́ا`ملا :ثلاثلا سردلا عèات

 

 ةيناثلا ةدحولا

 =Æلآ بحأ

 ناتصح ملعüأ انأ ديشå :لوألا سردلا

 ةصح جروألا ةلآ :يåاثلا سردلا

 ةصح )جروألا ةلآ( Ç≥ع فزعلا :ثلاثلا سردلا

 

 öaمفون

 ناتصح )جروألا ةلآ( Ç≥ع فزعلا :ثلاثلا سردلا عèات

 

 

 ةثلاثلا ةدحولا

 بعلا انأ

 

 ةصح )مكلvاب بيذلا انأ( ةيبعشلا ةبعللا :لوألا سردلا

 

 

 öaمس§د

 ناتصح )مكلvاب بيذلا انأ( ةيبعشلا ةبعللا :لوألا سردلا عèات

 ةصح لوألا ò¿اضإلا طjêا :يåاثلا سردلا

 ةصح )a`بكلا ود( ملس جيùرأ :ثلاثلا سردلا

 

 رياني

 ةصح )a`بكلا ود( ملس جيùرأ :ثلاثلا سردلا عèات

 ةعèارلا ةدحولا

 فزعأ انأ

 )يüودق Åòوسر( ديشå :لوألا سردلا
 ناتصح
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٩ 
 

 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                            يåاثلا فصلا
 

 ددع عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا

 صصjkا

  

 رياöaف
 :ةعèارلا ةدحولا

 يåاونع =Æفاظن

 ناتصح ةيتوص تابlردت :يåاثلا سردلا

 ةصح ةينqkلا ةعèارلا ةفاسم :ثلاثلا سردلا

 

 سرام
 :ةسماjêا ةدحولا

 ةيقيسوملا =Æلآ

 ناتصح موصلا ديشå :لوألا سردلا

 ناتصح يåدعملا نوفيلسكألا ةلآ :يåاثلا سردلا

  

 لlربأ

 ناتصح دنابلا تالآل ةعوطقم :ثلاثلا سردلا

 

 ةدحولا

 :ةسداسلا

åامغüا يjrةليم 

 ناتصح ناويjkاب قفرلا ديشå :لوألا سردلا

 ةصح ةيمغåو ،ةيعاقيا ةءارق :يåاثلا سردلا

 

 

 ويام

 ةصح ةيمغåو ،ةيعاقيا ةءارق :يåاثلا سردلا عèات

 ،ةطبا2لاو ،ةدعاصلا( تامغنلا :ثلاثلا سردلا

 )ةرركتملاو

 

 ناتصح

 

 

 

 

 

١٠ 
 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                           ثلاثلا فصلا 
 

 ر2شلا
 ةيساردلا ةدحولا

 

 عوضوملا /سردلا
 صصjkا ددع

 سطسغأ
 

 ÅÇوألا ةدحولا

لـَع
َ
 يدالـِب ُمـ

 

لـَع( ديشå :لوألا سردلا
َ
 ةصح )يدالـِب ُمـ

 

 öaمتôس

 

لـَع( ديشå :لوألا سردلا عèات
َ
 ةصح )يدالـِب ُمـ

 ناتصح ) ( æòاقيإلا ل≤شلا :يåاثلا سردلا

 ةصح يøالثلا ن́ا`ملا :ثلاثلا سردلا

 

 

 رùوتكأ

 ةصح يøالثلا ن́ا`ملا :ثلاثلا سردلا عèات

 

 ةيناثلا ةدحولا

 =Æلآ بحأ

 ناتصح ملعüأ انأ ديشå :لوألا سردلا

 ةصح جروألا ةلآ :يåاثلا سردلا

 ةصح )جروألا ةلآ( Ç≥ع فزعلا :ثلاثلا سردلا

 

 öaمفون

 ناتصح )جروألا ةلآ( Ç≥ع فزعلا :ثلاثلا سردلا عèات

 

 

 ةثلاثلا ةدحولا

 بعلا انأ

 

 ةصح )مكلvاب بيذلا انأ( ةيبعشلا ةبعللا :لوألا سردلا

 

 

 öaمس§د

 ناتصح )مكلvاب بيذلا انأ( ةيبعشلا ةبعللا :لوألا سردلا عèات

 ةصح لوألا ò¿اضإلا طjêا :يåاثلا سردلا

 ةصح )a`بكلا ود( ملس جيùرأ :ثلاثلا سردلا

 

 رياني

 ةصح )a`بكلا ود( ملس جيùرأ :ثلاثلا سردلا عèات

 ةعèارلا ةدحولا

 فزعأ انأ

 )يüودق Åòوسر( ديشå :لوألا سردلا
 ناتصح
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١١ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                         ثلاثلا فصلا
 

 

 ر2شلا

 

 ةيساردلا ةدحولا
 عوضوملا /سردلا

 ددع

 صصjkا

 

 

 رياöaف

 

 ةدحولا عèات

 فزعأ انأ ةعèارلا

 ناتصح )( æòاقيإلا ل≤شلا :يåاثلا سردلا

 ةصح دنابلا تالآل ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 سرام

 ناتصح دنابلا تالآل ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا عèات

 

 ةسماjêا

 ةيقيسوملا =Æفاقث

 ناتصح )=Æمالس( ديشå :لوألا سردلا

 

 لlربأ

 ةصح ودنlونميدلاو ودن√ش¬ركلا :يåاثلا سردلا

 ناتصح )م١٩٦٦-م١٩١٨(يزوف دمحم :ثلاثلا سردلا

 ناتصح )ةع•رألا لوصفلا( ديشå :لوألا سردلا

 

 ويام

 ةسداسلا ةدحولا

 =eغأ انأ

 ناتصح ي¨انغ جيفلوص :يåاثلا سردلا

 ةصح ƒòمس́ `يمت :ثلاثلا سردلا

 

 

 

 

١٢ 
 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                           عèارلا فصلا
 

 ةدحولا ر2شلا

 ةيساردلا

 ددع عوضوملا /سردلا

 صصjkا

  سطسغأ

 

 ÅÇوألا ةدحولا

 

 ةصح )يدالب ملع( ديشå :لوألا سردلا

 

 öaمتôس

 

 ةصح )يدالب ملع( ديشå :لوألا سردلا عèات

 ناتصح لlوحتلا تامالع :يåاثلا سردلا

 ةصح )    ( æòاقيالا ل≤شلا :ثلاثلا سردلا

 

 رùوتكأ

 ةصح )    ( æòاقيالا ل≤شلا :ثلاثلا سردلا عèات

 

 

 ةيناثلا ةدحولا

 

 

 ناتصح )ناضمر ر2ش( ديشå :لوألا سردلا

 ناتصح  ) ( ةيعاقيالا ةمالعلا :يåاثلا سردلا

 

 öaمفون
 ناتصح æòاùرلا ن́ا`ملا :ثلاثلا سردلا

 ةصح )ةنيميتلا ( =∆عشلا ثاàaلا نم :لوألا سردلا

 

 öaمس§د

 ناتصح )ةنيميتلا ( =∆عشلا ثاàaلا نم :لوألا سردلا عèات

 

 ةثلاثلا ةدحولا
 ناتصح عجرملا :يåاثلا سردلا

 ثالث ةيقيسوم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا رياني

 صصح
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١١ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                         ثلاثلا فصلا
 

 

 ر2شلا

 

 ةيساردلا ةدحولا
 عوضوملا /سردلا

 ددع

 صصjkا

 

 

 رياöaف

 

 ةدحولا عèات

 فزعأ انأ ةعèارلا

 ناتصح )( æòاقيإلا ل≤شلا :يåاثلا سردلا

 ةصح دنابلا تالآل ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 سرام

 ناتصح دنابلا تالآل ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا عèات

 

 ةسماjêا

 ةيقيسوملا =Æفاقث

 ناتصح )=Æمالس( ديشå :لوألا سردلا

 

 لlربأ

 ةصح ودنlونميدلاو ودن√ش¬ركلا :يåاثلا سردلا

 ناتصح )م١٩٦٦-م١٩١٨(يزوف دمحم :ثلاثلا سردلا

 ناتصح )ةع•رألا لوصفلا( ديشå :لوألا سردلا

 

 ويام

 ةسداسلا ةدحولا

 =eغأ انأ

 ناتصح ي¨انغ جيفلوص :يåاثلا سردلا

 ةصح ƒòمس́ `يمت :ثلاثلا سردلا

 

 

 

 

١٢ 
 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                           عèارلا فصلا
 

 ةدحولا ر2شلا

 ةيساردلا

 ددع عوضوملا /سردلا

 صصjkا

  سطسغأ

 

 ÅÇوألا ةدحولا

 

 ةصح )يدالب ملع( ديشå :لوألا سردلا

 

 öaمتôس

 

 ةصح )يدالب ملع( ديشå :لوألا سردلا عèات

 ناتصح لlوحتلا تامالع :يåاثلا سردلا

 ةصح )    ( æòاقيالا ل≤شلا :ثلاثلا سردلا

 

 رùوتكأ

 ةصح )    ( æòاقيالا ل≤شلا :ثلاثلا سردلا عèات

 

 

 ةيناثلا ةدحولا

 

 

 ناتصح )ناضمر ر2ش( ديشå :لوألا سردلا

 ناتصح  ) ( ةيعاقيالا ةمالعلا :يåاثلا سردلا

 

 öaمفون
 ناتصح æòاùرلا ن́ا`ملا :ثلاثلا سردلا

 ةصح )ةنيميتلا ( =∆عشلا ثاàaلا نم :لوألا سردلا

 

 öaمس§د

 ناتصح )ةنيميتلا ( =∆عشلا ثاàaلا نم :لوألا سردلا عèات

 

 ةثلاثلا ةدحولا
 ناتصح عجرملا :يåاثلا سردلا

 ثالث ةيقيسوم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا رياني

 صصح
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١٣ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                          عèارلا فصلا
 صصjkا ددع عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا

 رياöaف
 

 

 ةعèارلا ةدحولا

 

 ناتصح )راثيالا( ديشå :لوألا سردلا

 ةصح نويدروكألا ةلآ :يåاثلا سردلا

 

 سرام

 ةصح نويدروكألا ةلآ :يåاثلا سردلا عèات

 ناتصح نويدروكألا ةلآل ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 ةسماjêا ةدحولا

 

 ةصح ةيتوص تابlردت :لوألا سردلا

 لlربأ

 ةصح ةيتوص تابlردت :لوألا سردلا عèات

 ناتصح )يقيسوملا ملسلا( ديشå :يåاثلا سردلا

 ةصح ةيمغåو ةيعاقيا ةءارق :ثلاثلا سردلا

 

 

 ةسداسلا ةدحولا

 

 ةصح )دادجألا فرح( ديشå :لوألا سردلا عèات

 ويام

 ةصح )دادجألا فرح( ديشå :لوألا سردلا

 ةصح ةينqkلا تافاسملا :يåاثلا سردلا

 ةصح ةيقيسوملا تالآلا ن`ب́ `يمتلا :ثلاثلا سردلا

 

 ةيساردلا مايألا ددع امن√ب ،موي )١٠١( لوألا =>;اردلا لصفلا : ) ٤ -١ ( فوفصلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع :ةظحالم

.موي )٧٤( يåاثلا =>;اردلا لصفلل ةيلعفلا  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
١٤ 

 

 (٥- ١٠ ( ةيساردلا فوفصلا  

 :ةيناثلا ةقلqkل صصjkا ددعو ةدمتعملا ةيساردلا بتكلا

 فصلا

 ةررقملا ةيساردلا صصjkا ددع

 تاذ ماع =>;اسأ ةنسلا ةعبطلا باتكلا ناونع

 ن`تàaفلا

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ١ ١ ١ سماjêا

 سماjêا فصلل ةيقيسوملا

 

 

 

 

 ليلد ÅÇا عوجرلا

 بتكلا تاعبط

 ماعلل ةيسردملا

-٢٠١٩ =>;اردلا

 .م٢٠٢٠

  
 

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ١ ١ ١ سداسلا

 سداسلا فصلل ةيقيسوملا

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ١ ١ ١ عèاسلا

 عèاسلا فصلل ةيقيسوملا

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ١ ١ ١ نماثلا

 نماثلا فصلل ةيقيسوملا

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ١ ١ ١ عساتلا

 سارك + عساتلا فصلل ةيقيسوملا

 بلاطلا

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ١ ١ ١ رشاعلا

  رشاعلا فصلل ةيقيسوملا

  رشاعلا فصلل بلاطلا سارك ١ ١ ١  رشاعلا
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١٣ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                          عèارلا فصلا
 صصjkا ددع عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا

 رياöaف
 

 

 ةعèارلا ةدحولا

 

 ناتصح )راثيالا( ديشå :لوألا سردلا

 ةصح نويدروكألا ةلآ :يåاثلا سردلا

 

 سرام

 ةصح نويدروكألا ةلآ :يåاثلا سردلا عèات

 ناتصح نويدروكألا ةلآل ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 ةسماjêا ةدحولا

 

 ةصح ةيتوص تابlردت :لوألا سردلا

 لlربأ

 ةصح ةيتوص تابlردت :لوألا سردلا عèات

 ناتصح )يقيسوملا ملسلا( ديشå :يåاثلا سردلا

 ةصح ةيمغåو ةيعاقيا ةءارق :ثلاثلا سردلا

 

 

 ةسداسلا ةدحولا

 

 ةصح )دادجألا فرح( ديشå :لوألا سردلا عèات

 ويام

 ةصح )دادجألا فرح( ديشå :لوألا سردلا

 ةصح ةينqkلا تافاسملا :يåاثلا سردلا

 ةصح ةيقيسوملا تالآلا ن`ب́ `يمتلا :ثلاثلا سردلا

 

 ةيساردلا مايألا ددع امن√ب ،موي )١٠١( لوألا =>;اردلا لصفلا : ) ٤ -١ ( فوفصلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع :ةظحالم

.موي )٧٤( يåاثلا =>;اردلا لصفلل ةيلعفلا  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
١٤ 

 

 (٥- ١٠ ( ةيساردلا فوفصلا  

 :ةيناثلا ةقلqkل صصjkا ددعو ةدمتعملا ةيساردلا بتكلا

 فصلا

 ةررقملا ةيساردلا صصjkا ددع

 تاذ ماع =>;اسأ ةنسلا ةعبطلا باتكلا ناونع

 ن`تàaفلا

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ١ ١ ١ سماjêا

 سماjêا فصلل ةيقيسوملا

 

 

 

 

 ليلد ÅÇا عوجرلا

 بتكلا تاعبط

 ماعلل ةيسردملا

-٢٠١٩ =>;اردلا

 .م٢٠٢٠

  
 

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ١ ١ ١ سداسلا

 سداسلا فصلل ةيقيسوملا

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ١ ١ ١ عèاسلا

 عèاسلا فصلل ةيقيسوملا

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ١ ١ ١ نماثلا

 نماثلا فصلل ةيقيسوملا

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ١ ١ ١ عساتلا

 سارك + عساتلا فصلل ةيقيسوملا

 بلاطلا

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ١ ١ ١ رشاعلا

  رشاعلا فصلل ةيقيسوملا

  رشاعلا فصلل بلاطلا سارك ١ ١ ١  رشاعلا
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١٥ 
 

  ) ١٠ – ٥ ( فوفصلا ëíانمل ةlونسلا ةطjêا

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                       سماjêا فصلا

 ر2شلا
 ةدحولا

 ةيساردلا
 عوضوملا /سردلا

 ددع

 صصjkا

 سطسغأ

 :ÅÇوألا ةدحولا

åتوص ديش 

 ةض,\لا

 ةصح ةض,\لا توص ديشå داشåا :لوألا سردلا

 

 öaمتôس

 ةصح ةض,\لا توص ديشå داشåا :لوألا سردلا عèات

 ناتصح ا,…اميسقتو ةيساسألا ةنمزألا :يåاثلا سردلا

 ةصح ةيقيبطت ةيعاقيا تانlرمت :ثلاثلا سردلا

 

 رùوتكأ

 ةصح ةيقيبطت ةيعاقيا تانlرمت :ثلاثلا سردلا عèات

 :ةيناثلا ةدحولا

 ةميدملا نف

 ناتصح رحبلا نامز ديشå :لوألا سردلا

 ناتصح ةيقيسوملا تامغنلا ةبعل :يåاثلا سردلا

 

 öaمفون

 ةصح ةيùرعلا اقيسوملا قوذت :ثلاثلا سردلا

 

 :ةثلاثلا ةدحولا

åن`علا ةبح ديش 

 ناتصح ن`علا ةبح ديشå داشåا :لوألا سردلا

 

 öaمس§د

 ناتصح ةيقيسوم ةعوطقم ةءارق :يåاثلا سردلا

 ناتصح ةيقيسوم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 

 

١٦ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                         سماjêا فصلا

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

 رياöaف
 ةعèارلا ةدحولا

åسوباق ديش 

 رون نم سôق

 ناتصح رون نم سôق سوباق ديشå داشåا :لوألا سردلا

 ةصح ديش#لا ةمدقمل ةيئافلوص و ةيعاقيا ةءارق :يåاثلا سردلا

 سرام
 ناتصح رون نم سôق سوباق ديشå ةمدقم فزع :ثلاثلا سردلا

 ةسماjêا ةدحولا

åا ديشÅÇ مألا 

 ناتصح مألا ÅÇا ديشå داشåا :لوألا سردلا

 لlربأ

 ةصح ي•رعلا تختلا تالآ :يåاثلا سردلا

 ةصح )دمحأ اlركز( ةيقيسوم ةيصÀê :ثلاثلا سردلا

 ةسداسلا ةدحولا

åئراب ديش 

 ن`ملاعلا

 ةصح ن`ملاعلا ئراب ديشå داشåا :لوألا سردلا

 ةصح ةيقيسوم دعاوق :يåاثلا سردلا

 ةصح ديش#لل ةيقيسوملا ةمدقملا فزع :ثلاثلا سردلا

 ةصح ديش#لل ةيقيسوملا ةمدقملا فزع :ثلاثلا سردلا عèات ويام
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١٥ 
 

  ) ١٠ – ٥ ( فوفصلا ëíانمل ةlونسلا ةطjêا

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                       سماjêا فصلا

 ر2شلا
 ةدحولا

 ةيساردلا
 عوضوملا /سردلا

 ددع

 صصjkا

 سطسغأ

 :ÅÇوألا ةدحولا

åتوص ديش 

 ةض,\لا

 ةصح ةض,\لا توص ديشå داشåا :لوألا سردلا

 

 öaمتôس

 ةصح ةض,\لا توص ديشå داشåا :لوألا سردلا عèات

 ناتصح ا,…اميسقتو ةيساسألا ةنمزألا :يåاثلا سردلا

 ةصح ةيقيبطت ةيعاقيا تانlرمت :ثلاثلا سردلا

 

 رùوتكأ

 ةصح ةيقيبطت ةيعاقيا تانlرمت :ثلاثلا سردلا عèات

 :ةيناثلا ةدحولا

 ةميدملا نف

 ناتصح رحبلا نامز ديشå :لوألا سردلا

 ناتصح ةيقيسوملا تامغنلا ةبعل :يåاثلا سردلا

 

 öaمفون

 ةصح ةيùرعلا اقيسوملا قوذت :ثلاثلا سردلا

 

 :ةثلاثلا ةدحولا

åن`علا ةبح ديش 

 ناتصح ن`علا ةبح ديشå داشåا :لوألا سردلا

 

 öaمس§د

 ناتصح ةيقيسوم ةعوطقم ةءارق :يåاثلا سردلا

 ناتصح ةيقيسوم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 

 

١٦ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                         سماjêا فصلا

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

 رياöaف
 ةعèارلا ةدحولا

åسوباق ديش 

 رون نم سôق

 ناتصح رون نم سôق سوباق ديشå داشåا :لوألا سردلا

 ةصح ديش#لا ةمدقمل ةيئافلوص و ةيعاقيا ةءارق :يåاثلا سردلا

 سرام
 ناتصح رون نم سôق سوباق ديشå ةمدقم فزع :ثلاثلا سردلا

 ةسماjêا ةدحولا

åا ديشÅÇ مألا 

 ناتصح مألا ÅÇا ديشå داشåا :لوألا سردلا

 لlربأ

 ةصح ي•رعلا تختلا تالآ :يåاثلا سردلا

 ةصح )دمحأ اlركز( ةيقيسوم ةيصÀê :ثلاثلا سردلا

 ةسداسلا ةدحولا

åئراب ديش 

 ن`ملاعلا

 ةصح ن`ملاعلا ئراب ديشå داشåا :لوألا سردلا

 ةصح ةيقيسوم دعاوق :يåاثلا سردلا

 ةصح ديش#لل ةيقيسوملا ةمدقملا فزع :ثلاثلا سردلا

 ةصح ديش#لل ةيقيسوملا ةمدقملا فزع :ثلاثلا سردلا عèات ويام
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١٧ 
 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                        سداسلا فصلا

 ر2شلا
 ةدحولا

 ةيساردلا
 عوضوملا /سردلا

 ددع

 صصjkا

  سطسغأ

 :ÅÇوألا ةدحولا

åديش 

 )يديس الÕاي (

ذت :لوألا سردلا
ّ

 ةصح يديس الÕ اي ديشå اقيسوم قو

 

 öaمتôس

 ناتصح يديس الÕ اي ديشå داشåا :يåاثلا سردلا

 ناتصح يديس الÕ اي ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 رùوتكأ

 ةصح يديس الÕ اي ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا عèات

 :ةيناثلا ةدحولا

åديش 

 )نامع بابش(

 ناتصح )نامع بابش( ديشå داشåا :لوألا سردلا

 ناتصح )نامع بابش( ديشå اقيسوم فزع :يåاثلا سردلا

 

 öaمفون

 ةصح ةيقيسوم ةلآ ليلحتو حرش :ثلاثلا سردلا

 :ةثلاثلا ةدحولا

 اننونف نم

 ةيبعشلا

 ناتصح مويق اي œّò اي ديشå داشåا :لوألا سردلا

 

 öaمس§د

 ناتصح تسارلا  ماقم :يåاثلا سردلا

 ناتصح تسارلا ماقم نم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 

 

 

 

 
١٨ 

 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                        سداسلا فصلا

 

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

 رياöaف
 ةعèارلا ةدحولا

 يداش اي( –Àوم

 )ناjkالا

 ةصح –Àوملاب فlرعتلا :لوألا سردلا

 ناتصح )ناjkالا يداش اي( –Àوم داشåا :يåاثلا سردلا

 

 سرام

 ةصح )ش¬ورد ديس( ةيùرع ةيقيسوم ةيصÀê :ثلاثلا سردلا

 ةسماjêا ةدحولا

åنف نم ديش 

 ةùوùرلا

 ناتصح )يدالب قشعأ( ديشå داشåا :لوألا سردلا

 ةصح ودنسملاو ةبصقلا اتلآ :يåاثلا سردلا

 لlربأ

 ناتصح )يدالب قشعأ( ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا

 ةسداسلا ةدحولا

åةئ√بلا( ديش 

)ةينامعلا  

ذت :لوألا سردلا
ّ

 ةصح )ةينامعلا ةئ√بلا( ديشå اقيسوم قو

 ةصح )ةينامعلا ةئ√بلا( ديشå داشåا :يåاثلا سردلا

 ةصح )ةينامعلا ةئ√بلا( ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا

 ةصح )ةينامعلا ةئ√بلا( ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا عèات ويام
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١٧ 
 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                        سداسلا فصلا

 ر2شلا
 ةدحولا

 ةيساردلا
 عوضوملا /سردلا

 ددع

 صصjkا

  سطسغأ

 :ÅÇوألا ةدحولا

åديش 

 )يديس الÕاي (

ذت :لوألا سردلا
ّ

 ةصح يديس الÕ اي ديشå اقيسوم قو

 

 öaمتôس

 ناتصح يديس الÕ اي ديشå داشåا :يåاثلا سردلا

 ناتصح يديس الÕ اي ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 رùوتكأ

 ةصح يديس الÕ اي ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا عèات

 :ةيناثلا ةدحولا

åديش 

 )نامع بابش(

 ناتصح )نامع بابش( ديشå داشåا :لوألا سردلا

 ناتصح )نامع بابش( ديشå اقيسوم فزع :يåاثلا سردلا

 

 öaمفون

 ةصح ةيقيسوم ةلآ ليلحتو حرش :ثلاثلا سردلا

 :ةثلاثلا ةدحولا

 اننونف نم

 ةيبعشلا

 ناتصح مويق اي œّò اي ديشå داشåا :لوألا سردلا

 

 öaمس§د

 ناتصح تسارلا  ماقم :يåاثلا سردلا

 ناتصح تسارلا ماقم نم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 

 

 

 

 
١٨ 

 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                        سداسلا فصلا

 

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

 رياöaف
 ةعèارلا ةدحولا

 يداش اي( –Àوم

 )ناjkالا

 ةصح –Àوملاب فlرعتلا :لوألا سردلا

 ناتصح )ناjkالا يداش اي( –Àوم داشåا :يåاثلا سردلا

 

 سرام

 ةصح )ش¬ورد ديس( ةيùرع ةيقيسوم ةيصÀê :ثلاثلا سردلا

 ةسماjêا ةدحولا

åنف نم ديش 

 ةùوùرلا

 ناتصح )يدالب قشعأ( ديشå داشåا :لوألا سردلا

 ةصح ودنسملاو ةبصقلا اتلآ :يåاثلا سردلا

 لlربأ

 ناتصح )يدالب قشعأ( ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا

 ةسداسلا ةدحولا

åةئ√بلا( ديش 

)ةينامعلا  

ذت :لوألا سردلا
ّ

 ةصح )ةينامعلا ةئ√بلا( ديشå اقيسوم قو

 ةصح )ةينامعلا ةئ√بلا( ديشå داشåا :يåاثلا سردلا

 ةصح )ةينامعلا ةئ√بلا( ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا

 ةصح )ةينامعلا ةئ√بلا( ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا عèات ويام
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١٩ 
 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                            عèاسلا فصلا
 

 ر2شلا
 ةدحولا

 ةيساردلا
 صصjkا ددع عوضوملا /سردلا

 سطسغأ
 

 :ÅÇوألا ةدحولا

åديش 

 )دالبلا ةض,—(

 ةصح )دالبلا ةض,—( ديشå داشåا :لوألا سردلا

 

 öaمتôس

 ةصح )دالبلا ةض,—( ديشå داشåا :لوألا سردلا عèات

 ديش#لا اقيسومل ةيئافلوصو ةيعاقيا ةءارق :يåاثلا سردلا

 ھفزعو
 صصح ثالث

 

 رùوتكأ

 

 ناتصح دوعلا ةلآ ليلحتو حرش :ثلاثلا سردلا

 :ةيناثلا ةدحولا

åز اي( ديشlةن( 

 ناتصح )ةنlز اي( ديشå داشåا :لوألا سردلا

 ةصح شاخرjêا ةلآ :يåاثلا سردلا

 

 öaمفون

 ناتصح )ةنlز اي( ديشå فزع :ثلاثلا سردلا

 :ةثلاثلا ةدحولا

åىركذ( ديش 

 لوسرلا دلوم

 ھيلع هللا لص

 )ملسو

ذت :لوألا سردلا
ّ

 لوسرلا دلوم ىركذ( ديشå اقيسوم قو

 )ملسو ھيلع هللا لص

 

 ةصح

 öaمس§د

 هللا لص لوسرلا دلوم ىركذ( ديشå داشåا :يåاثلا سردلا

 )ملسو ھيلع
 ناتصح

 ناتصح ديش#لا اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 

 

٢٠ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                           عèاسلا فصلا
 

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

 ةعèارلا ةدحولا رياöaف

åطقسم( ديش( 

 ناتصح )طقسم( ديشå داشåا :لوألا سردلا

 ةصح نفو,’يب ةيقيسوملا ةيصê‘لاب فlرعتلا :يåاثلا سردلا

 سرام

 ناتصح نفو,’يب تافلؤم نم ةيقيسوم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 ةسماjêا ةدحولا

åراط اي( ديش◊<=( 

 ناتصح ) =>◊راط اي( ديشå داشåا :لوألا سردلا

 لlربأ

 ناتصح يüايبلا ماقم :يåاثلا سردلا

 ةسداسلا ةدحولا

 يvرح عاقيا

 ةينjk تارا≤تباو

 ناتصح ةينjk تارا≤تباو يvرح عاقيا :لوألا سردلا

 ةصح بالطلا لمع نم ةيقيسوم ةعوطقم لاجترا :يåاثلا سردلا

 ةصح  بالطلا لمع نمةيقيسوم ةعوطقم لاجترا:يåاثلا سردلا عèات ويام
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١٩ 
 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                            عèاسلا فصلا
 

 ر2شلا
 ةدحولا

 ةيساردلا
 صصjkا ددع عوضوملا /سردلا

 سطسغأ
 

 :ÅÇوألا ةدحولا

åديش 

 )دالبلا ةض,—(

 ةصح )دالبلا ةض,—( ديشå داشåا :لوألا سردلا

 

 öaمتôس

 ةصح )دالبلا ةض,—( ديشå داشåا :لوألا سردلا عèات

 ديش#لا اقيسومل ةيئافلوصو ةيعاقيا ةءارق :يåاثلا سردلا

 ھفزعو
 صصح ثالث

 

 رùوتكأ

 

 ناتصح دوعلا ةلآ ليلحتو حرش :ثلاثلا سردلا

 :ةيناثلا ةدحولا

åز اي( ديشlةن( 

 ناتصح )ةنlز اي( ديشå داشåا :لوألا سردلا

 ةصح شاخرjêا ةلآ :يåاثلا سردلا

 

 öaمفون

 ناتصح )ةنlز اي( ديشå فزع :ثلاثلا سردلا

 :ةثلاثلا ةدحولا

åىركذ( ديش 

 لوسرلا دلوم

 ھيلع هللا لص

 )ملسو

ذت :لوألا سردلا
ّ

 لوسرلا دلوم ىركذ( ديشå اقيسوم قو

 )ملسو ھيلع هللا لص

 

 ةصح

 öaمس§د

 هللا لص لوسرلا دلوم ىركذ( ديشå داشåا :يåاثلا سردلا

 )ملسو ھيلع
 ناتصح

 ناتصح ديش#لا اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 

 

٢٠ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                           عèاسلا فصلا
 

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

 ةعèارلا ةدحولا رياöaف

åطقسم( ديش( 

 ناتصح )طقسم( ديشå داشåا :لوألا سردلا

 ةصح نفو,’يب ةيقيسوملا ةيصê‘لاب فlرعتلا :يåاثلا سردلا

 سرام

 ناتصح نفو,’يب تافلؤم نم ةيقيسوم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 ةسماjêا ةدحولا

åراط اي( ديش◊<=( 

 ناتصح ) =>◊راط اي( ديشå داشåا :لوألا سردلا

 لlربأ

 ناتصح يüايبلا ماقم :يåاثلا سردلا

 ةسداسلا ةدحولا

 يvرح عاقيا

 ةينjk تارا≤تباو

 ناتصح ةينjk تارا≤تباو يvرح عاقيا :لوألا سردلا

 ةصح بالطلا لمع نم ةيقيسوم ةعوطقم لاجترا :يåاثلا سردلا

 ةصح  بالطلا لمع نمةيقيسوم ةعوطقم لاجترا:يåاثلا سردلا عèات ويام
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٢١ 
 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                            نماثلا فصلا
 

 ر2شلا
 ةدحولا

 ةيساردلا
 عوضوملا /سردلا

 ددع

 صصjkا

 سطسغأ
 

 :ÅÇوألا ةدحولا

 ةعöaلا نف

 ةصح ةعöaلا نف :لوألا سردلا

 

 öaمتôس

 ناتصح )يدالب يماح سوباق( ديشå :يåاثلا سردلا

 س√لح نب دمح( ةينامع ةيقيسوم ةيصÀê :ثلاثلا سردلا

 )يåانسلا
 ةصح

 

 :ةيناثلا ةدحولا

 تاlرظنو دعاوق

 ةصح ةيقيسوم ةعوطقم حرش :لوألا سردلا

 

 رùوتكأ

 ةصح ةيقيسوم ةعوطقم حرش :لوألا سردلا عèات

 ناتصح ةيقيسوم ةعوطقم فزع :يåاثلا سردلا

 ناتصح نامكلا ةلآ حرش :ثلاثلا سردلا

 

 öaمفون

 

 :ةثلاثلا ةدحولا

åةدارإ ديش 

 ةايjkا

 ناتصح ديشXلا اقيسومل ةيمغåو ةيعاقيا ةءارق :لوألا سردلا

 ةصح ةايjkا ةدارإ ديشå داشåا :يåاثلا سردلا

 öaمس§د

 ةصح ةايjkا ةدارإ ديشå داشåا :يåاثلا سردلا عèات

 صصح ثالث ةايjkا ةدارإ ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 

 

 

٢٢ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                            نماثلا فصلا
 

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

 ةعèارلا ةدحولا رياöaف

 تكابلا نف

 ةصح تكابلا نف :لوألا سردلا

 ناتصح حالفلا ليدانق ديشå :يåاثلا سردلا

 

 سرام

 

 ةصح تكابلاو ةعöaلا æòاقيإ قيبطت :ثلاثلا سردلا

 

 ةسماjêا ةدحولا

åملعملا ديش 

 ناتصح ملعملا ديشå داشåا :لوألا سردلا

 ةصح دنوا,\لا ماقم ةسارد :يåاثلا سردلا

 لlربأ

 ناتصح ةينjk تارا≤تبا :ثلاثلا سردلا

 ةسداسلا ةدحولا

 روصع دحأ

 اقيسوملا

 ةصح ي≤يسالكلا رصعلا :لوألا سردلا

 ةصح ي≤يسالكلا رصعلا اقيسوم قوذت :يåاثلا سردلا

 ةصح ةيقيسوم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 ةصح ةيقيسوم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا عèات ويام
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٢١ 
 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                            نماثلا فصلا
 

 ر2شلا
 ةدحولا

 ةيساردلا
 عوضوملا /سردلا

 ددع

 صصjkا

 سطسغأ
 

 :ÅÇوألا ةدحولا

 ةعöaلا نف

 ةصح ةعöaلا نف :لوألا سردلا

 

 öaمتôس

 ناتصح )يدالب يماح سوباق( ديشå :يåاثلا سردلا

 س√لح نب دمح( ةينامع ةيقيسوم ةيصÀê :ثلاثلا سردلا

 )يåانسلا
 ةصح

 

 :ةيناثلا ةدحولا

 تاlرظنو دعاوق

 ةصح ةيقيسوم ةعوطقم حرش :لوألا سردلا

 

 رùوتكأ

 ةصح ةيقيسوم ةعوطقم حرش :لوألا سردلا عèات

 ناتصح ةيقيسوم ةعوطقم فزع :يåاثلا سردلا

 ناتصح نامكلا ةلآ حرش :ثلاثلا سردلا

 

 öaمفون

 

 :ةثلاثلا ةدحولا

åةدارإ ديش 

 ةايjkا

 ناتصح ديشXلا اقيسومل ةيمغåو ةيعاقيا ةءارق :لوألا سردلا

 ةصح ةايjkا ةدارإ ديشå داشåا :يåاثلا سردلا

 öaمس§د

 ةصح ةايjkا ةدارإ ديشå داشåا :يåاثلا سردلا عèات

 صصح ثالث ةايjkا ةدارإ ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 

 

 

٢٢ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                            نماثلا فصلا
 

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

 ةعèارلا ةدحولا رياöaف

 تكابلا نف

 ةصح تكابلا نف :لوألا سردلا

 ناتصح حالفلا ليدانق ديشå :يåاثلا سردلا

 

 سرام

 

 ةصح تكابلاو ةعöaلا æòاقيإ قيبطت :ثلاثلا سردلا

 

 ةسماjêا ةدحولا

åملعملا ديش 

 ناتصح ملعملا ديشå داشåا :لوألا سردلا

 ةصح دنوا,\لا ماقم ةسارد :يåاثلا سردلا

 لlربأ

 ناتصح ةينjk تارا≤تبا :ثلاثلا سردلا

 ةسداسلا ةدحولا

 روصع دحأ

 اقيسوملا

 ةصح ي≤يسالكلا رصعلا :لوألا سردلا

 ةصح ي≤يسالكلا رصعلا اقيسوم قوذت :يåاثلا سردلا

 ةصح ةيقيسوم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 ةصح ةيقيسوم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا عèات ويام
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٢٣ 
 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                            عساتلا فصلا
 

 ر2شلا
 ةدحولا

 ةيساردلا
 عوضوملا /سردلا

 ددع

 صصjkا

 سطسغأ

 

 :ÅÇوألا ةدحولا

 توصلا ةيùرت

 ةصح =>µفنتلا زاjr2او ةيتوصلا لابjkا :لوألا سردلا

 öaمتôس

 ةصح =>µفنتلا زاjr2او ةيتوصلا لابjkا :لوألا سردلا عèات

 ناتصح ا,’jrاعم قرطو ءانغلا ò¿ ةع¨اشلا بويعلا :يåاثلا سردلا

 ةصح توصلا ىوتسم ن`سحتل تابlردت :ثلاثلا سردلا

 

 

 رùوتكأ

 

 ةصح توصلا ىوتسم ن`سحتل تابlردت :ثلاثلا سردلا

 

 :ةيناثلا ةدحولا

 رودلا

 ةصح رودلا :لوألا سردلا

 ناتصح رودلا داشåا :يåاثلا سردلا

 ةصح رودلا اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 öaمفون

 ناتصح رودلا اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا عèات

 

 :ةثلاثلا ةدحولا

 تاعاقيإلا

 ةيùرعلا

 ةصح ةيùرعلا تاعاقيإلا تالآلا :لوألا سردلا

 

 öaمس§د

 ةصح ةيùرعلا تاعاقيإلا تالآلا :لوألا سردلا عèات

 ةصح ليقث æòامس برض ،دنùرس æòامس ي•رض :يåاثلا سردلا

 ناتصح يüايب æòامس ةيùرع اقيسوم قوذتو عامتسا :ثلاثلا سردلا

 

٢٤ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                           عساتلا فصلا
 

 ر2شلا
 ةدحولا

 ةيساردلا
 عوضوملا /سردلا

 ددع

 صصjkا

 

 رياöaف

 

 ةعèارلا ةدحولا

 ةلايعلا نف

 ةصح ةلايعلا نف :لوألا سردلا

 ةصح ةيعاقيإلا تالآلاو ةلايعلا عاقيإ قيبطت :يåاثلا سردلا

 ةصح ىدتفت اندالب ديشå ةمدقم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 سرام

 

 ةصح ىدتفت اندالب ديشå ةمدقم فزع :ثلاثلا سردلا عèات

 ةدحولا

 ةسماjêا

 اàaسكروألا

 يåوفميسلا

 ةصح يåوفميسلا اàaسكروألا :لوألا سردلا

 ةصح ةيقيسوملا غيصلا :يåاثلا سردلا

 ةصح ةينوفميسلا :ثلاثلا سردلا

 لlربأ

 ةدحولا

 ةسداسلا

 æòاقيا جيفلوص

 ي¨انغو

 ناتصح ي•ر ناحبس ديشå اقيسومل ةيمغåو ةيعاقيا ةءارق :لوألا سردلا

 ناتصح ي•ر ناحبس ديشå داشåا :يåاثلا سردلا

 ةصح ي•ر ناحبس ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا

 ةصح ي•ر ناحبس ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا عèات ويام
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٢٣ 
 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                            عساتلا فصلا
 

 ر2شلا
 ةدحولا

 ةيساردلا
 عوضوملا /سردلا

 ددع

 صصjkا

 سطسغأ

 

 :ÅÇوألا ةدحولا

 توصلا ةيùرت

 ةصح =>µفنتلا زاjr2او ةيتوصلا لابjkا :لوألا سردلا

 öaمتôس

 ةصح =>µفنتلا زاjr2او ةيتوصلا لابjkا :لوألا سردلا عèات

 ناتصح ا,’jrاعم قرطو ءانغلا ò¿ ةع¨اشلا بويعلا :يåاثلا سردلا

 ةصح توصلا ىوتسم ن`سحتل تابlردت :ثلاثلا سردلا

 

 

 رùوتكأ

 

 ةصح توصلا ىوتسم ن`سحتل تابlردت :ثلاثلا سردلا

 

 :ةيناثلا ةدحولا

 رودلا

 ةصح رودلا :لوألا سردلا

 ناتصح رودلا داشåا :يåاثلا سردلا

 ةصح رودلا اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 öaمفون

 ناتصح رودلا اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا عèات

 

 :ةثلاثلا ةدحولا

 تاعاقيإلا

 ةيùرعلا

 ةصح ةيùرعلا تاعاقيإلا تالآلا :لوألا سردلا

 

 öaمس§د

 ةصح ةيùرعلا تاعاقيإلا تالآلا :لوألا سردلا عèات

 ةصح ليقث æòامس برض ،دنùرس æòامس ي•رض :يåاثلا سردلا

 ناتصح يüايب æòامس ةيùرع اقيسوم قوذتو عامتسا :ثلاثلا سردلا

 

٢٤ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                           عساتلا فصلا
 

 ر2شلا
 ةدحولا

 ةيساردلا
 عوضوملا /سردلا

 ددع

 صصjkا

 

 رياöaف

 

 ةعèارلا ةدحولا

 ةلايعلا نف

 ةصح ةلايعلا نف :لوألا سردلا

 ةصح ةيعاقيإلا تالآلاو ةلايعلا عاقيإ قيبطت :يåاثلا سردلا

 ةصح ىدتفت اندالب ديشå ةمدقم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 سرام

 

 ةصح ىدتفت اندالب ديشå ةمدقم فزع :ثلاثلا سردلا عèات

 ةدحولا

 ةسماjêا

 اàaسكروألا

 يåوفميسلا

 ةصح يåوفميسلا اàaسكروألا :لوألا سردلا

 ةصح ةيقيسوملا غيصلا :يåاثلا سردلا

 ةصح ةينوفميسلا :ثلاثلا سردلا

 لlربأ

 ةدحولا

 ةسداسلا

 æòاقيا جيفلوص

 ي¨انغو

 ناتصح ي•ر ناحبس ديشå اقيسومل ةيمغåو ةيعاقيا ةءارق :لوألا سردلا

 ناتصح ي•ر ناحبس ديشå داشåا :يåاثلا سردلا

 ةصح ي•ر ناحبس ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا

 ةصح ي•ر ناحبس ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا عèات ويام
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٢٥ 
 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                            رشاعلا فصلا

 

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

 سطسغأ

 :ÅÇوألا ةدحولا

 تاlرظنو دعاوق

 ةصح عèارلا طjêا )اف( حاتفم :لوألا سردلا

 

 öaمتôس

 ةصح عèارلا طjêا )اف( حاتفم :لوألا سردلا عèات

 ناتصح يåومرا2لاa`غصلا)ير( ملسو a`بكلا )اف( ملس :يåاثلا سردلا

 ةصح a`غصلا فلآتلاو a`بكلا فلآتلا :ثلاثلا سردلا

 

 

 رùوتكأ

 

 ةصح a`غصلا فلآتلاو a`بكلا فلآتلا :ثلاثلا سردلا عèات

 :ةيناثلا ةدحولا

 دلوملا نف

 ةصح دلوملا نف :لوألا سردلا

 ناتصح )كيلع مالس =∆ن اي( ديشå :يåاثلا سردلا

 ةصح يåامعلا ثاàaلا نم تالآ :ثلاثلا سردلا

 

 öaمفون

 ةصح يåامعلا ثاàaلا نم تالآ :ثلاثلا سردلا عèات

 :ةثلاثلا ةدحولا

 قوذتو خlرات

 ناتصح =>µ#مورلا رصعلا :لوألا سردلا

 

 öaمس§د

 ةصح يدرف ھيùزوج :يåاثلا سردلا

 ةيقيسوم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا
 ثالث

 صصح

 

 

٢٦ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                          رشاعلا فصلا
 

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

 ةعèارلا ةدحولا رياöaف

 ةيùرعلا تاماقملا نم

 ةصح دركلا ماقم :لوألا سردلا

 ناتصح ةيقيسوم ةعوطقم فزع :يåاثلا سردلا

 

 سرام

 ناتصح )ءالولا( ديشå :ثلاثلا سردلا

 ةسماjêا ةدحولا

 ò¿ ةيلآلا بلاوقلا نم

 ةيùرعلا اقيسوملا

 ةصح )اجنوللا ،فرشôلا ،بالودلا( :لوألا سردلا

 ةصح يطاب#سلا ضاlر :يåاثلا سردلا

 

 لlربأ

 ناتصح ةيقيسوم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 ةسداسلا ةدحولا

 ونايبلا ةلآ

 ةصح ونايبلا ةلآ ةسارد :لوألا سردلا

 ةصح اقيسوملا ò¿ )ةاvاfikا( نونا≤لا :يåاثلا سردلا

 ةصح نفو,’يبل حرفلا ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا

 ةصح نفو,’يبل حرفلا ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا عèات ويام

 

 ةيلعفلا مايألا ددع امن√ب ،موي )٨٦( لوألا =>;اردلا لصفلا : ) ١٠ -٥ ( فوفصلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع :ةظحالم *

 .موي )٦٧( يåاثلا =>;اردلا لصفلل

  

. 
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٢٥ 
 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                            رشاعلا فصلا

 

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

 سطسغأ

 :ÅÇوألا ةدحولا

 تاlرظنو دعاوق

 ةصح عèارلا طjêا )اف( حاتفم :لوألا سردلا

 

 öaمتôس

 ةصح عèارلا طjêا )اف( حاتفم :لوألا سردلا عèات

 ناتصح يåومرا2لاa`غصلا)ير( ملسو a`بكلا )اف( ملس :يåاثلا سردلا

 ةصح a`غصلا فلآتلاو a`بكلا فلآتلا :ثلاثلا سردلا

 

 

 رùوتكأ

 

 ةصح a`غصلا فلآتلاو a`بكلا فلآتلا :ثلاثلا سردلا عèات

 :ةيناثلا ةدحولا

 دلوملا نف

 ةصح دلوملا نف :لوألا سردلا

 ناتصح )كيلع مالس =∆ن اي( ديشå :يåاثلا سردلا

 ةصح يåامعلا ثاàaلا نم تالآ :ثلاثلا سردلا

 

 öaمفون

 ةصح يåامعلا ثاàaلا نم تالآ :ثلاثلا سردلا عèات

 :ةثلاثلا ةدحولا

 قوذتو خlرات

 ناتصح =>µ#مورلا رصعلا :لوألا سردلا

 

 öaمس§د

 ةصح يدرف ھيùزوج :يåاثلا سردلا

 ةيقيسوم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا
 ثالث

 صصح

 

 

٢٦ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                          رشاعلا فصلا
 

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

 ةعèارلا ةدحولا رياöaف

 ةيùرعلا تاماقملا نم

 ةصح دركلا ماقم :لوألا سردلا

 ناتصح ةيقيسوم ةعوطقم فزع :يåاثلا سردلا

 

 سرام

 ناتصح )ءالولا( ديشå :ثلاثلا سردلا

 ةسماjêا ةدحولا

 ò¿ ةيلآلا بلاوقلا نم

 ةيùرعلا اقيسوملا

 ةصح )اجنوللا ،فرشôلا ،بالودلا( :لوألا سردلا

 ةصح يطاب#سلا ضاlر :يåاثلا سردلا

 

 لlربأ

 ناتصح ةيقيسوم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 

 ةسداسلا ةدحولا

 ونايبلا ةلآ

 ةصح ونايبلا ةلآ ةسارد :لوألا سردلا

 ةصح اقيسوملا ò¿ )ةاvاfikا( نونا≤لا :يåاثلا سردلا

 ةصح نفو,’يبل حرفلا ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا

 ةصح نفو,’يبل حرفلا ديشå اقيسوم فزع :ثلاثلا سردلا عèات ويام

 

 ةيلعفلا مايألا ددع امن√ب ،موي )٨٦( لوألا =>;اردلا لصفلا : ) ١٠ -٥ ( فوفصلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع :ةظحالم *

 .موي )٦٧( يåاثلا =>;اردلا لصفلل

  

. 
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٢٧ 
 

üتاليدع ¿ò انمëí اjkةيناثلا ةقل: 

 

 ليدعتلا سردلا /عوضوملا ةدحولا فصلا

 

 

 سداسلا

 ةدحولا

 ةيناثلا

 ةلآ :ثلاثلا سردلا

 ن`لودناملا

 ىرخأ ةيقيسوم ةلآب ن`لودناملا ةلآ س¬ردت لدبXس§

 .ةسردملاب ةرفوتم

 ةدحولا

 ةثلاثلا

 مويق اي œòاي( ديشå داشåإ

 ةيدمل سوكلاي(و ن`نبلل )

 تانبلل)

 ديشå داشåا س¬ردت متlو ،) ةيدمل سوكلاي( ديشå فذحي

 .ن`نبلاو تانبلل مويق اي œòاي

 ةدحولا

 ةعèارلا

 

 داشåإ: يåاثلا سردلا

 "ناjkألا يداش اي" –Àوم

 a`بكلا يدومصملا برض

 

 

 

 عèاسلا

 ةدحولا

 ةيناثلا
 ةنlز اي ديشå :لوالا سردلا

 :ديش#لل بسانملا  ةروبنطلا عاقيا نlودت  لادبXسا

 ةدحولا

 ةسماjêا

 

 ماقم :يåاثلا سردلا

 يüايبلا

 :سردلا ò¿ يüايبلا ماقملا  نlودت ةفاضا

 

٢٨ 
 

 ليدعتلا سردلا /عوضوملا ةدحولا فصلا

 نماثلا

 ةدحولا

 ÅÇوألا

 ( ديشå :يåاثلا سردلا

 )يدالب يماح سوباق

 :ةعöaلا نف عاقيا نlودت  ةفاضإ

 ةدحولا

 ةسماjêا

 ماقم ةسارد :يåاثلا سردلا

 دنوا,\لا

 :سردلا ò¿ دنوا,\لا ماقم  نlودت ةفاضا

 

 عساتلا

¿ò سارك 

 بلاطلا

 ةدحولا

 ةسماjêا

 :ثلاثلا عوضوملا

 ةينوفميسلا

üليدع vإ ةينانوي ةملÅÇ رغإlةيق ¿ò لوألا طاش#لا ¿ò مقر 

 )ج(

 رشاعلا

¿ò سارك 

 بلاطلا

 ةدحولا

 ÅÇوألا

 سردلا

 ثلاثلا

 فلآتلا :ثلاثلا عوضوملا

 a`غصلا فلآتلاو a`بكلا

 

 a`غصلا )ير( فلآت ةباتك هاجتا ƒò ¿òبطم أطخ دجوي

 . )ك٣ + ص٣( حيÊkتلا و  )ص٣ + ك٣(
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٢٧ 
 

üتاليدع ¿ò انمëí اjkةيناثلا ةقل: 

 

 ليدعتلا سردلا /عوضوملا ةدحولا فصلا

 

 

 سداسلا

 ةدحولا

 ةيناثلا

 ةلآ :ثلاثلا سردلا

 ن`لودناملا

 ىرخأ ةيقيسوم ةلآب ن`لودناملا ةلآ س¬ردت لدبXس§

 .ةسردملاب ةرفوتم

 ةدحولا

 ةثلاثلا

 مويق اي œòاي( ديشå داشåإ

 ةيدمل سوكلاي(و ن`نبلل )

 تانبلل)

 ديشå داشåا س¬ردت متlو ،) ةيدمل سوكلاي( ديشå فذحي

 .ن`نبلاو تانبلل مويق اي œòاي

 ةدحولا

 ةعèارلا

 

 داشåإ: يåاثلا سردلا

 "ناjkألا يداش اي" –Àوم

 a`بكلا يدومصملا برض

 

 

 

 عèاسلا

 ةدحولا

 ةيناثلا
 ةنlز اي ديشå :لوالا سردلا

 :ديش#لل بسانملا  ةروبنطلا عاقيا نlودت  لادبXسا

 ةدحولا

 ةسماjêا

 

 ماقم :يåاثلا سردلا

 يüايبلا

 :سردلا ò¿ يüايبلا ماقملا  نlودت ةفاضا

 

٢٨ 
 

 ليدعتلا سردلا /عوضوملا ةدحولا فصلا

 نماثلا

 ةدحولا

 ÅÇوألا

 ( ديشå :يåاثلا سردلا

 )يدالب يماح سوباق

 :ةعöaلا نف عاقيا نlودت  ةفاضإ

 ةدحولا

 ةسماjêا

 ماقم ةسارد :يåاثلا سردلا

 دنوا,\لا

 :سردلا ò¿ دنوا,\لا ماقم  نlودت ةفاضا

 

 عساتلا

¿ò سارك 

 بلاطلا

 ةدحولا

 ةسماjêا

 :ثلاثلا عوضوملا

 ةينوفميسلا

üليدع vإ ةينانوي ةملÅÇ رغإlةيق ¿ò لوألا طاش#لا ¿ò مقر 

 )ج(

 رشاعلا

¿ò سارك 

 بلاطلا

 ةدحولا

 ÅÇوألا

 سردلا

 ثلاثلا

 فلآتلا :ثلاثلا عوضوملا

 a`غصلا فلآتلاو a`بكلا

 

 a`غصلا )ير( فلآت ةباتك هاجتا ƒò ¿òبطم أطخ دجوي

 . )ك٣ + ص٣( حيÊkتلا و  )ص٣ + ك٣(
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٢٩ 
 

 :رشع يåاثلاو  رشع يداjkا ن`فصلا

 

 :رشع يåاثلاو ،رشع يداjkا ن`فصلل صصjkا ددعو ةدمتعملا ةيساردلا بتكلا

 

 ةنسلا ةعبطلا باتكلا ناونع ةررقملا ةيساردلا صصjkا ددع فصلا

 ن`تàaفلا تاذ ماع =>;اسأ

 يداjkا

 رشع

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ٤ ٤ ٤

 يداjkا فصلل ةيقيسوملا

 بلاطلا سارك + رشع

 ليلد ÅÇا عوجرلا

 بتكلا تاعبط

 ماعلل ةيسردملا

-٢٠١٩ =>;اردلا

 .م٢٠٢٠

 يåاثلا

 رشع

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ٤ ٤ ٤

 رشع يåاثلا فصلل ةيقيسوملا

 بلاطلا سارك +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣٠ 
 

 )١٢ –١١( ن`فصلا ëíانمل ةحàaقملا ةlونسلا ةطjêا

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                                                           رشع يداjkا فصلا

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

  سطسغأ

 :ÅÇوألا ةدحولا

 رصانع ةعجارم

 اقيسوملا

 صصح ٤ عاقيإلا رصنع :لوألا سردلا

 

 öaمتôس

 صصح ٤ مغنلا رصنع :يåاثلا سردلا

 صصح ٦ )ليلظتلا( a`بعتلا رصنع :ثلاثلا سردلا

 ناتصح تاقيبطت

 

 

 :ةيناثلا ةدحولا

 يåومرا2لا

 صصح ٤ ةينومرا2لا تافلآتلا :لوألا سردلا

 

 

 رùوتكأ

 

 

 ناتصح ةينومرا2لا تافلآتلا :لوألا سردلا عèات

 صصح ٨ ةينومرا2لا ةبحاصملا :يåاثلا سردلا

 صصح ٦ ةينومرا2لا ناjkألا فزع :ثلاثلا سردلا

 ناتصح تاقيبطت

 

 

 

 :ةثلاثلا ةدحولا

 راتيjrا ةلآ

 ناتصح راتيjrا ةلآل ةيخlرات ةذبن :لوألا سردلا

 

 

 öaمفون

 

 

 ناتصح راتيjrا ةلآل ةيخlرات ةذبن :لوألا سردلا عèات

 ناتصح راتيjrا ةلآ تانوكم :يåاثلا سردلا

 ناتصح راتيjrا ةلآ تانوكم :يåاثلا سردلا عèات

 صصح ٦ راتيjrا ةلآ Ç≥ع فزعلا ةقlرط :ثلاثلا سردلا

 öaمس§د

 ناتصح راتيjrا ةلآ Ç≥ع فزعلا ةقlرط :ثلاثلا سردلا عèات

 ناتصح تاقيبطت

 ةسماjêا ةدحولا

 =∆عشلا نفلا

 صصح ٤ توصلا نف :لوألا سردلا

 صصح ٦ )ةليمjrا نامع توص( توصلا نف نم :يåاثلا سردلا

 ناتصح تاقيبطت
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٢٩ 
 

 :رشع يåاثلاو  رشع يداjkا ن`فصلا

 

 :رشع يåاثلاو ،رشع يداjkا ن`فصلل صصjkا ددعو ةدمتعملا ةيساردلا بتكلا

 

 ةنسلا ةعبطلا باتكلا ناونع ةررقملا ةيساردلا صصjkا ددع فصلا

 ن`تàaفلا تاذ ماع =>;اسأ

 يداjkا

 رشع

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ٤ ٤ ٤

 يداjkا فصلل ةيقيسوملا

 بلاطلا سارك + رشع

 ليلد ÅÇا عوجرلا

 بتكلا تاعبط

 ماعلل ةيسردملا

-٢٠١٩ =>;اردلا

 .م٢٠٢٠

 يåاثلا

 رشع

 تارا2ملا ةدامل ملعملا ليلد ٤ ٤ ٤

 رشع يåاثلا فصلل ةيقيسوملا

 بلاطلا سارك +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣٠ 
 

 )١٢ –١١( ن`فصلا ëíانمل ةحàaقملا ةlونسلا ةطjêا

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                                                           رشع يداjkا فصلا

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

  سطسغأ

 :ÅÇوألا ةدحولا

 رصانع ةعجارم

 اقيسوملا

 صصح ٤ عاقيإلا رصنع :لوألا سردلا

 

 öaمتôس

 صصح ٤ مغنلا رصنع :يåاثلا سردلا

 صصح ٦ )ليلظتلا( a`بعتلا رصنع :ثلاثلا سردلا

 ناتصح تاقيبطت

 

 

 :ةيناثلا ةدحولا

 يåومرا2لا

 صصح ٤ ةينومرا2لا تافلآتلا :لوألا سردلا

 

 

 رùوتكأ

 

 

 ناتصح ةينومرا2لا تافلآتلا :لوألا سردلا عèات

 صصح ٨ ةينومرا2لا ةبحاصملا :يåاثلا سردلا

 صصح ٦ ةينومرا2لا ناjkألا فزع :ثلاثلا سردلا

 ناتصح تاقيبطت

 

 

 

 :ةثلاثلا ةدحولا

 راتيjrا ةلآ

 ناتصح راتيjrا ةلآل ةيخlرات ةذبن :لوألا سردلا

 

 

 öaمفون

 

 

 ناتصح راتيjrا ةلآل ةيخlرات ةذبن :لوألا سردلا عèات

 ناتصح راتيjrا ةلآ تانوكم :يåاثلا سردلا

 ناتصح راتيjrا ةلآ تانوكم :يåاثلا سردلا عèات

 صصح ٦ راتيjrا ةلآ Ç≥ع فزعلا ةقlرط :ثلاثلا سردلا

 öaمس§د

 ناتصح راتيjrا ةلآ Ç≥ع فزعلا ةقlرط :ثلاثلا سردلا عèات

 ناتصح تاقيبطت

 ةسماjêا ةدحولا

 =∆عشلا نفلا

 صصح ٤ توصلا نف :لوألا سردلا

 صصح ٦ )ةليمjrا نامع توص( توصلا نف نم :يåاثلا سردلا

 ناتصح تاقيبطت
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٣١ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                                                 رشع يداjkا فصلا
 صصjkا ددع عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا

 رياöaف

 ةسماjêا ةدحولا عèات

 =∆عشلا نفلا
 صصح ٤ )نطولا ةراثيق( يوارفصلا :ثلاثلا سردلا

 

 ةعèارلا ةدحولا

 جيفلوصو دعاوق

 صصح ٦ ةa`بكلا ملالسلا :لوألا سردلا

 ناتصح ةيعاقيإلا تالباقملاو ةبكرملا نlزاوملا :يåاثلا سردلا

 

 سرام

 

 

 تالباقملاو ةبكرملا نlزاوملا :ثلاثلا سردلا عèات

 ةيعاقيإلا
 ناتصح

 صصح ٦ ةينqkلا تافلآتلا :عèارلا سردلا

 ناتصح تاقيبطت

 

 ةسداسلا ةدحولا

 ةيùرع اقيسوم

 

 

 صصح ٣ Ëòبصقلا دمحم :لوألا سردلا

 صصح ٣ )يüاlركذ( ةيقيسوم ةعوطقم ليلحت :يåاثلا سردلا

 

 

 لlربأ

 

 

 صصح ٨ يüاlركذ ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 ناتصح تاقيبطت

 

 

 ةعèاسلا ةدحولا

 ةيùرغ اقيسوم

 صصح ٤ كورابلا رصع :لوألا سردلا

 ناتصح خاب نايXسابس ناÕوي :يåاثلا سردلا

 ناتصح خاب نايXسابس ناÕوي :يåاثلا سردلا عèات

 ناتصح ارùوألا نف :ثلاثلا سردلا

 ويام
 ناتصح ارùوألا نف :ثلاثلا سردلا عèات

 ناتصح تاقيبطت

 

 

 

٣٢ 
 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                                                         رشع يåاثلا فصلا

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

 سطسغأ

 :ÅÇوألا ةدحولا

 يرشôلا توصلا

 صصح ٤ ةيتوصلا تاقبطلا :لوألا سردلا

 

 öaمتôس

 

 

 صصح ٤ ن`نرلاو سفنتلا :يåاثلا سردلا

 صصح ٤ توصلا ةيبàaل ةيلمع تابlردت :ثلاثلا سردلا

 صصح ٤ تاقيبطت

 صصح ٤ ةينومراÕ دعاوق :لوألا سردلا

 

 رùوتكأ

 

 :ةيناثلا ةدحولا

 ò¿ تاlرظنو دعاوق

 يåومرا2لا ملع

 صصح ٤ ةينومراÕ ةبحاصم :يåاثلا سردلا

 صصح ٦ ةينومراÕ تافلآت فزع :ثلاثلا سردلا

 صصح ٤  تاقيبطت

 صصح ٤ سلدنألا ò¿ اقيسوملا راشXنأ :لوألا سردلا

 ناتصح باlرز تانوكم :يåاثلا سردلا

 

 öaمفون

 :ةثلاثلا ةدحولا

 رصع ò¿ اقيسوملا

 سلدنألا

 ناتصح باlرز تانوكم :يåاثلا سردلا عèات

 صصح ٦ ةيسلدنألا تاÀkوملا :ثلاثلا سردلا

 صصح ٤ تاقيبطت

 

 öaمس§د

 ةعèارلا ةدحولا

 تاlرظنو دعاوق

 صصح ٤ ناjkألاو ملالسلا رlوصت :لوألا سردلا

 صصح ٤ ةفولأم a`غلا ةيعاقيإلا لا≤شألا :يåاثلا سردلا

 صصح ٤ ي¨انغ جيفلوص :ثلاثلا سردلا

 صصح ٤ تاقيبطت
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٣١ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                                                 رشع يداjkا فصلا
 صصjkا ددع عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا

 رياöaف

 ةسماjêا ةدحولا عèات

 =∆عشلا نفلا
 صصح ٤ )نطولا ةراثيق( يوارفصلا :ثلاثلا سردلا

 

 ةعèارلا ةدحولا

 جيفلوصو دعاوق

 صصح ٦ ةa`بكلا ملالسلا :لوألا سردلا

 ناتصح ةيعاقيإلا تالباقملاو ةبكرملا نlزاوملا :يåاثلا سردلا

 

 سرام

 

 

 تالباقملاو ةبكرملا نlزاوملا :ثلاثلا سردلا عèات

 ةيعاقيإلا
 ناتصح

 صصح ٦ ةينqkلا تافلآتلا :عèارلا سردلا

 ناتصح تاقيبطت

 

 ةسداسلا ةدحولا

 ةيùرع اقيسوم

 

 

 صصح ٣ Ëòبصقلا دمحم :لوألا سردلا

 صصح ٣ )يüاlركذ( ةيقيسوم ةعوطقم ليلحت :يåاثلا سردلا

 

 

 لlربأ

 

 

 صصح ٨ يüاlركذ ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 ناتصح تاقيبطت

 

 

 ةعèاسلا ةدحولا

 ةيùرغ اقيسوم

 صصح ٤ كورابلا رصع :لوألا سردلا

 ناتصح خاب نايXسابس ناÕوي :يåاثلا سردلا

 ناتصح خاب نايXسابس ناÕوي :يåاثلا سردلا عèات

 ناتصح ارùوألا نف :ثلاثلا سردلا

 ويام
 ناتصح ارùوألا نف :ثلاثلا سردلا عèات

 ناتصح تاقيبطت

 

 

 

٣٢ 
 

 لوألا =>;اردلا لصفلا                                                                         رشع يåاثلا فصلا

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

 سطسغأ

 :ÅÇوألا ةدحولا

 يرشôلا توصلا

 صصح ٤ ةيتوصلا تاقبطلا :لوألا سردلا

 

 öaمتôس

 

 

 صصح ٤ ن`نرلاو سفنتلا :يåاثلا سردلا

 صصح ٤ توصلا ةيبàaل ةيلمع تابlردت :ثلاثلا سردلا

 صصح ٤ تاقيبطت

 صصح ٤ ةينومراÕ دعاوق :لوألا سردلا

 

 رùوتكأ

 

 :ةيناثلا ةدحولا

 ò¿ تاlرظنو دعاوق

 يåومرا2لا ملع

 صصح ٤ ةينومراÕ ةبحاصم :يåاثلا سردلا

 صصح ٦ ةينومراÕ تافلآت فزع :ثلاثلا سردلا

 صصح ٤  تاقيبطت

 صصح ٤ سلدنألا ò¿ اقيسوملا راشXنأ :لوألا سردلا

 ناتصح باlرز تانوكم :يåاثلا سردلا

 

 öaمفون

 :ةثلاثلا ةدحولا

 رصع ò¿ اقيسوملا

 سلدنألا

 ناتصح باlرز تانوكم :يåاثلا سردلا عèات

 صصح ٦ ةيسلدنألا تاÀkوملا :ثلاثلا سردلا

 صصح ٤ تاقيبطت

 

 öaمس§د

 ةعèارلا ةدحولا

 تاlرظنو دعاوق

 صصح ٤ ناjkألاو ملالسلا رlوصت :لوألا سردلا

 صصح ٤ ةفولأم a`غلا ةيعاقيإلا لا≤شألا :يåاثلا سردلا

 صصح ٤ ي¨انغ جيفلوص :ثلاثلا سردلا

 صصح ٤ تاقيبطت
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٣٣ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                                          رشع يåاثلا فصلا

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

 

 رياöaف

 

 

 ةسماjêا ةدحولا

 نونفلا نم

 ةيبعشلا

 ناتصح حرشلا نف :لوألا سردلا

 صصح ٤ )ش§öaح دمحم( ةينامع ةيصÀê :يåاثلا سردلا

 ناتصح حرشلا نف نم )ملعلا رون( ديشå :ثلاثلا سردلا

 صصح ٤ تاقيبطت

 

 سرام

 

 

 

 ةسداسلا ةدحولا

 تاماقملا نم

 ةيùرعلا

 صصح ٤ ةقباسلا تاماقملا ةعجارم :لوألا سردلا

 صصح ٤ )ناa`شع مÎrلاو ،ابصلاو ،زاjÍrا( تاماقم :يåاثلا سردلا

 صصح ٦ ةa`غص ةيقيسوم تاعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 ناتصح تاقيبطت

 

 

 

 لlربأ

 

 

 

 ناتصح تاقيبطت عèات

 

 ةعèاسلا ةدحولا

 ةيùرغلا اقيسوملا

 ناتصح بوعشلا اقيسوم :لوألا سردلا

 ناتصح هداور ضع•و ثيدjkا رصعلا :يåاثلا سردلا

 صصح ٤ ثيدjkا رصعلا نم ةيقيسوم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 صصح ٤ تاقيبطت

 

 ةنماثلا ةدحولا

 ةيùرع اقيسوم

 ناتصح ةيùرع بورض :لوألا سردلا

 ناتصح فرشôلا :يåاثلا سردلا

 ناتصح قوذتو عامتسا :ثلاثلا سردلا

 صصح ٤ تاقيبطت ويام

 مايألا ددع امن√ب ،موي )٨٦( لوألا =>;اردلا لصفلا : ) ١٢ -١١ ( فوفصلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع :ةظحالم *

 .موي )٦٧( يåاثلا =>;اردلا لصفلل ةيلعفلا

 

٣٤ 
 

bتاليدع de فصلا >;انمN١٢-١١( ن(: 
 ليدعتلا سردلا /عوضوملا ةدحولا فصلا

 

 يداRSا

 رشع

 ةدحولا

 ةيناثلا

 ةبحاصملا: يiاثلا سردلا

 ةينومرا@لا

 يقيسوملا ن5ودتلا حيæSت ~∑ري ةعابطلا de أطخ دجوي

 جذومن( دنب و )ةينومرا@لا ءاطخألا( دنب تحت  تاف5رصتلاو

 .)ةينومراë ةبحاصمل

 ةدحولا

 ةعåارلا
 ــــ

 عم سكعلا¢و ةعåارلا ةدحولا نا±م ةسما\Rا ةدحولا لحرت

 . ةعåارلا ةدحولا de  ةيبألا نامع ديشi سرد ةفاضإ

 ةدحولا

 ةسما\Rا

 

 نامع" توص :يiاثلا سردلا

 "ةليمRòا

 "ةليمRòا نامع" توصل بحاصملا برضلا

 

 

 

 

 يiاثلا

 رشع

 

 ةدحولا

 ~üوألا

 تاقبطلا :لوألا سردلا

 ةيتوصلا

bةيتوصلا ةحاسملا ليدع de إ اف نم نو±ي نأ ~{ع ل±شü~ اف. 

 ةدحولا

 ةيناثلا

 حيæSت ~∑ري ةعابطلا de أطخ دجوي ،تافلآتلا نNب ط¢رلا :ايناث ةينومراë دعاوق :لوألا سردلا

 .نNتروزام رخآ de يiاثلا ل±شلا de تافلآتلا نNب ط¢رلا

 ةيص\ƒ :يiاثلا سردلا ةسما\Rا

 لوأ مسا ةينامع

 .ةرشoلا de ا@قافرأو ) لوا مسا( ةتون ليدعb مت

 ةدحولا

 ةسما\Rا

 ةيص\ƒ :يiاثلا سردلا

 "شõ(≈ح دمحم" ةينامع

  )نئاخ( ةملü~ qإ )فئاخ( ةملq  حيæSت

 .) لعشb ( ~üإ) لعتشb ( ةملqو
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٣٣ 
 

 يåاثلا =>;اردلا لصفلا                                                          رشع يåاثلا فصلا

 عوضوملا /سردلا ةيساردلا ةدحولا ر2شلا
 ددع

 صصjkا

 

 رياöaف

 

 

 ةسماjêا ةدحولا

 نونفلا نم

 ةيبعشلا

 ناتصح حرشلا نف :لوألا سردلا

 صصح ٤ )ش§öaح دمحم( ةينامع ةيصÀê :يåاثلا سردلا

 ناتصح حرشلا نف نم )ملعلا رون( ديشå :ثلاثلا سردلا

 صصح ٤ تاقيبطت

 

 سرام

 

 

 

 ةسداسلا ةدحولا

 تاماقملا نم

 ةيùرعلا

 صصح ٤ ةقباسلا تاماقملا ةعجارم :لوألا سردلا

 صصح ٤ )ناa`شع مÎrلاو ،ابصلاو ،زاjÍrا( تاماقم :يåاثلا سردلا

 صصح ٦ ةa`غص ةيقيسوم تاعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 ناتصح تاقيبطت

 

 

 

 لlربأ

 

 

 

 ناتصح تاقيبطت عèات

 

 ةعèاسلا ةدحولا

 ةيùرغلا اقيسوملا

 ناتصح بوعشلا اقيسوم :لوألا سردلا

 ناتصح هداور ضع•و ثيدjkا رصعلا :يåاثلا سردلا

 صصح ٤ ثيدjkا رصعلا نم ةيقيسوم ةعوطقم فزع :ثلاثلا سردلا

 صصح ٤ تاقيبطت

 

 ةنماثلا ةدحولا

 ةيùرع اقيسوم

 ناتصح ةيùرع بورض :لوألا سردلا

 ناتصح فرشôلا :يåاثلا سردلا

 ناتصح قوذتو عامتسا :ثلاثلا سردلا

 صصح ٤ تاقيبطت ويام

 مايألا ددع امن√ب ،موي )٨٦( لوألا =>;اردلا لصفلا : ) ١٢ -١١ ( فوفصلل ةيلعفلا ةيساردلا مايألا ددع :ةظحالم *

 .موي )٦٧( يåاثلا =>;اردلا لصفلل ةيلعفلا

 

٣٤ 
 

bتاليدع de فصلا >;انمN١٢-١١( ن(: 
 ليدعتلا سردلا /عوضوملا ةدحولا فصلا

 

 يداRSا

 رشع

 ةدحولا

 ةيناثلا

 ةبحاصملا: يiاثلا سردلا

 ةينومرا@لا

 يقيسوملا ن5ودتلا حيæSت ~∑ري ةعابطلا de أطخ دجوي

 جذومن( دنب و )ةينومرا@لا ءاطخألا( دنب تحت  تاف5رصتلاو

 .)ةينومراë ةبحاصمل

 ةدحولا

 ةعåارلا
 ــــ

 عم سكعلا¢و ةعåارلا ةدحولا نا±م ةسما\Rا ةدحولا لحرت

 . ةعåارلا ةدحولا de  ةيبألا نامع ديشi سرد ةفاضإ

 ةدحولا

 ةسما\Rا

 

 نامع" توص :يiاثلا سردلا

 "ةليمRòا

 "ةليمRòا نامع" توصل بحاصملا برضلا

 

 

 

 

 يiاثلا

 رشع

 

 ةدحولا

 ~üوألا

 تاقبطلا :لوألا سردلا

 ةيتوصلا

bةيتوصلا ةحاسملا ليدع de إ اف نم نو±ي نأ ~{ع ل±شü~ اف. 

 ةدحولا

 ةيناثلا

 حيæSت ~∑ري ةعابطلا de أطخ دجوي ،تافلآتلا نNب ط¢رلا :ايناث ةينومراë دعاوق :لوألا سردلا

 .نNتروزام رخآ de يiاثلا ل±شلا de تافلآتلا نNب ط¢رلا

 ةيص\ƒ :يiاثلا سردلا ةسما\Rا

 لوأ مسا ةينامع

 .ةرشoلا de ا@قافرأو ) لوا مسا( ةتون ليدعb مت

 ةدحولا

 ةسما\Rا

 ةيص\ƒ :يiاثلا سردلا

 "شõ(≈ح دمحم" ةينامع

  )نئاخ( ةملü~ qإ )فئاخ( ةملq  حيæSت

 .) لعشb ( ~üإ) لعتشb ( ةملqو
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٣٥ 
  

٣٦ 
 

  : يåوàaكلإلا ديöaلا öaع مسقلا ءاضعأ عم  لصاوتلل

 

 n.al-mukhania@moe.om ةي#يfiêا ةعمج ت#ب ءارصن

 Åò b.al-zadjalia@moe.omاجدزلا دمحم ةمساب

 safa.almutania@moe.om ةينعاطملا دمحم ت#ب ءافص

 

 

 

 ،،، ماàaحالا قئاف لوبقب اولضفتو

  ةيقيسوملا تارا2ملا ëíانم رlوطت مسق : تايحت عم                        
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٣٥ 
  

٣٦ 
 

  : يåوàaكلإلا ديöaلا öaع مسقلا ءاضعأ عم  لصاوتلل

 

 n.al-mukhania@moe.om ةي#يfiêا ةعمج ت#ب ءارصن

 Åò b.al-zadjalia@moe.omاجدزلا دمحم ةمساب

 safa.almutania@moe.om ةينعاطملا دمحم ت#ب ءافص

 

 

 

 ،،، ماàaحالا قئاف لوبقب اولضفتو

  ةيقيسوملا تارا2ملا ëíانم رlوطت مسق : تايحت عم                        
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تم التصميم واإلخراج الفني 

بمركز إنتاج الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية
بالمديرية العامة لتطوير المناهج

بوزارة التربية والتعليم 


