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: انًحاريج انشراعيح االٔلانًٕضٕع 

 انًختهفح

 إَٔاع انًحاريج انًختهفح 

 انًختهفح جانًحاري ٔعيٕب إَاع يًيشاخ 

 ٔطزق تزتيثٓا  انًظافح تيٍ أطهحح انًحزاث

 ٔعذدْا

 انًختهفح جٔيعادٌ أطهحح انًحاري أشكال 

 جانًحاريعًم  حطزيم  

 حظاب انكفاءج انحمهيح ٔانمذرج انالسيح  حطزيم

  نكم َٕع

 

: آالخ تتًيى يزلذ انثذرج انًٕضٕع انخاَي

 )األيشاط ٔانًٓارص(

 إَٔاع األيشاط انًختهفح 

 يًيشاخ ٔعيٕب إَاع األيشاط انًختهفح 

 أشكال األيشاط انًختهفح 

 طزيمح عًم األيشاط 

  ٔانعٕايم انتي تؤحز عهيّعًك انتًشيط: 

 إَٔاع انًٓارص انًختهفح 

 يًيشاخ ٔعيٕب إَاع انًٓارص انًختهفح 



 انًٓارص انًختهفح أشكال 

 طزيمح عًم انًٓارص 

 

 ٔتخطيط آالخ تظٕيح: انًٕضٕع انخانج

 انتزتح:

 انتزتح آالخ تظٕيح إَٔاع 

  آالخ تظٕيح انتزتح يًيشاخ ٔعيٕب إَاع

 انًختهفح

 آالخ تخطيط انتزتح إَٔاع 

  آالخ تخطيط انتزتح يًيشاخ ٔعيٕب إَاع

 انًختهفح

 

 انًٕضٕع انزاتع: آالخ َخز انثذٔر

  عًم آالخ انُخزطزيمح  

 ٔعيٕب آالخ َخز انثذٔر انًختهفح يًيشاتٓا 

 زكية ٔيكَٕاخ آالخ َخز انثذٔر انًختهفحت 

 إَٔاع آالخ َخز انثذٔر 

 رطى تخطيطي يٕضح أجشاء آالخ َخز انثذٔر 

 

 آالخ تظطيز انثذٔرانًٕضٕع انخايض: 

 آالخ تظطيز انثذٔر ٔاطتخذاياتٓا طزيمح عًم 

 ٔعيٕب آالخ تظطيز انثذٔر يًيشاخ 

 األجشاء انزئيظيح آلالخ تظطيز انثذٔر 

 أجٓشِ انتهميى انًظتخذيح في آالخ تظطيز  إَٔاع

 انثذٔر

  رطى تخطيطي يٕضح أجشاء أجٓشِ انتهميى

 انًختهفح انًظتخذيح في آالخ انتظطيز

 



 آالخ سراعح انذرجانًٕضٕع انظادص: 

 أًْيح اطتخذاو آالخ سراعح انذرج 

  انزئيظيح آلنح سراعح انذرج يع رطى األجشاء

 يٕضح ْذِ األجشاء خطيطيت

  أجشاء جٓاس انتهميى انًظتخذو في آالخ سراعح

 انذرج

  انتصًيًاخ انًختهفح نخاليا لزص انثذٔر في آالخ

 سراعح انذرج

 

 آالخ سراعح انثطاطضانًٕضٕع انظاتع: 

 أًْيح اطتخذاو آالخ سراعح انثطاطض 

  سراعح انثطاطضانتصًيًاخ انًختهفح آلالخ 

 رطى تخطيطي يٕضع طزيمح عًم آالخ سراعح انثطاطض 

  أجٓشج انتصحيح انًظتخذيح في آالخ سراعح

 انثطاطض

 

 

 

 


