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الجـزء النظـري والعممي

الهــدف مـن المـادة

ذؼشَف انطانة ػهً خىاص انثخاس وانؼًهُاخ انذشاسَح وانًشاجم تاَىاػها اضافّ انً انىلىد واالدرشاق
وانرىستُُاخ انرٍ َذراجها انًهُذط فٍ دمم ذكُُف انهىاء .
الجزء النظري
األسبـوع
4-1
6-5

11-6
14-11
16-15
11
11-11

15-11
03-16

مفــردات المــادة
دوساخ يذطح انمذسج  -انذوساخ االعاعُح  -دوسج اػادج انرغخٍُ  -دوسج اػادج انرىنُذ  -يغخٍ ياء
انرغزَح انًفرىح  -يغخٍ ياء انرغزَح انًغهك  -انذوساخ انًشكثح  -انذوساخ انثائُح (صئثك -تخاس) -
انًكثفاخ انًشكثح
انًثادالخ انذشاسَح  -االعاط انُظشٌ  -انًثادل رو انجشَاٌ انًرىاصٌ  -انًثادل رو انجشَاٌ
انًرؼاكظ  -طشَمح ودذاخ االَرمال انفؼانُح  -انًثادل انذشاسٌ رو انجشَاٌ انًرماطغ  -طشَمح
ذظذُخ  LMTDو طشَمح  - NTU  انًثادل انذشاسٌ رو انىػاء و االَاتُة  -طشَمح
ذظذُخ  LMTDو  - NTU  انركثُف و انغهُاٌ
يىنذ انثخاس – االَىاع  -يىفش انطالح – انًشجم  -يغخُاخ انهىاء انًغثك  -انًغخٍ انفائك و يؼُذ
انرغخٍُ  -االدرشاق و انىلىد  -االدرشاق انكايم -االدرشاق غُش انكايم-انُغثح انظذُذح-انهىاء
انفائض-ذىنُذ انذشاسج  -كفاءج انًشجم  -يثذا انرخظش
انًكثفاخ – االَىاع  -انًكثفاخ رو انرًاط انًثاشش  -انًكثف انغطذٍ  -انرظًُى و االَشاء -
انكفاءج
يُافث انثخاس – انرطثُماخ  -ذًذدانثخاس -انرذفك – انغشػح  -انضغظ انذشج َ -غثح انًغادح
اللظً ذذفك ،االدركان  -انجشَاٌ فائك انرشثغ  -دالٍ انثخاس
انًكائٍ انرىستُُُح – االَىاع  -انُظشَح االعاعُح  -انًجًىػاخ انالتؼذَح
انًضخاخ – االَىاع  -خظائض انُظاو  -خظائض انًضخح  -يطاتمح انًضخح يغ انُظاو  -ستظ
انًضخاخ ػهً انرىاصٌ و ػهً انرىانٍ  -يضخاخ انطشد انًشكضٌ -يثهث انغشػح(عًد اوتهش)
– سَش انرىجُّ  -انرذوَش انًغثك – سَش  -انرىجُّ انخاسجُح – انغالف  -خظائض طشفٍ انذفغ
و انغذة  -انكفاءج انهُذسونُكُح  -انركهف
انرىستُُاخ انثخاسَح – االَىاع  -ذىستٍُ انضخى  -كفاءج انشَشح  -ذىستٍُ سد انفؼم َ -غثح سد انفؼم
 انرشكُة  -انشَش يرؼذدج انظفىف -يُظىياخ يذطح انمذسج  -دوسج ياء انرغزَح  -فذض ويؼانجح انًُاِ  -يُظىيح االَاتُة -
انظًاياخ انشائؼح  -طًاو كشوٌ -طًاو انثىاتح -طًاو انفذض  -انظًاياخ انخاطح  -طًاو
االياٌ -طًاو انرفشَغ -طًاياخ انغُطشج  -انغُطشج وانرُظُى – انًفشغاخ  -اجهضج انمُاط -
انهذف يٍ انمُاط – انرظُُف  -لُاط دسجح انذشاسج  -لُاط انضغظ  -يمُاط انجشَاٌ  -ذذهُم
انغاص -لُاط انغشػح  -يغجم انًغرىي  -انمُاعاخ انكهشتائُح
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الجزء العممي
االسبوع
5-1

مفــردات المــادة
يؼانجّ يُاِ ذغزَح انًشجم .

13-6
15-11
13-16
15-11
03-16

انثىق انثخاسٌ .
انًشجم .
انرىستٍُ انثخاسٌ .
انذالٍ انثخاسٌ .
يضخّ انًاء.

المالحظات
ذكشس كم ذجشتّ استؼح اعاتُغ يغ
ذغُُش انًؼهىياخ انذاخهّ وفٍ
االعثىع انخايظ يُالشح نكم
انرجاسب
======
======
======
======
======
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