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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ
  اًْيتٓا،يجاالتٓا انتشكييت ؼُاصر انفٍ نتًٓيذ ٔيقذيت تؼريفيت  االضبٕع االٔل 1

 + تطبيقاث  تؼريفٓا،اًْيتٓا،اضتخذايٓا  ػُصر انُقطت االضبٕع انثاَي 2

 + تطبيقاث  تؼريفّ،إَاػّ،دالالتّ ػُصر انخط ، االتجاِ ، انحركت االضبٕع انثانث 3

 + تطبيقاث  تؼريفّ،إَاػّ، ػُصر انشكم االضبٕع انرابغ  4

 + تطبيقاث  تؼريفّ أإَاػّ ، صفاتّ انحجى االضبٕع انخايص 5

 + تطبيقاث  انتؼريف،االًْيت ،االضتخذاو انجالء –انقيًت انضٕئيت ػُصر  االضبٕع انطادش 6

 ايتحاٌ شٓري في انًادة انُظريت   االضبٕع انطابغ  7

 + تطبيقاث  انتؼريف ، االضتخذاو  انظم ٔانظالل االضبٕع انثايٍ  8

 + تطبيقاث  انتؼريف،االَٕاع،انًصادر انُطيج  –انًهًص  االضبٕع انتاضغ  9

 + تطبيقاث  إَاػّ ، االضتخذاياث  انُطق انسخرفي بٕع انؼاشراالض 11

 + تطبيقاث  انتؼريف،انصفاث  ػُصر انهٌٕ  االضبٕع انحادي ػشر 11

 + تطبيقاث  انثإَيت  –االضاضيت  انذائرة انهَٕيت  االضبٕع انثاَي ػشر 12

 + تطبيقاث  انحياديت  –انثالثيت  –انًتكايهت  َظريت االنٕاٌ  االضبٕع انثانث ػشر 13

 + تطبيقاث  االضاضيت ٔانثإَيت  انصفاث ٔانذالالث انريسيت نهٌٕ  ا الضبٕع انرابغ ػشر 14

 ايتحاٌ شٓري في انًادة انُظريت   االضبٕع انخايص ػشر 15

  تقذيى تقرير حٕل انًادة انُظريت+ تقذيى اػًال انتطبيقاث انالصفيتيُاقشت ٔ االضبٕع انطادش ػشر 16

 ػطهت َصف انطُت

 + تطبيقاث  إَاع انفضاء  –انتؼريف  انفراؽ –انفضاء  االضبٕع انطابغ ػشر 17

 + تطبيقاث  انؼالقت  –انًفاْيى  انفضاء ٔانشكم االضبٕع انثايٍ ػشر 18

 + تطبيقاث  انؼالقاث  –انًفٕٓو  انشكم ٔاالرضيت االضبٕع انتاضغ ػشر 19

 + تطبيقاث  االضتخذاو ٔانتٕظيف   انفُيتاالضص  االضبٕع انؼشرٌٔ  21

 + تطبيقاث  انتٕظيف -االَٕاع  –انًفٕٓو  انتٕازٌ ، االَطجاو االضبٕع انٕاحذ ٔانؼشرٌٔ  21

 + تطبيقاث  انتٕظيف -االَٕاع  –انًفٕٓو  انطيادة –انتضاد  االضبٕع انثاَي ٔانؼشرٌٔ 22

 ًادة انُظريت ايتحاٌ شٓري في ان  االضبٕع انثانث ٔانؼشرٌٔ 23

 + تطبيقاث  االَٕاع  –انًفٕٓو  انٕحذة  –االيقاع  االضبٕع انرابغ ٔانؼشرٌٔ 24

 + تطبيقاث  االَٕاع  –انًفٕٓو  انُطبت ٔانتُاضب  االضبٕع انخايص ٔانؼشرٌٔ 25

 + تطبيقاث  انؼالقت  –انًفاْيى  انتُظيى انبُائي  –انؼالقاث  االضبٕع انطادش ٔانؼشرٌٔ 26

 + تطبيقاث  انؼالقت  –انًفاْيى  انؼالقاث انبُائيت ٔاشكانٓا االضبٕع انطابغ ٔانؼشرٌٔ 27

 + تطبيقاث  االضتخذاو ٔانتٕظيف   انتُظيًاث انبُائيت نهؼًم انفُي االضبٕع انثايٍ ٔانؼشرٌٔ 28

 ايتحاٌ شٓري في انًادة انُظريت   االضبٕع انتاضغ ٔانؼشرٌٔ 29

 ُاقشت ٔتقذيى تقرير حٕل انًادة انُظريت+ تقذيى اػًال انتطبيقاث انالصفيتي االضبٕع انثالثٌٕ  31
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