
وانؼًهُخًهبراد االيزحبٌ انشبيم نهًىاد انُظرَخ س  

 انزخظض: هُذسخ يذَُخ

 انفئخ انًسبقبد انزٍ َزقذو ثهب انغبنت انًهبراد انزٍ َدت إرقبَهب فٍ كم يسبق

.. انزظًُى اإلَشبئ1ٍ  

. رظًُى اندسىر انخرسبَُخ راد انًقبعغ 2

.انًسزغُهخ  
.ذ. رظًُى انؼقذاد انخرسبَُخ راد االردبِ انىاح3  

.. رظًُى األػًذح انخرسبَُخ4  

.. رظًُى األسبسبد انخرسبَُخ5  

.. انًُشبد انًؼذَُخ6  

.. انزظًُى اإلَشبئٍ نهؼُبطر انفىالرَخ7  

 رظًُى انًُشبد انخرسبَُخ وانًؼذَُخ

َخ
ظر

نُ
 ا

.. وحذاد انقُبش1  

.انًسبحبد وانحدىو .2  

.كًُبد انحفر وانردو. 3  

.. كًُبد يىاد انجُبء األسبسُخ4  

سبة انكًُبدح  

.. يقذيخ ػبيخ1  

.انًسبقظ األفقُخ .2  

.انىاخهبد وانقغبػبد. 3  

. األسقف.4  

. األػًذح واألسبسبد.5  

 رسى األثُُخ

ُخ
ًه

نؼ
 ا

.. يجبدئ أسبسُخ1  

.رسى انًخغغبد انًؼًبرَخ .2  

.رسى انًخغغبد اإلَشبئُخ. 3  

. عجبػخ انهىحبد.4  

1اسزخذاو انحبسىة فٍ انرسى   

.سًُذردبرة اال. 1  

.ردبرة انركبو .2  

.ردبرة انخهغبد انخرسبَُخ. 3  

.فحىطبد انغىة وانجالط. 4  

. انخظبئض انفُسَبئُخ )انغجُؼُخ( نهزرثخ.5  

. انزىزَغ انحجُجٍ نهزرثخ6  

. حذود اررثرؽ.7  

ديك انزرثخ.. 8  

. يقبويخ انقض نهزرثخ.9  

(2+1فحض انًىاد )  

 



 

 

.كزبثٍ -وانًؼذَُخ/ َظرٌانخرسبَُخ اسى انًسبق: رظًُى انًُشبد   

 اسى انًهبرح رىضُح انؼُبطر انًغهىثخ

.نزظًُى اإلَشبئٍيفهىو انزحهُم اإلَشبئٍ وا. 1  

  .. األحًبل انًؤثرح ػهً انًجب2ٍَ

.رَقخ انزظًُى ثحبالد انحذود انقظىي. ع3  

  .األحًبل انزظًًُُخ حست انكىد األيرَكٍ. 4

. انزظًُى اإلَشبئ1ٍ  

 

.انقظىي وانذَُب نهدسىر انخرسبَُخ . َسجخ انزسهُح1  

األحًبل انزظًًُُخ انًؤثرح ػهً اندسىر وعرَقخ . 2

.حسبثهب  
نًؤثرح ػهً يقبعغ احسبة انؼسوو وقىي انقض انقظىي . 3

.اندسىر انًحذدح اسزبرُكًُب  

.يقبعغ اندسىر انخرسبَُخ. رظًُى 4  

. رظًُى اندسىر انخرسبَُخ راد 2

 انًقبعغ انًسزغُهخ
 

.انؼقذاد انخرسبَُخ إنًػبو  . يذخم1  

ىزَغ األػظبة فٍ انؼقذاد راد االردبِ انىاحذ.. ر2  

حسبة انؼسوو وقىي انقض انقظىي انًؤثرح ػهً يقبعغ . 3

األػظبة وانجالعبد انًظًزخ راد االردبِ انىاحذ وانًحذدح 
.اسزبرُكًُب  

.رظًُى يقبعغ األػظبة وانجالعبد انًظًزخ. 4  

بَُخ راد االردبِ . رظًُى انؼقذاد انخرس3

 انىاحذ
 

.يذخم ػبو إنً األػًذح انخرسبَُخ. 1  

.َسجخ انزسهُح انقظىي وانذَُب نألػًذح انخرسبَُخ. 2  

.األػًذح انخرسبَُخ انقظُرح. رظًُى 3  

. رظًُى األػًذح انخرسبَُخ4  

 

.. قذرح رحًم انزرثخ1  

.. رحذَذ أثؼبد )عىل، ػرع، سًك( انقبػذح انخرسبَُخ2  

.األسبسبد انخرسبَُخ انًُفظهخرظًُى . 3  

. رظًُى األسبسبد انخرسبَُخ5  

 

.. يفهىو انًُشبد انًؼذَُخ1  

.اإلَشبء وانقغبػبد اإلَشبئُخ نهفىالر . فىالر2  
. انًُشبد انًؼذَُخ6  

 
. رظًُى يقبعغ انؼُبطر انفىالرَخ انًؼرضخ نقىي انشذ 1

.وانضـظ  
ىي انقض . رظًُى يقبعغ انؼُبطر انفىالرَخ انًؼرضخ نق2

.وػسوو االَحُبء  

. انزظًُى اإلَشبئٍ نهؼُبطر انفىالرَخ7  

 

 



.كزبثٍ -اسى انًسبق: حسبة انكًُبد/ َظرٌ  

 اسى انًهبرح رىضُح انؼُبطر انًغهىثخ

.انُظبيٍُ انؼبنًٍ واالَدهُسٌ فٍ انقُبش. 1  

  ثٍُ كال انُظبيٍُ. أخري إنًزحىَم يٍ وحذح قُبش . ان2
وحذاد انقُبش  .1  

 

.انًُزظًخ وؿُر انًُزظًخ األشكبلحسبة يسبحخ  .1  

.األشكبل انًُزظًخحسبة حدىو . 2  
انًسبحبد وانحدىو .2  

 
. حسبة كًُبد انحفر وانردو نًشبرَغ انغرق يٍ انًُساَُخ 1

 انغىنُخ.
. حسبة كًُبد انحفر وانردو نزسىَخ األراضٍ يٍ 2

انًُساَُخ انشجكُخ )ثبنغرَقخ انزقرَجُخ( ويٍ انخغىط 
نكُزىرَخ.ا  

.كًُبد انحفر وانردو ألسبسبد انًجبٍَ. حسبة 3  

فٍ خذول انكًُبد. رفرَؾ انُزبئح. 4  

كًُبد انحفر وانردو. 3   

حسبة كًُبد انخرسبَخ انًسهحخ وانؼبدَخ نهًجبٍَ . 1  

.)انؼقذاد، األػًذح، انقىاػذ، فرشخ انُظبفخ.....(  
حسبة كًُبد حذَذ انزسهُح نهؼقذاد انًفرؿخ راد االردبِ . 2

.انىاحذ ونهؼقذاد انًظًزخ  
حسبة كًُبد انغىة نهقىاعغ وانؼقذاد انًفرؿخ.. 3  

ة كًُبد حدر كسىح انىاخهبد.. حسب4  

. حسبة كًُبد انقظبرح، انجالط وانذهبٌ فٍ انًجبٍَ.5  

. رفرَؾ انُزبئح فٍ خذول انكًُبد.6  

جُبءيىاد ان . كًُبد4  

 



  ػًهٍ/اسى انًسبق: رسى األثُُخ

 اسى انًهبرح رىضُح انؼُبطر انًغهىثخ

انريىز وانزهبشُر انًسزخذيخ فٍ انًخغغبد انًؼًبرَخ . 1

.واإلَشبئُخ  

يفهىو يقُبش انرسى.. 2  

. يقذيخ ػبيخ1  

 

 
)انًؼًبرٌ(، كزبثخ األثؼبد و انًُبسُت،  رسى انًسقظ األفقٍ. 1

.....رسى انًحبور  
انًىاد. إلظهبراسزخذاو انزهشُر . 2  

. رسى يسقظ انفرش. 3  

انًسبقظ األفقُخ .2  

 
 

.رسى انىاخهبد وانقغبػبد ورسًُزهب. 1  

. إظهبر انكزم فٍ انىاخهبد2  

كزبثخ انًُبسُت انهبيخ ػهً انىاخهبد وانقغبػبد. .3  

انىاخهبد وانقغبػبد. 3  

 

رسى يخغظ انزسهُح نؼقذح يفرؿخ.. 1  

رسهُح اندسىر فٍ انًقغؼٍُ انغىنٍ وانؼرضٍ.. رفرَذ حذَذ 2  

رسى يخغظ رسهُح ػقذح ثُذ انذرج.. 3  

. األسقف4  

 

.رسى يخغظ األسبسبد، رسًُخ األػًذح وانقىاػذ..... 1  

سقظ األفقٍ وانًقغغ ًفٍ ان . رفرَذ حذَذ رسهُح انقىاػذ2

 انراسٍ.

وانؼرضٍ.فٍ انًقغؼٍُ انغىنٍ  األػًذحرفرَذ حذَذ رسهُح . 3  

األػًذح واألسبسبد .5  



.ػًهٍ/1انًسبق: اسزخذاو انحبسىة فٍ انرسى  اسى  

 اسى انًهبرح رىضُح انؼُبطر انًغهىثخ

.اسزخذاو أواير انرسى األسبسُخ. 1  

  .انذوائر...... أقغبر. قُبش األثؼبد، انسواَب، 2

. رغجُقبد ػهً رسى األشكبل انهُذسُخ.3  

. يجبدئ أسبسُخ1  

 

 أسًبءوانًُبسُت،  األثؼبد كزبثخ، قٍاألفرسى انًسقظ . 1

.انفراؿبد.......  

رسى يسقظ انفرش.. 2  

. رسى انىاخهبد وانًقبعغ.3  

. كزبثخ انًُبسُت انهبيخ ػهً انىاخهبد وانقغبػبد.4  

انًىاد. إلظهبر. اسزخذاو انزهشُر 5  

رسى انًخغغبد انًؼًبرَخ .2  

 

ػذ رسى يخغظ األسبسبد، كزبثخ األثؼبد، أسًبء انقىا. 1

.واألػًذح واندسىر األرضُخ.....  
.واألػًذحرفرَذ حذَذ رسهُح انقىاػذ . 2  

.. رسى يخغظ رسهُح ػقذح يفرؿخ وػقذح ثُذ انذرج3  

.رفرَذ حذَذ رسهُح اندسىر. 4  

رسى انًخغغبد اإلَشبئُخ. 3  

 

عرَقخ رسًُخ ورررُت نىحبد انًشروع.. 1  

.طفحخ انغجبػخ. 2  

.انغجبػخ، يقُبش انرسى.....اخزُبر انغبثؼخ، حدى ورقخ . 3  

. عجبػخ انهىحبد4  

 

 



( /ػًهٍ.2+1اسى انًسبق: فحض انًىاد )  

 اسى انًهبرح رىضُح انؼُبطر انًغهىثخ

.انىزٌ انُىػٍ نالسًُذ. 1  

. َؼىيخ االسًُذ.2  

. زيٍ انشك االثزذائٍ وانُهبئٍ نالسًُذ.3  

. ردبرة االسًُذ1  

 

انىزٌ انُىػٍ نهركبو.. 1  

.زظبص انركبوَسجخ اي. 2  

. رذرج انركبو ثبنًُبخم.3  

ردبرة انركبو .2  

 

 

اخزجبر انهجىط.. 1  

يقبويخ انكسر نهًكؼجبد واالسغىاَبد.. 2  
ردبرة انخهغبد انخرسبَُخ. 3  

 
َسجخ ايزظبص انغىة وانجالط.. 1  

. قىح انكسر نهغىة وانجالط.2  
. فحىطبد انغىة وانجالط4  

 
.ٌيحزىي انرعىثخ ثبسزخذاو انفر. 1  

.انىزٌ انُىػٍ نهزرثخ. 2  

.. كثبفخ ررثخ انحقم ثغرَقخ انًخروط انريه3ٍ  

ئض انفُسَبئُخ )انغجُؼُخ( نهزرثخ. انخظب5  

 

.انزذرج انحجُجٍ نهزرثخ ثبنًُبخم  . انزىزَغ انحجُجٍ نهزرثخ6   

 

.حذ انسُىنخ وانهذوَخ واالَكًبش  . حذود اررثرؽ7   

 

رثخ. ديك انز8 اخزجبر ثروكزىر انقُبسٍ.  

 

.اخزجبر انقض انًجبشر. 1  

اخزجبر انضـظ ؿُر انًحظىر.. 2  
. يقبويخ انقض نهزرثخ9  

 


