
  7102/7102نهًىضى انذراضً  انتىزٌع انطُىي نىحذاث برَايح انطُت األونى باكانىرٌا عهىو تدرٌبٍت

 اإلخراءاث انتعهًٍٍت انغالف انسيًُ انفصىل انىحذاث  انتىارٌخ األضاٌبع انذورة

 الضزوريتشتٌبز / التحاق األساتذة بالوؤسساث التزبىيت وتسلن الوسؤوليت والقيام باإلخزاءاث  06  
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انظىاهر  شتٌبز 11-17 1

اندٍىنىخٍت 

 انخارخٍت

 تشخيض الوكتسباث دقيقت 31 تقىين تشخيظي

 إًداس خزيطت الدغزافيا القذيوت لوٌطقت هؼيٌت*  شتٌبز 18-24 2

 التقىين التكىيٌي والذػن* 

 ساػت 11

 دقيقت 45

 الوىاردالوؼالدت وإرساء 

 شتٌبز 25-31 3

 اكتىبز 11-18 4

 ضاعت واحذةانفرض انكتابً األول / تقىٌى إخًانً نًُتصف انىحذة األونى /   أكتىبز 19-15 5

انظىاهر  أكتىبز16-22 3

اندٍىنىخٍت 

 انخارخٍت

استزداد التاريخ الديىلىخي لوٌطقت رسىبيت هٌضذيت )الهضبت * 

فحوي )حىع خزادة(، ووضغ أسس الخزيطت  الفىسفاطيت( أو لحىع

 الديىلىخيت

 حظيلت الىحذة* 

  التقىين التكىيٌي والذػن* 

 الوؼالدت وإرساء الوىارد ساػت 13

 اكتىبز 23-29 7

 ًىًبز 15-اكتىبز 31 8

 إًداس تواريي تطبيقيت ساػاث 16 ًىًبز 12- 16 9

 والتقىيتالتزسيخ  دقيقت 45 ًىًبز 12-19 11

 / ضاعت واحذة األونى انفرض انكتابً انثاًَ / تقىٌى إخًانً نُهاٌت انىحذة  11

 انفتــــــــــــــــرة انبـــــــــــٍٍُت االونــــــــــــى وعـــــــــــٍذ االضتقـــــــــالل/  01إنـــــــــى  07 يـــــــــــــٍ

إَتاج انًادة  ًىًبز 21-26 12

 انعضىٌت

آلياث اهتظاص الواء واألهالذ الوؼذًيت ػٌذ /تقىين تشخيظي

إًتاج الوادة الؼضىيت هي طزف / التبادالث الغاسيت اليخضىريت/الٌباتاث

دور الظبغاث اليخضىريت في التقاط الطاقت / الٌباتاث

تٌىع هظادر الوادة  التفاػالث األساسيت للتزكيب الضىئي/الضىئيت

/ التقىين تكىيي ؼولت هي طزف الكائٌاث الحيتوهظادر الطاقت الوست

 في هٌتظف وًهايت الىحذة والذػن

 تشخيض الوكتسباث ساػت 34

+ 

 الوؼالدت وإرساء الوىارد
 دخٌبز 13 -ًىًبز 27 13

 دخٌبز 14-11 14

 دخٌبز 11-17 15

 دخٌبز18-24 16

 يٌايز 31 -دخٌبز 25 17

 يٌايز 18-14 19 

 / ضاعتاٌ انثاٍَت انفرض انكتابً انثانث / تقىٌى إخًانً شايم نهىحذة يٌايز 15-21  

 انطـــــــــــــــــــــُت انـــــــــذراضــــــــــــــــٍـــــــــــــت فـصــــــــتــــُـــــــــــــــــي ــــــطــــــــــــــهــــــــــت/ ع رـــــــــراٌـــــــــــــــفب 10 إنـــــــــىر ــــــــــاٌـــــــــٌُ 70 يـــــــــــــــــــــــٍ
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انتىاصالث  فبزايز 15-11 19

 انهريىٍَت 

 تشخيظي * تقىين

 التىاطل الهزهىًي* 

 التقىين التكىيٌي والذػن* 

 دقيقت 31

 ساػت 13

 دقيقت 45

 تشخيض الوكتسباث

+ 

 وإرساء الوىاردالوؼالدت 
 فبزايز 12-18 21

 فبزايز 19-25 21

 هارس 14 -فبزايز 26 22

 ضاعت واحذة/  انثانثت / تقىٌى إخًانً نًُتصف انىحذة رابعكتابً انانفرض ان  

 

انتىاصالث  هارس 15-11 24

 انعصبٍت

 

 تالؼظبي ثالتىاطال* 

 التقىين التكىيٌي والذػن* 

 ساػت 17

 دقيقت 45

 الوؼالدت وإرساء الوىارد

 هارس 12-18 25

 هارس 19-25 

   ابزيل 11-هارس 26  
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 / ضاعت واحذة انثانثت / تقىٌى إخًانً نُهاٌت انىحذة خايصانفرض انكتابً ان ابرٌم 17-12 72

 انفترة انبٍٍُت انثاٍَت  

االَذياج  ابزيل 9-15 29

انعصب 

 هريىًَ

 تشخيض الوكتسباث دقيقت 31 تقىين تشخيظي* 

 الوؼالدت وإرساء الوىارد ساػت 17 تٌظين وظيفت التىالذ ػٌذ اإلًساى*  ابزيل 16-22 31

 ساػت 13 تؼوين هفهىم اإلًذهاج الؼظب هزهىًي*  ابزيل 23-29 31

 دقيقت 45/45 في هٌتظف وًهايت الىحذة التقىين التكىيٌي والذػن*  هاي 6-ابزيل 31 32

 / ضاعتاٌ انرابعت / تقىٌى إخًانً شايم نهىحذة نطادشا انفرض انكتابً هاي 17-13 33

 

 انًراخع:

  2118/2117بشأى تٌظين السٌت الذراسيت  2117يىًيى  18بتاريخ  126-17هقزر وسيز التزبيت الىطٌيت والتكىيي الوهٌي رقن 

 والبزاهح الخاطت بتذريس هادة ػلىم الحياة واألرع بسلك التؼلين الثاًىي التأهيلي التىخيهاث التزبىيت 


