ثىٕ ٝس١بِي

ثف٘بٔ ٝآٔٛقٌي ؼٚـ ٜوبـؼا٘ي ٔىب٘يه ٌفايً ٔبٌيٗ اثكاـ

ٍٔػّبر وّي ؼٚـ ٜوبـؼا٘ي ٔىب٘يه ٌفايً ٔبٌيٗ اثكاـ
ٔمؽٔٝ
ؼـ آوشب٘ٚ ٝـٚؼ ث ٝلفٖ خؽيؽ خٟبٖ ٌبٞؽ سطٛالر ٌٍففي اوزِ .ف آـائي ويبوي ٝ٘ ٚبٔي ؼ ٚثّٛن خٟبٖ ٔي
ـٚؼ ث ٝافىب٘ ٝاي ثؽَ ٌٛؼ ،ؼـ وٍٛـٞبي آويبي خٛٙة ٌفلي آسً فٍب٘ي ٝ٠يٕي ثفا ٜافشبؼ ٜاوز  ٚثىيبـي اق
وٍٛـٞب ؼـيبفش ٝا٘ؽ آ٘س ٝو١بؼر يه خبٔ ٝ١ا٘ىب٘ي ـا سٕٕيٗ ٔي وٙؽ اوشفبؼ ٜاق اٍِٞٛبي ِطيص الشّبؼي
ٔشٙبوت ثب ٌفايٗ آٖ خبٔ ٚ ٝ١ثىبـٌيفي سىِٛٛٙلي ٔٙبوت ٙٔ ٚبث ٟا٘ىب٘ي وبـآٔؽ ٔي ثبٌؽ.
ايٗ ؼـ ضبِي اوز و ٝث ٝؼ ِيُ ديٍففز وفيِٙ ٟبي ٟف١بِيشٟبي خبـي ؼـ ايٗ ٠فِٔ ٝب٘ٙؽ أىبٖ وٙدي،
ثىبـٌيفي ٍٟ٘ ٚؽاـي  ٚسٕ١يف ٔبٌيٗ آالر  ٚسدٟيكار ٔؽـٖ ٔىشّكْ ٚخٛؼ ٘يفٚي ا٘ىب٘ي ٔىّٗ ث ٝؼاً٘ فٙي
ـٚق ،آٔٛقي ؼيؽ ٚ ٜؼاـاي لؽـر غالليز ٔي ثبٌؽ .ث ٝس١جيف ؼيٍف اق ٕٟٔشفيٗ اـوبٖ دٛيبيي سىِٛٛٙليه يه
خبٔ٘ ٝ١يفٚي ا٘ىب٘ي ف١بَ آٖ ٔي ثبٌؽ٘ .يفٚي ثبِم ٜٛاي و ٝاٌف ثب ثف٘بٔ ٝـيكي ِطيص آٔٛقٌٟبي وبـثفؼي ٔٙٙجك
ثب ٌفايٗ قٔب٘ي  ٔ ٚىب٘ي ٔٛخٛؼ ٞؽايز ٌفؼؼ لبؼـ غٛاٞؽ ثٛؼ ثىيبـي اق ٘بـوبئيٟبي وٍٛـٞبي سٛو٘ ٝ١يبفش ٝيب ؼـ
ضبَ سٛو ٝ١اق خّٕ ٝوٍٛـ ٔب ـا ثب سٛخ ٝثٙٔ ٝبث ٟوفٌبـ ٔٛخٛؼ  ٚأىب٘بر وػز افكاـ ٘ ٚىجشب ٔٙبوت ٔفسفٟ
ٕ٘بيؽ.

ٌفايٗ ٚـٚؼ ث ٝؼٚـ ٜوبـؼا٘ي ٔىب٘يه ٌفايً ٔبٌيٗ اثكاـ(سىٙىيٗ ضفف ٝاي)
 ؼاـا ثٛؼٖ ٌفايٗ ٕٔٛ٠ي ؼاّ٘ٚجبٖ ٚـٚؼ ث ٝؼٚـٞ ٜبي آٔٛقي ٠بِي لجِٛي ؼـ آقٔٔ ٖٛفث ٖٛث ٝؼٚـٞ ٜبي آٔٛقي ٠بِي و ٝاق ٔيبٖ ؼيذّٕٞ ٝبي فٙي ـيبٔي فيكيه  ٚسدفثي الؽاْ ثٝدؿيفي خٟز ؼاّ٘ٚجبٖ ٚـٚؼ ث ٝايٗ ؼٚـٞ ٜب ٔي ٕ٘بيؽ.

ٞؽف اق اخفاي ؼٚـٜ
ٞؽف اق ثفٌكاـي ايٗ ؼٚـ ،ٜسفثيز اففاؼي اوز و ٝثب ؼـ ٘ٝف ٌففشٗ ٘يبقٞبي ٘فاضي  ٚثٟفٌ ٜيفي ثٟي ٝٙاق اثكاـ ٚ
ٔبٌيٗ آالر ٔٛخٛؼ ثشٛا٘ٙؽ ٘يبقٞبي وبغز  ٚسِٛيؽ ـا ثف ٘فف وبق٘ؽ.

ايٗ اٌػبَ ثب ٌٙبوبئي ٔجب٘ي ٝ٘ ّْٛ٠في ٔٛـؼ ٘يبق  ٚوىت ٟٔبـسٟبي ّٕ٠ي ؼـ ضؽ ثىيبـ غٛة ٔي سٛا٘ؽ ؼـ
ا٘دبْ دف ٚمٞ ٜبي سطميمبسي  ٚوبغز ،ؼوشيبـ وبـٌٙبوبٖ ثٛؼ ٚ ٜاق ٘فف ؼيٍف ثب اـائ ٝديٍٟٙبؼار ٔٙبوت ؼـ
وٛٙش وبـٌفي ؼـ افكايً وبـائي اففاؼ سطز ٘ٝف غٛؼ  ٚسٛو ٝ١ثٟفٚ ٜـي ٔفيؽ ٛٔ ٚثف ٚالٌ٘ٛ ٟؽ.
فبـ ٢اِشطّيالٖ ايٗ ؼٚـٔ ٜي سٛا٘ٙؽ ثٛٙ١اٖ ادفاسٛـ سب وفدفوز وبـٌبٟٞبي ٔػشّف اثكاـوبقئ ،بٌيٗ اثكاـ،
لبِجىبقي ،غ ٖٛٙسِٛيؽ ٔبٌيٙىبـئ ،بٌيٗ آالر ٘ٛٔ CNCشبل  ٚسٕ١يفار ث ٝغؽٔز ٌففشٌ٘ٛ ٝؽ.

٘ٔ ٚ ٞٛؽر آٔٛقي
ٔؽر آٔٛقي ؼٚـ ٜآٔٛقٌي وبـؼا٘ي ٔىب٘يه ٌفايً ٔبٌيٗ اثكاـ(سىٙيىيٗ ضفف ٝاي)  2اِي  3وبَ اوز ٚ
ٔشٍىُ اق زٟبـ اِي ًٌ ٘يٕىبَ سطّيّي ٔي ثبٌؽ ؼاٍ٘د ٛثب ٌؿـا٘ؽٖ ٚ 72اضؽ ؼـوي ٔي سٛا٘ؽ ٔٛفك ث ٝاغؿ
ٌٛاٞيٙبٔ ٝايٗ ؼٚـٌ ٜفؼؼ.
قٔبٖ سؽـيه ٞف ٚاضؽ ٘ٝفي  16وب٠ز ٞ ٚف ٚاضؽ آقٔبيٍٍبٞي  32وب٠ز ٞ ٚف ٚاضؽ وبـٌبٞي  48وب٠ز ٔي
ثبٌؽ.
ؼـٚن ٕٔٛ٠ي ٚ 12اضؽ
ؼـٚن دبيٚ 14 ٝاضؽ
ؼـٚن اِّي ٚ 17اضؽ
ؼـٚن سػّّي ٚ 29اضؽ

ٍٔبغُ فبـ ٢اِشطّيالٖ
 ادفاسٛـ وبـٌبٟٞبي ٔػشّف ٔبٌيٗ اثكاـ وفدفوز وبـٌبٟٞبي ٔػشّف ٔبٌيٗ اثكاـ ادفاسٛـ  ٚوفدفوز وبـٌب ٜلبِجىبقي ٔىئ َٛسِٛيؽ ٔ ٚبٌيٙىبـي ادفاسٛـ ٔبٌيٗ آالرٔ -ىئ َٛسٕ١يفار ٘ٛٔ ٚشبل وبـٌبٔ ٜبٌيٗ اثكاـ

 ٔىئ َٛوبـٌب ٜوبغز ٘ٝبـر  ٚوفدفوشي وبـٌب ٜاثكاـ وبقي ٔشؽ ٘ٛيه وٙشفَ ويفيزٔ -فثي آٔٛقٌي (وبـٌبٟٞب)

آقٕٔٔٛ٠ ٖٛي  ٚاغشّبِي ؼٚـ ٜوبـؼا٘ي ٔىب٘يه ٌفايً ٔبٌيٗ اثكاـ
آقٕٔٔٛ٠ ٖٛي
آقٕٔٔٛ٠ ٖٛي ثٛٝٙٔ ٝـ سٍػيُ ٔيكاٖ آٔبؼٌي ؼاّ٘ٚجبٖ ؼـ قٔي ٝٙؼـٚن ٕٔٛ٠ي ،ؼـ ضؽٚؼ وشت زٟبـوبِٝ
ٔشٛو ٝٙاوزٛٔ .اؼ آقٕٔٔٛ٠ ٖٛي ٔ ٚفيت آٖ ثٍفش خؽٌٕ َٚبـٔ 1 ٜي ثبٌؽ.

خؽٌٕ َٚبـٛٔ -1 ٜاؼ أشطب٘ي ٔٚفايت آقٖٔٛ
آقٖٔٛ

ٔفايت

اؼثيبر فبـوي

3

قثبٖ ٠فثي

2

فف١ٔ ٚ ًٙٞبـف اوالٔي

3

قثبٖ(اٍّ٘يىي،إِٓب٘ي،ففا٘ى،ٝـٚوي ،ايشبِيبيي)

2

آقٔ ٖٛاغشّبِي
اق ٌفوز وٙٙؽٌبٖ ؼـآقٔٚ ٖٛـٚؼي ايٗ ؼـٚن:
ـيبٔيبر (ثب ٔفيت  ،)4فيكيه ٔىب٘يه (ثب ٔفيت ٌ ،)3يٕي (ثب ٔفيت )2
ؼـ ضؽٚؼ ا٘ال٠بر ّٕ٠ي وشت زٟبـوبِ ٝؼٚـٔ ٜشٛو ٝٙاق ٌفوز وٙٙؽٌبٖ آقٔ ٖٛث ُٕ١غٛاٞؽ آٔؽ.

سجّف :ٜوٛاالر ؼـٚن فٙي ٔػّ َٛؼيذّٕٞ ٝبي ٙٞفوشب٘ي ثٛؼ ٜو ٝؼيذّٕٞ ٝبي ٔؿوٛـ ٠ال ٜٚثف دبوػٍٛئي ثٝ
وٛاالر اغشّبِي ثبيؽ ث ٝيىي اق ٌفٟٞٚبي أشطب٘ي ؼـٚن فٙي ٔٙبثك خؽٌٕ َٚبـ 2 ٜؼـ ضؽٚؼ ا٘ال٠بر وبَ
زٟبـْ ؼيذّٓ ٙٞفوشبٖ دبوع ٌٛيٙؽٔ .فيت ؼـٚن فٙي ثفاي ؼيذّٕٞ ٝبي ٔؿوٛـ ٔ 2ي ثبٌؽ.

خؽٌٕ َٚبـٌ -2ٜفٟٞٚبي أشطب٘ي ؼـٚن فٙي
ـؼيف

٘بْ ٌف ٜٚأشطب٘ي

ٔٛاؼ أشطب٘ي ثف اوبن ـٌشٞ ٝبي ٙٞفوشب٘ي

ؼـٚن فٙي
1

الکترًٍيک

اِىشف٘ٚيه ،اِىشف٘ٚيه ٔػبثفار ؼـيبيي

2

الکترٍ تکٌيک

اِىشفٚسىٙيه

3

صٌبيع ضيويبيي

ِٙبيٌ ٟيٕيبيي

4

عوراى

ٕ٠فاٖ

5

صٌبيع اتَهجيل

اسٔٛىب٘يهٔ ،ىب٘يهٔ ،ىب٘يه ٔٛسٛـٞبي ؼـيبيي ،ؼـيب٘ٛـؼي

6

تبسيسبت

7

هَاد

ؾٚة فّكار ،ـيػشٌ ٝفي ،وفأيه

8

هعذى

ٔبٌيٗ آالر ٔ١ؽٖ١ٔ ،ؽٖ

9

صٌبيع

ٔبٌيٗ اثكاـ ،لبِجىبقي ٔ ٚىب٘يه ٕٔٛ٠ي٘ ،مٍ ٝوٍي

10

ًسبجي

٘ىبخي ،ـٍ٘فقي ،زبح

11

طراحي ٍ هعوبري

ٙٞفي ٕ١ٔ ٚبـي

12

صٌبيع فلسي

ِٙبي ٟفّكي

13

هذلسبزي

ٔؽِىبقي

14

کطبٍرزي

ؼـ وٙص ا٘ال٠بر ٕٔٛ٠ي ؼيذّٕٟبي ٙٞفوشبٟ٘بي وٍبٚـقي

15

ِٙبي ٟزٛة

ِٙبي ٟزٛة

ِيبؼي
سبويىبر ضفاـسي  ٚثفٚؼسي ،سبويىبر سٟٛي ٚ ٝسجفيؽ،
سبويىبر ثٟؽاٌشي ضفاـسي

ِ١ٙشي

خؽا َٚؼـٚن

خؽٌٕ َٚبـ :1 ٜو ٟٓوب٠بر ؼـٚن ٕٔٛ٠ي ،دبي،ٝاِّي ،سػّّي
٘ ٞٛؼـٚن

خٕ ٟوب٠بر

س١ؽاؼ
ٚاضؽ

ًظري

عولي

خٕٟ

ؼـٚن ٕٔٛ٠ي

21

265

21

208

ؼـٚن دبيٝ

23

265

85

272

ؼـٚن اِّي

26

265

161

448

ؼـٚن سػّّي

18

145

557

924

خٕٟ

72

784

1068

1852

خؽٌٕ َٚبـٔ :2 ٜمبيى ٝو ٟٓؼـٚن ٘ٝفي ّٕ٠ ٚي
٘ ٞٛؼـٚن

خٕ ٟوب٠بر ؼـِؽ ؼـٚن ؼـِؽ اوشب٘ؽاـؼ

ؼـٚن ٘ٝفي

673

%3232

%35-55

ؼـٚن ّٕ٠ي

2657

%4636

%45-65

خٕٟ

1852

%100

خؽٌٕ َٚبـ :3 ٜؼـٚن ٕٔٛ٠ي
ٌٕبـٜ

٘بْ ؼـن

ؼـٚن

س١ؽاؼ

ديً ٘يبق

وــب٠ــبر

ٚاضؽ

ًظري

عولي

جوع

اًذيطِ اسالهي

1

21

-

21

اخالق ٍ ترثيت اسالهي

1

21

-

21

زثبى فبرسي

2

37

-

37

زثبى خبرجي

2

37

-

37

ترثيت ثذًي()2

2

-

21

21

داًص خبًَادُ ٍ جوعيت

1

25

-

25

13

192

32

224

خٕٟ

ٕٙٞيبق

خؽٌٕ َٚبـ :4 ٜؼـٚن دبيٝ
ٌٕبـٜ

٘بْ ؼـن

س١ؽاؼ ٚاضؽ

ؼـٚن

ديً ٘يبق

وــب٠ــبر
ًظري

عولي

جوع

ريبضي عوَهي

2

37

-

37

فيسيک هکبًيک

1

21

-

21

رسن فٌي 2

2 +2

25

21

37

هجبًي کبهپيَتر ٍ

2 +2

25

21

37

ٕٙٞيبق

ـيبٔي
ٕٔٛ٠ي

کبرثرد آى
ايوٌي ٍثْذاضت

2

25

-

25

طراحي ثکوک
کبهپيَتر ()CAD

2 +2

25

21

37

ضيوي عوَهي

1

21

-

21

14

176

96

272

خٕٟ

رسن فٌي
 ٍ 2هجبًي
کبهپيَتر

خؽٌٕ َٚبـ :5 ٜؼـٚن اِّي
ٌٕبـٜ

٘بْ ؼـن

ؼـٚن

وــب٠ــبر

س١ؽاؼ

ديً ٘يبق

ٚاضؽ

ًظري

عولي

جوع

هکبًيک صٌعتي

2

37

-

37

فيسيک
هکبًيک

هتبلَرشي

1

21

-

21

ضيوي عوَهي

زثبى فٌي

1

21

-

21

زثبى خبرجي

رسن فٌي 1

2 +2

25

21

37

رسن فٌي 2

الکتريسيتِ صٌعتي ٍ
کبرگبُ

1 +2

21

37

76

ريبضي عوَهي

کبرگبُ جَضکبري

1

-

85

85

کبرگبُ فلسکبري

1

-

85

85

17

176

272

448

خٕٟ

ٕٙٞيبق

ؼـٚن سػّّي :خؽٌٕ َٚبـ6 ٜ
ٌٕبـٜ

٘بْ ؼـن

ؼـٚن

س١ؽاؼ

ديٍٙيبق

وــب٠ــبر

ٚاضؽ

ًظري

عولي

جوع

هبضيٌْبي اثسار
يًَيَرسبل 2

1 +2

25

85

221

هبضيٌْبي اثسار
يًَيَرسبل 1

1 +2

25

85

221

هبضيٌْبي اثسار
يًَيَرسبل 2

هبضيٌْبي اثسار
يًَيَرسبل 2

2 +1

21

37

76

هبضيٌْبي اثسار
يًَيَرسبل 1

هبضيٌْبي اثسار
تَليذي

1 +2

21

37

53

هبضيٌْبي اثسار
يًَيَرسبل 1

سيستن ّبي اًذازُ
گيري ٍ تلَراًس

1 +2

21

21

53

هبضيٌْبي اثسار
يًَيَرسبل 2

قيذ ٍ ثٌذّب

1 +2

21

37

76

هبضيٌْبي اثسار
يًَيَرسبل 2

رٍضْبي تَليذ

1

21

-

21

هبضيٌْبي اثسار
يًَيَرسبل 1

هبضيٌْبي کٌترل
عذدي

1 +2

21

21

53

هبضيٌْبي اثسار
يًَيَرسبل 1

ّيذرٍليک ٍ
پٌيَهبتيک

2 +2

25

21

37

کبرگبُ عوليبت
حرارتي

2

-

37

37

25

224

480

704

خٕٟ

هتبلَرشي

ٕٙٞيبق

خؽٌٕ َٚبـ :7 ٜؼـٚن اغشيبـي-سػّّي (ٌؿـا٘ؽٖ ٚ 4اضؽ اِكأي اوز)
٘بْ ؼـن

ٌٕبـٜ
ؼـٚن

س١ؽاؼ

ديً ٘يبق

وــب٠ــبر

ٚاضؽ

ًظري

عولي

جوع

اصَل ريختِ گري

2

25

-

25

کبرگبُ ريختِ گري

2

-

37

37

رسن ثِ کوک ًرم افسار
ثِ جس اتَکذ
هبًٌذ CATIA

2 +2

25

21

37

تعويرً ،صت ٍ ًگْذاري
هبضيي اثسار

2 +2

25

37

53

6

48

128

176

ٕٙٞيبق

هتبلَرشي
اِ َٛـيػشٝ
ٌفي

خٕٟ

هبضيي اثسار
يًَيَرسبل 2

وففُّ ؼـٚن

٘بْ ؼـن :ـيبٔيبر ٕٔٛ٠ي

س١ؽاؼ ٚاضؽ3 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز48:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق:

ٔبٌيٟٙبي اثكاـ
سِٛيؽي

وففُّ ؼـن

 يبؼآٚـي ٔدٕٞ ٝ٠ٛب (ا٘ٛأ ٞدٕٞ ٝ٠ٛب ،إ٠بَ ـٚي ٔدٕٞ ٝ٠ٛبٔ ،دٕٞ ٝ٠ٛبي ا٠ؽاؼ ،اُِؼٌٚبُ٘)
 اِ َٛاوشمفاء ـيبٔي ا٠ؽاؼ ٔػشّٗ (س١فيف ٔدٕ ٝ٠ٛا٠ؽاؼ ٔٔٛٞٛي١ٔ ،ففي ٔ١بؼالسي و ٝؼـ ٔدٕ ٝ٠ٛا٠ؽاؼضميمي خٛاة ٘ؽاـؼ ،س١فيف ٠ؽؼ ٔػشّٗ ثٌ ٝىُ  ، a+ibقٚج ٔفست  ٚثٍىُ لٙجي ،إ٠بَ
ـٚي ا٠ؽاؼ ٔػشّٗ ،س١جيف ٙٞؽوي ٠ؽؼ ٔػشّٗ ،س١جيف ٙٞؽوي إ٠بَ ـٚي ٠ؽؼ ٔػشّٗ ،ـيٍٝ
ٞبي يه ٠ؽؼ ٔػشّٗ ٕ٘ ٚبؼ ٙٞؽوي آٖ
 سٛاث( ٟس١فيف لّٕف ٚ ٚثفؼ ؼـ سٛاث ،ٟسبث ٟلؽـ ّٔٙك ،سبث ٟثكـٌشفيٗ ٠ؽؼ ِطيص ،سبثٟخجفي ،سبثٌٛ ٟيب ،سبث ٟآِ ،سبثٕ٘ ٟبئي ،سبثٍِ ٟبـيشٕي ،سبثٔ ٟثّثبسي ،س١فيف سٛاث ٟقٚج  ٚففؼ،
سبث١ٔ ٟىٛن ١ٔ ٚىٛن يه سبثٟ
 ضؽٚؼ ديٛوشٍي ،لٕبيبي ضؽ ،س١فيف ٔدب٘جٟب (لبئٓ ،افمئ ،بيُ) ـوٓ ٕ٘ٛؼاـٞب ثب اوشفبؼٜاق ٔدب٘ت ،ديٛوشٍي ؼـ ٘م ٚ ٝٙثبق ،ٜلٕي ٝفٍفؼٌي ،لٕئ ٝمؽاـ ٔيبٍ٘يٗ
 ٍٔشك(س١فيف ٍٔشك ،ـٚي ق٘ديف ٜاي ؼـ ٍٔشكٍٔ ،شك ا٘ٛا ٞسٛاث ،ٟوبـثفؼ ٍٔشك ؼــوٓ ٕ٘ٛؼاـٞب ثٛٝٙٔ ٝـ يبفشٗ ٘مبٖ ٔبوكيٕٓ ٔ ٚيٙيٕٓ)
 ؼيففا٘ىيُ (وبـثفؼ ؼيففا٘ىيُ ،اوشفبؼ ٜاق ؼيففا٘ىيُ ؼـ ٔطبوجبر غٙب) سبث ٟاِٚي (ٝا٘شٍفاِٟبي ٔ١يٗ ٘ ٚبٔ١يٗ ،ـٌٟٚبي ا٘شٍفاَ ٌيفي ،ضُ ٔىبئُ ٕ٘)ٝ٘ٛ ٔ١بؼالر دبـأشفئ ،ػشّبر فٕبيي ،ثفؼاـ ؼـ فٕبٔ ،فة ٠ؽؼي ا٘شٍفاِٟبي ؼٌٚب٘ ٚ ٝوٌ ٝب٘ ٚ ٝوبـثفؼٞبي آٖ ؼـ ٔىبيُ فيكيه ٙٞ ٚؽوٝ ٙٞؽو ٝسطّيّي ؼـ ِفطٔ ٚ ٝػشّبر لٙجي -آٌٙبيي ٔمؽٔبسي ثب ٔبسفيىٟب

٘بْ ؼـن :فيكيه ٔىب٘يه

س١ؽاؼ ٚاضؽ2 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق :ـيبٔيبر ٕٔٛ٠ي
وففُّ ؼـن

س١فيف ثفؼاـ ،ثفؼاـ يى ،ٝإ٠بَ ـٚي ثفؼاـٞب (خٕ ،ٟسفبُٔٔ ،فة)ِٛٔ ،فٞ ٝبي يه ثفؼاـ،
وىيٛٙوٟبي ٞبؼي ،ثفآيٙؽ ثفؼاـٞبي ثفٚي ٙٞؽوي  ٚسطّيّي

ويٕٙبسيه:
 -1ضفوز ؼـ يه ث١ؽ ،وف٠ز ٔشٛوٗ ِ ٚط ٝٝايٌ ،شبة ٔشٛوٗ ِ ٚط ٝٝاي ،وم ٖٛآقاؼ
 -2ضفوز ؼـ ِفط ،ٝوف٠ز ٔشٛوِ ٚ ٝٙط ٝٝاي ،ثفـوي ضفوز ؼايف ٜاي

ؼيٙبٔيه ؾـ ٜاي:
 -1لٛا٘يٗ ٘يٛسٗ ،وبـثفؼ لٛا٘يٗ ؼـ ويىشٕٟبي ٔميؽ
 -2وبـ  ٚا٘فلي ،س١فيف ا٘ٛا ٞا٘فلي ،لب٘ ٖٛثمبي ا٘فلي

ٔفث:ٝ
لب٘ ٖٛثمبي ٕٔٙشٓ غٙي ،ثفغٛـؼ االوشيه  ٚغيفاالوشيه ،سغييفار ٘ىجي خفْ  ٚوف٠ز ،خفْ ٚ
ا٘فلي

ؼٚـاٖ:
وف٠ز قاٚي ٝايٌ ،شبة قاٚي ٝاي ،ؼٚـاٖ ثب ٌشبة قاٚي ٝاي ثبثز ،ؼٚـاٖ ثب ٌشبة قاٚي ٝاي ٔشغيف،

ايٙفوي ٔ ٚطبوج ٝآٖٕٙٔ ،شٓ قاٚي ٝاي

ثمُ:
لب٘ ٖٛثمُ ٕٔٛ٠ي ،خفْ ثمّي  ٚخفْ ايٙفوي ،سغييفار ٌشبة ٘بٌي اق ثمُ ،ضفوز ويبـار ٚ
الٕبـٔ ،يؽاٖ ثمّي ،ا٘فلي دشب٘ىيُ ويىشٕٟبي زٙؽ ؾـ ٜاي

٘بْ ؼـنٌ :يٕي ٕٔٛ٠ي

س١ؽاؼ ٚاضؽ2 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

 ٔفبٞيٓ اِٚيٌ ّٓ٠ ٝيٕي (٘ٝفي ٝاسٕي ؼاِشٚ ،ٖٛقٖ اسٕي ،اسٓ ٌفْ٠ ،ؽؼ آٌٚٚبؼـ ،ٚس١فيف ٔ،َٛٔطبوجبر ٌيٕيبيي)
 ،وبغشٕبٖ اسٓ (ٔبٞيز اِىشفيىي ٔبؼ ،ٜوبغشٕبٖ اسٓ ،سدفث ٝـاؼفٛـؼ ،سبثً اِىشفٔ ٚغٙب٘يه،
٘ٝفي ٝوٛا٘ش ،ْٛاُِ ٠ؽْ ل١ٙيز ،اسٓ ٞيؽـٚلٖ ،اسٓ ٞبي زٙؽ اِىشف٘ٚي ،سفاقٞبي ا٘فلي ،آـايً
اِىشف٘ٚي ،خؽ َٚسٙبٚثي١ٌ ،ب ٞاسٕي ،ا٘فلي ي٘ٛي ،اِىشف ٖٚغٛاٞي)
 سفٌٔ ٛيٕي (اِ َٛسفٌٔ ٛيٕيٚ ،اوٍٟٙبي غٛؼثػٛؼي ،آ٘شفٚدي١ٔ ،بؼٌِ ٝيجه) ضبِز ٌبقي ٔبؼ( ٜلٛا٘يٗ ٌبقٞبٌ ،بقٞبي ضميميٝ٘ ،في ٝخٙجٍي ٌبقٞب ،سٛقي ٟوف٠شٟبي ّٔىِٛي،ٌفٔبي ٚيمٌ ٜبقٞب)
 دي٘ٛؽ ٌيٕيبيي (دي٘ٛؽٞبي ي٘ٛي  ٚوٚٛاالٖ ،اٚـثيشبَ ٞبي اسٕي ّٔ ٚىِٛي َٛ٘ ،دي٘ٛؽ ،دي٘ٛؽٞبيزٙؽٌب٘ ،ٝدؽيؽ ٜـق٘ٚب٘ه ،دي٘ٛؽٞبي ٞيؽـٚل٘ي ،دي٘ٛؽٞبي فّكي٘ ،يٕ ٝـوب٘بٞب)
ٔ -بي١بر  ٚخبٔؽار ٔ ٚطِّٟٛب (٘م ٝٙخٛي٘ ،م ٝٙا٘دٕبؼ ،فٍبـ ثػبـ،سّفئ ،ٝىب٘يكْ ضُ ٌؽٖ،

فٍبـ ثػبـٔ ،طِّٟٛب)
 س١بؼَ ؼـ ويىشٕٟبي ٌيٕيبيي (ٚاوٍٟٙبي ثفٌٍز دؿيف  ٚس١بؼَ ٌيٕيبيي ،ثبثز ٞبي س١بؼِي،اٌِِٛ َٛبسّي)ٝ
 وف٠ز ٚاوٍٟٙبي ٌيٕيبيي (وف٠ز ٚاو ،ًٙاثف غّٝز ؼـ وف٠ز١ٔ ،بؼالر وف٠زوبسبِيكٚـٞب)
 اويؽٞب ،ثبقٞب  ٚس١بؼالر ي٘ٛيٌ -يٕي اِىشفِٚي

٘بْ ؼـن :ـوٓ فٙي 1

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16+32 :

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

 ٔ١ففي ٘مٍ ٝوٍي  ٚوبـثفؼ آٖ ؼـ ِ١ٙز وبـثفؼ ٘ ٚفق اوشفبؼ ٜاق ٚوبيُ ٘مٍ ٝوٍي سفويٕبر ٙٞؽوي ا٘ٛا ٞسّبٚيف ٔٛـؼ اوشفبؼ ٜؼـ ـوٓ فٙي ١ٔ ٚففي سّبٚيف لبئٓ ٘م ٝٙغٗ ِ ٚفط ٚ ٝخىٓـٚي ِفطٝ
 ِفطبر سّٛيف  ٚـوٓ و ٝسّٛيف خىٓ -ـاث ٝٙثيٗ سّبٚيف ؼـ ِفطبر ٔػشّف ٔ ٚد َٟٛيبثي

 ا٘ؽاقٛ٘ ٜيىي سّبٚيف ٔدىٓ (دفوذىشي ،)ٛايكٔٚشفيه ،ؼيٕشفيه ٚوبٚاِيف -ثفٌٟب ٔ ٚىثٙيبر ثفي

٘بْ ؼـنٔ :جب٘ي وبٔذيٛسف  ٚوبـثفؼ آٖ

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16+32:

٘ ٞٛؼـن :سئٛـي ّٕ٠ٚي

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

سئٛـيٚ 1( :اضؽ 16 ،وب٠ز)
سبـيػس ٝوبٔذيٛسف ،س١فيف وبٔذيٛسف ،وبـثفؼ وبٔذيٛسفٚ ،يمٌيٟبي وبٔذيٛسف ،س١فيف وػز افكاـ
(٘ ٚ )Hard Wareفْ افكاـ ( ،)Soft Wareا٘ٛا ٞوبٔذيٛسف ،اخكاء وبٔذيٛسف ،ضبف ٝٝوبٔذيٛسف،
ٚاضؽ وٙدً ضبف ،ٝٝثيز  ٚثبيز ،ويىشٓ ٔجٙبي  ،Binaryسجؽيُ ويىشٕٟبي ٠ؽؼي،
ٔؽاـار ٔٙٙمي ( ،)AND-OR-NOTاٍِٛـيشٓ ،ا٘ٛا٘ ٞفْ افكاـٞب ،قثبٟ٘بي ثف٘بٔٛ٘ ٝيىي،
س١فيف ويىشٓ ٠بُٔ ،ا٘ٛا ٞويىشٓ ٠بُٔ ،ويىشٓ ٠بُٔ  ،MS-DOSا٘ٛا ٞؼوشٛـار ويىشٓ
٠بُٔ ،سفبٚر ؼوشٛـار ؼاغّي  ٚغبـخي ،ؼوشٛـ ٚ ،Dir-Time-Dateايّؽوبـؼٞب
ففٔبٟ٘بي  ،Copy-RD-CD-MD-Format-Xcopyآٌٙبيي ثب ٔشٗ ٍ٘بـ  ٚ PE2ؼوشٛـار
ٔفث.ٝ٘ٛ

آقٔبيٍٍب ٜوبٔذيٛسفٚ 1( :اضؽ 32 ،وب٠ز)
آٌٙبيي ثب ٚوبيُ ٚـٚؼي  ٚغفٚخي ،آٌٙبيي ثب ِفط ٝوّيؽ ،وّيؽ ٞبي وبـاوشفي  ٚسبث،ٟ
ففايٙؽ BOOTوفؼٖ  Reboot ٚوفؼٖ وبٔذيٛسف ،آٌٙبيي ثب ؼـايٞٛب  ٚسغييف ؼـايٞٛبٔ ،ؽيفيز

فبيّٟبٔ ،ؽيفيز ؼيىىٟبٔ ،ؽيفيز فٟفوشٟب .ففٔبٖ ٕٞ DIRفا ٜوٛيسٟبي ٔفث،ٝ٘ٛ
ففٔب٘ ،TIME- DATE ٝوبغشٗ فٟفوشٟب ( ٚ )Directoryضؿف فٟفوشٟب ،وذي وفؼٖ
فبيّٟب( ،)copyضؿف وفؼٖ فبيّٟب ( ،)DEIوبغشٗ فبيّٟبي ٔشٙي( ،) copy-conوّيؽٞبي
ّٕ٠يبسي ،وّيؽٞبي ٚيفايً٘ ،ط ٜٛففٔز وفؼٖ ؼيىىٟب.

٘بْ ؼـن :ايٕٙي  ٚثٟؽاٌز

س١ؽاؼ ٚاضؽ1:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

 -1ايٕٙي ؼـ ِ١ٙز ،س١فيف وب٘ط ،ٝوٛا٘ص ٔ ٚفٚـر ايٕٙي وبـ ،ايٕٙي وبـ ثٛٙ١اٖ يه ٔىئّٝ
ا٘ىب٘ي  ٚسىٙيىي
ٌٙ -2بغز  ٚوٙشفَ ٛ٠أُ قيبٖ آٚـ فيكيىيٌ ،يٕيبيي ،ثيِٛٛليىي ٔطيٗ وبـ
 -3سغييفار ؼـخ ٝضفاـرٌ ،فٔب ،وفٔب ،وفٔبقؼٌي ٌ ٚفٔبقؼٌي  ٚسؽاثيف ضفبٜشي
 -4ايٕٙي اِىشفيىيش ٚ ٝآوشب٘ ٝاضىبن  ٚثفق ٌففشٍي  ٚاسّبَ قٔيٗ
 -5ضفبٜز زٍٕٟب ؼـ ِ١ٙز  ٚا٘ٛا ٞغىشٍي
 -6اـس١بي ٛ٘ ٚـ ٔدبق ٌٙ ٚبغز  ٚوٙشفَ وفِ ٚؽا ؼـ ِ١ٙز
 -7اـٌٔٛ٘ٛي ٟٔٙؽوي فبوشٛـٞبي ا٘ىب٘ي
 -8ضفبٔ ٚبٌيٗ  ٚايٕٙي دفوٟبٌ ،فايٗ ضفبٔ ٚبٌيٗ  ٚا٘ٛا ٞآٖ  ٚزٍٍ٘ٛي وبـ ثؽ ٖٚغٙف ثب
ايٗ ٔبٌيٗ آالر
 -9ايٕٙي ٔبٌيٗ اثكاـ ،ديٍٍيفي اق غٙفار وبـ ثب ٔبٌيٗ و ًٙوٕجبؼٜ

 -10آسً وٛقي  ٚا٘فبء ضفيك ٔ ٚثّث آسً  ٚا٘ٛا ٞغبٔٛي وٙٙؽٞ ٜب
 -11سٙفه ّٔ٠ٛٙي  ٚوٕىٟبي اِٚي ٚ ٝا٘ٛا ٞآٖ

٘بْ ؼـن٘ :فاضي ث ٝوٕه وبٔذيٛسف()CAD

س١ؽاؼ ٚاضؽ2 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32+16:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبقٔ :جب٘ي وبٔذيٛسف  ٚـوٓ فٙي 1
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

 يبؼآٚـي ٔجب٘ي وبٔذيٛسف (ويىشٕٟبي ٚـٚؼي ٚغفٚخي ا٘ال٠بر ،ؼوشٛـار سغييف ؼـاي،ٛؼوشٛـ ٚـٚؼ  ٚغفٚج اق فٟفوشٟب ،وذي وفؼٖ ،ضؿف وفؼٖ)
 آٌٙبيي ثب ٘فْ افكاـ  ٚ Auto CADس١فيف آٖ آٌٙبيي ثب ٚوبيُ خب٘جي ٔفسجٗ ثب Auto CAD ٘طٚ ٜٛـٚؼ  ٚغفٚج اق ثف٘بٔٚ ٚ ٝاـؼ وفؼٖ ا٘ال٠بر ث ٝويىشٓ ا٘ٛا ٞؼوشٛـار ؼـ Auto CAD ا٘ٛأ ٞػشّبر  ٚاـائٔ ٝثبَ ؼـ ٔٛـؼ ٞف يه س١فيف  ٚ MENOسمىيٓ ثٙؽي ِفطٕ٘ ٝبيً ؼـ Auto CAD آٌٙبئي ثب ففٔبٟ٘بي اثكاـي( QUIT, END, HELP, FILES, ARC, CIRCLE,)SAVE
٘ -ط ٜٛاوشفبؼ ٜاق TOOLS

 آٌٙبئي ثب ففٔبٟ٘بي سفويٕي( LINE, ARC, CIRCLE, POINT, TRACE,)…POLYGON
آٌٙبئي ثب ففٔبٟ٘بي سّطيص وٙٙؽٜٚخٛيبٌف()…ERASE.OOPS.MOVE.COPY.ROTATE
 آٌٙبئي ثب زٍٍ٘ٛي ـوٓ ٞبٌٛـ ٘ط ٜٛاوشفبؼ ٜاق اثكاـٞبي وٕه ـوٓ()…SNAP, GRID, AXIS, OSNAP آٌٙبئي ثب ففٔبٟ٘بي وٙشفَ وٙٙؽ ٜسّٛيف( ZOOM, PAN, VIEW, REDRAW,)…REGEN
 آٌٙبئي ثب اليٞ ٝب  ٚثّٛوٟب ٘ ٚط ٜٛايدبؼ آٟ٘ب. آٌٙبئي ثب ا٘ؽاقٌ ٜؿاـي٘ -ط ٜٛوبـ ثب دالسف  ٚدفيٙشف

٘بْ ؼـنٔ :ىب٘يه ِ١ٙشي

س١ؽاؼٚاضؽ3 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز48:

ؼـنٝ٘ :في

ؼـن ديٍٙيبق :فيكيه ٔىب٘يه
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

س ١فيف ٘يفٕ٘ ٚ ٚبيً آٖ ،ثفآيٙؽ ٘يفٞٚبي ِ ٓٞفطٌٍ ،ٝشبٚـ ٘يف٘ ٚىجز ث ٝيه ٘م ،ٝٙلٕيٝ
ٚاـيٙئ ،ٖٛطبوجٔ ٝفوك ثمُ ،س١فيف ٕٔبٖ ايٙفوئٕ ،بٖ ايٙفوي لٙجي ،غفدبٞبي ٔىٙص ٚ
٘طٔ ٜٛطبوج٘ ٝيفٞٚبي ؼاغّي آٟ٘ب ،لبثٟب ٔ ٚبٌيٟٙب ،سٍٟٙب ،سٍٟٙبي وٍٍي  ٚفٍبـي ،سغييف
ٌىُ ٘ىجي ٔطٛـي ٔ ،فيت دٛاو ،ٖٛلب٘ٛٞ ٖٛن ،س ًٙثفٌي  ٚسغييف ٌىّٟبي ثفٌي ،سًٙ
ٔدبق ٔ ٚفيت إ٘يٙبٖٔ ،طبوجبر ديسٟب  ٚدفزٟب ؼـ ثفي ،ا٘ٛأ ٞػشّف سىيٌ ٝبٟٞب٘ ،يفٞٚبي

ؼاغّي ؼـ سيفٞب ،ؼيبٌفأٟبي ٘يفٚي ثفي ٌٍ ٚشبٚـ غٍٕي ؼـ سيفٞب ،سفويت س ٚ ًٙؼايفٜ
ٔٞٛف ،ديسً ،ديؽا وفؼٖ س ًٙؼـ اثف غًٕ ،ويىشٕٟبي ٘بٔ١يٗ اوشبسيىي ،وشٟ٘ٛبي  ٚـاثٝٙ
اٚيّف ،س ًٙؼـ اوشٛا٘ٞ ٝب  ٚخؽاـٞ ٜبي سطز فٍبـ

٘بْ ؼـن :ـوٓ فٙي 2

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16+32:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبق :ـوٓ فٙي 1
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

 سّٛيف ٔفوكي يب دفوذىشي( ٛيه ٘م ،ٝٙؼ٘ ٚمِٕٛ١ٔ ،ٝٙي  ٚآقاؼ) اِٙٞ َٛؽو ٝسفويٕي ـٚي ؼٚـاٖ ثفاي يبفشٗ ا٘ؽاقٚ ٜال١ي يه غٗ  ٚيه ِفطٝ ـٚي سغييف ِفط ٝثفاي يبفشٗ ا٘ؽاقٚ ٜال١ي يه غٗ  ٚيه ِفطٝ ضبالر ٔػشّف ؼ ٚغٗ  ٚؼِ ٚفط٘ ٝىجز ثٕٞ ٝؽيٍف يبفشٗ فُّ ٍٔشفن ٘ ٚط ٜٛثفغٛـؼ ِفطبر ثب ٕٞؽيٍف سمب٘ ٟغٗ ثب وثيف اِٛخ ٚ ٜٛسمب٘ ٟؼ ٚوثيف اِٛخٜٛ سمب٘ ٚ ٟس١ييٗ فُّ ٍٔشفن اخىبْ ؼٚاـ  ٚاوشٛا٘ي ٌىشفي اضدبْ ٙٞؽوي  ٚوب٘بَ وبقي -اِ٘ َٛمٍ ٝوٍي ٔفوت

 اسّبالر ،دير ٟٔ ٚف ،ٜدفذ  ٚخٛي ؼـ ٘مٍ١ِٙ ٝشي ا٘ٛا ٞغبـ ،ٌٜٛ،ديٗ فٙفٞب ثّجفيٍٟٙب ،يبسبلبٟ٘ب ،وبوٕ٘ ٝؽٞب زفظ ؼ٘ؽ ،ٜسىٕٞ ٝب  ٚزفظ ق٘ديفٞب  ٚا٘ٛا ٞثبؼأىٟب -سّفا٘ه  ٚا٘ٙجبلبر

٘بْ ؼـنٔ :شبِٛـلي

س١ؽاؼ ٚاضؽ2 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن ديٍٙيبقٌ :يٕي ٕٔٛ٠ي
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

وبغشٕبٖ وفيىشبِي ،ا٘ٛا ٞوفيىشبِٟبي ٔ ،ٟٓوبغشٕبٖ آِيبلٞبٔ ،ػّٟ٘ٛبي ٔىب٘يىي،
ٔطِّٟٛبي خبٔؽ ،دي٘ٛؽ فّكي ،فبقٞب (ثٛٙـ غالِ ،)ٝسِٛيؽ فٛالؼ  ٚزؽٖ٘ ،جم ٝثٙؽي فٛالؼٞب ٚ
زؽٟ٘ب ،سبثيف ٙ٠بِف آِيبلي ـٚي فٛالؼٞب  ٚزؽٟ٘ب٠ ،الٔشٍؿاـي فٛالؼٞب  ٚزؽٟ٘ب ٔٙبثك
اوشب٘ؽاـؼ ؼيٗ ،اوشفبؼ ٜاق وشبة وّيؽ فٛالؼٞب ،ؼيبٌفاْ آ ٚ ٗٞوفثٗٛٔ ،اـؼ وبـثفؼ ؼيبٌفاْ آٗٞ
 ٚوفثٗ -ـٌٟٚبي ٌفْ وفؼٖ ل١ٙبرّٕ٠ ،يبر ضفاـسي فٛالؼٞب ،ؼٚثبـ ٜدػز  ٚا٘ٛا ٞآٖ٘ ،فٔبَ
وفؼٖ ،وػز وفؼٖ ،ثفٌٍزّٕ٠ ،يبر ضفاـسي ٌيٕيبيي ،ؼٚثبـ ٜدػز زؽٟ٘ب ،غٛـؼٌي فّكار ٚ
ـٌٟٚبي خٌّٛيفي اق غٛـؼٌيٛٔ ،اؼ وػز ،آِيبلٞبي وػزٛٔ ،اؼ غيّي وػزٛٔ ،اؼ ثيٟٙبيز
وػزٔ ،ه ،آِٔٛيٙي ٚ ْٛآِيبقٞبي آٟ٘ب ٛٔ ٚاـؼ وبـثفؼ آِيبلٞبي ٔه  ٚآِٔٛيٙي ،ْٛغٛاَ
ٔىب٘يىي فّكار  ٚآِيبلٞب ؼـ ؼـٚن ؼيٍف ثبيؽ ٌفشٌٛ ٝؼ ،وًٍ ،فٍبـ ،وػشي ،غىشٍي ... ٚ

٘بْ ؼـن :قثبٖ فٙي

س١ؽاؼ ٚاضؽ2 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن ديٍٙيبق :قثبٖ غبـخي
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

ؼـ ايٗ ؼـن ؼاٍ٘دٔ ٛشِ ٚ ٖٛغبر فٙي  ٚسػّ ّي ـا ؼـ اـسجبٖ ثب ـٌش ٝغٛؼ (ٔبٌيٗ اثكاـ) ففا
ٔي ٌيفؼ ٕٞ ٚيٗ ؼاٍ٘د ٕٗٔ ٛآٌٙبئي ثب ايٗ وّٕبر ٔ ٚش ٚ ٖٛـيٍ ٝيبثي آٟ٘ب ثبيىشي لبؼـ
ثبٌؽ وشت ٍ٘ ٚفيبر سػّّي  ٚوبسبٌِٟٛبي ٔفث ٝ٘ٛـا ثػٛثي اوشفبؼٕ٘ ٜبيؽ  ٚلبؼـ ث ٝسٟيٝ
ٌكاـي فٙي ثبٌؽ.

٘بْ ؼـن :اِىشفيىيش١ِٙ ٝشي  ٚوبـٌبٜ

س١ؽاؼ ٚاضؽ2+1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32+48 :

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبق :ـيبٔيبر ٕٔٛ٠ي
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

اِف) سئٛـيٚ 2( :اضؽ 32 ،وب٠ز)
لب٘ ٖٛوّٕخٔ ،يؽاٖ اِىشفيىي ،لبٌ٘ٛ ٖٛن ،دشب٘ىيُٜ ،ففيز ،غٛاَ اخىبْ ؼي اِىشفيه،
خفيبٖ ٔ ،مبٔٚز٘ ،يفٚي ٔطفؤ ٝؽاـٞب  ٚاوجبثٟبي خفيبٖ ٔىشميٓٔ ،يؽاٖ آ ٗٞـثبئي٘ ،يفٞٚبي
ٔغٙب٘يىي ٔٛثف ثف ويٕٟبي ضبُٔ خفيبٖٔ ،يؽاٖ ٔغٙب٘يىي ضبُِ اق خفيبٖ٘ ،يفٚي
اِىشفٛٔٚسٛـي اِمبئي ،غٛاَ ٔغٙب٘يىي ٔبؼ ،ٜسِٛيؽ ا٘فلي  ٚا٘ٛأ ٞفاوك ٘يف ،ٚضفبٜز  ٚايٕٙي
ؼـ ثفق ،ا٘شمبَ  ٚدػً ا٘فلي ،ـٚي ٔطبوجبر ويٓ وٍي ،ا٘ؽاقٌ ٜيفي اِىشفيىي (اوبن
وبـوٙشٛـٞب) ،آٌٙبئي ثب ٔبٌيٟٙبي اِىشفيىي خفيبٖ ٔىشميٓ ،آٌٙبئي ثب ٔبٌيٟٙبي اِىشفيىي

خفيبٖ ٔشٙبٚة ،ـٌٙٚبئي ٔ ٚطبوج ٝآٖ ،الٔذٟبي اِىشفيىي٘ ،مٍ ٝوٍي ثفق ـٚي دالٟ٘بي
وبغشٕب٘ي  ٚسبثّٞٛبي ثفق فٍبـ ٔ١يف

ة)ّٕ٠يٚ 1( :اضؽ 48 ،وب٠ز)
اسّبالر ِ ٚطيٓ وبـي ،ثىشٗ وبثّٟب ثب ؼٚـاٞي  ٚو ٝـاٞي ،سٕفيٗ ٔؽاـٞبي ـٌٙٚبئي ـٚي سبثّٛ
 ٚا٘ٛا ٞوّيؽٞبي ويٓ وٍي ـٚوبـ ،ثىشٗ  ٚاسّبَ وٙشٛـ يه فبق  ٚو ٝفبق ،ويٓ وٍي سٛوبـ ثب
سمىيٓ ثب ِ ِٝٛثفوٕٗ ،اسّبَ ٔٛسٛـ يه فبق  ٚو ٝفبق ٕٞفا ٜثب وّيؽ زذٍفؼ  ٚـاوشٍفؼ  ٚوشبـٜ
ٔ ٚثّث ،ؼـثبقوٗ ثفلي يه سب و٘ ٝجم ،ٝثىشٗ ٔؽاـآيفٔ ،ٖٛؽاـ ـِ ٝـا ٜدّ ،ٝويٓ وٍي سٛوبـ
ثؽ ٖٚسمىيٓ ثب ِ ِٝٛغف٘ٔٛي ،ـا ٜا٘ؽاقي ٔٛسٛـ و ٝفبق اق يه ٔطُ  ٚؼٔ ٚطُ ثب اوشفبؼ ٜاق
وٙشبوشٛـ ٌٛسه ،سغييف خٟز ؼٚـ ٔٛسٛـ و ٝفبق ؼـ يه ٔطُ  ٚؼٔ ٚطُ ثٛويٌّٛ ٝسه ثب سبيٕف
 ٚثؽ ٖٚسبيٕفٔ ،ؽاـ ثىشٔ ٚ ٝؽاـار اسٔٛبر ؼٌ ٚجىٔ ٝػشّف ثفق ثٛويّ ٝوٙشبوشٛـ ٌٛسه،
ويٓ وٍي  ٚففْ ثٙؽي يه سبثّ ٛو ٝفبق وبؼ ،ٜسٕفيٗ  ٚسىفاـ وبـٞب خٟز أشطبٖ ّٕ٠ي  ٚـفٟ
اٌىبَ

٘بْ ؼـن:وبـٌب ٜخٌٛىبـي

س١ؽاؼ ٚاضؽ2 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز96 :

٘ ٞٛؼـنّٕ٠:ي

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

وبـ ّٕ٠ي ؼـ وبـٌب ٜخٌٛىبـي ٌبُٔ خٌٛىبـي ثب ثفق ٌ ٚبق ٔي ثبٌؽ:
اِف) خٌٛىبـي ثب ثفق
ٌفش خٌٛىبـي ثٛويّ ٝثفق  ٚاِ َٛوبـ آٌٖ ،فش ؼوشٍبٟٞبي خٛي ثفق ٘ ٚفيم ٝـا ٜا٘ؽاقي
 ٚسٝٙيٓ آٖ اق ِطبٌ ٚؽر خفيبٖ ،آٌٙب وبغشٗ ثب اِ َٛايٕٙي ؼـ وبـٌب ٜخٌٛىبـي ٘ ٚفيمٝ
اوشفبؼ ٜاق ٚوبئُ ايٕٙيٌ ،فش ٘فيمِ ٝطيص خٌٛىبـي وبؼ ٚ ٜآٌٙبئي ثب اثكاـٞبي اِٚيٌ ،ٝفش

ٍ٘ ٚبٖ ؼاؼٖ ّٕ٠يبر ٌف ٞٚث ٝخٌٛىبـي ثب اثكاـٞبي القْ اق لجيُ سٕيك وفؼٖ ل ٝ١ٙوبـ ٚ
غيف ٚ ٜا٘دبْ ّٕ٠يبر قيف:
 خٌٛىبـي ؼـ ضبِز سػز ثّٛـر وبؼٜ ـٚوً وبقي ؼـ ضبِز سػز خٌٛىبـي ـٚي ِفطبر ٔدكا  ٚـ ٚث ٓٞ ٝؼـ ضبِز وٙطي -خٌٛىبـي سطز قٚايبي  30،45،90ؼـخٝ

ة)خٌٛىبـي ٌبق
ٌفش خٌٛىبـي ثٛويٌّ ٝبق اوشيّٗ  ٚاِ َٛوبـ آٌٖ ،فش ؼوشٍبٟٞبي ٔفث٘ ٚ ٝ٘ٛط ٜٛسٝٙيٓ
آٖ ،آٌٙب وبغشٗ ثب اِ َٛايٕٙي ؼـ وبـٌب٘ ٚ ٜفيم ٝاوشفبؼ ٜاق ٚوبئُ ايٕٙي٘ ،فيم ٝـٌٗٚ
ٕ٘ٛؼٖ ٍٔ ٚ ُ١سٝٙيٓ ٌ ّٝ١آٖ ،سٕفيٗ ؾٚة ـٚي ِفطبر آٙٞي ؼـ ضبِز وٙطي  ٚايدبؼ
وفؼٖ ضٔٛس ٝثؽ ٖٚويٓ خٛي ،خٛي ثٛويّ ٝويٓ خٛي آٙٞي ؼـ ـٚي ٚـق ثٔ ٝػبٔز 1/5
ٔيّيٕشف ؼـ ضبِز افمي ،خٌٛىبـي ؼٚ ٚـق ثٔ ٝػبٔزٔ 1/5يّيٕشف ؼـ ضبِز افمي ،خٌٛىبـي
ؼٚ ٚـق ثٔ ٝػبٔز ٔ 1/5يّيٕشف ثّٛـر ِت ثِ ٝت ،خٌٛىبـي ؼـقؼاـ ،خٌٛىبـي وذفي
(ؼـقٌّٛئي)  ٚخٌٛىبـي ؼـ قاٚي ،ٝثفٌىبـي ثٛويّ ٝخٛي ٌبق  ٚثفي ؼاؼٖ ٚـق ثب ٔػبٔز
ٔػشّف

٘بْ ؼـن:اِ َٛـيػشٌ ٝفي

س١ؽاؼ ٚاضؽ1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن ديٍٙيبقٔ :شبِٛـلي
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

 آٌٙبئي ثب ِ١ٙز ـيػشٌ ٝفي ٔمبيى ٝـٚي ـيػشٌ ٝفي ثب وبيف ـٌٟٚبي سِٛيؽ ٔػش ّفي ؼـ ٔٛـؼ ٔؽَ  ٚا٘ٛا ٞآٖ ،خ١جٔ ٝبٞيس٘ ٚ ٝمً آٖ ـٌٟٚبي لبِجٍيفي  ٚسٔٛيص ٔػشّفي ؼـ ٔٛـؼ ٞفيه ا٘ٛا ٞلبِجٟبي ٔٛلز ا٘ٛأ ٞبٌيٟٙبي لبِجٍيفي  ٚـٌٟٚبي سِٛيؽ لبِت سٛوٗ ٔبٌيٗ ٔبٞيس٘ ٚ ٝمً آٖ ،ـٌٟٚبي ٔبٞيس ٝوبقي ويىشٕٟبي ـاٍٞبٞي سغؿيٌ ٝؿاـي -وٙشفَ ويفي لبِجٟب ،وٙشفَ ويفي ل١ٙبر سِٛيؽ ٌؽ ٜسٛوٗ ـيػشٌ ٝفي

٘بْ ؼـن :وبـٌب ٜـيػشٌ ٝفي

س١ؽاؼ ٚاضؽ1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز48:

٘ ٞٛؼـنّٕ٠ :ي

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق :اِ َٛـيػشٌ ٝفي
وففُّ ؼـن

آٌٙبيي ثب وبـٌب ٚ ٜسدٟيكار آٖآٌٙبيي ثب ٔمفـار ايٕٙي وبـٌب ٜـيػشٌ ٝفي-آٌٙبيي ثب ؼٚـزٞ ٝب ،اثكاـٞبي ٔبٞيس ٝوبقي،ا٘ٛأ ٞؽَ ٞب

وبـوفؼٖ ثب ا٘ٛأ ٞػشّف لبِت ٌيفي  ٚثؽوز آٚـؼٖ وػشي ٔٙبوت ؼـ لبِتسٟي ٝلبِت يه سى ٝـٚثبقسٟي ٝلبة ؼ ٚسى ٝثب ٔؽَ ثؽٔ ٖٚبٞيسٝسٟي ٝلبِت ؼٚسى ٝثب ٔؽَ ثب ٔبٞيس ٝوفغٛؼسٟي ٝلبِت ؼ ٚسى ٝثب ٔؽَ ثب ٔبٞيس ٝآقاؼ  ٚوبغز ٔبٞيس ٝآٖسٟي ٝلبِت ثب ٔؽَ ؼاـاي ل ٝ١ٙآقاؼسٟي ٝيه لبِت ؼ ٚسى ٚ ٝغٍه وفؼٖ وٙطي آٖسٟي ٝيه لبِت ؼ ٚسى ٚ ٝغٍه وفؼٖ وبُٔ آٖثفـوي ـٌٟٚبي غٍه وفؼٖـً٘ وفؼٖ لبِجٟب ٔ ٚبٞيسٞ ٝب سٟئ ٝؿاة اق آِيبل آِٔٛيٙي ٚ ْٛويّيىي ٚ ْٛـيػشٗ ؼاغُ لبِجٟبي سِٛيؽوبـ ثب ٔبٌيٗ لبِت ٌيفي-ثفـوي ٠يٛة ل١ٙبر  ٚؼاليُ ايدبؼ آٟ٘ب

٘بْ ؼـن :وبـٌبّٕ٠ ٜيبر ضفاـسي

س١ؽاؼ ٚاضؽ1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز48:

٘ ٞٛؼـنّٕ٠ :ي

ؼـن ديٍٙيبقٔ :شبِٛـلي
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

 آٌٙبيي ثب سدٟيكار وبـٌبٜ وبـ ثب ٚوبيّي ٘ٝيف وػشي وٙدٟب ـٌٟٚبي ٌفْ وفؼٖ ل١ٙبر (وبـ ثب وٛـ)ٜ ا٘دبْ ّٕ٠يبر ٘فٔبَ وفؼٖ ـٚي فٛالؼٞب -زؽٟ٘ب ا٘دبْ ّٕ٠يبر ؼٚثبـ ٜدػز ـٚي فٛالؼٞب – زؽٟ٘ب ا٘دبْ ّٕ٠يبر وػز وفؼٖ ـٚي فٛالؼٞب ا٘دبْ ّٕ٠يبر ثفٌٍز ـٚي فٛالؼٞب ا٘دبْ ّٕ٠يبر دف ٌؽٖ ـٚي فٛالؼٞبا٘دبْ ّٕ٠يبر ضفاـسي ٌيٕيبيي وفثٙؽاـ وفؼٖ ـٚي فٛالؼٞبي وٓ وفثٗ
 ا٘دبْ ّٕ٠يبر ضفاـسي ٔػشّف ـٚي ٕٝ٘ٛ٘ 2اق آِيبلٞبي ٔه  ٚآِٔٛيٙيْٛثفـوي ٔ١بيت ثٛخٛؼ آٔؽ ٜؼـ اثف ّٕ٠يبر ضفاـسي ـٚي ل١ٙبر ٔػشّف

٘بْ ؼـن:وبـٌب ٜفّك وبـي

س١ؽاؼ ٚاضؽ2:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز96:

٘ ٞٛؼـنّٕ٠:ي

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

 -آٌٙبئي ثب ٔطيٗ ٔ ٚمفـار وبـٌبٞي

 ا٘ؽاقٌ ٜيفي ثب ا٘ؽاقٌ ٜيفٞب غٗ وٍي ثب ٚوبيُ ٔػشّف وٞٛب٘ىبـي ثفيؽٖ ثب اـٞ ٜبي ٔػشّف ٌبثفقؼٖ ضؿف قٚائؽ ثب اوشفبؼ ٜاق لّٓ وٛـاظ وفؼٖ آٌٙبئي ثب و ًٙوٕجبؼٜ غكي ٝٙوفؼٖ آٌٙبئي ثب ثفل ٚ ٛا٘ٛا ٞآٖ لالٚيك وفؼٖ ضؽيؽ ٜوفؼٖ ِبفىبـي دفزىبـي ل ٟٙوفؼٖ (ليسي  ٚلّٓ )...ِٚ -طيٓ وبـي

٘بْ ؼـنٔ:بٌيٗ اثكاـ ي٘ٛيٛـوبَ 1

س١ؽاؼ ٚاضؽ2+1:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16+96:

ؼـن ديٍٙيبق:

٘ ٞٛؼـنٝ٘:فيّٕ٠ -ي

ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

سئٛـيٚ 1( :اضؽ 16 ،وب٠ز)
ا٘ٛأ ٞبٌيٟٙبي اـ ٚ ٜاِ َٛثىبـٌيفي آٟ٘ب ،اِ َٛثىبـٌيفي ٔبٌيٟٙبي ٔش ،ٝاثكاـٞبي ثف٘ؽ،ٜ
سيك وفؼٖ ٔش ٝثٛويّ ٝؼوز ٔ ٚبٌيٗ ،ثفل ٛوبـي ،ضؽيؽ ٜوبـئٍ ،ػّبر  ٚا٘ٛا ٞلالٚيكٞب ٚ
ضؽيؽٞ ٜب.
ايٕٙي ؼـ ٔبٌيٟٙبي سفائ ،بٌيٟٙبي سفاي ي٘ٛيٛـوبَ ،سٝٙيٓ وفؼٖ ٔبٌيٟٙبي سفاي
ي٘ٛيٛـوبَ ،اثكاـٌيف ثفاي ٔبٌيٟٙبي سفاي ،اثكاـ ثف٘ؽٔ ٜبٌيٟٙبي سفاي ،وف٠ز ثفيٌ ،ىُ
ٙٞؽوي اثكاـٞبي ثفيٌٙ ،بغز ٛ٠أُ ٔٛثف ؼـ سٛا٘بئي ٔبٌيٗ وبـي ثب ٔبٌيٟٙبي سفاي ،ـٚ
سفاٌي ،سفاٌ ىبـي ثيٗ ؼٔ ٚفوكٔ ٓٞ ،طٛـ وفؼٖ ٔفاوك ،وٛـاغىبـي ،ثٛـي ًٙوبـي ،لالٚيك
ق٘يٌ ،يبـ سفاٌي ،ثفٌىبـئ ،ػف ٖٚسفاٌئ ،طبوجبر دير سفاٌي ؼاغّي  ٚغبـخي ،ا٘ؽاقٜ
ٌيفي ديسٟبي ٔػف ٖٚؼاغّي ،ففْ سفاٌي ،اوشفبؼ ٜاق ِيف ثبثز ٔ ٚشطفن ،اوشفبؼ ٜاق
اثكاـٞبي ثف٘ؽ ٜثب خٙىٟبي ٔػشّفّٕ٠ ،يبر ٔػّ َٛـٚي ٔبٌيٗ سفاي ،و ًٙق٘ي ،ففقوبـي،
وف ٜسفاٌي

ّٕ٠يٚ 2( :اضؽ 96 ،وب٠ز)
ثفٌىبـي ل١ٙبر خٟز سفاي ،وٛـاغىبـي سٛوٗ ؼوشٍبٔ ٜش ،ٝاـائ٘ ٝمٍ ٝخٟز وبغز و ٝؼـ
ٞف خّى ٝثب سٛخ ٝث ٝوففُّ ؼـن سئٛـي ٔٛاـؼ فٛق اِؿوف ـا اـائٕ٘ ٝبيؽ .ؼـ اثشؽاي ٞف خّىٝ
وبـٌبٔ ،ٜػش ّفي ـاخ ٟث ٝـٌٟٚبي ّٕ٠ي ٘ ٚط ٜٛسٝٙيٓ ؼوشٍبٔ ٚ ٜطبوجبر ٔفث ٖٛثٕٞ ٝبٖ
٘مٍ ،ٝسٛوٗ اوشبؼ يب ٔفثي وبـٌب ٜؾوف ٌؽ ٚ ٜوذه ؼاٍ٘دٛيبٖ قيف ٘ٝف ٔفثي ٔفث ٝ٘ٛالؽاْ
ث ٝوبـ ٕ٘بيٙؽ.

٘بْ ؼـنٔ:بٌيٟٙبي اثكاـ ي٘ٛيٛـوبَ 2

س١ؽاؼ ٚاضؽ2+1:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16+96:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠-ي

ؼـن ديٍٙيبقٔ :بٌيٗ اثكاـ ي٘ٛيٛـوبَ1
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

سئٛـيٚ 1( :اضؽ 16 ،وب٠ز)
ٔبٌيٟٙبي ففق ٕٛ٠ؼي ،ايٕٙي ٔبٌيٟٙبي ففق ٕٛ٠ؼي ،ا٘ٛأ ٞطٛـٞبي ٔبٌيٟٙبي ففق ٕٛ٠ؼي،
٘فق وبـ ثب ٔبٌيٗ ففق ٕٛ٠ؼي ،اثكاـٞبي ثف٘ؽ ٜثفاي ٔبٌيٟٙبي ففق ٕٛ٠ؼي ،دبـأشفٞبي س١ييٗ
وٙٙؽ ٜسٛا٘بئي ٔبٌيٙىبـي ثب ٔبٌيٗ فف ق ٕٛ٠ؼي ،سٝٙيٓ ٔبٌيٗ  ٚل ٝ١ٙوبـ٘ ،فق وبـ ثب ا٘ٛاٞ
سيغ ٝففقٞب٘ ،فق وبـ ثب اثكاـٞبي ثٛـيٛٔ ،ًٙاؼ غٙه وٙٙؽ.ٜ
ٔبٌيٟٙبي ففق افمي ،ايٕٙي ٔبٌيٟٙبي ففق افمئ ،بٌيٟٙبي ففق وبؼ ٚ ٜي٘ٛيٛـوبَ ،ا٘ٛاٞ
ٔطٛـٞب ،اوشفبؼ ٜاق اثكاـٞبي ثف٘ؽٔ ٜػشّف ،سٝٙيٓ وف٠ز ؼٚـاٖ  ٚوف٠ز ثبـ ،سٝٙيٓ لٝ١ٙ
وبـ ،ففق وفؼٖ ٌيبـٞب  ٚففٟٔبي ٔػشّف ثب سيغ ٝففقٞبي ٔشفبٚر.
سمىيٓ ؼايف ٜثب ٚوبيُ سمىيٓ وٙٙؽ ،ٜؼوشٍب ٜسمىيٓ ،ؼوشٍب ٜسمىيٓ قاٚي ،ٝزفظ ؼ٘ؽٞ ٜب،
ٔمؽٔ ٝثف زفظ ؼ٘ؽٞ ٜب  ٚا٘ٛا ،ٞوبـثفؼ آٟ٘ب ،زفظ ؼ٘ؽ ٜوبؼٔ ٚ ٜطبوجبر آٟ٘ب ،ففق وفؼٖ زفظ
ؼ٘ؽ ٜوبؼٔ ،ٜطبوجبر زفظ ؼ٘ؽٞ ٜب ،ففق وفؼٖ زفظ ؼ٘ؽٞ ٜبي ٔبـدير ،ضّك٘ٚئ ،ػف٘ٚي ،دير
ٞب ،ا٘ؽاقٌ ٜيفي  ٚأشطبٖ زفظ ؼ٘ؽٞ ٜب.

ّٕ٠يٚ 2( :اضؽ 96 ،وب٠ز)
ٌٙبوبئي ٘ ٚفق وبـ ثب ففقٞبي ٕٛ٠ؼي ،ففقوبـي وٛٙش ٔػشّفٌ ،يبـق٘ي ثب اثكاـ ٔػّ،َٛ
وٛـاغىبـي وبـ ثب سيغ ٝففقٞبي ٔػشّفٌٙ ،بوبئي لىٕشٟبي ٔػشّف ؼوشٍبٌٙ ،ٜبوبئي ٘فق
وبـ ثب ففقٞبي افميٌ ،يبـق٘ي ،زفظ ؼ٘ؽ ٜسفاٌي (وبؼٔ ،ٜبـدير ،ضّك٘ٚئ ،ػف٘ٚي)ٌٙ ،بوبئي
٘فق وبـ ؼوشٍب ٜسمىيٓ  ٚؼيٍف ٚوبيُ خب٘جي ٔبٌيٟٙبي ففق

٘بْ ؼـنٔ:بٌٟٙبي اثكاـ ي٘ٛيٛـوبَ 3

س١ؽاؼ ٚاضؽ2+1:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32+48:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠-ي

ؼـن ديٍٙيبقٔ :بٌيٟٙبي اثكاـ يٛيٛٙـوبَ 2
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

سئٛـيٚ 2( :اضؽ 32 ،وب٠ز)
سيك وفؼٖ اثكاـٞبي ثفي ؼـ ففقٞب ،سيك وفؼٖ لالٚيكٞب ،ثفلٛاـٞ ٜب  ٚاثكاـ ٔػّٔ ،َٛبٌيٟٙبي
اثكاـ سيك وٗٔ ،بٌيٟٙبي و ًٙافمي ثب ضفوز ـفز  ٚثفٌٍز ٔيك (وف وبئي)ِ ،فطٝ
ٔغٙب٘يه ،ففْ ؼاؼٖ ث ٝزفظ و ًٙوٕجبؼ٘ ،ٜفق وبـ ثب ٔبٌيٗ و ًٙوٕجبؼٍٔ ،ٜىالر  ٚـفٟ
ٍٔىالر ؼـ و ًٙقؼٖ وٛٙش سػزٌٙ ،بغز ٍٔػّبر ٛٔ ٚاؼ سٍىيُ ؼٙٞؽ ٜو ًٙوٕجبؼ،ٜ
ٔبٌيٟٙبي وٌ ًٙفؼوبئيٚ ،وبئُ وٕىي ٔبٌيٟٙبي و ،ًٙايٕٙي ٔبٌيٟٙبي و٘ ٚ ًٙفق
سٝٙيٓ ٔبٌيٗ  ٚثبال٘ه وفؼٖٛٔ ،اؼ غٙه وٙٙؽٔ ٜبٌيٟٙبي ِفط ٝسفايِ ،فط ٝسفاي ؼـٚاقٜ
ايٚ ،وبئُ وٕىي اثكاـٞبي ثف٘ؽِ ،ٜفط ٝسفاي وذي ،ايٕٙي ؼـ ٔبٌيٟٙبي ِفط ٝسفاي،
ٔبٌيٟٙبي ثٛـي ،ًٙا٘ٛأ ٞبٌيٟٙبي ثٛـئ ،ًٙبٌيٟٙبي ؼليك سِٛيؽي ثٛـيًٙ

ّٕ٠يٚ 1( :اضؽ 48 ،وب٠ز)
ٌٙبوبئي ٘فق وبـ ثب ٔبٌيٟٙبي و ًٙافمي  ٚو ًٙقؼٖ وٛٙش سػز  ٚسطز قاٚيٌٙ ،ٝبوبئي
اخكاء ٔبٌيٟٙبي افميٌٙ ،بوبئي ـٚي ّ٘ت ل ٝ١ٙوبـ  ٚسٝٙيٓ ٔبٌيٗ
ٌٙبوبئي ٘فق وبـ ٔبٌيٟٙبي و ًٙؼٚاـ ،و ًٙقؼٖ ؼاغّي  ٚغبـخي٘ ،فيم ٝثىشٗ ل ٝ١ٙوبـ ٚ
سٝٙيٓ ٔبٌيٗ
 وبـ ثف ـٚي ٔبٌيٟٙبي ِفط ٝسفاي ي٘ٛيٛـوبٌَٙ -بوبئي اِ َٛسيك وفؼٖ اثكاـٞبي ثفي سٛوٗ ؼوز  ٚسٛوٗ ٔبٌيٟٙبي اثكاـ سيكوٙي

٘بْ ؼـنٔ:بٌيٗ اثكاـ سِٛيؽي

س١ؽاؼ ٚاضؽ2+1:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32+48:

٘ ٞٛؼـنٝ٘:فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبقٔ:بٌيٟٙبي اثكاـ ي٘ٛيٛـوبَ2
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

سئٛـيٚ 2( :اضؽ 32 ،وب٠ز)
ٔبٌيٟٙبي وذي سفائ ،بٌيٟٙبي ففق وذي ،سفاٌىبـي سِٛيؽئ ،بٌيٟٙبي وفي سفاي،
ٔبٌيٟٙبي سفاي اسٔٛبسيه يه ٔطٛـئ ،بٌيٗ سفاي اسٔٛبر ٕٛ٠ؼي ،زٙؽ ٔطٛـئ ،بٌيٗ
اسٔٛبر ،دفٚل ٜثفاي سِٛيؽٔ ،بٌيٟٙبي زفظ ؼ٘ؽ ٜسفاي ،زفظ ؼ٘ؽٞ ٜبي وبؼٔ ،ٜبـديرٕٛ٠ ،ؼي
 ٚضّك٘ٚي ،زفظ ؼ٘ؽٞ ٜبي ٔػف ٖٚوبؼ ،ٜزفظ ؼ٘ؽٞ ٜبي ٔػفٔ ٖٚبـدير ،زفظ ٌب٘ ،ٝدفؼاغز
وٙص ؼ٘ؽا٘ٞ ٝب.
ٔبٌيٟٙبي غبٖ وٍئ ،بٌيٟٙبي غبٖ وٛثئ ،بٌيٟٙبي و ًٙق٘ي سِٛيؽئ ،بٌيٟٙبي وًٙ
ق٘ي زفظ ؼ٘ؽٞ ٜب ،ـٌٟٚبي سِٛيؽ ا٘ٛا ٞديسٟب ،دفؼاغز ل١ٙبر سٛوٗ ِ ٚ ًٙ٘ٛٞيذٚ ًٙ
ـٌٟٚبي ؼيٍف ،غ ٖٛٙغٛؼوبـ.

ّٕ٠يٚ 1( :اضؽ 48 ،وب٠ز)
ّٕ٠ي ايٗ ؼـن ثّٛـر ثبقؼيؽ اق وبـغب٘دبر سِٛيؽي  ٚسٟيٌ ٝكاـي ثبقؼيؽ  ٚأشطبٖ وشجي ٚ
ٌفبٞي سٛوٗ اوشبؼ ٔفثِٛ ٝ٘ٛـر ٔي دؿيفؼ.

٘بْ ؼـن:ويىشٕٟبي ا٘ؽاقٌ ٜيفي  ٚسّٛـا٘ه

س١ؽاؼٚاضؽ2+1:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32+32:

٘ ٞٛؼـنٝ٘:فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبقٔ :بٌيٗ اثكاـ ي٘ٛيٛـوبَ 1
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

سئٛـيٚ 2( :اضؽ 32 ،وب٠ز)
ٔمؽٔ ٝاي ثف ا٘ؽاقٌ ٜيفي ،قثبٖ ا٘ؽاقٌ ٜيفي ،ويىشٕٟبي ا٘ؽاقٌ ٜيفي سّفا٘ىٟب (سّفا٘ه ا٘ؽاق،ٜ
سّفا٘ه ٔٛل١يز ،سّفا٘ه ٙٞؽوي)  ٚا٘ٙجبلبر ،ا٘ؽاقٌ ٜيفي ثب غٗ وٍٟبي ٔؽـٖ ،ا٘ؽاقٌ ٜيفي
ثب دفٌبـ ،غٗ وً ٕ٠ك وٙح ،قاٚي ٝوٙح ي٘ٛيٛـوبَ ،وٛقٖ غٗ وً دبي ٝؼاـ ،وِٛيىٟب،
ٔيىفٔٚشفٞب ،ففٔبٟ٘بي ا٘ؽاقٌ ٜيفي ،سٝٙيٓ  ٚوبِيجف ٜوفؼٖ ٚوبيُ ا٘ؽاقٌ ٜيفي ،ا٘ؽاقٌ ٜيفي
ٔمبيى ٝاي ،ثكـٌٕٙبئي ٔمبيى ٝاي ،ا٘ؽاقٌ ٜيفي ثب ِفطبر ٘ٛـيِ ،فطِ ٝبفي ،ا٘ؽاقٌ ٜيفي
قٚايبٔ ،ىب٘يىٓ ٛٔ ٚاـؼ اوشٕ١بَ ويىشٓ دب٘شٌٛفافٚ ،وبيُ ٔػّ َٛا٘ؽاقٌ ٜيفي ٔفث ٖٛثٝ
ديسٟب ،زفظ ؼ٘ؽٞ ٜبٌ ،يبـٞبٔ ،ػفٟ٘ٚب  ٚغيفٔ ،ٜبٌيٗ ٞبي ا٘ؽاقٌ ٜيفي ٔ ٓٞفسجٔ ،ٝبٌيٟٙبي
ا٘ؽاقٌ ٜيفي ٔػّ٘ ،َٛفاضي ٚوبيُ ا٘ؽاقٌ ٜيفي ٔػّٙٔ ،َٛبث ٚ ٟآ٘بِيك غٙب ؼـ
ويىشٕٟبي ا٘ؽاقٌ ٜيفي ،آٌٙبيي ثب ؼوشٍبCMM ٜ

ّٕ٠يٚ 1( :اضؽ 32 ،وب٠ز)
وبـ ثب غٗ وٍٟبي ٔؽـج ،دفٌبـ ،غٗ وً ٕ٠ك وٙح ،قاٚي ٝوٙح ي٘ٛيٛـوبَ ،وٛقٖ غٗ وً
دبي ٝؼاـ،وِٛيىٟبٔ ،يىفٔٚشفٞب ،سٝٙيٓ  ٚوبِيجف ٜوفؼٖ ٚوبيُ ا٘ؽاقٌ ٜيفي ،آٌٙب ثب ويىشٓ
دب٘شٌٛفاف ،ا٘ؽاقٌ ٜيفي ثب ويىشٓ ٞبي اِىشف٘ٚيىي ،دٔ ٛٙبسيىي ٛ٘ ٚـي ،آقٔبيً ا٘ٙجبق ،خب
قؼٖ يه ٔطٛـ  ٚآقٔبيً ؼـوشي ٔ ٓٞ ٚطٛـي ا٘ٙجبق اوشٛا٘ٞ ٝب ،ا٘ؽاقٌ ٜيفي ٍِٙي ٔطٛـٞب،
آقٔبيً ؼـٌيفي ؼ ٚزفظ ؼ٘ؽ ،ٜثب ـٚي آغٍشٕٛ٘ ٝؼٖ ث ٝـً٘ ـٚغٙي ،آقٔبيً ا٘ؽاقٌ ٜيفي
سّفا٘ىٟبي ٙٞؽوي ٌبُٔ ٔؽٚـ ثٛؼٖ ،ـاوز ثٛؼٖٔ،ىٙص ثٛؼ ٚ ... ٚ ٜؼـ ِٛـر ٚخٛؼ أىب٘بر
زٙؽ آقٔبيً ؼيٍف ٔٙبثك ثب آ٘س ٝو ٝؼـ لىٕشٟبي سئٛـي اـائ ٝؼاؼٔ ٜي ٌٛؼ.

٘بْ ؼـن:ليؽ  ٚثٙؽٞب

س١ؽاؼ ٚاضؽ2+1:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32+48:

ؼـن ديٍٙيبقٔ :بٌيٗ اثكاـ ي٘ٛيٛـوبَ3

٘ ٞٛؼـنٝ٘:فيّٕ٠ -ي

ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

٘ٝفيٚ 2( :اضؽ 32 ،وب٠ز)
 سطّيُ اثشؽائي ؼـ ٔٛـؼ ليؽ  ٚثٙؽٞب فيىىسف ٌ ٚفايٗ وبغز آٖ لٛا٠ؽ وّي ثفاي لفاـ ؼاؼٖ ل ٝ١ٙوبـ س١فيف ل ٝ١ٙوبـٍٔ ،ىالر ثفاؼٔ ٓٞ ،ٜفوك وٙٙؽٞ ٜب ٔٛل١يز ؼٞي ٛٔ ٚل١يز ؼٙٞؽٞ ٜب ٌيف ٜثٙؽ  ٚا٘ٛا ٞآٖ اِ٘ َٛفاضي فيىىسف -سّفا٘ىٟب ؼـ ليؽ ٚثٙؽٞب ،ـوٓ ٘مٍٞ ٝبي ل١ٙبر

ّٕ٠يٚ 1( :اضؽ 48 ،وب٠ز)
 وبغز خيه يب فيىىسف ٘فاضي ٌؽٌ ٜبُٔ: -1سٟيٛٔ ٝاؼ اِٚيٝ
ٔ -2بٌيٙىبـي
 -3وبـٞبي ؼوشي
٘ٛٔ -4شبل وبـي
 -5آقٔبيً ؼوشٍب ٜخيه يب فيىىسف

٘بْ ؼـن:ـٌٟٚبي سِٛيؽ

س١ؽاؼ ٚاضؽ2:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32:

٘ ٞٛؼـنٝ٘:في

ؼـن ديٍٙيبقٔ:بٌيٗ اثكاـ ي٘ٛيٛـوبَ 2
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

 ففايٙؽ ـيػشٌ ٝفي(ـيػشٌ ٝفي ؼـ ٔبو ،ٝلبِجٍيفي دٛوش ٝاي ،لبِجٟبي ؼائٕي ،لبِجٟبيٌسي)
 يبؼآٚـي ٔبٌيٗ وبـي(ٌفؼ سفاٌي ،ففقوبـئ ،ش ٝوبـي ٚثفل ٛوبـي ،غبٖ وٍيِ ،فطٝسفاٌي)
 آٌٙبئي ثب ا٘ٛا ٞدفوٟب  ٚزىً ٞب ٛٔ ٚاـؼ اوشفبؼ ٜاق آٟ٘ب ففآيٙؽ وبـ ٌفْ( سٛـؼ ،ففخي ،ًٙوٍيؽٖ ٌفْ ،اوىشفٚلٖ) ففآيٙؽ وبـ وفؼ( فٍفؼٖ ،غٓ وفؼٖ ،ثفيؽٖ ،وٍيؽٖ) ففآيٙؽٞبي ٔبٌيٙىبـي ثؽ ٖٚسفأٌ (ٝبٌيٗ وبـي ٌيٕيبئئ ،بٌيٗ وبـي اِىشفٌٚيٕيبيي،ٔبٌيٗ وبـي ثٛويّ ٝسػّي ٝخفيبٖ اِىشفيىي) ))EDM,LBM,AJM
 ففآيٙؽ ٔبٌيٙىبـي وبيٍي( ٔٛاؼ وبيٙؽ ،ٜو ًٙق٘يِ ،يمُ وبـئ ،بٌيٟٙبي و ًٙق٘ياِشفاو٘ٛيه)
 -آٌٙبئي ثب ٔشبِٛلي دٛؼـ(سِٛيؽ دٛؼـٔ ،ػّ ٖٛوفؼٖ  ٚفٍفؼٖ دٛؼـ ،لبِجٟب)

٘بْ ؼـنٔ:بٌيٗ ٞبي وٙشفَ ٠ؽؼي

س١ؽاؼ ٚاضؽ2+1:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32+68:

٘ ٞٛؼـنٝ٘:فيّٕ٠-ي

ؼـن ديٍٙيبقٔ:بٌيٟٙبي اثكاـ ي٘ٛيٛـوبَ 2
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

٘ٝفيٚ1( :اضؽ ٔ١بؼَ  16وب٠ز)
ٔمؽٔ ٝثف وٙشفَ ٠ؽؼي ،وبـثفؼ ويىشٕٟبي وٙشفَ ٠ؽؼي ،اوشفبؼ ٜاق وٙشفَ ٠ؽؼي ٔبٌيٟٙبي
اثكاـ ،ويىشٓ ٘م ٝٙث٘ ٝم ،ٝٙويىشٓ ديٛوشٔ( ٝشُّ)ٔ ،ىب٘ىيٓ ( SERVEOوفٔٚىب٘ىيٓ)،
ويىشٓ سىفاـي ثبق  ٚثىشٛ٘ ٝاـٞب ٛ٘ ٚاـغٛاٟ٘ب ،وؽٞبي اوشب٘ؽاـؼ ،ففٔز ٚ ٚوبيُ سٟيٛ٘ ٝاـ،
خٙه ٘ٛاـ ،ففْ ثف٘بٔٛ٘ ٝيىئ ،بٌيٗ سبيخ ٘ٛاـ ،اث١بؼ ؼـ وٙشفَ ٠ؽؼي ،اوشفبؼ ٜاق ؼوشٍبٜ
ٔػشّبر٘ ،مٌ ٝٙف ٞٚثفاي ٔطٛـٞبي ٚ X.Z.XYيب ، Y.X.Z.A8ا٘ؽاقٌ ٜيفي اق ٘مٌ ٝٙف،ٞٚ
ا٘ؽاقٌ ٜيفي ق٘ديفي ،آٌٙبئي ٘ ٚفق وبـ ثب ويىشٕٟبي وٙشفَٔ ،فاضُ ثف٘بٔٛ٘ ٝيىي ،ثف٘بٔٝ
٘ٛيىي ٘م ٝٙث٘ ٝم ،ٝٙثف٘بٔٛ٘ ٝيىي ديٛوش ،ٝثف٘بٔٛ٘ ٝيىي ثب ـٌٟٚبي ٔػشّف ثفاي ٔبٌيٟٙبي
اثكاـ ،ـٚي أشطبٖ ثف٘بٌٔٛ٘ ٝشٌ ٝؽ ،ٜسٝٙيٓ اثكاـ ْٛ٠ ،وفؼٖ اثكاـ ثٛٙـاسٔٛبسيه ،آٌٙبئي ثب
قثبٖ Gوؽٞب  ، APT ٚاوشفبؼ ٜاق وبٔذيٛسف ؼـ وٙشفَ ٠ؽؼي ،ديٍففشٟبي وٙشفَ ٠ؽؼي ،وبـ
ّٕ٠ي ثف ـٚي ٔبٌيٟٙبي وٙشفَ ٠ؽؼي ،ثف٘بٔٛ٘ ٝيىي CNCٚ NCثفاي ٔبٌيٟٙبي سفاي ٚ
ففق٘ ،ط ٜٛا٘شمبَ ا٘ال٠بر اق ثف٘بٔ CAD ٝث ٝقثبٖ وٙشفَ ٠ؽؼي  ٚدفٚلّٕ٠ ٜي ثف٘بٔٛ٘ ٝيىي ٚ
وبغز ل١ٙبر ث ٝوٕه ٔبٌيٟٙبي وٙشفَ ٠ؽؼي

ّٕ٠يٚ 1( :اضؽ آقٔبيٍٍبٞي ٔ١بؼَ  32وب٠ز)
ؼـ ايٗ ؼـن ؼاٍ٘د ٛثب اوشفبؼ ٜاق أىب٘بر آقٔبيٍٍبٔ ٜبٌيٟٙبي وٙشفَ ٠ؽؼي  ٚثب سٛخ ٝثٝ
وف فُّ سئٛـي الؽاْ ثٌٛ٘ ٝشٗ ثف٘بٔٞ ٝبي ّٕ٠ي ثٛويّ ٝوبٔذيٛسف  ٚوذه أشطبٖ ايٗ ثف٘بٔٝ
ٞب ثب ٔبٌيٟٙبئ CNC ٚ NCي ٕ٘بيٙؽ .ؼاٍ٘دٛيبٖ ٔي ثبيىز ثب ؼٔ ٞٛ٘ ٚبٌيٗ
سفاي  ٚ CNCففق CNCالؽاْ ث ٝوبـ ٕ٘بيٙؽ.

٘بْ ؼـن:سٕ١يفّ٘ ،ت ٍٟ٘ؽاـي ٔبٌيٗ اثكاـ

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز48+16:

٘ ٞٛؼـنٝ٘:فيّٕ٠-ي

ؼـن ديٍٙيبقٔ:بٌيٟٙبي اثكاـ ي٘ٛيٛـوبَ 2
ؼـن ٕٙٞيبقٔ :بٌيٗ اثكاـ سِٛيؽي
وففُّ ؼـن

٘ٝفيٚ1 :اضؽ ٔ١بؼَ  16وب٠ز)
ٌفش وّي لىٕشٟبي ٔػشّف ٔبٌيٟٙب ٠ ٚيت يبثي  ٚثف٘فف وفؼٖ آٟ٘بزٍٍ٘ٛي سٛ١يٓ  ٚيب سٕ١يف ا٘ٛا ٞوالذ،وٛدّي ،ًٙزفظ ؼ٘ؽٜسٍفيص يبسبلبٟ٘بي ثبٍِي ،ثّجفيٍٙي ٘ ٚفيم ٝثبق وفؼٖ سٕ١يف  ٚوٛاـوفؼٖ آٟ٘بسٍفيص ديبؼ ٚ ٜوٛاـ وفؼٖ دٕذٟبي ـٚغٗ ،زفظ سىٕٞ ٝب  ٚخ١ج ٝؼ٘ؽٞ ٜبي وف٠ز  ٚسٕ١يفزفظ ؼ٘ؽٞ ٜبي ٌىىشٝ
٘فيم ٝديبؼ ٚ ٜوٛاـ وفؼٖ لىٕشٟبي ٔػشّف ٔبٌيٗ ففق ٘ ٚيك ٠يت يبثي  ٚثف٘فف وفؼٖاٌىبالر  ٚـٚغٙىبـيٟبي القْ
٘فيمّ٘ ٝت  ٚسفاق وفؼٖ ا٘ٛأ ٞبٌيٟٙبي اثكاـ٘فيم ٝاوشفبؼ ٜاق وبسبٌِٟٛبي سٕ١يفاسي ثفاي ثفـوي  ٚوفبـي  ٚيب وبغز ل١ٙبر  ٚيب ٔ٘ٛشبلٔبٌيٗ
-آقٔبيٍٟبي القْ خٟز إ٘يٙبٖ اق ِطز وبـ ؼوشٍبٜ

ّٕ٠يٚ1( :اضؽ وبـٌبٞي ٔ١بؼَ  48وب٠ز )
ديبؼ ٚ ٜوٛاـ وفؼٖ لىٕشٟبي ٔٛـؼ سٕ١يف يه ؼوشٍبٔ ٜبٌيٗ اثكاـ ثفاي ـف ٟاٌىبَ ٚزٍٍ٘ٛي ـٚغٙىبـي ٍٟ٘ ٚؽاـي آٖ
٘فيم ٝاوشفبؼ ٜاق السٗ ثفاي لىٕشٟبي ٔٛـؼ ٘يبق

ثبق ،سٕ١يف  ٚوٛاـ وفؼٖ يب سبلبٟ٘بي ثبٍِي  ٚثّجفيٍٟٙبديبؼ ٚ ٜوٛاـ وفؼٖ دٕذٟبي ـٚغٗ  ٚزفظ سىٕٞ ٝب  ٚخ١ج ٝؼ٘ؽٞ ٜبديبؼ ٚ ٜوٛاـ وفؼٖ لىٕشٟبي ٔػشّف ٔبٌيٗ ففقّ٘ت  ٚسفاق وفؼٖ ا٘ٛأ ٞبٌيٟٙبي اثكاـ ثب اوشفبؼ ٜاق ديسٟبي ٔػّ ٚ َٛلفاـؼاؼٖ اليٝ-ـا ٜا٘ؽاقي  ٚآقٔبيً اق ٘ٝف ِطز ٘ ٚيك ؼلز القْ

٘بْ ؼـنٞ:يؽـِٚيه  ٚدٙئٛبسيه

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+ 1:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32+16:

٘ ٞٛؼـنٝ٘:فيّٕ٠-ي

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

٘ٝفي ٚ1( :اضؽ ٔ١بؼَ  16وب٠ز )
سٛو ٝ١سىِٛٛٙلي ٛٞاي فٍفؼٜسىِٛٛٙلي ٛٞاي فٍفؼٜدػً ٛٞاي فٍفؼٜآٔبؼٌي ٛٞاي فٍفؼٜل١ٙبر وبـوٙٙؽ٘ ٜئٛبسيهٌيفٞب٠-اليٓ ٔؽاـ ٘ئٛبسيه

ّٕ٠يٚ1( :اضؽ آقٔبيٍٍبٞي ٔ١بؼَ  32وب٠ز )
ٌٙبغز ـٌٛالسٛـ فٍبـٔ،ب٘ٔٛشف  .آثٍيفسمىيٓ ثٙؽي ٌيفٞب اق ٘ٝف سىِٛٛٙلي وبغزآقٔبيً ويّٙؽـ يه ٘ففٕٞ ٝفا ٜثب ٌيف (ٔب٘ٙؽ فيىىسف)آقٔبيً ويّٙؽـ ؼ٘ ٚففٝآقٔبيً وٙشفَ دبيؽاـ ويّٙؽـ يه ٘ففٝآقٔبيً وٙشفَ دبيؽاـ ويّٙؽـ ؼ٘ ٚففٝآقٔبيً وٙشفَ سبث َٛ٘ ٟويّٙؽـ ؼ٘ ٚففٌ ٝيفٞبي غّٙىي (ٔيىف ٚوٛئير)آقٔبيً سٝٙيٓ وف٠ز ويّٙؽـ يه ٘فف ٝؼـ ـفز  ٚثفٌٍزآقٔبيً سٝٙيٓ وف٠ز ويّٙؽـ ؼ٘ ٚفف ٝؼـ ـفز  ٚثفٌٍزآقٔبيً افكايً وف٠ز ويّٙؽـ ؼـ ـفز ٚثفٌٍزآقٔبيً ففٔبٖ ويّٙؽـ اق ؼ ٚيب زٙؽ ٔطُآقٔبيً ثىشٗ ٔؽاـ ٔٙٙمي ثّٛـر دّ ٝاي يُ ٔػف٘ٚيآقٔبيً ٌٙبغز ويجىشٓ ايٕٙي ؼ ٚؼوشيآقٔبيً ٌٙبغز سبيٕف ٘ئٛبسيىيآقٔبيً ٌٙبغز ٔؽاـٞبي سبغيفيٞ ٚف آقٔبيً ؼيٍفي ثب سٛخ ٝثٌ ٝفايٗ ٔٛخٛؼآقٔبيٍٍبٜ

٘بْ ؼـن:ـوٓ ث ٝوٕه ٘فْ افكاـ CATIA

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32+16:

٘ ٞٛؼـنٝ٘:فيّٕ٠-ي

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق:
وففُّ ؼـن

 آٌٙبيي ثب ٔطيٗ Part Design آٌٙبيي ثب ٔطيٗ Sketcher آٌٙبيي ثب ٔطيٗ Drafting -آٌٙبيي ثب ٔطيٗ Assembly Design

ثف٘بٔ ٝآٔٛقٌي ؼٚـ ٜوبـؼا٘ي ٔىب٘يه ٌفايً خٌٛىبـي

ٔمؽٔٝ
ؼـ آوشب٘ٚ ٝـٚؼ ث ٝلفٖ خؽيؽ خٟبٖ ٌبٞؽ سطٛالر ٌٍففي اوزِ .ف آـائي ويبوي ٝ٘ ٚبٔي ؼ ٚثّٛن خٟبٖ ٔي
ـٚؼ ث ٝافىب٘ ٝاي ثؽَ ٌٛؼ  ٚؼـ وٍٛـٞبي آويبي خٛٙة ٌفلي آسً فٍب٘ي ٝ٠يٕي ثفا ٜثيب٘ؽاقؼ  ٚثىيبـي اق
و ٍٛـٞب ؼـيبفش ٝا٘ؽ آ٘س ٝو١بؼر يه خبٔ ٝ١ا٘ىب٘ي ـا سٕٕيٗ ٔي وٙؽ اوشفبؼ ٜاق اٍِٞٛبي ِطيص الشّبؼي
ٔشٙبوت ثب ٌفايٗ آٖ خبٔ ٚ ٝ١ثىبـٌيفي سىِٛٛٙلي ٔٙبوت ٙٔ ٚبث ٟا٘ىب٘ي وبـآٔؽ ٔي ثبٌؽ.
ايٙه سىِٛٛٙلي ِ١ٙشي ثبقيٍف اِّي  ٚيى ٝسبق ِط ٝٙالشّبؼ خٟب٘ي ٌفؼيؽ ٜاوز  ٚاق خّٕٕٟٔ ٝشفيٗ ٛ٠أُ
ٔٛثف ؼـ ٌىٛفبئي الشّبؼ يه خبٔ ٝ١ثٍٕبـ ٔي ـٚؼ.

ايٗ ؼـ ضبِي اوز و ٝث ٝؼِيُ ديٍففز وفيِٙ ٟبي ٟف١بِيشٟبي خبـي ؼـ ايٗ ٠فِٔ ٝب٘ٙؽ أىبٖ وٙدي،
ثىبـٌيفي ٍٟ٘ ٚؽاـي  ٚسٕ١يف ٔبٌيٗ آالر  ٚسدٟيكار ٔؽـٖ ٔىشّكْ ٚخٛؼ ٘يفٚي ا٘ىب٘ي ٔىّٗ ث ٝؼاً٘ فٙي
ـٚق ،آٔٛقي ؼيؽ ٚ ٜؼاـاي لؽـر غالليز ٔي ثبٌؽ .ث ٝس١جيف ؼيٍف اق ٕٟٔشفيٗ اـوبٖ دٛيبيي سىِٛٛٙليه يه
خبٔ٘ ٝ١يفٚي ا٘ىب٘ي ف١بَ آٖ ٔي ثبٌؽ٘ .يفٚي ثبِم ٜٛاي و ٝاٌف ثب ثف٘بٔ ٝـيكي ِطيص آٔٛقٌٟبي وبـثفؼي ٔٙٙجك
ثب ٌفايٗ قٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي ٔٛخٛؼ ٞؽايز ٌفؼؼ لبؼـ غٛاٞؽ ثٛؼ ثىيبـي اق ٘بـوبئيٟبي وٍٛـٞبي سٛو٘ ٝ١يبفش ،ٝيب ؼـ
ضبَ سٛو ٝ١اق خّٕ ٝوٍٛـ ٔب ـا ثب سٛخ ٝثٙٔ ٝبث ٟوفٌبـ ٔٛخٛؼ  ٚأىب٘بر وػز افكاـ ٘ ٚىجشب ٔٙبوت ٔفسفٟ
ٕ٘بيؽ.
ثٛٝٙٔ ٝـ ٘يُ ث ٝايٗ ٞؽف اـائ ٝؼٚـٞ ٜبي وبـؼا٘ي ؼـ ٔمب٘ ٚ ٟـٌشٞ ٝبي فٙي ٟٙٔ ٚؽوي ٔػشّف ٔي سٛا٘ؽ ٌفٞٚ
ّٔٛٙثي لّٕؽاؼ ٌفؼؼ.

٘ -1بْ ؼٚـٜ
وبـؼا٘ي ٔىب٘يه ٌفايً خٌٛىبـي (سىٙىيٗ ضفف ٝاي)

ٞ -2ؽف اق اخفاي ؼٚـٜ
ٞؽف دف وفؼٖ غالء سىٙىيٗ ٞبي ٔشػُّ  ٚوبـآٔؽي اوز و ٝلبؼـ ثبٌٙؽ ثف اوبن ؼاً٘ ٟٔ ٚبـسٟبي فٙي وىت
ٌؽ ٜؼـ يىي اق قٔيٞ ٝٙبي وبغز  ٚسِٛيؽّ٘ ،ت ٘ٛٔ ٚشبل ،سٕ١يف  ٚثبقوبقي ف١بِيز ٕ٘بيٙؽ  ٚثف اوبن  ٚ ّْٛ٠فٖٛٙ
ففاٌففشٌ ٝؽ ٜث ٝثفلفاـي اسّبالر ٘بٌىىشٙي ل١ٙبر ٔػشّف فّكي  ٚغيف فّكي ثذفؼاقؼ.

ٔ -3فٚـر  ٚإٞيز اخفاي ؼٚـٜ
خٌٛىبـي  ٚثفٌىبـي اق ِٕٔٛ١شفيٗ ففآيٙؽ ٞبي سِٛيؽي اوز و ٝؼـ وبغز ل١ٙبر ثكـي ٔبٌيٗ آالر ِ١ٙشي،
اوىّشٟبي فّكئ ،ػبقٖ سطز فٍبـ  ٚدّٟبي ٝ٠يٓ ٔٛـؼ اوشفبؼ ٜلفاـ ٔي ٌيفؼ.
ايٗ ففآيٙؽ ؼـ ٚاضؽ ٞبي ِ١ٙشي و ٝؼاـاي ويىشٓ سِٛيؽ وفبـٌي يب دفٚل ٜاي ٔي ثبٌٙؽ اق إٞيز ٚيم ٜاي
ثفغٛـؼاـ اوز .اق ٘ففي لبثّيز اسٔٛبوي ٚ ٖٛإ٠بَ ـٌٟٚبي ٔىب٘يك ٜأىبٖ اخفاي خٌٛىبـي ـا ؼـ ٌفايٗ
ٔػشّف أىبٖ دؿيف وبغش ٝاوز ٕٞ ٚيٗ أف سغييفار ٌىشفؼ ٜاي ؼـ ٘فق وبـ  ٚزٍٍ٘ٛي ثٟف ٜثفؼاـي اق ايٗ
ففآيٙؽ  ٚث ٝسج ٟآٖ ٔىبئُ سئٛـيىي و ٝثؽ٘جبَ ٔي آيؽ ـا ثب٠ث ٌفؼيؽ ٜاوز .ؼـ ؼ٘يبي ِ١ٙشي أفٚق ؼٟٞب ٚويّٝ
خٌٛىبـي اثؽاٌ ٞفؼيؽ ٜاوز .ا٘ٛا ٞفّكار غيفآٙٞي ،فٛالؼٞبي ٔػّ ٚ َٛآِيبلٞبي ثيٍٕبـ آٟ٘ب اق ٘فيك
خٌٛىبـي ثٔ ٟٓشُّ ٔي ٌ٘ٛؽٞ .فزٙؽ ـٌٟٚبي اسٔٛبسيه خٌٛىبـي اق ٘ففي ويفيز خٛي ـا افكايً ؼاؼ ٚ ٜاق
٘فف ؼيٍف قٔبٖ ففآيٙؽ ـا ث ٝضؽالُ ٕٔىٗ ـوب٘ؽ ٜا٘ؽ ،أب ٚخٛؼ ؼوشٍبٟٞب  ٚأىب٘بر وػز افكاـي ؼـ ايٗ قٔيٝٙ
وبفي ٘يىز  ٚسٟٙب ثب آٔٛقي ِطيص  ٚوبُٔ ٘يفٚي ا٘ىب٘ي ٔي سٛاٖ ثٔ ٝفيت إ٘يٙبٖ القْ ثفاي سٕٕيٗ

ف١بِيشٟبي سِٛيؽي خٌٛىبـي ؼوز يبفز .ؼـ ضميمز آٔٛقي ٞؽفٕٙؽ  ٚثف٘بٔ ٝـيكي ٌؽ ٜدّي اوز ثيٗ آ٘س ٝوٝ
ٞىشيٓ  ٚآ٘س ٝثبيؽ ثبٌيٓ و ٝايٗ أف اق خّٕٞ ٝؽفٟبيي اوز و ٝثفٌكاـي ايٗ ؼٚـ ٜؼ٘جبَ ٔي وٙؽ.
ٔ ٚ ٞٛ٘ -4ؽر آٔٛقي
ٔؽر آٔٛقي ؼٚـ ٜآٔٛقٌي وبـؼا٘ي ٔىب٘يه ٌفايً خٌٛىبـي (سىٙيىيٗ ضفف ٝاي)  2اِي  3وبَ اوز ٚ
ٔشٍىُ اق زٟبـ اِي ًٌ ٘يٕىبَ سطّيّي ٔي ثبٌؽ ؼاٍ٘د ٛثب ٌؿـا٘ؽٖ ٚ 72اضؽ ؼـوي ٔي سٛا٘ؽ ٔٛفك ث ٝاغؿ
ٌٛاٞيٙبٔ ٝايٗ ؼٚـٌ ٜفؼؼ.

ٚ -5اضؽٞبي ؼـوي
قٔبٖ سؽـيه ٞف ٚاضؽ ٘ٝفي  16وب٠ز ٞ ٚف ٚاضؽ آقٔبيٍٍبٞي  32وب٠ز ٞ ٚف ٚاضؽ وبـٌبٞي  48وب٠ز ٔي
ثبٌؽ.
 -1ؼـٚن ٕٔٛ٠يٚ 12 :اضؽ
 -2ؼـٚن دبيٚ 14 :ٝاضؽ
 -3ؼـٚن اِّيٚ 18 :اضؽ
 -4ؼـٚن سػّّيٚ 28 :اضؽ

 -6آقٕٔٔٛ٠ ٖٛي ؼٚـ ٜوبـؼا٘ي ٔىب٘يه ٌفايً خٌٛىبـي
آقٕٔٔٛ٠ ٖٛي ثٛٝٙٔ ٝـ سٍػيُ ٔيكاٖ آٔبؼٌي ؼاّ٘ٚجبٖ ؼـ قٔي ٝٙؼـٚن ٕٔٛ٠ي ،ؼـ ضؽٚؼ وشت زٟبـوبِٝ
ٔشٛو ٝٙاوزٛٔ .اؼ آقٕٔٔٛ٠ ٖٛي ٔ ٚفيت آٖ ثٍفش خؽٌٕ َٚبـٔ 1 ٜي ثبٌؽ.

خؽٌٕ َٚبـٛٔ -1 ٜاؼ أشطب٘ي ٔ ٚفايت آقٖٔٛ
آقٖٔٛ

ٔفايت

اؼثيبر فبـوي

4

قثبٖ ٠فثي

2

فف١ٔ ٚ ًٙٞبـف اوالٔي

3

قثبٖ(اٍّ٘يىي،إِٓب٘ي،ففا٘ى،ٝـٚوي ،ايشبِيبيي)

2

 -7آقٕٔٔٛ٠ ٖٛي  ٚاغشّبِي ؼٚـ ٜوبـؼا٘ي ٔىب٘يه ٌفايً خٌٛىبـي
ـيبٔيبر (ثب ٔفيت  ،)4فيكيه ٔىب٘يه (ثب ٔفيت ٌ ،)3يٕي (ثب ٔفيت )2
ؼـ ضؽٚؼ ا٘ال٠بر ّٕ٠ي وشت زٟبـوبِ ٝؼٚـٔ ٜشٛو ٝٙاق ٌفوز وٙٙؽٌبٖ آقٔ ٖٛث ُٕ١غٛاٞؽ آٔؽ.
سجّف :ٜوٛاال ر ؼـٚن فٙي ٔػّ َٛؼيذّٕٞ ٝبي ٙٞفوشب٘ي ثٛؼ ٜو ٝؼيذّٕٞ ٝبي ٔؿوٛـ ٠ال ٜٚثف دبوػٍٛئي ثٝ
وٛاالر اغشّبِي ثبيؽ ث ٝيىي اق ٌفٟٞٚبي أشطب٘ي ؼـٚن فٙي ٔٙبثك خؽٌٕ َٚبـ 2 ٜؼـ ضؽٚؼ ا٘ال٠بر وبَ
زٟبـْ ؼيذّٓ ٙٞفوشبٖ دبوع ٌٛيٙؽٔ .فيت ؼـٚن فٙي ثفاي ؼيذّٕٞ ٝبي ٔؿوٛـ ٔ 2ي ثبٌؽ.

خؽٌٕ َٚبـٌ -2ٜفٟٞٚبي أشطب٘ي ؼـٚن فٙي

ـؼيف

٘بْ ٌف ٜٚأشطب٘ي

ٔٛاؼ أشطب٘ي ثف اوبن ـٌشٞ ٝبي ٙٞفوشب٘ي

ؼـٚن فٙي
1

اِىشف٘ٚيه

اِىشف٘ٚيه ،اِىشف٘ٚيه ٔػبثفار ؼـيبيي

2

اِىشف ٚسىٙيه

اِىشفٚسىٙيه

3

ِٙبيٌ ٟيٕيبيي

ِٙبيٌ ٟيٕيبيي

4

ٕ٠فاٖ

ٕ٠فاٖ

اؼأ ٝخؽٌٕ َٚبـٌ -2ٜفٟٞٚبي أشطب٘ي ؼـٚن فٙي
ـؼيف

٘بْ ٌف ٜٚأشطب٘ي

ٔٛاؼ أشطب٘ي ثف اوبن ـٌشٞ ٝبي ٙٞفوشب٘ي

ؼـٚن فٙي
5

ِٙبي ٟاسٔٛجيُ

اسٔٛىب٘يهٔ ،ىب٘يهٔ ،ىب٘يه ٔٛسٛـٞبي ؼـيبيي ،ؼـيب٘ٛـؼي ِيبؼي

6

سبويىبر

سبويىبر ضفاـسي  ٚثفٚؼسي ،سبويىبر سٟٛي ٚ ٝسجفيؽ ،سبويىبر

7

ٔٛاؼ

ؾٚة فّكار ،ـيػشٌ ٝفي ،وفأيه

8

ٔ١ؽٖ

ٔبٌيٗ آالر ٔ١ؽٖ١ٔ ،ؽٖ

9

ِٙبيٟ

ٔبٌيٗ اثكاـ ،لبِجىبقي ٔ ٚىب٘يه ٕٔٛ٠ي٘ ،مٍ ٝوٍي ِ١ٙشي

10

٘ىبخي

٘ىبخي ،ـٍ٘فقي ،زبح

ثٟؽاٌشي ضفاـسي

11

٘فاضي ٕ١ٔ ٚبـي

ٙٞفي ٕ١ٔ ٚبـي

12

ِٙبي ٟفّكي

ِٙبي ٟفّكي

13

ٔؽِىبقي

ٔؽِىبقي

14

وٍبٚـقي

ؼـ وٙص ا٘ال٠بر ٕٔٛ٠ي ؼيذّٕٟبي ٙٞفوشبٟ٘بي وٍبٚـقي

15

ِٙبي ٟزٛة

ِٙبي ٟزٛة

خؽا َٚؼـٚن

خؽٌٕ َٚبـ :1 ٜو ٟٓوب٠بر ؼـٚن ٕٔٛ٠ي ،دبي،ٝاِّي ،سػّّي
٘ ٞٛؼـٚن

س١ؽاؼ ٚاضؽ

خٕ ٟوب٠بر
٘ٝفي ّٕ٠ي خٕٟ

ؼـٚن ٕٔٛ٠ي

12

176

32

208

ؼـٚن دبيٝ

14

192

64

256

ؼـٚن اِّي

18

192

208

400

ؼـٚن سػّّي

28

272

480

752

خٕٟ

72

832

784

1616

خؽٌٕ َٚبـٔ :2 ٜمبيى ٝو ٟٓؼـٚن ٘ٝفي ّٕ٠ ٚي
٘ ٞٛؼـٚن

خٕ ٟوب٠بر ؼـِؽ ؼـٚن ؼـِؽ اوشب٘ؽاـؼ

ؼـٚن ٘ٝفي

832

%51.48

%25-55

ؼـٚن ّٕ٠ي

784

%48.52

%45-65

خٕٟ

1616

%100

خؽٌٕ َٚبـ :3 ٜؼـٚن ٕٔٛ٠ي

ٌٕبـ ٜؼـٚن

٘بْ ؼـن

س١ؽاؼ ٚاضؽ

ديٍٙيبق ٕٙٞيبق

وــب٠ــبر
٘ٝفي ّٕ٠ي خٕٟ

2526001

ا٘ؽيٍ ٝاوالٔي

2

32

-

32

2526003

اغالق  ٚسفثيز اوالٔي

2

32

-

32

2526030

قثبٖ فبـوي

3

48

-

48

8223055

قثبٖ غبـخي

3

48

-

48

2526215

سفثيز ثؽ٘ي()1

1

-

32

32

2526005

ؼاً٘ غب٘ٛاؼ ٚ ٜخٕ١يز

2

32

-

16

13

192

32

224

خٕٟ

خؽٌٕ َٚبـ :4 ٜؼـٚن دبيٝ

ٌٕبـٜ

٘بْ ؼـن

س١ؽاؼ ٚاضؽ

ؼـٚن

ديٍٙيبق

وــب٠ــبر

ٕٙٞيبق

٘ٝفي ّٕ٠ي خٕٟ
ـيبٔي ٕٔٛ٠ي

3

48

-

48

فيكيه ضفاـر

2

32

-

32

ٌيٕي ٕٔٛ٠ي

2

32

-

32

فيكيه ٔىب٘يه

2

32

-

32

ـوٓ فٙي 1

2

16

32

48

ايٕٙي  ٚثٟؽاٌز

1

16

-

16

ٔجب٘ي وبٔذيٛسف ٚوبـثفؼ آٖ

2

16

32

48

14

192

64

256

ـيبٔي
ٕٔٛ٠ي
ـيبٔي
ٕٔٛ٠ي

خٕٟ

خؽٌٕ َٚبـ :5 ٜؼـٚن اِّي

ٌٕبـٜ

٘بْ ؼـن

س١ؽاؼ

ؼـٚن

وــب٠ــبر

ٚاضؽ

٘ٝفي

ٕٙٞيبق

ديً ٘يبق

ّٕ٠ي خٕٟ

اوشبسيه

3

48

-

48

ٔمبٔٚز ّٔبِص

2

32

-

32

آقٔبيٍٍبٔ ٜمبٔٚز

1

-

32

32

فيكيه
ٔىب٘يه
اوشبسيه
ٔمبٔٚز ّٔبِص

ّٔبِص
وبـثفؼ ثفق ؼـ

32

3

32

64

خٌٛىبـي
ـوٓ فٙي 2

2

16

32

48

ـوٓ فٙي 1

قثبٖ فٙي

2

32

-

32

قثبٖ غبـخي

٘فاضي ث ٝوٕه

2

16

32

48

ٔجب٘ي وبٔذيٛسف
 ٚـوٓ فٙي 1

وبٔذيٛسف
ٔبٌيٗ اثكاـ

2

16

48

64

آقٔبيٍٍبٜ

1

-

32

32

ٔشبٌِٛفافي

ٔشبِٛـلي
خٛي1

خٕٟ

192

18

208

400

خؽٌٕ َٚبـ:7 ٜؼـٚن سػّّي
ٌٕبـٜ

٘بْ ؼـن

ؼـٚن

س١ؽاؼ

ديٍٙيبق

وــب٠ــبر

ٕٙٞيبق

ٚاضؽ

٘ٝفي

ّٕ٠ي

خٕٟ

٘فاضي خٛي

3

48

-

48

ٔمبٔٚز ّٔبِص

ٔشبِٛـلي خٛي1

2

32

-

32

ٌيٕي ٕٔٛ٠ي

ٔشبِٛـلي خٛي 2

3

32

48

80

ٔشبِٛـلي خٛي1

خٌٛىبـي لٛوي ثب

5

48

96

144

وبـثفؼ ثفق ؼـ

ٔشبِٛـلي

خٌٛىبـي

خٛي1

اِىشفٚؼ
خٌٛىبـي اوىي
اوشيّٗ

2

16

48

64

ٔشبِٛـلي
خٛي1

خٌٛىبـي سطز

2

16

48

64

خٌٛىبـي لٛوي ...

دٌ ًٌٛبقٞبي

خٌٛىبـي
اوىي اوشيّٗ

ٔطبف ٚ ٛدالوٕب
خٌٛىبـي قيف

2

16

48

64

خٌٛىبـي لٛوي ...

دٛؼـي،
اِىشفٚاوالي ٚ
اِىشف ٚفالوه ؼاـ
خٌٛىبـي ٔمبٔٚشي

2

16

48

64

خٌٛىبـي لٛوي ...

سىِٛٛٙلي خٌٛىبـي

2

16

48

64

خٌٛىبـي لٛوي ...

ٔشبِٛـلي

فٛالؼٞب  ٚزؽٖ ٞب
سىِٛٛٙلي خٌٛىبـي

خٛي1
2

16

48

64

ٔشبِٛـلي

خٌٛىبـي لٛوي ...

فّكار غيفآٙٞي
ثفٌىبـي ثٛويٌّ ٝبق

خٛي1
2

16

48

64

خٌٛىبـي لٛوي ...

خٛي اوىي

ٚثفق
دفٚلّٕ٠ ٜي
خٕٟ

اوشيّٗ
1

-

-

-

28

272

480

752

وففُّ ٞبي ؼـٚن

٘بْ ؼـن :ـيبٔيبر ٕٔٛ٠ي

س١ؽاؼ ٚاضؽ3 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز48:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

 -يبؼآٚـي ٔدٕٞ ٝ٠ٛب (ا٘ٛأ ٞدٕٞ ٝ٠ٛب ،إ٠بَ ـٚي ٔدٕٞ ٝ٠ٛبٔ ،دٕٞ ٝ٠ٛبي ا٠ؽاؼ ،اُِ ؼٌٚب٘ي)

 اِ َٛاوشمفاء ـيبٔي ا٠ؽاؼ ٔػشّٗ (س١فيف ٔدٕ ٝ٠ٛا٠ؽاؼ ٔٔٛٞٛي١ٔ ،ففي ٔ١بؼالسي و ٝؼـ ٔدٕ ٝ٠ٛا٠ؽاؼ ضميميخٛاة ٘ؽاـؼ ،س١فيف ٠ؽؼ ٔػشّٗ ثٌ ٝىُ  ، a+ibقٚج ٔفست  ٚثٍىُ لٙجي ،إ٠بَ ـٚي ا٠ؽاؼ
ٔػشّٗ ،س١جيف ٙٞؽوي ٠ؽؼ ٔػشّٗ ،س١جيف ٙٞؽوي إ٠بَ ـٚي ٠ؽؼ ٔػشّٗ ،ـيٍٞ ٝبي يه ٠ؽؼ
ٔػشّٗ ٕ٘ ٚبؼ ٙٞؽوي آٖ
 سٛاث( ٟس١فيف لّٕف ٚ ٚثفؼ ؼـ سٛاث ،ٟسبث ٟلؽـ ّٔٙك ،سبث ٟثكـٌشفيٗ ٠ؽؼ ِطيص ،سبث ٟخجفي ،سبثٌٟٛيب ،سبث ٟآِ ،سبثٕ٘ ٟبئي ،سبثٍِ ٟبـيشٕي ،سبثٔ ٟثّثبسي ،س١فيف سٛاث ٟقٚج  ٚففؼ ،سبث١ٔ ٟىٛن ٚ
ٔ١ىٛن يه سبثٟ
 ضؽٚؼ ديٛوشٍي ،لٕبيبي ضؽ ،س١فيف ٔدب٘جٟب (لبئٓ ،افمئ ،بيُ) ـوٓ ٕ٘ٛؼاـٞب ثب اوشفبؼ ٜاقٔدب٘ت ،ديٛوشٍي ؼـ ٘م ٚ ٝٙثبق ،ٜلٕي ٝفٍفؼٌي ،لٕئ ٝمؽاـ ٔيبٍ٘يٗ
 ٍٔشك (س١فيف ٍٔشك ،ـٚي ق٘ديف ٜاي ؼـ ٍٔشكٍٔ ،شك ا٘ٛا ٞسٛاث ،ٟوبـثفؼ ٍٔشك ؼـ ـوٕٓ٘ٛؼاـٞب ثٛٝٙٔ ٝـ يبفشٗ ٘مبٖ ٔبوكيٕٓ ٔ ٚيٙيٕٓ)
 ؼيففا٘ىيُ (وبـثفؼ ؼيففا٘ىيُ ،اوشفبؼ ٜاق ؼيففا٘ىيُ ؼـ ٔطبوجبر غٙب) سبث ٟاِٚي (ٝا٘شٍفاِٟبي ٔ١يٗ ٘ ٚبٔ١يٗ ،ـٌٟٚبي ا٘شٍفاَ ٌيفي ،ضُ ٔىبئُ ٕ٘)ٝ٘ٛ ٔ١بؼالر دبـأشفئ ،ػشّبر فٕبيي ،ثفؼاـ ؼـ فٕبٔ ،فة ٠ؽؼي ا٘شٍفاِٟب ي ؼٌٚب٘ ٚ ٝوٌ ٝب٘ ٚ ٝوبـثفؼٞبي آٖ ؼـ ٔىبيُ فيكيه ٙٞ ٚؽوٝ ٙٞؽو ٝسطّيّي ؼـ ِفطٔ ٚ ٝػشّبر لٙجي -آٌٙبيي ٔمؽٔبسي ثب ٔبسفيىٟب

٘بْ ؼـن :فيكيه ضفاـر

س١ؽاؼ ٚاضؽ2 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32:

ؼـن ديٍٙيبق:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن ٕٙٞيبق :ـيبٔيبر ٕٔٛ٠ي
سرفصل درس

ؼٔب:
س١بؼَ ٌفٔبئي ،لبِ٘ ٖٛففْ سفٔٛؼيٙبٔيه ،ا٘ؽاقٌ ٜيفي ؼٔب ،ا٘ٛا ٞؼٔبوٙدٟبي خي ٜٛاي ،اِىّي ٚ
٘ٛـي ،سفٔٛوٛدّٟب ٚاضؽٞبي ا٘ؽاقٌ ٜيفي ؼٔب (وّٛيٗ ،فبـٟ٘بيز  ٚوب٘شيٍفاؼ)

ٌفٔب:
ـاثٌ ٝٙفٔب  ٚلب٘ ٖٛا َٚسفٔٛؼيٙبٔيه ،وٕيز آضبؼ ض فاـسي (وبِفي ،ويّ ٛوبِفي ،ل ٚ َٚسجؽيُ آٟ٘ب ثٝ
يىؽيٍف) ،سغييفار ضبِز اخىبْ ؼـ اثف ضفاـر (ؾٚة ،سجػيف  ٚسّ١يؽ)  ،ثفـوي ٘م ٝٙوٌ ٝب٘،ٝ
ٌفٔبي ٚيم ٜاخىبْ ،ـوب٘بيي ٌفٔبييٌ ،فٔب  ٚوبـ ،ا٘جىبٖ ثف اثف ٌفٔب (ا٘جىبٖ ِ٘ٛي ،وٙطي،
ضدٕي) ،ثٕ١ي اق وبـثفؼٞبي لب٘ ٖٛا َٚسفٔٛؼيٙبٔيه ،ضُ ٔىبئُ ؼـ ـاث ٝٙثب دػً ٌفٔب

٘ٝفي ٝخٙجٍي ٌبقٞب:
س١فيف ٌبقٞبي ايؽ ٜآَ (ٔبوفٚوىٛديه ٔ ٚيىفٚوىٛديه)
س١فيف فٍبـ  ٚؼٔب اق ؼيؽٌبٝ٘ ٜفي ٝخٙجٍي ٌبقٞب ،آ٘شفٚدي  ٚلب٘ ٖٛؼ ْٚسفٔٛؼيٙبٔيه ،ففآيٙؽٞبي
ٔػشّف (ثبقٌٍز دؿيف ،ثبقٌٍز ٘بدؿيف ،ففآيٙؽ ؼٔب ثبثز ،ففآيٙؽ ضدٓ ثبثز  ،)... ٚزفغ ٝوبـ٘ٛ

٘بْ ؼـنٌ :يٕي ٕٔٛ٠ي

س١ؽاؼ ٚاضؽ2 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32:

ؼـن ديٍٙيبق:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

 ٔفبٞيٓ اِٚيٌ ّٓ٠ ٝيٕي (٘ٝفي ٝاسٕي ؼاِشٚ ،ٖٛقٖ اسٕي ،اسٓ ٌفْ٠ ،ؽؼ آٌٚٚبؼـ ،ٚس١فيف ٔ،َٛٔطبوجبر ٌيٕيبيي)
 وبغشٕبٖ اسٓ (ٔبٞيز اِىشفيىي ٔبؼ ،ٜسدفث ٝـاؼفٛـؼ ،سبثً اِىشفٔ ٚغٙب٘يىيٝ٘ ،في ٝوٛا٘ش ،ْٛاُِ٠ؽْ ل١ٙيز ،اسٓ ٞيؽـٚلٖ ،اسٓ ٞبي زٙؽ اِىشف٘ٚي ،سفاقٞبي ا٘فلي ،آـايً اِىشف٘ٚي ،خؽ َٚسٙبٚثي
ٌ١ب ٞاسٕي ،ا٘فلي ي٘ٛي ،اِىشف ٖٚغٛاٞي)
 سفٌٔ ٛيٕي( اِ َٛسفٌٔ ٛيٕيٚ ،اوٍٟٙبي غٛؼثػٛؼي ،آ٘شفٚدي١ٔ ،بؼٌِ ٝيجه) ضبِز ٌبقي ٔبؼ (ٜلٛا٘يٗ ٌبقٞبٌ ،بقٞبي ضميميٝ٘ ،في ٝخٙجٍي ٌبقٞب ،سٛقي ٟوف٠شٟبي ّٔىِٛي،ٌفٔبي ٚيمٌ ٜبقٞب)
 دي٘ٛؽ ٌيٕيبيي (دي٘ٛؽٞبي ي٘ٛي  ٚوٚٛاالٖ ،اٚـثيشبَ ٞبي اسٕي ّٔ ٚىِٛي َٛ٘ ،دي٘ٛؽ ،دي٘ٛؽٞبيزٙؽٌب٘ ،ٝدؽيؽ ٜـق٘ٚب٘ه ،دي٘ٛؽٞبي ٞيؽـٚل٘ي ،دي٘ٛؽٞبي فّكي٘ ،يٕ ٝـوب٘بٞب)
 ٔبي١بر  ٚخبٔؽار ٔ ٚطِّٟٛب (٘م ٝٙخٛي٘ ،م ٝٙا٘دٕبؼ ،فٍبـ ثػبـ ،سّفئ ،ٝىب٘يكْ ضُ ٌؽٖ ،فٍبـثػبـ ٔطِّٟٛب)
 س١بؼَ ؼـ ويىشٕٟبي ٌيٕيبيي (ٚاوٍٟٙبي ثفٌٍز دؿيف  ٚس١بؼَ ٌيٕيبيي ،ثبثز ٞبي س١بؼِي،اٌِِٛ َٛبسّي)ٝ
 وف٠ز ٚاوٍٟٙبي ٌيٕيبيي (وف٠ز ٚاو ،ًٙاثف غّٝز ؼـ وف٠ز١ٔ ،بؼالر وف٠ز وبسبِيكٚـٞب) اويؽٞب ،ثبقٞب  ٚس١بؼالر ي٘ٛيٌ -يٕي اِىشفِٚيك

٘بْ ؼـن :فيكيه ٔىب٘يه

س١ؽاؼ ٚاضؽ2 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق :ـيبٔي ٕٔٛ٠ي
سرفصل درس

س١فيف ثفؼاـ ،ثفؼاـ يى ،ٝإ٠بَ ـٚي ثفؼاـٞب (خٕ ،ٟسفبُٔٔ ،فة)ِٛٔ ،فٞ ٝبي يه ثفؼاـ،
وىيٛٙوٟبي ٞبؼي ،ثفآيٙؽ ثفؼاـٞب ثفٚي ٙٞؽوي  ٚسطّيّي

سيٌوب تيک:
 -1ضفوز ؼـ يه ث١ؽ ،وف٠ز ٔشٛوٗ ِ ٚط ٝٝايٌ ،شبة ٔشٛوٗ ِ ٚط ٝٝاي ،وم ٖٛآقاؼ
 -2ضفوز ؼـ ِفط ،ٝوف٠ز ٔشٛوٗ ِ ٚط ٝٝاي ،ثفـوي ضفوز ؼايف ٜاي

ديٌبهيک ررُ اي:
 -1لٛا٘يٗ ٘يٛسٗ ،وبـثفؼ لٛا٘يٗ ٘يٛسٗ ؼـ ويىشٕٟبي ٔميؽ
 -2وبـ  ٚا٘فلي ،س١فيف ا٘ٛا ٞا٘فلي ،لب٘ ٖٛثمبي ا٘فلي

ضرثِ:
لب٘ ٖٛثمبي ٕٔٙشٓ غٙي ،ثفغٛـؼٞبي االوشيه  ٚغيفاالوشيه ،سغييفار ٘ىجي خفْ  ٚوف٠ز ،خفْ ٚ
ا٘فلي
دٍراى:
وف٠ز قاٚي ٝايٌ ،شبة قاٚي ٝاي ،ؼٚـاٖ ثب ٌشبة قاٚي ٝاي ثبثز ،ؼٚـاٖ ثب ٌشبة قاٚي ٝاي ٔشغيف،
ايٙفوي ٔ ٚطبوج ٝآٖٕٙٔ ،شٓ قاٚي ٝاي

ثقل9
لب٘ ٖٛثمُ ٕٔٛ٠ي ،خفْ ثمّي  ٚخفْ ايٙفوي ،سغييفار ٌشبة ٘بٌي اق ثمُ ،ضفوز ويبـار  ٚالٕبـ،
ٔيؽاٖ ثمّي ،ا٘فلي دشب٘ىيُ ويىشٕٟبي زٙؽ ؾـ ٜاي

٘بْ ؼـن :ـوٓ فٙي 1

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16+32:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

 ٔ١ففي ٘مٍ ٝوٍي  ٚوبـثفؼ آٖ ؼـ ِ١ٙز وبـثفؼ ٘ ٚفق اوشفبؼٚ ٜوبيُ ٘مٍ ٝوٍي سفويٕبر ٙٞؽوي ا٘ٛا ٞسّبٚيف ٔٛـؼ اوشفب ؼ ٜؼـ ـوٓ فٙي ١ٔ ٚففي سّبٚيف لبئٓ ٘م ،ٝٙغٗ ِ ٚفط ٚ ٝخىٓ ِفطبر سّٛيف  ٚـوٓ و ٝسّٛيف خىٓ ـاث ٝٙثيٗ سّبٚيف ؼـ ِفطبر ٔػشّف ٔ ٚد َٟٛيبثي ا٘ؽاقٛ٘ ٜيىي سّبٚيف ٔدىٓ (دفوذىشي،)ٛايكٔٚشفيه ،ؼيٕشفيه ٚوبٚاِيف ثفٌٟب ٔ ٚىشثٙيبر ثفي -أِ َٛمؽٔبسي ٘مٍ ٝغٛا٘ي ٔفوت

٘بْ ؼـن :ايٕٙي  ٚثٟؽاٌز

س١ؽاؼ ٚاضؽ1:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

 ٛ٠أُ ففٍٙٞي  ٚس١فيف ايٕٙي ،س١فيف ايٕٙي ٌغّي ايٕٙي ؼـ ِ١ٙز ٌٙ ٚبغز وب٘ط١ِٙ ٝشي ٌٙبغز ٚوٙشفَ ٛ٠أُ قيبٖ آٚـ ٔطيٗ وبـ (فيكيىيٌ ،يٕيبيي ،ثيِٛٛليىي) ثيٕبـيٟبي فيكيىي ٘بٌي اق وبـ  ٚسٍفيص ثيٕبـيٟبي ٘بٌي اق ٛ٠أُ ؼيٍف اِ َٛايٕٙي ٍٙٞبْ وبـ ثب اِىشفيىيش( ٝغٙفار ثفق ٌففشٍي ،سٍفيص ٔمبٔٚز اِىشفيىي ثؽٖ) سٍفيص ٔىيف ٠جٛـ خفيبٖ اِىشفيىي اق ثؽٖ  ٚـٌٟٚبي ديٍٍيفي اق اثفار ثفق ٌففشٍي اٌ ٝ١ي٘ٛيكاٖ  ٚسفىيف أٌ ٝ١بؼ ٖٚلفٔك ،أٌ ٝ١بٚـاء ثٙفً ،أٌ ٝ١فئي  ٚاثف آٟ٘ب ثف ثؽٖ ضفبٜز فيكيىي  ٚثٟؽاٌشي ؼـ ثفاثف اٌ ٝ١ي٘ٛيكاٖ ٔ ٚمبؼيف اوشب٘ؽاـؼ خؿة آٖ سٛوٗ ثؽٖ اـس١بي  ٚاثفار آٖ  ٚسؽاثيف ضفبٜشي  ٚثٟؽاٌشي ؼـ ثفاثف اـس١بي ٌٙبغز  ٚوٙشفَ وفِٚؽا ؼـ ِ١ٙز (غِّٛيبر ٔ ٚمبؼيف ٔدبق) اـٌٔٛ٘ٛي (ٞؽف اق اـٌٔٛ٘ٛي،وبـ ٔبٞيس ٝاي٘ ،ط ٜٛا٘دبْ وبـٞبي وٍٙيٗ ،لٛا٠ؽ ٞفشٍب٘ ٝؼـ ثّٙؽوفؼٖ ل١ٙبر وٍٙيٗ)

٘بْ ؼـنٔ :جب٘ي وبٔذيٛسف  ٚوبـثفؼ آٖ

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16+32:

٘ ٞٛؼـن :سئٛـي ّٕ٠ ٚي

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

تئَريٍ 2( 9احذ 25 ،سبعت)
سبـيػس ٝوبٔذيٛسف ،س١فيف وبٔذيٛسف ،وبـثفؼ وبٔذيٛسفٚ ،يمٌيٟبي وبٔذيٛسف ،س١فيف وػز افكاـ ( Hard
٘ ٚ )Wareفْ افكاـ ( ،)Soft Wareا٘ٛا ٞوبٔذيٛسف ،اخكاء وبٔذيٛسف ،ضبف ٝٝوبٔذيٛسفٚ ،اضؽ وٙدً
ضبف ،ٝٝثيز  ٚثبيز ،ويىشٓ ٔجٙبي  ،Binaryسجؽيُ ويىشٕٟبي ٠ؽؼئ ،ؽاـار ٔٙٙمي (AND-
 ،)OR-NOTاٍِٛـيشٓ ،ا٘ٛا٘ ٞفْ افكاـٞب  ،قثبٟ٘بي ثف٘بٔٛ٘ ٝيىي ،س١فيف ويىشٓ ٠بُٔ ،ا٘ٛا ٞويىشٓ
٠بُٔ ،ويىشٓ ٠بُٔ ، MS-DOSا٘ٛا ٞؼوشٛـار ويىشٓ ٠بُٔ ،سفبٚر ؼوشٛـار ؼاغّي  ٚغبـخي،
ؼوشٛـ ٚDir-Time-Dateايّؽوبـؼٞب ،ففٔبٟ٘بي  ،MD-Format-Xcopy Copy-RD-CDآٌٙبيي
ثب ٔشٗ ٍ٘بـ ٚ PE2ؼوشٛـار ٔفثٝ٘ٛ

آزهبيطگبُ کبهپيَترٍ 2( 9احذ 21 ،سبعت)
آٌٙبيي ثب ٚوبيُ ٚـٚؼي  ٚغفٚخي ،آٌٙبيي ثب ِفط ٝوّيؽ ،وّيؽ ٞبي وبـاوشفي  ٚسبث،ٟ
ففايٙؽ  BOOTوفؼٖ  Reboot ٚوفؼٖ وبٔذيٛسف ،آٌٙبيي ثب ؼـايٞٛب  ٚسغييف ؼـايٞٛبٔ ،ؽيفيز فبيّٟب،
ٔؽيفيز ؼيىىٟبٔ ،ؽيفيز فٟفوشٟب ففٔبٖ ٕٞ DIRفا ٜوٛيسٟبي ٔفث ،ٝ٘ٛففٔبٟ٘بي TIME-
DATEوبغشٗ فٟفوشٟب ( ٚ )Directoryضؿف فٟفوشٟب ،وذي وفؼٖ فبيّٟب ( ،)copyضؿف وفؼٖ
فبيّٟب ( ،)DEIوبغشٗ فبيّٟبي ٔشٙي ( ،)copy-conوّيؽٞبي ّٕ٠يبسي ،وّيؽٞبي ٚيفايً٘ ،ط ٜٛففٔز
وفؼٖ ؼيىىٟب

س١ؽاؼ ٚاضؽ3 :

٘بْ ؼـن :اوشبسيه
ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز48:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن ديٍٙيبق :فيكيه ٔىب٘يه
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

 ٔمؽٔ ٚ ٝآٌٙبيي ثب ٔفبٞيٓ اِٚيٚ( ٝاضؽٞب ،ثفؼاـٞب ،خٕ ٚ ٟسففيك ثفؼاـٞب ،سفويت ثفؼاـٞب ،ضبِّٕفةؼاغّي  ٚغبـخي ثفؼاـٞب)
 ثفـوي ويىشٓ ٞبي ٘يف( ٚويىشٕٟبي ٘يفٚي ؼ ٚث١ؽي  ٚو ٝث١ؽيٌٍ ،شبٚـ ،وٛدُ ،ثفآيٙؽ يهويىشٓ ٘يفٚيي)
 س١بؼَ ،س١بؼَ ؼـ ويىشٓ ؼ ٚث١ؽي ،ـوٓ ؼيبٌفاْ آقاؼٌ ،فايٗ س١بؼَ ،س١بؼَ ؼـ ويىشٓ و ٝث١ؽي،ٌفايٗ س١بؼَ ؼـ ويىشٕٟبي و ٝث١ؽي
 ثفـوي وبقٞ ٜب (غفدبي ؼ ٚث ١ؽي ،س١بؼَ ٔفُّ ،س١بؼَ ثفي ،غفدبٞبي و ٝث١ؽي ،لبثٟب ٔ ٚبٌيٟٙب) ٔفوك خفْ ٔ ٚفوك ٙٞؽوئ ،فوك ٙٞؽوي غٗ  ٚوٙص  ٚضدٓٔ ،فوك ٙٞؽوي اضدبْ غيف ٔٓٝٙٙٞؽوي ،لٕبيبي دبدٛنٌّ-ؽيٛٙن
 سيفٞب ،ا٘ٛا ٞسيف ،ثبـٌىشفؼ ٜؼـ سيف وبثُ ٞب (آٌٙبيي ثب ـٚاثٗ وّي ،وبثُ ثب ٌىُ وٕٟي ،وبثُ سطز اثف ٚقٖ) اِٙىبن (اِٙىبن غٍه ،اِٙىبن ؼـ ٌٞ ٜٛب  ٚدير ٞب ،اِٙىبن ؼـ ٔطٛـٞب  ٚوالذ ٞب  ٚسىٕٝٞب)
 ٌٍشبٚـ ايٙفوي (س١فيف  ٚاـائ ٝـٚي ثؽوز آٚـؼٖ ٌٍشبٚـ ايٙفويٌٍ ،شبٚـ ايٙفوي لٙجيٌٍ ،شبٚـايٙفوي خفْ)
 آٌٙبئي ٔمؽٔبسي ثب ـٚي وبـ ٔدبقي -آٌٙبيي ثب اوشبسيه ويبالر (فٍبـ ٞيؽـ ٚاوشبسيىي ثف وٛٙش ٔىٙص  ٚغيف ٔىٙص غٚ ٝ٘ٛـ)

٘بْ ؼـنٔ :مبٔٚز ّٔبِص

س١ؽاؼ ٚاضؽ2 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن ديٍٙيبق :اوشبسيه
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

 ثفـوي ٘يفٞٚبي ؼاغّي  ٚغبـخي اخىبْ س( ًٙس ًٙلبئٓ ،س ًٙثفٌي ِٛٔ ٚفٞ ٝبي س)ًٙ وفً٘ (ؼيبٌفاْ وفً٘  ٚس ،ًٙلب٘ٛٞ ٖٛن ،سغييف ٌىُ ثفٌئ ،فيت دٛاو)ٖٛ اثف ضفاـر (س ًٙضفاـسي ،سٕفوك س)ًٙ ٘يفٚي ثفٌي ٍِٙ ٚف غٍٕي ؼـ سيفٞب (سٛقي ٟسٞ ًٙبي ٔطٛـي  ٚثفٌي ،ـٚاثٗ ثيٗ ٘يفٚي ثفي ٍِٚٙف غٍٕي)
 -ديسً ؼـ ؼايف ٜاي س ٛدف  ٚس ٛغبِي ،وفً٘ ديسٍي١ٔ ،بؼِ ٝديسً

٘بْ ؼـن :آقٔبيٍٍبٔ ٜمبٔٚز ّٔبِص

س١ؽاؼ ٚاضؽ1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32:

٘ ٞٛؼـنّٕ٠ :ي

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبقٔ :مبٔٚز ّٔبِص

سرفصل درس

 آقٔبيً وًٍ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي ٔػشّف ـوٓ ٕ٘ٛؼاـ سدفثي س ٚ ًٙسغييف ٘٘ َٛىجي س١ييٗ ٔؽ َٚاالوشيىيشٝ آقٔبيً سٍٟٙبي وٍٍي  ٚفٍبـي آقٔبيً ديسً وبؼٔ ٜيّٞ ٝب آقٔبيً غًٕ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي ٔػشّف آقٔبيً ٔفث ٝؼـ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي ٔػشّف -اـائ ٝآقٔبيٍٟبي وٍٍي ٔ ٚفث ٝاي ؼـ ـاث ٝٙثب زٙؽ ل ٝ١ٙخٌٛىبـي ٌؽٜ

٘بْ ؼـن :وبـثفؼ ثفق ؼـ خٌٛىبـي

س١ؽاؼ ٚاضؽ2+1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32+32 :

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في ّٕ٠ ٚي

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

الف) ًظري (ٍ 1احذ 21 ،سبعت)
ٔبٞيز اِىشفيىيش( ٝزٍٍ٘ٛي ايدبؼ اِىشفيىيش ٝوبوٗ  ٚخبـي ،سٍفيص ضفوز اِىشفٟ٘ٚبي آقاؼ ؼـ

اخىبْ)
 خفيبٖ ٔشٙبٚة (زٍٍ٘ٛي سِٛيؽ خفيبٖ ٔشٙبٚة ؼـ ل٘فاسٛـٞب ،س١فيف خفيبٖ ٔشٙبٚة ويٛٙوي) خفيبٖ ٔىشميٓ (زٍٍ٘ٛي سِٛيؽ خفيبٖ ٔىشميٓ ؼـ ؼيٙبٔٞٛب) يىى ٛوفؼٖ خفيبٖ ٔشٙبٚة ثٛويّ ٝيىى ٛوٙٙؽٞ ٜب ٔؽاـٞبي اِىشفوي (ٔمبٔٚز إٞي ،اِمبئي  ٚغبق٘ي ؼـ ٔؽاـ خفيبٖ ٔشٙبٚة ،آٌٙبئي ٔمؽٔبسي ثب ٔؽاـٞبيوفي ٛٔ ٚاقي)
 اٌٙبئي ثب ؼوشٍبٟٞبي ا٘ؽاقٌ ٜيفي اِىشفيىي (آٔذف ٔشفِٚ ،شٕشف ،أ ٓٞشف) آٌٙبئي ٔمؽٔبسي ثب ـِٞ ٝب ،آٌٙبئي ثب وٕيز ٞبي ٌؽر خفيبِٖٚ ،شبلٔ ،مبٔٚز ،سٛاٖ اِىشفيىئ ،فيتسٛاٖ ،ففوب٘ه
 آٌٙبئي ثب ٘فق وبـ سفا٘ىفٛـٔبسٛـٞب  ٚوبـثفؼ آٟ٘ب ؼـ خٌٛىبـي آٌٙبئي ثب ؼوشٍب ٜـوشيفبيف خٌٛىبـي آٌٙبئي ٔمؽٔبسي ثب ل١ٙبر اِىشف٘ٚيىي( ٔمبٔٚشٟب ،غبقٖ ٞب ،دشب٘ىئٛشف ،ؼيٛؼٞب ،سفا٘كيىشٛـٞب ٚسفيىشٛـٞب)
 آٌٙبئي ٔمؽٔبسي ثب ثفؼٞبي اِىشفيىي  ٚاِىشف٘ٚيىي ٛٔ ٚـؼ اوشفبؼ ٜآٟ٘ب ؼـ ؼوشٍبٟٞبي خٛيMIG- ، TIGقيف دٛؼـئ ،مبٔٚشي

ة) عولي (ٍ 2احذ 21 ،سبعت)
ٌٙبوبيي  ٚاوشفبؼ ٜاق اثكاـٞب ٚ ٚوبئُ اِىشفيىي ٔٛـؼ اوشفبؼ ٜؼـ ؼوشٍبٟٞبي خٌٛىبـي ،آٌٙبئي ثب
ا٘ٛا ٞوبثّٟب  ٚزٍٍ٘ٛي ضفبٜز آٟ٘ب٠ ،بيك ثٙؽي ٘مبٖ اسّبَ اِىشفيىي ،ثبق  ٚثىشٕٛ٘ ٝؼٖ لىٕشٟبي
اِىشفيىي ؼوشٍبٟٞبي خٌٛىبـي ،آٌٙبئي ثب ويٓ دير ٞبي سفا٘ىفٛـٔبسٛـٞبِ ،طيٓ وبـي اسّبالر ّ٘ ٚت
ل١ٙبر اِىشف٘ٚيى ي ؼـ ٔؽاـ ،غبـج ٕ٘ٛؼٖ ل١ٙبر اِىشف٘ٚيىي اق ٔؽاـ زبدي  ٚآقٔبيً آٟ٘ب سٛوٗ
ؼوشٍبٟٞبي ا٘ؽاقٌ ٜيفي اِىشفيىي

٘بْ ؼـن :ـوٓ فٙي 2

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16+32:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبق :ـوٓ فٙي 1
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

 سّٛيف ٔفوكي يب دفوذىشي( ٛيه ٘م ،ٝٙؼ٘ ٚمِٕٛ١ٔ ،ٝٙي ٚآقاؼ) اِٙٞ َٛؽو ٝسفويٕي ـٚي ؼٚـاٖ ؼـيبفشٗ ا٘ؽاقٚ ٜال١ي يه غٗ  ٚيه ِفطٝ ـٚي سغييف ِفط ٝثفاي يبفشٗ ا٘ؽاقٚ ٜال١ي يه غٗ  ٚيه ِفطٝ ضبالر ٔػشّف ؼ ٚغٗ  ٚؼِ ٚفط٘ ٝىجز ثٕٞ ٝؽيٍف يبفشٗ فُّ ٍٔشفن ٘ ٚط ٜٛثفغٛـؼ ِفطبر ثب ٕٞؽيٍف سمب٘ ٟغٗ ثب وثيفاِٛخ ٚ ٜٛسمب٘ ٟؼ ٚوثيفاِٛخٜٛ سمب٘ ٚ ٟس١ييٗ فُّ ٍٔشفن اخىبْ ؼٚاـ  ٚاوشٛا٘ ٝاي ٌىشفي اضدبْ ٙٞؽوي  ٚوب٘بَ وبقي اِ٘ َٛمٍ ٝوٍي ٔفوت اسّبالر ،دير ٟٔ ٚف ،ٜدفذ  ٚخٛي ؼـ ٘مٍ١ِٙ ٝشي ا٘ٛا ٞغبـ ،ٌٜٛ،ديٗ فٙفٞب ثّجفيٍٟٙب ،يبسبلبٟ٘ب ،وبوٕ٘ ٝؽٞب زفظ ؼ٘ؽ ،ٜسىٕٞ ٝب  ٚزفظ ق٘ديفٞب  ٚا٘ٛا ٞثبؼأىٟب -سّفا٘ه  ٚا٘ٙجبلبر

٘بْ ؼـن :قثبٖ فٙي

س١ؽاؼ ٚاضؽ2:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن دٍٙيبق :قثبٖ غبـخي
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

 ٔفٚـي ثف ؼوشٛـ قثبٖ اٍّ٘يىي ٕٔٗ ٔٙبِٔ ٝ١ش ٖٛفٙي ٟٙٔ ٚؽوي سبويؽ ثف ٔٙبِٔ ٝ١شٔ ٖٛفسجٗ ثب خٌٛىبـي سٕفيٗ فٙي  ٚو١ي ؼـ آٔٛقي وبسبٌِٟٛبي ٔفسجٗ ثب خٌٛىبـي ؼـن ٕٞكٔبٖ ثب غٛا٘ؽٖ ٌٙ ٚيؽٖ ٔٙبِت فٙي سٕفيٗ ٌ٘ٛشٗ ٔٙبِت فٙي ٔفسجٗ ثب خٌٛىبـي ث ٝقثبٖ اٍّ٘يىي اـائ ٝثػٍي اق وشبثٟبي ديٍٟٙبؼي قيف ث ٝؼاٍ٘دٛيبٖ ثٛٝٙٔ ٝـ سفخٕ ٝث ٝقثبٖ اٍّ٘يىي)1) FUNDAMENTALS OF WELDING (HANDBOOK
))2ESSENTIAL OF WELDING (REMIND G.SACKS

٘بْ ؼـن٘ :فاضي ث ٝوٕه وبٔذيٛسف()CAD

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16+32:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبقٔ :جب٘ي وبٔذيٛسف  ٚوبـثفؼ آٖ  ٚـوٓ فٙي 1
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

 يبؼآٚـي ٔجب٘ي وبٔذيٛسف (ويىشٕٟبي ٚـٚؼي  ٚغفٚخي ا٘ال٠بر ،ؼوشٛـار سغييف ؼـاي ،ٛؼوشٛـ ٚـٚؼ ٚغفٚج اق فٟفوشٟب ،وذي وفؼٖ ،ضؿف وفؼٖ)
 آٌٙبيي ثب ٘فْ افكاـ  ٚ Auto CADس١فيف آٖ آٌٙبيي ثب ٚوبيُ خب٘جي ٔفسجٗ ثب Auto CAD ٘طٚ ٜٛـٚؼ  ٚغفٚج اق ثف٘بٔٚ ٚ ٝاـؼ وفؼٖ ا٘ال٠بر ث ٝويىشٓ ا٘ٛا ٞؼوشٛـار ؼـ Auto CAD ا٘ٛأ ٞػشّبر  ٚاـائٔ ٝثبَ ؼـ ٔٛـؼ ٞف يه اق آٟ٘ب س١فيف  ٚ MENOسمىيٓ ثٙؽي ِفطٕ٘ ٝبيً ؼـ Auto CAD -آٌٙبئي ثب ففٔبٟ٘بي اثكاـي

( ),FILES, ARC, CIRCLE, SAVE.…QUIT, END, HELP

 ٘ط ٜٛاوشفبؼ ٜاق TOOLS آٌٙبئي ثب ففٔبٟ٘بي سفويٕي( )…LINE, ARC, CIRCLE, POINT, TRACE, POLYGON آٌٙبئي ثب ففٔبٟ٘بي سّطيص وٙٙؽ ٚ ٜخٛيبٌف ( ERASE, OOPS, MOVE, COPY,)…ROTATE
 آٌٙبئي ثب زٍٍ٘ٛي ـوٓ ٞبٌٛـ ٘ط ٜٛاوشفبؼ ٜاق اثكاـٞبي وٕه ـوٓ()…,SNAP, GRID, AXIS, OSNAP آٌٙبئي ثب ففٔبٟ٘بي وٙشفَ وٙٙؽ ٜسّٛيف( )… ZOOM, PAN, VIEW, REDRAW -آٌٙبئي ثب اليٞ ٝب  ٚثّٛوٟب ٘ ٚط ٜٛايدبؼ آٟ٘ب.

 آٌٙبئي ثب ا٘ؽاقٌ ٜؿاـي٘ -ط ٜٛوبـ ثب دالسف  ٚدفيٙشف.

٘بْ ؼـنٔ :بٌيٗ اثكاـ

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16+48:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

الف) ًظريٍ 2( 9احذ 25 ،سبعت)
 آٌٙبئي ثب اِ َٛايٕٙي ؼـ وبـٌبٟٞبي ٔبٌيٗ اثكاـ آٌٙبئي ثب اثكاـٞبي ؼوشي  ٚزٍٍ٘ٛي اوشفبؼ ٜاق آٟ٘ب (اِ َٛوبـ ثب اـٞ ٜبي ؼوشي ،ا٘ٛا ٞوٞٛبٖ ٚزٍٍ٘ٛي وٞٛب٘ىبـي ،اثكاـٞبي ٠الٔشٍؿاـي  ٚغٗ وٍي ،اثكاـٞبي ا٘ؽاقٌ ٜيفي)
 آٌٙبئي ثب ضؽيؽ ٚ ٜلالٚيكٞب  ٚاوشفبؼ ٜاق خؽأ َٚػّ َٛآٟ٘ب ٔبٌيٟٙبي اـٔ( ٜبٌيٟٙبي اـ ٜـفز  ٚثفٌٍزٔ ،بٌيٟٙبي اـٛ٘ ٜاـي ،افمي ٕٛ٠ ٚؼي) ٔبٌيٟٙبي ٔش( ٝا٘ٛأ ٞبٌيٟٙبي ٔش ،ٝاثكاـٞبي ثف٘ؽ ،ٜسيك وفؼٖ ٔشٞ ٝب ،اثكاـٞبي ٌيف٘ؽ ٜل ٝ١ٙوبـ ؼـٔبٌيٟٙبي ٔش)ٝ
 ٔبٌيٟٙبي سفاي (ٔبٌيٟٙبي سفاي ي٘ٛيٛـوبَ ،سٝٙيٓ ٔبٌيٟٙبي سفاي ي٘ٛيٛـوبَ ،اثكاـٞبي ثف٘ؽٔ ٜبٌيٗسفاي٘ ،فق وبـ ٔبٌيٟٙبي سفاي)
 -آٌٙبئي ثب ٔبٌيٟٙبي و ًٙق٘ي  ٚوبـثفؼ آٟ٘ب

 -آٌٙبئي ثب ٔبٌيٗ ٞبي ففق ،ا٘ٛأ ٞبٌيٗ ٞبي ففق  ٚوبـثفؼٞبي آٟ٘ب

ة) عوليٍ 2( 9احذ 37 ،سبعت)
 ٘فق ثىبـ ثفؼٖ وٞٛبٟ٘بي ـٚي وٛٙش ِبف ٙٔ ٚطٙي  ٚقاٚي ٝؼاـ ،اوشفبؼ ٜاق اثكاـ٠الٔشٍؿاـي  ٚغٗ وٍيـٚي ٚـلٟبي فٛالؼي ،اوشفبؼ ٜاق ضؽيؽ ٚ ٜلالٚيك ،اوشفبؼ ٜاق اثكاـٞبي ا٘ؽاقٌ ٜيفي (دفٌبـٔ ،يىفٔٚشف٘ ،مبِٝ
ي٘ٛيٛـوبَ ،وب٠شٟبي ا٘ؽاقٌ ٜيفي) ،اوشفبؼ ٜاق ٔبٌيٟٙبي ٔش ٚ ٝزٍٍ٘ٛي سيك وفؼٖ ٔشٞ ٝب ،اوشفبؼ ٜاق
ٔبٌيٟٙبي سفاي ا٘ٚيٛـو بَ (سيك وفؼٖ ـ٘ؽٞ ٜب ،ديٍب٘ي سفاٌئ ،شٔ ٝفغه قٖ ،ـٚسفاٌي ،ففْ سفاٌي،
ٔػف ٖٚسفاٌي ثب اوشفبؼ ٜاق وٛدفر ؼوشي ،دير سفاٌي)
 -اوشفبؼ ٜاق ٔبٌيٟٙبي ففق ثٕٛٝٙـ ايدبؼ خبي غبـ  ٚوبغز زفظ ؼ٘ؽٞ ٜبي ثبثز

٘بْ ؼـن٘ :فاضي خٛي

س١ؽاؼ ٚاضؽ3 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز48:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن ديٍٙيبقٔ :مبٔٚز ّٔبِص
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

 آٌٙبئي ثب ا٘ٛا ٞاسّبالر خٛي زٍٍ٘ٛي ٕ٘بيً ٔمب٘ ٟخٌٛىبـي ٌؽ ٜؼـ ٘مٍٝ ٘مٍٞ ٝبي اسّبالر خٌٛىبـي ٌؽٜ لٛا٠ؽ  ٚاِ٘ َٛفاضي -افكايً ٔمبٔٚز اسّبالر خٛي ٌؽٜ

 اسّبالر ايدبؼ ٌؽ ٜسٛوٗ خٛي ٔمبٔٚشي زٍٍ٘ٛي ٘فاضي خٛي ؼـ ِٞ ِٝٛب ٘فاضي خٛي ؼـ فّٙسٟب ٘فاضي خٛي ؼـ ثٌٟٛب ٘فاضي خٛي ؼـ ٔيّٞ ٝب ٘فاضي خٛي ؼـ اسّبالر غفدبيي ٔطبوجبر خٛي ؼـ ٔمب٘ٔ ٟػشّف ديسيؽٌي ٔمب٘ ٟخٌٛىبـي ٌؽٜ٠ -يٛة خٛي  ٚثبقـوي آٟ٘ب

٘بْ ؼـنٔ :شبِٛـلي خٛي 1

س١ؽاؼ ٚاضؽ2 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :في

ؼـن ديٍٙيبقٌ :يٕي ٕٔٛ٠ي
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

 س١فيف ٔشبِٛـلي خٌٛىبـي  ٚإٞيز آٖ ؼـ ِ١ٙز ا٘ٛا ٞفٛالؼٞب ٘ ٚفيم ٝثؽوز آٚـؼٖ آٟ٘ب -يبؼآٚـي وبغشٕبٖ ٔبؼٜ

 غٛاَ ٔىب٘يه فّكار غٛاَ فيكيىي فّكار اثف ٌفْ وبـي ؼـ فٛالؼ اثف وفؼ وبـي ؼـ فٛالؼ اثف ٙ٠بِف آِيبلي ؼـ آٗٞ اثف ٙ٠بِف آِيبلي ؼـ آِٔٛيٙيْٛ اثف ٙ٠بِف ؼـ ٔه اوىيؽاوي ٖٛؼـ آٗٞ اوىيؽاوي ٖٛؼـ فٛالؼ -ـٌٟٚبي خٌّٛيفي اق اوىيؽاوي ٖٛؼـ فٛالؼ

٘بْ ؼـنٔ:شبِٛـلي خٛي 2

س١ؽاؼ ٚاضؽ2+1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32+48:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبقٔ :شبِٛـلي خٛي 1
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

الفً -ظريٍ 1( 9احذ 21 ،سبعت)
 -آٌٙبئي ثب فالوىٟب  ٚا٘ٛا ٞآٖ

 ٘مً وفثبـ ٜؼـ خٌٛىبـي خٛي ٞبي وبؼ ٜؼـ آٗٞ خٛي ٞبي وبؼ ٜؼـ فٛالؼ زمفٍٔي ؼـ خٛي ٠ؽْ سبث١يز فٛالؼ اق لٛا٘يٗ ٔىب٘يىي ؼـ ضيٗ  ُٕ٠خٌٛىبـي  ٚث١ؽ اق آٖ اثف ٙ٠بِف آِيبلي ؼـ ٌىىشٍي (ٌفْ ٌىٗ ،وفؼ ٌىٗ) ٍٔىالر ٕٔٛ٠ي ؼـ ضيٗ اخفاي خٌٛىبـي ٍٔىالر ٕٔٛ٠ي ؼـ ضيٗ اخفاي دبوٟبي ٔش١ؽؼ خٛي ثفـوي ٍٔىالر ايدبؼ ٌؽ ٜثؽِيُ قٔبٖ وفؼ ٌؽٖ ّٕ٠يبر ضفاـسي لجُ اق خٛي  ُّ٠ ٚاوشفبؼ ٜاق آٖ وبغشبـ ٘بضي ٝضفاـر ؼيؽ)H.A.Z( ٜ -خٌٛىبـي فٛالؼٞبي وبؼ ٜوفثٙي

ة -عوليٍ 2( 9احذ 37 ،سبعت)
 ثفـوي زٍٍ٘ٛي سٍىيُ وفثبـ٘ ٚ ٜمً آٖ ؼـ ضيٗ خٌٛىبـي ؼ ٚل ٝ١ٙفٛالؼي ثفـوي زمفٍٔي ؼـ خٌٛىبـي ؼ ٚل ٝ١ٙفٛالؼي ثفـوي ٙ٠بِف آِيبلي ؼـ ٌىىشٍي ؼ ٚل ٝ١ٙفٛالؼي خٌٛىبـي ٌؽٜ ا٘دبْ دبوٟبي ٔش١ؽؼ خٛي ـٚي ؼ ٚل ٚ ٝ١ٙثفـوي دبـأشفٞب ٍٔ ٚىالر ايٗ ُٕ٠ ثفـوي ٘بضي ٝضفاـر ؼيؽ )HAZ( ٜده اق خٌٛىبـي يه ل ٝ١ٙفٛالؼي -ا٘دبْ ّٕ٠يبر ضفاـسي لجُ اق خٌٛىبـي ؼ ٚل ٝ١ٙوٛزه فٛالؼي

٘بْ ؼـن :آقٔبيٍٍبٔ ٜشبٌِٛفافي

س١ؽاؼ ٚاضؽ1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز32:

٘ ٞٛؼـنّٕ٠ :ي

ؼـن ديٍٙيبقٔ :شبِٛـلي خٛي 1
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

عوليٍ 2( 9احذآزهبيطگبّي ،هعبدل  21سبعت)
 آٌٙبيي ثب أِ َٛشبٌِٛفافي  ٕٝ٘ٛ٘ ٚثفؼاـي اق ل١ٙبر ٔػشّف ،لبِت ٌيفي ٕ٘ٔ ٚ ٝ٘ٛب٘ز وفؼٖ (ٔب٘زوفؼ ٌ ٚفْ) دفؼاغز  ٚدِٛيً ٕ٘ ،ٝ٘ٛاذ وفؼٖ ٌيٕيبيي ،ثفـوي ٔم ٟٙقيف ٔيىفٚوىٛح
 ثفـوي وبغشبـ وفثٙي ا٘ٛا ٞفٛالؼٞب (فٛالؼٞبي وبؼ ٜوفثٙي ،وفثٗ ٔشٛوٗ ،دف وفثٗ  ٚفٛالؼٞبي آِيبلئ ٚيىف ٚآِيبلي)
 ثفـوي ٔمب٘ ٟخٌٛىبـي (فّك دبيٙٙٔ ،ٝم ٝخٛي ٙٔ ٚب٘ك سطز سبثيف ضفاـر  )HAZثف اوبنوبغشبـٞبي ٔػشّف ٛٔ ٚاؼ ٔشفبٚر
 -ثفـوي وبغشبـ ٔيىفٚوىٛدي فّكار غيفآٙٞي (آِٔٛيٙئ ،ْٛه٘ ،يىُ  ٚآِيبلٞبي اٟ٘ب)  ٚا٘ٛا ٞزؽٟ٘ب

٘بْ ؼـن :خٌٛىبـي لٛوي ثب اِىشفٚؼ

س١ؽاؼ ٚاضؽ3+2 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز48+96:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبق :وبـثفؼ ثفق ؼـ خٌٛىبـي
ؼـن ٕٙٞيبقٔ :شبِٛـلي خٛي 1

سرفصل درس

الف) ًظريٍ 2( 9احذ 37 ،سبعت)
 ٔمؽٔ ٚ ٝسبـيػس ٝخٌٛىبـي اِ َٛايٕٙي  ٚضفبٜز ِ١ٙشي ؼـ خٌٛىبـي آٌٙبئي ثب ؼوشٍبٟٞبي خٛي ثفق (ـوشيفبيف ،سفا٘ىفٛـٔبسٛـ ،ل٘فاسٛـ) آٌٙبئي ثب وبغشٕبٖ اسٕي خبٔؽارٔ ،بي١بر ٌ ٚبقٞب ا٘جىبٖ ،ا٘مجبْ ٘ ٚم ٝٙؾٚة فّكار اثفار ٘يفٚي وٍٍي  ٚفٍبـي ثف ـٚي فّكار زٍٍ٘ٛي ايدبؼ لٛن ثيٗ اِىشفٚؼ  ٚل ٝ١ٙوبـ آٌٙبئي ثب ٘بضي ٝضفاـر ؼيؽ ٜؼـ خٛي ()H.A.Z زٍٍ٘ٛي ايدبؼ ا٘طفاف لٛن  ٚـٌٟٚبي خٌّٛيفي اق آٖ آٌٙبيي ثب ا٘ٛا ٞاِىشفٚؼ  ٚد ًٌٛآٟ٘ب سغييفار ؼـخ ٝضفاـر ؼـ خٛي وبغشٕبٖ فّك خٌٛىبـي ٌؽٜ اثف ٙ٠بِف ٔػشّف ؼـ خٌٛىبـي خٌٛىبـي ؼـ ضبِز سػزٕٛ٠ ،ؼي  ٚومفي ثب دع  ٚثؽ ٖٚدع -آٌٙبئي ثب خٌٛىبـي ِٞ ِٝٛب

ة) عوليٍ 1( 9احذ 85 ،سبعت)
اٌٙبئي ثب ٚوبيُ  ٚاثكاـٞبي خٌٛىبـي ٘ ٚفق ٍٟ٘ؽاـي آٟ٘ب ،ـا ٜا٘ؽاقي ؼوشٍب ٜخٛي ،خٌٛىبـي ـٚي
ل ٝ١ٙفٛالؼي ؼـ ضبِز سػز ثّٛـر ٔدكا ،زٍٍ٘ٛي ـٚي ـٚوً وبقي ،خٌٛىبـي اسّبالر ٌ ٌٝٛاي ٚ

ِت ثِ ٝت ؼـ ضبِز سػز ٕٛ٠ ٚؼي ثؽ ٖٚدع ،خٌٛىبـي اسّبالر ٌ ٌٝٛاي ِ ٚت ثِ ٝت ؼـ ضبِز سػز ٚ
ٕٛ٠ؼي ثب سٟي ٝدع ،خٌٛىبـي ا٘ٛا ِِٝٛ ٞؼـ ضبالر ٔػشّف

٘بْ ؼـن :خٌٛىبـي اوىي -اوشيّٗ

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16+48:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبق:
ؼـن ٕٙٞيبقٔ :شبِٛـلي خٛي 1
سرفصل درس

الف) ًظريٍ 2( 9احذ 25 ،سبعت)
 اثكاـ ٚ ٚوبيُ خٌٛىبـي اوىي -اوشيّٗ ٍّٟٔ١بي خٌٛىبـي اوىي -اوشيّٗ ٌبقٞبي ٔٛـؼ اوشفبؼ ٜؼـ خٌٛىبـي اوىي -اوشيّٗ ٚوبيُ  ٚاثكاـ ٔٛـؼ اوشفبؼ ٜؼـ خٌٛىبـي اوىي -اوشيّٗ (وذى َٛاوىيمٖ ،وذى َٛاوشيِّٗٛٔ ،ؽاوشيّٗ ،ـيٍالسٛـٞب)
 آٌٙبئي ثب وبغشٕبٖ ٌ ٚ ّٝ١ا٘ٛاٞ ّٝ١ٌ ٞب ؼـ خٌٛىبـي اوىي -اوشيّٗ خٌٛىبـي ديً ؼوشي  ٚده ؼوشي زٍٍ٘ٛي اوشفبؼٌ ٜبق ؼـ ضبالر ٔػشّف آٌٙبئي ثب ا٘ٛا ٞويٓ خٛي -آٌٙبئي ثب ا٘ٛا ٞويٓ خٌٟٛب  ٚفالوىٟب

 -اِ َٛايٕٙي ؼـ خٌٛىبـي اوىي -اوشيّٗ

ة) عوليٍ 2( 9احذ 37 ،سبعت)
 آٌٙبئي ثب ٚوبيُ ٘ ٚفق ٍٟ٘ؽاـي آٟ٘ب زٍٍ٘ٛي ـ ٚ ٌٗٚغبٔٛي وفؼٖ ٍٔ ٚ ُ١سٝٙيٓ ٌّٝ١ خٌٛىبـي ا٘ٛا ٞاسّبالر ؼـ ضبِز سػزٕٛ٠ ،ؼي  ٚومفي خٌٛىبـي ِٞ ِٝٛب ؼـ ضبالر ٔػشّف -زٍٍ٘ٛي ثبـٌيفي ِٔٛؽ اوشيّٗ  ٚسػّي ٝآٖ

٘بْ ؼـن :خٌٛىبـي سطز دٌ ًٌٛبقٞبي ٔطبف ٚ ٛدالوٕب

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16+48:
ؼـن ديٍٙيبق :خٌٛىبـي لٛوي ثب اِىشفٚؼ

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

ؼـن ٕٙٞيبق :خٌٛىبـي اوىي -اوشيّٗ
سرفصل درس

الف) ًظريٍ 2( 9احذ 25 ،سبعت)
خٌٛىبـي ٔ : MIG,MAGكايب ٔ ٚطؽٚؼيشٟب ،ـٌٟٚبي ا٘شمبَ فّكِٛٔ ،ؽٞبي خٌٛىبـي ،ويىشٕٟبي
ا٘شمبَ ويٓ ،ويٓ خٌٟٛبٔ ،ب٘ٔٛشفٞب ،وذىِٟٛب ،خٌٛىبـي ؼـ ضبالر ٔػشّف ،اسّبالر خٛي ،اَِٛ
ايٕٙي

خٌٛىبـي : TIGاِ َٛوبـ ففآيٙؽ ،ـٚي وبـ ،خفيبٟ٘بي خٌٛىبـي ،ايدبؼ لٛن اِٚي ٝسٛوٗ ففوب٘ىٟبي
ثبال٘ ،بقِٟب ،اِىشفٚؼٞبي ّٔفف ٌؽ٘ي ّٔ ٚفف ٍ٘ؽ٘يٌ ،بقٞبي ٔطبف ،ٛويّٙؽـٞبٔ ،ب٘ٔٛشفٞب ،اَِٛ
ايٕٙي ،اسّبالر ،خٌٛىبـي ؼـ ضبالر ٔػشّف

خٌٛىبـي دالوٕب:
اثكاـ ٚ ٚوبيُ خٌٛىبـيّٟ١ٍٔ ،بي خٌٛىبـيٌ ،بقٞبي ٔطبف٘ ،ٛفش اسّبالر وٛـاظ وّيؽ ؼـ خٛي،
اِىشفٚؼٞبي ّٔفف ٌؽ٘ي

ة) عوليٍ 2( 9احذ 37 ،سبعت)
خٌٛىبـي ل١ٙبر فٛالؼي ثّٛـر وبؼٔ ٚ ٜفوت ؼـ ضبالر ٔػشّف ث ٝـٚي  ،MIG,MAGخٌٛىبـي
ا٘ٛا ٞاسّبالر ث ٝـٚي  MIG,MAGؼـ ضبالر ٔػشّف  ٚثؽ ٖٚسٟي ٝدع ،خٌٛىبـي اسّبالر ِج ٝاي
ثؽ ٖٚويىشٓ خٛي ثب ـٚي  ، TIGخٌٛىبـي ا٘ٛا ٞاسّبالر ثب دع  ٚثؽ ٖٚدع ؼـ ضبالر ٔػشّف ثب
ـٚي  ، TIGخٌٛىبـي ـٚي ل١ٙبر ٔػشّف فٛالؼي ثب ـٚي دالوٕب

٘بْ ؼـن :خٌٛىبـي قيف دٛؼـي ،اِىشف ٚاوالي  ٚويٓ خٛي فالوه ؼاـ
ٌٕبـ ٜؼـن:
٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1 :
س١ؽاؼ وب٠ز16+48:

ؼـن ديٍٙيبق :خٌٛىبـي لٛوي ثب اِىشفٚؼ
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

الف( ًظريٍ 2( 9احذ 25 ،سبعت)
 جَش زير پَدري9ٔكايب ٔ ٚط ؽٚؼيشٟب ،اِ َٛففآيٙؽ ،ويٓ خٌٟٛب  ٚويىشٓ سغؿي ٝويِٓٛٔ ،ؽٞبي خٌٛىبـي ،فالوىٟب،
اسّبالر ،فيىىسفٞب ،خٌٛىبـي زٙؽ اِىشفٚؼي

 الکترٍ اسالگ9ٔكايب ٔٚطؽٚؼيشٟب ،اِ َٛوبـ ،ويٓ خٌٟٛب ،دٛؼـٞبِٛٔ ،ؽٞبي خٌٛىبـي ،اسّبالر ٍٟ٘ ٚؽاـ٘ؽٞ ٜبي
فّكيٚ ،وبيُ غٙه وٙٙؽٜ

 سين جَش فالکس دار9اِ َٛوبـِٛٔ ،ؽٞبي خٌٛىبـي ،ا٘جف اِىشفٚؼٞب ،ويٓ ٞبي فالوه ؼاـ ،ويىشٓ سغؿي ٝويٌٓ ،بقٞبي
ٔطبف ،ٛويٓ خٌٟٛب ،اسّبالر

ة) عوليٍ 2( 9احذ 37 ،سبعت)
 خٌٛىبـي ـٚي ل١ٙبر ثّٛـر وبؼٔ ٚ ٜفوت ؼـ ضبِز سػز ثب ؼوشٍب ٜقيف دٛؼـي خٌٛىبـي ا٘ٛا ٞاسّبالر ؼـ ضبِز سػز ثب ـٚي قيف دٛؼـي ثب سٟي ٝدع خٌٛىبـي اسّبالر ٌىبف ؼاـ ؼـ ضبِز سػز ثب ـٚي اِىشف ٚاوالي خٌٛىبـي ـٚي ل١ٙبر ثّٛـر وبؼٔ ٚ ٜفوت ؼـ ضبِز سػز ثّٛـر وبؼٔ ٚ ٜفوت ثب ـٚي ويٓ خٛيفالوه ؼاـ

٘بْ ؼـن :خٌٛىبـي ٔمبٔٚشي

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16+48:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبق :خٌٛىبـي لٛوي ثب اِىشفٚؼ
ؼـن ٕٙٞيبق:
سرفصل درس

الف) ًظريٍ 2( 9احذ 25 ،سبعت)
 ًقطِ جَش  :آٌٙبئي ثب ٔبٌيٟٙبي سه فبق  ٚو ٝفبقِٛٔ ،ؽ اِىشفٚؼٞب٘ ،فش اِىشفٚؼٞبٔ ،بٌيٟٙبي ٘مٝٙخٛي٘ ،يفٚي اِىشفٚؼٞب
 جَش درزي  :آٌٙبئي ثب ٔبٌيٟٙبي خٛي ؼـقي ،اِىشفٚؼٞب (غّٙه ٞب) ٘يفٚي غّٙىٟب جَش زائذُ اي  :آٌٙبئي ثب ٔبٌيٟٙبي خٌٛىبـي ،اِىشفٚؼٞب٘ ،يفٚي اِىشفٚؼٞب -جَش جرقِ اي  :اِ َٛففآيٙؽ ،سدٟيكارٌ ،يفٞ ٜب  ٚفيىىسفٞب٘ ،يفٞٚبي وفث ٝوف

ة) عوليٍ 2( 9احذ 37 ،سبعت)
 خٌٛىبـي اسّبال ر فٛالؼ ِٕٔٛ١ي ثب ؼوشٍبٟٞبي ٔػشّف (٘م ٝٙخٛي ،خٛي ؼـقي ،خٛي قائؽ ٜاي ٚخفل ٝاي)
 خٌٛىبـي اسّبالر فٛالؼ قً٘ ٘كٖ ثب ٘م ٝٙخٛي خٌٛىبـي اسّبالر آِٔٛيٙي ْٛثب ٘م ٝٙخٛي -خٌٛىبـي اسّبالر ٔه  ٚآِيبلٞبي ٔه ثب ٘م ٝٙخٛي

٘بْ ؼـن :سىِٛٛٙلي خٌٛىبـي فٛالؼٞب  ٚزؽٟ٘ب

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16+48:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبق :خٌٛىبـي لٛوي ثب اِىشفٚؼ
ؼـن ٕٙٞيبقٔ :شبِٛلي خٛي 1
سرفصل درس

الف) ًظريٍ 2( 9احذ 25 ،سبعت)
 سىِٛٛٙلي خٌٛىبـي فٛالؼٞبي وفثٗ ؼاـ لبثُ وػز ٌؽٖ سىِٛٛٙلي خٌٛىبـي فٛالؼٞبي آِيبلي سىِٛٛٙلي خٌٛىبـي فٛالؼٞبي ٔمب ْٚث ٝضفاـر سىِٛٛٙلي خٌٛىبـي فٛالؼٞبي اثكاـ سىِٛٛٙلي خٌٛىبـي زؽٖ آٌٙبئي ٔمؽٔبسي ثب سىِٛٛٙلي خٌٛىبـي فٛالؼ قً٘ ٘كٖ -آٌٙبئي ثب اوشب٘ؽاـؼٞبي خٌٛىبـي

ة) عوليٍ 2( 9احذ 37 ،سبعت)
 خٌٛىبـي اسّبَ ِت ثِ ٝت فٛالؼٞبي وفثٗ ؼاـ لبثُ وػز ٌؽٖ خٌٛىبـي اسّبَ ِت ثِ ٝت فٛالؼٞبي آِيبلي خٌٛىبـي اسّبَ ِت ثِ ٝت فٛالؼٞبي ٔمب ْٚث ٝضفاـر خٌٛىبـي اسّبَ ِت ثِ ٝت فٛالؼٞبي اثكاـ -خٌٛىبـي اسّبَ ِت ثِ ٝت فٛالؼٞبي قً٘ ٘كٖ

 -خٌٛىبـي اسّبَ ِت ثِ ٝت زؽٟ٘ب

٘بْ ؼـن :سىِٛٛٙلي خٌٛىبـي فّكار غيفآٙٞي

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1 :

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16+48:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبق :خٌٛىبـي لٛوي ثب اِىشفٚؼ
ؼـن ٕٙٞيبقٔ :شبِٛـلي خٛي 1
سرفصل درس

الف) ًظريٍ 2( 9احذ 25 ،سبعت)
 سىِٛٛٙلي خٌٛىبـي آِٔٛيٙي ٚ ْٛآِيبلٞبي آٙٞي سىِٛٛٙلي خٌٛىبـي ٔه  ٚآِيبلٞبي آٖ سىِٛٛٙلي خٌٛىبـي سيشبٖ  ٚآِيبلٞبي آٖ سىِٛٛٙلي خٌٛىبـي آِيبلٞبي ٔمب ْٚث ٝضفاـر سىِٛٛٙلي خٌٛىبـي آِيبلٞبي ٔٙيكيٓ -سىِٛٛٙلي خٌٛىبـي آِيبلٞبي ٘يىُ

ة) عوليٍ 2( 9احذ 37 ،سبعت)
 -خٌٛىبـي اسّبَ ِت ثِ ٝت آِٔٛيٙي ٚ ْٛآِيبلٞبي آٖ

 خٌٛىبـي اسّبَ ِت ثِ ٝت ٔه  ٚآِيبلٞبي آٖ خٌٛىبـي اسّبَ ِت ثِ ٝت سيشبٖ  ٚآِيبلٞبي آٖ خٌٛىبـي اسّبَ ِت ثِ ٝت آِيبلٞبي ٔمب ْٚث ٝضفاـر خٌٛىبـي اسّبَ ِت ثِ ٝت ٘يىُ  ٚآِيبلٞبي آٖ -خٌٛىبـي اسّبَ ِت ثِ ٝت ٔٙيكي ٚ ْٛآِيبلٞبي آٖ

٘بْ ؼـن :ثفٌىبـي ثٛويٌّ ٝبق ٚثفق

س١ؽاؼ ٚاضؽ1+1:

ٌٕبـ ٜؼـن:

س١ؽاؼ وب٠ز16+48:

٘ ٞٛؼـنٝ٘ :فيّٕ٠ -ي

ؼـن ديٍٙيبق :خٌٛىبـي لٛوي ثب اِىشفٚؼ
ؼـن ٕٙٞيبق :خٌٛىبـي اوىي -اوشيّٗ
سرفصل درس

الف) ًظريٍ 2( 9احذ 25 ،سبعت)
 ٍّٟٔ١بي ثفٌىبـي ؼوشي ثب ٌبق ٌفايٗ اِّي ثفٌىبـي ثب ٌبق آٌٙبئي ثب ٔب٘ٔٛشفٞب ،وذىِٟٛب  ٚوف ٍٔٞ ُ١بي ٔػَّٛ ـٚي ثفٌىبـي -ثفٌىبـي فٛالؼٞبي ٔػيٓ

 ثفٌىبـي فٛالؼٞبي ٘بقن ثفٌىبـي زؽ٘ي آٌٙبئي ثب ؼوشٍبٟٞبي ثفي اسٔٛبسيه ثفٌىبـي ثب لٛن ٛٞ ٚاي فٍفؼ( ٜاِىشفٚؼ ٌفافيشي) وبـثفؼ ثفٌىبـي ثب لٛن ٛٞ ٚاي فٍفؼ( ٜاِىشفٚؼ ٌفافيشي) آٌٙبئي ثب ٚوبيُ ثفٌىبـي ثب اِىشفٚؼ ٌفافيشي -آٌٙبئي ثب ثفٌىبـي قيف آة

ة) عوليٍ 2( 9احذ 37 ،سبعت)
 ثفٌىبـي ل١ٙبر ٔػشّف فٛالؼي ثّٛـر وبؼٔ ٚ ٜفوت ثٛويّ ٝثفٌىبـي ٌبق ثفٌىبـي يه ل ٝ١ٙزؽ٘ي ثٛويّ ٝثفٌىبـي ٌبق ثفٌىبـي ثٛويّ ٝاِىشفٚؼ ٌفافيشي ٌيبـق٘ي ثٛويّ ٝاِىشفٚؼ ٌفافيشي -اق ثيٗ ثفؼٖ ٠يٛة خٛي ثٛويّ ٝثفٌىبـي لٛوي ٛٞ ٚاي فٍفؼٜ

