
 انصُاػيكهيح انرؼهيى 

 

 

 )انفشلح انثانثح( : أعاعياخ انمياطاسن الوادة نٕجيا االَراج      : لغى ذكُٕالقسن العلوي

 ٔنيذ يذًذ سشاد يذًذ: ا.د/ استار الوادة

 القذهت راث الورنيت/ اسن اداة القياس م

 يٍ انفصم انذساعي انثاَئانثاَٗ االٔل  االعثٕع -1

 انغشض يٍ انرجشتح -2

 .يكَٕاخ انمذيح راخ انٕسَيحاٌ يرؼشف انطانة ػهي  -1

 .ٔكيفيح دغاتٓا اٌ يرؼشف انطانة ػهٗ انذلح انًخرهفح نهمذيح راخ انٕسَيح -2

   اٌ يرؼشف انطانة ػهٗ االَٕاع انًخرهفح نهمذياخ. -3

 .لياط االتؼاد انذاخهيح ٔانخاسجيح ٔاالػًاق تانمذيح راخ انٕسَيحاٌ يرذسب انطانة ػهي كيفيح  -4

 .ح أخز انمشاءج انصذيذح يٍ انمذيح راخ انٕسَيحاٌ يرؼهى انطانة ػهي كيفي -5

3- 
خطٕاخ اجشاء 

 ٔدٔس انًؼيذ انرجشتح

 االَٕاع انًخرهفح يٍ انمذياخ. ذٕظيخ -1

 .يكَٕاخ انمذيح راخ انٕسَيح ذٕظيخ -2

 .انًخرهفح نهمذياخ انذلّ ششح إَٔاع -3

انٕسَيح يٍ ديث لياط االتؼاد انذاخهيح ٔانخاسجيح  يؼشفح غشيمح اعرخذاو انمذيح راخذٕظيخ  -4

 .ٔاالػًاق

 .انمذيح راخ انٕسَيح أخز انمشاءج انصذيذح يٍذٕظيخ  -5

4- 
دٔس انفُي في 

 انرجشتح

 .)يؼايشذٓا تاعرخذاو لٕانة انمياط( انراكذ يٍ عاليح االَٕاع انًخرهفح نهمذياخ -1

 تطشيمح عهيًح. انمذياخ راخ انٕسَيحانراكذ يٍ ػًم  -2

 .ذذعيش انمذياخ راخ انٕسَيح تإَاػٓا انًخرهفح -3

  ٔٔظؼٓا فٗ انذافظح انخاصح تٓا.صياَح االدٔاخ  -4

5- 
دٔس انطانة في 

 انرجشتح

 سعى انمذيح راخ انٕسَيح. -1

 انًخرهفح نهمذياخ. دغاب انذلح نالَٕاع -2

 انًخرهفح نهمذياخ يٍ ديث انذلح.  االَٕاعانرفشيك تيٍ  -3

 لياط االتؼاد انذاخهيح ٔانخاسجيح ٔاالػًاق نهًشغٕالخ انًخرهفح. -4

 .نهًشغٕالخ كراتح االتؼاد انًخرهفح يغ سعى كم جضء -5

 

 رئيس قسن الجودة   سن                                         رئيس الق                       ستار الوادة             أ

 هلخص لتجربت هعوليت فى هادة أساسياث القياس
 



 كهيح انرؼهيى انصُاػي

 

 

 )انفشلح انثانثح( : أعاعياخ انمياطاسن الوادة نٕجيا االَراج      : لغى ذكُٕالقسن العلوي

 ٔنيذ يذًذ سشاد يذًذ: ا.د/ استار الوادة

 الويكروهتر/ اسن اداة القياس م

 يٍ انفصم انذساعي انثاَي انثانث ٔانشاتغ االعثٕع -1

 انغشض يٍ انرجشتح -2

 .انًيكشٔيرشاٌ يرؼشف انطانة ػهي يكَٕاخ  -1

 ٔكيفيح دغاتٓا. هًيكشٔيرش دلح انمياط ناٌ يرؼشف انطانة ػهٗ  -2

 .  نهًيكشٔيرشاٌ يرؼشف انطانة ػهٗ االَٕاع انًخرهفح  -3

 .تانًيكشٔيرشاخ انًخرهفحاٌ يرذسب انطانة ػهي كيفيح لياط االتؼاد انذاخهيح ٔانخاسجيح ٔاالػًاق  -4

 .انصذيذح يٍ ػهٗ انًيكشٔيرش اٌ يرؼهى انطانة ػهي كيفيح أخز انمشاءج -5

3- 
خطٕاخ اجشاء 

 انرجشتح ٔدٔس انًؼيذ

 .إَاع انًيكشٔيرشاخ انًخرهفح ذٕظيخ -1

 .يكَٕاخ انًيكشٔيرش ذٕظيخ -2

 .ششح كيفيح دغاب دلح انًيكشٔيرش -3

 االتؼاد انذاخهيح ٔانخاسجيح ٔاالػًاق. نمياط انًيكشٔيرشاخ انًخرهفحغشيمح اعرخذاو  ذٕظيخ -4

 .انًيكشٔيرشاخ نصذيذح يٍأخز انمشاءج اذٕظيخ  -5

4- 
دٔس انفُي في 

 انرجشتح

 .)يؼايشذٓا تاعرخذاو لٕانة انمياط( نهًيكشٔيرشاخهفح انراكذ يٍ عاليح االَٕاع انًخر -1

 تطشيمح عهيًح. انًيكشٔيرشاخانراكذ يٍ ػًم  -2

 .انًخرهفح نهًيكشٔيرشاخذذعيش ادٔاخ انمياط  -3

 صياَح االدٔاخ ٔٔظؼٓا فٗ انذافظح انخاصح تٓا.  -4

5- 
دٔس انطانة في 

 انرجشتح

 .سعى انًيكشٔيرشاخ تإَاػٓا انًخرهفح -1

 . نهًيكشٔيرشاخانرفشيك تيٍ االَٕاع انًخرهفح  -2

 دغاب انذلح نهًيكشٔيرش -3

 .تاالَٕاع انًخرهفح نهًيكشٔيرشاخ لياط االتؼاد انذاخهيح ٔانخاسجيح ٔاالػًاق نهًشغٕالخ انًخرهفح -4

 كراتح االتؼاد انًخرهفح يغ سعى كم جضء نهًشغٕالخ. -5
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 هلخص لتجربت هعوليت فى هادة أساسياث القياس



 كهيح انرؼهيى انصُاػي

 

 

 )انفشلح انثانثح( : أعاعياخ انمياطاسن الوادة نٕجيا االَراج      : لغى ذكُٕالقسن العلوي

 ٔنيذ يذًذ سشاد يذًذ: ا.د/ الوادةاستار 

 قوالب القياس/ اسن اداة القياس م

 يٍ انفصم انذساعي انثاَي انخايظ ٔانغادط االعثٕع -1

 انغشض يٍ انرجشتح -2

 .لٕانة انمياط ٔانًٕاد انًصُٕػح يُٓااٌ يرؼشف انطانة ػهي  -1

 . لٕانة انمياط انًخرهفحاٌ يرؼشف انطانة ػهٗ دلح  -2

 .  تطشيمح صذيذح غ االتؼاد تمٕانة انمياطييفيح ذجًيرؼشف انطانة ػهٗ كاٌ  -3

 .اخرياس لٕانة انمياط انصذيذحاٌ يرذسب انطانة ػهي  -4

 .ح ذجًيغ االتؼاد تالم ػذد يٍ لٕانة انمياطاٌ يرؼهى انطانة ػهي كيفي -5

3- 
خطٕاخ اجشاء 

 انرجشتح ٔدٔس انًؼيذ

 .ٔفيًا ذغرخذولٕانة انمياط  ذٕظيخ أشكال -1

 .كم يجًٕػح يٍ لٕانة انمياط ٔرنك يٍ ديث دلرٓا ذٕظيخ -2

 .ششح كيفيح ذجًيغ االتؼاد تغرخذاو لٕانة انمياط -3

 .لٕانة انمياطٔ ذجًيغ انصذيذح فٗ اخرياس  طشيمحان ذٕظيخ -4

 .ذجًيغ االتؼاد تالم ػذد يٍ لٕانة انمياطذٕظيخ  -5

4- 
دٔس انفُي في 

 انرجشتح

 .لٕانة انمياطانراكذ يٍ عاليح  -1

 .ٔاالذشتح انرايح نهمٕانة ٔخهْٕا يٍ انغثاس  يٍ انُظافحانراكذ  -2

 .انًجًٕػاخ انًخرهفح يٍ لٕانة انمياطذذعيش  -3

انراكذ يٍ انرجًيغ تيٍ لانثيٍ تاجشاء ػًهيح اَضالق الدذ االعطخ ػهٗ انغطخ االخشيغ ظغػ خفيف  -4

 . درٗ يرى االنرصاق تيًُٓا

 صياَح االدٔاخ ٔٔظؼٓا فٗ انذافظح انخاصح تٓا. -5

5- 
دٔس انطانة في 

 انرجشتح

 . يٍ ديث انذلح ٔانرصُيغ نمٕانة انمياطانًخرهفح  انًجًٕػاخانرفشيك تيٍ  -1

 دغاب االتؼاد انًطهٕب ذُفيزْا تمٕانة انمياط.  -2

 .اخرياس لٕانة انمياط انًُاعثح تؼذ دغاتٓا -3

 .انمياط يغ تؼط تطشيمح عهيًح ٔصذيذحذجًيغ لٕانة  -4

 

 رئيس قسن الجودة   سن                                         رئيس الق                       ستار الوادة             أ

 هلخص لتجربت هعوليت فى هادة أساسياث القياس



 كهيح انرؼهيى انصُاػي

 

 

 )انفشلح انثانثح( : أعاعياخ انمياطاسن الوادة نٕجيا االَراج      : لغى ذكُٕالقسن العلوي

 ٔنيذ يذًذ سشاد يذًذ: ا.د/ استار الوادة

 هحذداث القياس/ اسن اداة القياس م

 يٍ انفصم انذساعي انثاَي انغاتغ ٔانثايٍ االعثٕع -1

 انغشض يٍ انرجشتح -2

 انمياط ٔانًٕاد انًصُٕػح يُٓا. يذذداخإَاع اٌ يرؼشف انطانة ػهي  -1

 انمياط انًخرهفح.  انغشض يٍ اعرخذاو يذذداخاٌ يرؼشف انطانة ػهٗ  -2

 .  ًذذداخ انمياطتانرفريش ٔانفذص نهًماعاخ ٔاالشكال انًخرهفح اٌ يرؼشف انطانة ػهٗ كيفيح  -3

 صذيذح.فذص ٔاخرثاس االشكال ٔانًماعاخ انًخرهفح تطشيمح اٌ يرذسب انطانة ػهي  -4

 

3- 
خطٕاخ اجشاء 

 انرجشتح ٔدٔس انًؼيذ

 .انغشض يٍ اعرخذايٓاانمياط ٔ يذذداخ ذٕظيخ أشكال -1

 .االَٕاع انًخرهفح نًذذداخ انمياط ذٕظيخ -2

 .تًذذداخ انمياط انفذص ٔاالخرثاس نالشكال ٔانًماعاخ انًخرهفحششح كيفيح  -3

انًغًخ تّ ٔغيش يٍ ديث  انمياططشيمح انصذيذح فٗ انفذص ٔاالخرثاس تًذذداخ ان ذٕظيخ -4

 .انًغًخ تّ

4- 
دٔس انفُي في 

 انرجشتح

 انمياط. انراكذ يٍ عاليح يذذداخ -1

 ٔخهْٕا يٍ انغثاس ٔاالذشتح . انراكذ يٍ انُظافح انرايح نًذذداخ انمياط -2

 انمياط. عيش االَٕاع انًخرهفح يٍ يذذداخذذ -3

 صياَح االدٔاخ ٔٔظؼٓا فٗ انذافظح انخاصح تٓا. -4

5- 
دٔس انطانة في 

 انرجشتح

 . انشكم ٔاالعرخذاو انمياط يٍ ديث ًذذداخانًخرهفح ن االَٕاعانرفشيك تيٍ  -1

 اخرياس يذذداخ انمياط انًُاعثح نكم شكم ٔيماط. - -2

 . فذص ٔاخرثاس االشكال ٔانًماعاخ انًخرهفح تًذذداخ انمياط -3

 .ٕاصفاخ انمياعيح نًذذداخ انمياطًذذذيذ االشكال انًطاتمح ٔغيش انًطاتمح دغة ان -4

 

 رئيس قسن الجودة                 سن                           رئيس الق                       ستار الوادة             أ

 هلخص لتجربت هعوليت فى هادة أساسياث القياس



 كهيح انرؼهيى انصُاػي

 

 

 )انفشلح انثانثح( : أعاعياخ انمياطاسن الوادة نٕجيا االَراج      : لغى ذكُٕالقسن العلوي

 ٔنيذ يذًذ سشاد يذًذ: ا.د/ استار الوادة

 هبين ساعت القياس/ اسن اداة القياس م

 يٍ انفصم انذساعي انثاَيانراعغ ٔانؼاشش  االعثٕع -1

 انغشض يٍ انرجشتح -2

 .انطانة ػهي االَٕاع انًخرهفح نًثيٍ عاػح انمياطاٌ يرؼشف  -1

 اٌ يرؼشف انطانة ػهٗ يكَٕاخ يثيٍ عاػح انمياط. -2

  ذثثيد يثيٍ عاػح انمياط تانطشيمح انصذيذح.اٌ يرؼشف انطانة ػهٗ كيفيح  -3

 تطشيمح صذيذح.فذص اعرٕاء االعطخ  ٔاعرذاسج االػًذج  اٌ يرذسب انطانة ػهي  -4

 

3- 
 خطٕاخ اجشاء

 انرجشتح ٔدٔس انًؼيذ

 ٔانغشض يٍ اعرخذايٓا. يثيٍ عاػح انمياط يكَٕاخ ذٕظيخ -1

 .ًثيٍ عاػح انمياطاالَٕاع انًخرهفح ن ذٕظيخ -2

 .ٍ عاػح انمياط يذثثيد يثششح كيفيح  -3

اعرٕاء االعطخ ٔاعرذاسج االػًذج تًثيٍ عاػح انمياط غثما  فذصذح فٗ انطشيمح انصذي ذٕظيخ -4

  نهًٕاصفاخ انمياعيح.

4- 
دٔس انفُي في 

 انرجشتح

 .يثيٍ عاػح انمياطانراكذ يٍ عاليح  -1

 يٍ انغثاس ٔاالذشتح . ًثيٍ عاػح انمياط ٔخهِٕانراكذ يٍ انُظافح انرايح ن -2

 .انًخرهفح يٍ يثيٍ عاػح انمياطذذعيش االَٕاع  -3

 صياَح االدٔاخ ٔٔظؼٓا فٗ انذافظح انخاصح تٓا. -4

5- 
دٔس انطانة في 

 انرجشتح

 سعى يثيٍ عاػح انمياط تإَاػٓا انًخرهفح. -1

 ذثثيد يثيٍ عاػح انمياط تانطشيمح انصذيذح.  -2

 دغاب دلح يثيٍ عاػح انمياط. -3

 .فذص اعرٕاء االعطخ ٔكزنك اعرذاسج االػًذج  -4

 .االَذشافاخ انُاذجح يٍ كال يٍ االعطخ ٔاالػًذج ٔيطاتمرٓا تانًٕاصفاخ انمياعيحكراتح  -5
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 هلخص لتجربت هعوليت فى هادة أساسياث القياس



 كهيح انرؼهيى انصُاػي

 

 

 )انفشلح انثانثح( : أعاعياخ انمياطاسن الوادة نٕجيا االَراج      : لغى ذكُٕالقسن العلوي

 ٔنيذ يذًذ سشاد يذًذ: ا.د/ استار الوادة

 الونقلت راث الورنيت/ اسن اداة القياس م

 يٍ انفصم انذساعي انثاَي انذادٖ ػشش االعثٕع -1

 انغشض يٍ انرجشتح -2

 انطانة ػهي االَٕاع انًخرهفح نطشق لياط انضٔايا.اٌ يرؼشف  -1

 . انًُمهح راخ انٕسَيحاٌ يرؼشف انطانة ػهٗ يكَٕاخ  -2

 اٌ يرؼشف انطانة ػهٗ دلح لياط انضٔايا تانًُمهح راخ انٕسَيح. -3

 . لياط انضٔايا تانطشيمح انصذيذحانطانة ػهٗ كيفيح  يرؼهىاٌ  -4

 لياط انغهثاخ ٔغيشْا يٍ انضٔايااالعطخ انًائهح انخاسجيح ٔٔايا لياط صاٌ يرذسب انطانة ػهي  -5

 صذيذح.انطشيمح انت

 

3- 
خطٕاخ اجشاء 

 انرجشتح ٔدٔس انًؼيذ

 ٔانغشض يٍ اعرخذايٓا. انًُمهح راخ انٕسَيحيكَٕاخ  ذٕظيخ -1

 .نطشق لياط انضٔايااالَٕاع انًخرهفح  ذٕظيخ -2

 . لياط انضٔايا تانطشيمح انصذيذحششح كيفيح  -3

لياط صٔايا االعطخ انًائهح انخاسجيح ٔلياط انغهثاخ تانُمهح راخ ذٕظيخ انطشيمح انصذيذح فٗ  -4

  .انٕسَيح

4- 
دٔس انفُي في 

 انرجشتح

 .انًُمهح راخ انٕسَيحانراكذ يٍ عاليح  -1

 ٔخهِٕ يٍ انغثاس ٔاالذشتح .نهًُمهح راخ انٕسَيح انراكذ يٍ انُظافح انرايح  -2

 .ادٔاخ لياط انضٔاياذذعيش االَٕاع انًخرهفح يٍ  -3

 صياَح االدٔاخ ٔٔظؼٓا فٗ انذافظح انخاصح تٓا. -4

5- 
دٔس انطانة في 

 انرجشتح

 .انًُمهح راخ انٕسَيحسعى  -1

 . دغاب دلح انًُمهح راخ انٕسَيح تانذسجاخ ٔانذلائك -2

 .لياط انضٔايا انًخرهفح نالشكال ٔاالعطخ انًائهح  -3

 . ذغجيم صٔايا ييم كم شكم يٍ االشكال انًخرهفح -4
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