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 تـــــت األردَيــــــانجايع
 قسى هُدست انعًارة -كهيت انهُدست وانتكُىنىجيا

 ساعاث عًهي 4( ساعت يعتًدة َظري و 0902337يشغم انًباَي نهعًارة )
 2009/2010انفصم انصيفي يٍ انعاو اندراسي 

 ريــد األزهــم ونيــد. وائانًادة:  يدرس
_____________________________________________________________________ 

 
 أهداف انًادة )انعُاصر األساسيت(

دساسح ١ِذا١ٔح ٌّٛالغ ِخرٍفح تٙا أشاءاخ )ِؼّاس٠ح( ل١ذ اٌرٕف١ز ٚذطث١ماخ فؼ١ٍح ٌّشاحً 
شاس٠غ، ٚذٕف١ز ٚاػذاد ذماس٠ش ذح١ٍ١ٍح ػٓ أسا١ٌة اٌرٕف١ز اٌّح١ٍح ٚاداسج ػ١ٍّاخ ذٕف١ز اٌّ ،اٌثٕاء

 ّٔارج أشائ١ح ِثسطٗ.
 

 انًُهجيت
 ٠رُ ذحم١ك األ٘ذاف اٌساتمح ِٓ خالي:

ستؼاء( تٛالغ ساػح ٌىً ٠َٛ اػطاء ِحاضشاخ ٔظش٠ح حظر١ٓ اسثٛػ١اً )٠ِٟٛ االث١ٕٓ ٚاأل .1
ذرؼٍك تاٌّاض١غ اٌرٟ ٌٙا ػاللح تأػّاي اٌرٕف١ز اٌّؼّاسٞ ٚذٛخٗ اٌطالب ٚذششذُ٘ اٌٝ 

 ٌّادج داخً اٌداِؼح ٚخاسخٙا.اٌرؼاًِ ِغ او١ف١ح 
١ٔح )خالي فرشج اٌدضء اٌؼٍّٟ( اٌٝ ِٛالغ ِخرٍفح ذحد اٌرٕف١ز ذخرٍف فٟ اص٠اساخ ١ِذ .2

اٌخ( ٚطشق ذٕف١ز٘ا اٌرىٌٕٛٛخ١ح ِٓ ٔاح١ح ... اسرؼّاٌٙا )ذداسٞ، سىٕٟ، س١احٟ،
ح طش٠مح االسٍٛب ٚاٌّٛاد. ٚاػذاد ذماس٠ش ػٓ ٘زج األػّاي ٚذٛث١مٙا تاٌظٛس ٚاٌشسِٛاخ أٚ أ٠

 ٠ٗ ِٚالحظاذٗ ف١ٙا.أأخشٜ ٠شا٘ا اٌطاٌة ِٕاسثح ٌث١اْ س
اػذاد ذماس٠ش ِذػِٛح تاٌظٛس ٚاٌشسِٛاخ إٌٙذس١ح ٚاٌرح١ٍالخ ٚاالسىرشاخ ػٓ األدٚاخ  .3

فٟ ألساَ األػّاي اٌّخرٍفح اٌساتك روش٘ا حسة ذٕف١ز٘ا ٚاٌؼذد ٚاالالخ اٌّسرؼٍّح 
 فٟ اٌّٛلغ.

ظش ِٓ اٌؼٕاطش )اٌرٟ سرشد فٟ تٕذ اٌّٛاض١غ اػذاد تحث ١ِذأٟ أٚ أوثش ػٓ ػٕ .4
اٌّمرشحح( ٚطشق ذظ١ٕؼح ٚذشى١ٍح ِغ ذذػ١ّح تاٌظٛس ٚاٌشسِٛاخ إٌٙذس١ح ِغ ػشضح 

)ِغ روش ػٕٛاْ اٌّىاْ أٚ األِاوٓ اٌرٟ  Power Pointػٍٝ اٌىّث١ٛذش ِٓ خالي تشٔاِح 
 .(١ٌَٛ ٚاٌساػحخشٜ ف١ٙا اٌثحث )إٌّطمح/ اٌشاسع/ سلُ اٌّثٕٝ( ِٚٛاػ١ذ ص٠اسذٙا تا

تؼًّ ذطث١مٟ ٠ّثً خضء تس١ظ ِٓ ( ٠مَٛ اٌطالب 3،4ٌٍّفا١ُ٘ اٌساتمح )تٕذ٠ٓ  اً ذأو١ذ .5
 حرٛفشج فٟ اٌمسُ ٚاٌى١ٍّػٕاطش اٌّثٕٝ تاسرخذاَ اٌؼذد ٚاألدٚاخ ا١ٌذ٠ٚح ٚاألخٙضج اٌ

تمظذ ِؼشفح اٌخظائض اٌفؼ١ٍح ٌٍّٛاد  -ٚذحد اششاف ِسؤٌٟٚ اٌٛسش ٚاٌّخرثشاخ
 ق اٌرؼاًِ ِؼٙا فٟ اٌّٛلغ.االٔشائ١ح ٚطش

 
 طرق انعًم )األسهىب(

٠مسُ اٌطالب اٌٝ ػذج ِدّٛػاخ )ال ٠ض٠ذ اٌؼذد ف١ٙا ػٓ ػششج فٟ اٌّدّٛػح اٌٛاحذج  .1
 حسة ٔٛع اٌؼًّ( أٚ اٌرمش٠ش اٌّطٍٛب أٚ اِىا١ٔاخ اٌرٕمً ٚاٌض٠اسج ٌٍّٛالغ اٌّخرٍفح.

ٚػضٍٟ ٌٕمً اٌّٛاد  ٠شاػٝ ػٕذ اخر١اس اٌّدّٛػاخ اْ اٌؼًّ ٠حراج ٌّدٙٛد خسذٞ .2
 ٚسفؼٙا ٚخٍطٙا ٚذشو١ثٙا ٚاٌرؼاًِ ِؼٙا ...اٌخ.

ػٍٝ اٌطالب خالي ذٛاخذُ٘ فٟ اٌداِؼح أٚ خاسخٙا ٚخالي ذؼاٍُِٙ ِغ صِالئُٙ أٚ  .3
اٌؼا١ٍِٓ ٚاٌف١١ٕٓ ٚإٌّٙذس١ٓ فٟ اٌداِؼح أٚ خاسخٙا ِشاػاج اٌسٍٛن اٌالئك ٚاالداب 

 الٔداذ ػٍُّٙ. حمائك اٌالصِحاٌاٌؼاِح حرٝ ٠سرط١ؼٛا اٌحظٛي ػٍٝ اٌث١أاخ ٚ
ٌرٟ ذظذس ِٓ ِشافم١ُٙ أٚ ػٓ اٌّسؤ١ٌٚٓ ف١ّا ػٍٝ اٌطالب ػذَ ِخاٌفح اٌرؼ١ٍّاخ ا .4

ِاْ فٟ اٌٛسش ٚاٌّشاغً ٚاٌّٛالغ اٌرٟ ٠رٛاخذْٚ ف١ٙا ٠رؼٍك تأسا١ٌة اٌسالِح ٚاأل
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ٞ ػًّ اال ِٓ خالي أسالِرُٙ ٚسالِح اٌّح١ط١ٓ تُٙ ٚػذَ اٌم١اَ تحشطاً ػٍٝ 
 اٌّسؤ١ٌٚٓ ٚتؼذ أخز ِٛافمرُٙ.

ٙا خالي تز األػّاي اٌرٟ ٠ْٕٛٚ اٌم١اَ ػٍٝ اٌطالب اػذاد اٌشسِٛاخ اٌالصِح ٌرٕف١ .5
سثٛػ١ٓ ِٓ تذا٠ح اٌفظً ٚأخز اٌّٛافمح ػ١ٍٙا ِغ ِشاػاج أْ ٠رُ االٔرٙاء ِٓ ذٕف١ز أ

ِٓ اٌفظً ٚػٍٝ اٌطالب ( 4/8/2010يىو األربعاء )اٌؼًّ خالي األسثٛع اٌساتغ 
ذٚا ِظاس٠ف اٌرأوذ ِٓ أْ اٌّٛاد اٌّرٛفشج ٌذٜ اٌداِؼح ذىفٟ ٌرٕف١ز اٌؼًّ حرٝ ال ٠رىث

 ُ٘ فٟ غٕٝ ػٕٙا.
اٌز٘اب اٌٝ اٌّٛالغ اال تؼذ ِٛافمح  َػٍٝ اٌطالب اٌرٛاخذ ِغ تذا٠ح وً حظح ػٍّٟ ٚػذ .6

ٌٍّٛالغ ٠رُ تٛاسطح ٔم١ٍاخ اٌداِؼح )اْ أِىٓ(،  اٌّششف ػٍّاً تأْ االٔرماي اٌدّاػٟ
اٌطٍثح ذأ١ِٕٙا خاسج أٚلاخ اٌذٚاَ اٌّمشس فؼٍٝ أِا فٟ حاٌح اٌض٠اساخ اٌفشد٠ح أٚ اٌض٠اساخ 
 ػٍٝ حساتُٙ اٌخاص ٚذحد ِسؤ١ٌٚرُٙ.

خ١ّغ اٌؼذد ٚاألدٚاخ ٚاالالخ اٌرٟ ٠أخز٘ا اٌطٍثح ٌٍّساػذج فٟ ػٍُّٙ ٟ٘ ٍِه  .7
 ٌٍداِؼح ٚػ١ٍُٙ اٌّحافظح ػ١ٍٙا ٚاػادذٙا ػٍٝ أحسٓ حاي تؼذ اسرؼّاٌٙا.

 
 يىاضيع انًحاضراث

 .2ّثأٟ اٌٚأشاء  1ّثأٟ اٌِشاخؼح ٌّٛاض١غ أشاء  .1
 لغ اٌؼًّ ٚذٕظ١ُ اٌؼًّ ف١ٗ ٚذد١ٙضٖ.ِٛ .2
 األخٙضج اٌف١ٕح ٚاٌّا١ٌح اٌّرٛاخذج فٟ اٌّٛلغ. .3
 أسٍٛب ذخض٠ٓ اٌّٛاد ٚاٌؼذد ٚاال١ٌاخ. .4
 اٌشسِٛاخ ٚاٌّخططاخ ٚاٌٛثائك اٌّٛخٛدج فٟ اٌّٛالغ. .5
 اسرالَ األػّاي األٌٚٝ ٚإٌٙائ١ح ٚاٌظ١أح. .6

 
 انتقارير واألعًال انًطهىبت

 ػذد٘ا ػٓ ذمش٠ش ٚاحذ( ٌٍّٛالغ )ٚال ٠مً ػٓ ذمش٠ش ٚاحذ( ٌٍّٛاد.ذماس٠ش فشد٠ح )ال ٠مً  .1
 ذماس٠ش ِٛلغ خّاػ١ح )ال ٠مً ػٓ ٚاحذ(. .2
 ذماس٠ش ص٠اساخ خّاػ١ح )ال ٠مً ػٓ ٚاحذ(. .3
 سسِٛاخ ِٕاسثح ٌٍؼٕظش إٌّٛٞ ذٕف١زٖ. .4

 
 انًىاضيع انًقترحت نهتقارير

 ٠ّىٓ اٌرشو١ض ػٍٝ اٌّٛاض١غ اٌرا١ٌح:
١ِاخ، أٚ أػّاي اٌخشسأح، أٚ أػّاي اٌحدش، أٚ أػّاي اٌطٛب، أٚ أػّاي اخ ٚاٌشدأػّاي اٌحفش٠

اٌمظاسج، أٚ أػّاي اٌثالط، أٚ أػّاي اٌشخاَ، أٚ أػّاي إٌّدٛس، أٚ أػّاي اٌحذ٠ذ، أٚ أػّاي 
، أٚ أػّاي اٌؼضي اٌحشاسٞ، أٚ أػّاي اٌؼضي اٌظٛذٟ، أٚ أػّاي ػضي اال١ٌَّٕٛ، أٚ أػّاي اٌذ٘اْ

أ٠ح أػّاي أخشٜ ٠ّىٓ االذفاق ػ١ٍٙا ِغ ِذسسٟ ػّاي اٌخاسخ١ح ٌٍّثأٟ، أٚ اٌشطٛتح، أٚ األ
 اٌّادج لثً اٌثذء تٙا.

 
 انتقييى

  ِٛصػح واٌراٌٟ: %80أعًال انسُت 
  ػالِح20      ذماس٠ش فشد٠ح

 ػالِح20      ذماس٠ش خّاػ١ح 
  ػالِح40  اٌؼًّ اٌدّاػٟ اٌرطث١مٟ )اٌّششٚع(

  فٟ ٔفس ِٛػذ اٌّادج. ٠10/8/2010َٛ اٌثالثاء  ، س١ىْٛ%20االيتحاٌ انُهائي 
 


