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 0406218:سلى انًمشس  جايعح انضسلاء
 0406111  :انًرطهة انغاتك 

 : اعى انًذسط  االلرصاد ٔانعهٕو اإلداسٚح: انكهٛح 

 : يٕعذ انًحاضشج  َظى انًعهٕياخ انًحاعثٛح: انمغى 

 : انغاعاخ انًكرثٛح  انثشيجح انًشئٛح: عُٕاٌ انًمشس
  

 وصف انمساق 
    , لٕاعذ انثٛاَاخ, انًهفاخ, ْزِ ْٙ انًادج انرانٛح نثشيجح انحاعٕب حٛث ٚرى عشض يٕاضٛع تشيجٛح جذٚذج يثم انرعايم يع انُصٕص       

. نًشتعاخ انحٕاسٚح ٔ انٕعائط انًرعذدج        ا
. 

 
 

 :ٚٓذف ْزا انًغاق إنٗ يغاعذج انطانة عهٗ: أهداف انمساق 
 
 انرعايم يع أدٔاخ ٔ ذشاكٛة اذخار انمشاس ٔ انركشاس تشكم فاعم- 1
 انرعايم يع انٕعائط انًرعذدج - 2
 انرعايم يع َٕافز انحٕاس انًشرشكح- 3
 انشتط ٔ انرعايم يع لٕاعذ انثٛاَاخ- 4
 إَشاء ٔ اعرخذاو انًهفاخ انُصٛح- 5
 يعانجح انُصٕص ٔ انغالعم انشيضٚح - 6
 تشيجح انذٔال ٔ اإلجشاءاخ - 7
        تشيجح انًصفٕفاخ ثُائٛح انثعذ- 8

 : مخرجات انتعهم

 

A. انًعشفح 
 .فٓى يرمذو ألعاعٛاخ انثشيجح تهغح فٛجٕال تغك : انًعشفح تانًفاْٛى  . 1

 .فٓى انرغهغم انًُطمٙ فٙ كراتح انثشايج : انًعشفح تانُظشٚاخ ٔ انًثادئ .2
 .انمذسج عهٗ انرعايم يع انًشاكم انثشيجٛح تشكم جٛذ: انًعشفح تاإلجشاءاخ . 3
 

B.  انًٓاساخ اإلدساكٛح 
 انمذسج عهٗ ذحهٛم ٔفٓى األَظًح: انرحهٛم انفكش٘ انُالذ. 1
 ذطثٛك انًثادئ انثشيجٛح انعايح عُذ كراتح انثشايج: ذطثٛك انًثادئ . 2
 

C.  يٓاساخ انرعايم يع اٜخشٍٚ ٔ ذحًم انًغؤٔنٛح: 
 .ٚؤيٍ تذٔسِ انفاعم ضًٍ فشٚك انعًم عهٗ انعشض : ذحًم يغؤٔنٛح انرعهى ٔاعرًشاس انرطٕٚش انزاذٙ ٔ انًُٓٙ . 1
 .ٚثادس فٙ اَجاص األعًال انًرعثشج إلَجاح يًٓح فشٚمّ: انرصشف تًغؤٔنٛح فٙ انعاللاخ انشخصٛح ٔ انًُٓٛح . 2
 ٚحرشو أساء اٜخشٍٚ ٔ يثذأ انرعذدٚح: االنرضاو تانمٛى األخاللٛح انعانٛح عهٗ انًغرٕٖ انشخصٙ انعاو . 3
 

D. يٓاساخ االذصال ٔ ذمُٛح انًعهٕياخ ٔ انًٓاساخ انعذدٚح 
 لادس عهٗ كغش حاجض انخجم عُذ انرعايم يع اٜخشٍٚ ألجم ذحهٛم َظاو يعٍٛ: االذصال تفاعهٛح شفٕٚا ٔ كراتٛا. 1
 انمذسج عهٗ اعرثًاس االَرشَد فٙ إٚجاد انحهٕل نهًشاكم انثشيجٛح: اعرخذاو ذمُٛح االذصاالخ ٔ انًعهٕياخ. 2
 انمذسج عهٗ تشيجح انذٔال انًرعهمح  تانحغاب ٔ اإلحصاء: اعرخذاو األعانٛة انحغاتٛح ٔ اإلحصائٛح. 3

  
E. انًٓاساخ انحشكٛح ٔ انُفغٛح 

 انمذسج عهٗ انرعثٛش انهغٕ٘ انذلٛك.1
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 :  هيكم انمقرر

 طزق انتعهٍى أصهوب انتذرٌش انًواضٍع يخزجاث انتعهى عذد انضاعاث األصبوع
، A.1 ،A.2 ،A.3 3 األول

B.1 B.2 

يزاجعت عايت نًادة 

 بزيجت انحاصوب

يزاجعت نهًحاضزة 

انضابمت ثى شزح يادة 

 جذٌذة

 

ٌموو انطهبت بكتابت بعض 

 انبزايج فً انًختبز

 

عمذ ايتحاناث لصٍزة 

 بشكم فجائً

 ربط انبزايج بانوالع

 

 

 تحضٍز يضبك ين انطهبت

 

 

ٌموو انطهبت بكتابت بزايج 

عهى انحاصوب 

، A.1 ،A.2 ،A.3 3 انثانً

B.1 B.2 

يزاجعت عايت نًادة 

 بزيجت انحاصوب

، A.1 ،A.2 ،A.3 3 انثانث

B.1 B.2 

يزاجعت عايت نًادة 

 بزيجت انحاصوب

، A.1 ،A.2 ،A.3 3 انزابع

B.1 B.2 

 انموائى و انًصفوفاث

، A.1 ،A.2 ،A.3 3 انخايش

B.1 B.2 

 انموائى و انًصفوفاث

، A.1 ،A.2 ،A.3 3 انضادس

B.1 B.2 

 انًهفاث و لواعذ انبٍاناث

 A.1 ،A.2 ،A.3 3 انضابع

B.1 ،B.2 ، C.1 

C.2 ،C.3 

 انًهفاث و لواعذ انبٍاناث

 A.1 ،A.2 ، A.3 3 انثاين

B.1 ،B.2 ، C.1 

C.2 ،C.3 

يعانجت اننصوص و 

 انضالصم انزيزٌت

 A.1 ،A.2 ، A.3 3 انتاصع

B.1 ،B.2  ،C.1 

C.2 ،C.3 

 

يعانجت اننصوص و 

 انضالصم انزيزٌت

 A.1 ،A.2 ،A.3 3 انعاشز

B.1 ،B.2 ، C.1 

C.2 ،C.3 ،D.1 

D.2 ،D.3 

 نوافذ انحوار انًشتزكت

 A.1 ،A.2 ،A.3 3 حادي عشز

B.1 ،B2 ، C.1 

C.2 ،C.3 ،D.1 

D.2 ،D.3 

انذوال، اإلجزاءاث و 

 انذوال انًكتبٍت

 A.1،A.2 ،A.3 3 ثانً عشز

B.1 ،B.2 ، C.1 

C.2 ،C.3 ،D.1 

D.2 ،D.3 ،E 

انذوال، اإلجزاءاث و 

 انذوال انًكتبٍت

 A.1 ،A.2 ،A.3 3 ثانث عشز

B.1 ،B.2 ، B.1 

B.2 ،B.3 ،C.1 

C.2 ،C.3 ،E 

 انوصائط انًتعذدة

 C.1 ،C.2 ،C.3 3 رابع عشز

D.1 ،D.2 ،D.3 

E 

 يزاجعت
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 انكراب انًمشس انشئٛظ
  

6    2008 

 

 انًمشساخ انًغاَذج 
 

6

2006 

 طشق انرمٛٛى
 

 انطرق انعالمة  انتاريخ 
 االمتحان االول  20 

 االمتحان انثاني  20 

 عرض تقديمي  10 

 االمتحانى اننهائي  50 

 


