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ًوْرط سقن ( ) 29
رْص٘ف هقشس دساعٖ ()9022/9022
 -2ث٘بًبد الوقشس
الشهض الكْدٕ:

0603

الزخصص  :عاو

 -2هذف انًمزر

اعن الوقشس :ذارٌخ فُىٌ

الفشقخ  /الوغزْٕ:
انزاتعح/انفصم انذراسى انصاَى

ػذد الْحذاد الذساع٘خ  :إجوبلٔ (ً )9ظشٕ (  + ) 2ػولٖ ( ) -
أٌ ٌكىٌ انطانة فً َهاٌح انًمزر لادرا عهى أٌ:
اكرساب انًفاهٍى وأساسٍاخ دراسح ذارٌخ انفٍ انحذٌس وانًعاصز فً أوروتا وأيزٌكا ويصز،
.
وانرعزف عهى ذارٌخ انفُىٌ انًرصم تىالع انفُىٌ انًعاصزج وانحذاشح .

 -3انًسرهذف يٍ ذذرٌس انًمزر :

أٌ ٌكىٌ انطانة فى َهاٌح انًمزر لادراً عهى أٌ :

-3أ) انًعهىياخ
وانًفاهٍى

أٌ )1ىضػ ذارٌخ انفُىٌ انحذٌصح وانًعاصزج فً أوروتا وأيزٌكا ويصز
أٌ )2ذكز انًحذداخ األساسٍح نهمٍى انفٍُح انحذٌصح وانًعاصزج
أٌ )3شزغ أسس تُاء انفُىٌ انحذٌصح وانًعاصزج فً أوروتا وأيزٌكا ويصز

-3ة) الوِبساد
الزٌُ٘خ

بٌ )1مارٌ تٍٍ انمٍى انفٍُح فً ذارٌخ انفُىٌ انحذٌصح وانًعاصزج.
بٌ )2حهم انًعزفح انعهًٍح واالسرخذاو انعهًً نهمٍى انفٍُح فً ذارٌخ انفُىٌ انحذٌصح وانًعاصزج
بٌ )3مٍى أسس تُاء انمٍى انفٍُح فً ذارٌخ انفُىٌ انحذٌصح وانًعاصزج.

-3جـ) الوِبساد
الوٌِ٘خ الخبصخ
ثبلوقشس :

ضٌ )1عانط انًشكالخ انفٍُح تًا ٌرُاسة يع انمٍى انفٍُح فً ذارٌخ انفُىٌ انحذٌصح.
ضٌ )2ىظف انمٍى انفٍُح فً انفٍ انحذٌس وانًعاصز تأوروتا.
ضٌ )3حهم انًشاكم وفما نهعاللاخ انفٍُح وطزق عالظها.

-3د) الوِبساد
الؼبهخ

دٌ )1رًٍش تانمذرج عهى انحىار وانًُالشح .
دٌ )2رعاوٌ يع سيالئه فى فزٌك انعًم .
دٌ ) 3عًع انًعهىياخ تأسرخذاو شثكح األَرزَد.

 -0هحزْٕ الوقشس

هحزْٕ الوقشس

األعجْع

الوحب
ضشح

ػذد
الغبػبد

الذسط
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إعالو انطالب ترىصٍف انًمزر
--1يفهىو ذارٌخ انفُىٌ.
.
 -2يفهىو انفُىٌ انحذٌصح وانًعاصزج
 -3انمٍى انفٍُح فً انفٍ انحذٌس وانًعاصز
تأوروتا
 -4انمٍى انفٍُح فً انفٍ انحذٌس وانًعاصز
تأيزٌكا
اخرثار يُرصف انفصم انذراسى
 -5انمٍى انفٍُح فً انفٍ انحذٌس وانًعاصز
تأيزٌكا
 -6انمٍى انفٍُح فً انفٍ انحذٌس وانًعاصز
تًصز
-7ذحذٌذ انًشاكم وفما نهعاللاخ انفٍُح وطزق
.
عالظها
-8إظزاء يمارَاخ نرمٍٍى انعاللاخ انفٍُح
ايرحاٌ َهاٌح انفصم انذراسى
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 )1-5يحاضزاخ
 )2-5يُالشاخ وعزوض ذعهًٍٍح
 -5أعبل٘ت الزؼل٘ن ّالزؼلن  )3-5إظزاء تحىز.
)4-5ذعهٍى ذعاوَى
 -6أعبل٘ت الزؼل٘ن ّالزؼلن  )2-6إجشاء ثحْس (رفؼ٘ل الغبػبد الوكزج٘خ).
للطالة رّٓ القذساد
 )9-6رؼل٘ن رؼبًّٖ ( رقغ٘ن الطالة الٔ هجوْػبد صغ٘شح).

الوحذّدح

 -2رقْٗن الطــالة :
-2أ) األعبل٘ت
الوغزخذهخ

 -1إيرحاٌ يُرصف انفصم.
 -2يُالشاخ وذمٍٍى أداء صفى .
 -3إيرحاٌ َهاٌح انفصم انذراسً .

-2ة) الزْق٘ذ

انرمٍٍى  1ايرحاٌ يُرصف انفصم انذراسً
يُالشاخ وذمٍٍى أداء صفى
انرمٍٍى 3
انرمٍٍى  4ايرحاٌ َهاٌح انفصم انذراسً

()8

األسثىع
كم أسثىع
األسثىع ()15

--

-

-
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-2جـ) رْصٗغ
الذسجبد

%21
ايرحاٌ يُرصف انفصم انذراسً
%61
ايرحاٌ َهاٌح انفصم انذراسً
%11
اعًال انفصم (ذممٍى أداء ذذرٌة عًهً)
% 11
أَىاع أخزي نهرمٍٍى (ذعًٍع يعهىياخ)
_______________________________________________
%111
اإلظًانً

 -2قبئوخ الكزت الذساع٘خ ّالوشاجغ :
يذكزج يعرًذج يٍ يعهس انًعهذ.

-2أ) هزكشاد
-2ة) كزت هلضهخ
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-2جـ) كزت هقزشحخ
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-2د) دّسٗبد ػلو٘خ
أّ ًششاد  ...الخ
أعزبر الوبدح :أ.د /فزحٖ ػجذ الُْبة ػضوبى
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