انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتؼهيى واالػتًبد

ًَىرج ()23
خبيؼخ  /أكبدًَُخ :وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ
كهُخ  /يؼهذ :انًؼهذ انؼبنٍ نهفُىٌ انزطجُمُخ -انزدًغ انخبيس
لسى :انضخشفـــخ

تىصيف يقشس دساسي انفصم انذساسي األول  -نهؼبو انجبيؼي ()3122/3122
 -1ثُبَبد انًمشس
انشيض انكىدٌ3042 :
انزخظض :انضخشفخ

 -3هذف انًمشس :

اسى انًمشس  :انسبست اِنٍ

انفشلخ  /انًسزىٌ :انثبَُخ

ػذد انىزذاد انذساسُخ َ( )0( :ظشٌ ( ) 1

ػًهٍ ( ))3

انزؼبيم يغ رمُُبد انزظىَش وانزظًُى انشلًٍ وانزؼشف ػهً دوس انسبست
اِنٍ فً انزظًُى وانزُفُز نهًُزدبد.

 -2انًسزهذف يٍ رذسَس انًمشس :أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ رذسَس انًمشس لبدساً ػهً أٌ:
أ -انفهى وانًؼشفخ:

أَ )1زكش انًفبهُى األسبسُخ نهزظًُى ثبنسبسجبد.
أَ )3زكش انخطىاد انؼبيخ نهزظًُى ثبسزخذاو انسبست.
أَ )2سذد ػُبطش ثشايح يؼبندخ انظىس وانشسىو Image editing
أَ )0ظف اإليكبَُبد انًزبزخ نكم ثشَبيح يٍ ثشايح انزظًُى ثبسزخذاو انسبسجبد.

ة -انًهبساد انزهُُخ:

ةَ )1ىظف خشافُكُبد انكىيجُىرش فً رسذَذ وزم انًشكالد اثُبء ػًهُبد انزظًُى
ثبنسبست.
ةَ )3سذد أفضم أسبنُت إَشبء انشسىو ثُبئُخ األثؼبد انًالئًخ نهزظًُى.

ج -انًهبساد انًهُُخ انخبطخ جَ )1سزخذو أسبنُت ثُبء وردًُغ ورشكُت انظىس.
ثبنًمشس:
جَ )3سزخذو ثشايح انزظًُى ثبنسبسجبد وثشايح يؼبندخ انظىس وانشسىو Image
editing
جَ )2شسى رظًًُبره ثبسزخذاو ثشايح انسبست.
د – انًهبساد انؼبيخ:

دَ )1سزخذو انزمُُبد انشلًُخ انسذَثخ واإلَزشَذ.
دَ )3سم انًشكالد وإداسح انًهبو وانؼًهُبد انًزؼهمخ ثًًبسسبد انزظًُى ثبنسبست.
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1

ػشع نًسزىَبد انًمشس ويمذيخ ػٍ انكًجُىرش خشافُك

0

1

2

3

ششذ انفشق ثٍُ انظىس انُمطُخ وانشسىيبد االشؼبػُخ وأَىاع
ثشايح اندشافُك ثُبءا ػهً هزا انزظُُف.

0

1

2

2

ششذ أدواد ثشَبيح اإلنُسزشارىس وواخهخ انًسزخذو

0

1

2

انزذسَت ػهً ثشَبيح اإلنُسزشارىس واسزخذايه فً انزظًُى،
وكُفُخ سسى طىسح ثبنشسىيبد االشؼبػُخ واسزخذاو رذسَح
األنىاٌ وركشاس انًُىرج فً يسبزخ

13

2

9

7

يشاخؼخ ػهً يبسجك

0

1

2

8

اخزجبس ػًهً ػهً انسبست نشسى طىسح.

0

1

2

9

اخزُبس طىس يٍ رظًًُبد انًمشساد األخشي أو نىزبد
ػبنًُخ يٍ اإلَزشَذ نزُفُزهب ثبسزخذاو ثشَبيح اإلنُسزشارىس.

0

1

2

14

ػشع أفالو رسزىٌ أيثهخ نزُفُز نىزبد ػبنًُخ ثبنشسىيبد
اإلشؼبػُخ وششذ انظُغ انهىَُخ انًخزهفخ انزً َزؼبيم يؼهب
انسبست.

0

1

2

10 -11

رُفُز نىزبد يٍ يمشساد أخشي ثجشَبيح اإلنُسزشارىس فً
خطىاد إَزبج يسذدح ثذاَخ يٍ انًبسر انضىئٍ أو أٌ وسُهخ
إدخبل أخشي انً طجبػخ انًُزح انُهبئٍ فً كزُت

12

0

13

اخزجبس َهبَخ انفظم انذساسٍ

0

1

2

األسجىع

ػذد
انسبػبد

يحبضشح

تذسيت
ػًهً

 -0يسزىي انًمشس:

انًىضىع

2-0

11

 - 1أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى

 - 2أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى نهطالة روي
انمذساد انًسذودح












يحبضشاد
يُبقشبد وػشوض تؼهيًيخ
تًبسيٍ تطجيقيخ
حم يشكالد
يشبسيغ تطجيقيخ
إجشاء ثحىث
تجبسة يؼًهيخ
صيبساد ييذاَيخ
انتؼهى انتؼبوَي
انتؼهى اإلنكتشوَي



انؼصف انزهُي
 يحبضشاد (سبػبد يكتجيخ)
 يُبقشبد وػشوض تؼهيًيخ
 تًبسيٍ تطجيقيخ
 حم يشكالد
 يشبسيغ تطجيقيخ
 إجشاء ثحىث

☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
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تجبسة يؼًهيخ
صيبساد ييذاَيخ
انتؼهى انتؼبوَي
انتؼهى اإلنكتشوَي



انؼصف انزهُي

☐
☐
☐
☐
☐

 – 7رمىَى انطالة
أ -األسبنُت انًسزخذيخ

إيزسبٌ َظشٌ
رمُُى يششوػبد رظًًُُخ
ركبنُف ووخجبد يُضنُخ
يُبلشبد ورمُُى أداء طفٍ
اخزجبس شفىٌ
اخزجبس ػًهٍ
انًالزظخ
انًمبثالد
انزمىَى انشخظٍ نهطبنت
يهف اإلَدبص

☒
☐
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐

يُبقشبد وتقييى أداء صفي  :أسجىػيب

ة -انزىلُذ

اختجبس ػًهي يُتصف انفصم انذساسي  :األسجىع انثبيٍ
اختجبسَظشي َهبيخ انؼبو  :األسجىع انخبيس ػشش

ج -رىصَغ انذسخبد

يُبلشبد ورمُُى أداء طفً
اخزجبس ػًهً
إيزسبٌ َظشي
انًدًىع انكهً

%34
%34
%24
%144

 – 8لبئًخ انكزت انذساسُخ وانًشاخغ :
أ – يزكشاد

يزكشاد خبطخ يٍ أسزبر انًبدح ػهً هُئخ يهفبد سلًُخ ()PDF

ة -كزت يهضيخ

كزبة انسبست اِنً انخبص ثبنفشلخ انثبَُخ نهذكزىس /ػًشو أَىس خبد

خـ  -كزت يمزشزخ

ازًذ وزُذ يظطفً "انسبسجبد فً انفٍ وانزظًُى" سهسهخ اطذاساد َمبثخ
انًظًًٍُ – انمبهشح 3441

د -دوسَبد ػهًُخ

ال َىخذ

أو َششاد  ...انخ
أسزبر انًبدح  :د /ػًشو يسًذ أَىس خبد

انمبئى ثأػًبل سئُس يدهس انمسى انؼهًً  :أ.و.د /سبيُخ فىصٌ ػهٍ

