انهٍئخ انمىيٍخ نضًبٌ جىدح انزؼهٍى واالػزًبد

ًَىرج ()23
جايؼح  /أكادًٛٚحٔ :صاسج انرؼهٛى انؼانٙ
كهٛح  /يؼٓذ :انًؼٓذ انؼان ٙنهفٌُٕ انرطثٛقٛح -انرجًغ انخايس
قسى :انضخشفـــح

رىصٍف يمشس دساعً انفصم انذساعً األول  -نهؼبو انجبيؼً ()3122/3122
 -1تٛاَاخ انًقشس
انشيض انكٕد٘0021:
انرخصص :انضخشفح

اسى انًقشس :سسى يؼًاس٘

انفشقح  /انًسرٕ٘:الثانية/االول

ػذد انٕحذاخ انذساسٛح َ) 2 :ظش٘ ( ) 0

ػًه() -- ( ٙ

اكغبة انطالة انًهبساد األعبعٍخ فً سعى انًغبلظ انذلٍمخ انًخزهفخ نهًُشآد

ْ -0ذف انًقشس :

انًؼًبسٌخ وانزؼشف ػهى وسعى انشيىص انًؼًبسٌخ وانزفبصٍم انًخزهفخ يٍ األثىاة
ثًخزهف أَىاػه وانشجبثٍك  ،ودساعخ انمطبػبد وانًغبلظ األفمٍخ وانشأعٍخ نهزفبصٍم
انًؼًبسٌخ انًخزهفخ ثًب ٌفٍذ رصًٍى انزُغٍك انجٍئً وانزجًٍم انخبسجً وانذاخهً .

 -3انًسرٓذف يٍ ذذسٚس انًقشس:أٌ ٚكٌٕ انطانة فٗ َٓاٚح ذذسٚس انًقشس قادساً ػهٗ أٌ:
أ -انفٓى ٔانًؼشفح:

أٌ ) 2حذد انفشق ثٍٍ انزفبصٍم انًخزهفخ داخم انًُشآد انًؼًبسٌخ .
أٌ )3ذسط انمطبػبد وانًغبلظ انًخزهفخ فً أَىاع يخزهفخ يٍ انزفبصٍم
أٌ )4زؼشف ػهى انشيىص وانًصطهحبد انًؼًبسٌخ انخبصخ ثكم رفصٍهخ .
أٌ )5مشأ كبفخ أَىاع انزفبصٍم ودالنزهب .
أٌ )6ؼجش ػٍ انزفبصٍم انًؼًبسٌخ ػٍ طشٌك اإلخشاج انهىًَ انًُبعت نكم رفصٍهخ .

ب -انًٓاساخ انزُْٛح:

ة ٌ ) 2ؼذد انزفبصٍم انًؼًبسٌخ يٍ خالل لشاءح انًغبلظ انًؼًبسٌخ انًخزهفخ
نهًُشؤح.
ةٌ )3زؼشف ػهى رىصٌغ انزفبصٍم داخم انفشاؽ انًؼًبسي يٍ خالل انشيىص ورىصٌغ
انًغبحبد وانًذاخم وانًخبسج .
ةٌ )4زشجى انؼُبصش انًشئٍخ انًجغًخ وانزفبصٍم انًؼًبسٌخ انى يغبلظ يخزهفخ نهب
ارجبهبرهب ودالنزهب .
ةٌ )5حهم وٌحىل انًمبعبد انحمٍمٍخ انى يمبعبد يصغشح ثبعزخذاو يمٍبط انشعى .
ةًٌٍ )6ض ثٍٍ كم يٍ انًغمظ األفمً وانشأعً نهزفبصٍم انًؼًبسٌخ ورىضٍح
انخبيبد ػهى انشعى .

ج -انًٓاساخ انًُٓٛح انخاصح جٌ )2غزخذو األدواد انهُذعٍخ ورثجٍذ وسلخ انشعى ػهى نىحخ انشعى انخبصخ .
تانًقشس:
جٌ )3كزغت يهبساد انشعى انذلٍك ثبعزخذاو االلالو انًخزهفخ يٍ الالو انشصبص أو
الالو انزحجٍش راد عًك يخزهف .

انهٍئخ انمىيٍخ نضًبٌ جىدح انزؼهٍى واالػزًبد

جٌ )4زحكى فً عشػخ انشعى فً انىلذ انًطهىة ثكفبءح ودلخ ػبنٍخ .

د – انًٓاساخ انؼايح:

د )1يستخدم شبكة االنترنت
د )2يعمل من خالل فريق عمل لتنفيذ مشروع في توقيت معين .

انهٍئخ انمىيٍخ نضًبٌ جىدح انزؼهٍى واالػزًبد

ػذد انغبػبد

يحبضشح

ذًٓٛذ ٔذؼشٚف تانًادِ ٔانًحرٕٖ

0

0

--

0

انرؼشف ػهٗ ياْٛح انشسى انًؼًاس٘ نهٕحذاخ ٔانرفاصٛم ،
ٔأًْٛرّ نخشٚج قسى انضخشفح .

0

0

--

3

انرؼشف ػهٗ كٛفٛح قشاءج انًسقط ٔانٕحذاخ انًخرهفح نهرفاصٛم
انًؼًاسٚح

0

0

--

4

سسى يسقط أفق ٙتّ تؼض انرفاصٛم ٔانٕحذاخ انًًٛضج  ،يغ
انرحثٛش

0

--

5

سسى يسقط أفق ٙتّ تؼض انرفاصٛم ٔانٕحذاخ انًًٛضج  ،يغ
انرحثٛش

األعجىع

انًٕضٕع

رذسٌت ػًهى

 -4يحرٕٖ انًقشس:

1

0

--

6

اخرٛاس تؼض انٕحذاخ ٔانرفاصٛم انًؼًاسٚح داخم انًسقط األفقٙ
ٔانرؼشف ػهٗ طشٚقح سسًٓا .

0

0

--

7

طشٚقح ذٕقٛغ انًقاساخ انًخرهفح انكهٛح ٔانجضئٛح ػهٗ انًساقط
انًخرهفح نكم ذفصٛهح .

0

0

--

اخرثاس يُرصف انفصم انذساسٙ

8
9

سسى انقطاػاخ األفقٛح ٔانشأسٛح نكم ٔحذج يغ انرحثٛش ٔذٕضٛح
نخاياخ ٔطشٚقح ذٕقٛؼٓا ػهٗ انشسى.

12

سسى انقطاػاخ األفقٛح ٔانشأسٛح نكم ٔحذج يغ انرحثٛش ٔذٕضٛح
نخاياخ ٔطشٚقح ذٕقٛؼٓا ػهٗ انشسى.

11

سسى انقطاػاخ األفقٛح ٔانشأسٛح نكم ٔحذج يغ انرحثٛش ٔذٕضٛح
نخاياخ ٔطشٚقح ذٕقٛؼٓا ػهٗ انشسى.

0

10

اخرٛاس طشٚقح يُاسثح نإلخشاج انفُ ٙنهرفاصٛم انًخراسج .

0

--

13

اخرٛاس طشٚقح يُاسثح نإلخشاج انفُ ٙنهرفاصٛم انًخراسج .

0

--

14

اخرٛاس طشٚقح يُاسثح نإلخشاج انفُ ٙنهرفاصٛم انًخراسج .

0

--

اخرثاس َٓاٚح انفصم انذساسٙ

15

 - 5أسانٛة انرؼهٛى
ٔانرؼهى

4








يحبضشاد
يُبلشبد وػشوض رؼهًٍٍخ
رًبسٌٍ رطجٍمٍخ
حم يشكالد
يشبسٌغ رطجٍمٍخ
إجشاء ثحىس

☒
☒
☐
☐
☐
☐

6

6

0

--

0

---

انهٍئخ انمىيٍخ نضًبٌ جىدح انزؼهٍى واالػزًبد






رجبسة يؼًهٍخ
صٌبساد يٍذاٍَخ
انزؼهى انزؼبوًَ
انزؼهى اإلنكزشوًَ



انؼصف انزهًُ
رًبسٌٍ رطجٍمٍخ
 يحبضشاد ( عبػبد يكزجٍخ )
 يُبلشبد وػشوض رؼهًٍٍخ
 رًبسٌٍ رطجٍمٍخ
 حم يشكالد
 يشبسٌغ رطجٍمٍخ
 إجشاء ثحىس
 رجبسة يؼًهٍخ
 صٌبساد يٍذاٍَخ
 انزؼهى انزؼبوًَ
 انزؼهى اإلنكزشوًَ



 - 6أسانٛة انرؼهٛى
ٔانرؼهى نهطالب رٖٔ
انقذساخ انًحذٔدج




☐
☐
☒
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☒
☐

انؼصف انزهًُ
رًبسٌٍ رطجٍمٍخ

 – 7ذقٕٚى انطالب
أ -األسانٛة انًسرخذيح

إيرحاٌ َظش٘
ذقٛٛى يششٔػاخ ذصًًٛٛح
ذكانٛف ٔٔجثاخ يُضنٛح
يُاقشاخ ٔذقٛٛى أداء صفٙ
اخرثاس شفٕ٘
اخرثاس ػًهٙ
انًالحظح
انًقاتالخ
انرقٕٚى انشخص ٙنهطانة
يهف اإلَجاص

☒
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

يُبلشبد وركبنٍف ورمٍٍى أداء صفً  :أعجىػٍب

ب -انرٕقٛد

رمٍٍى يششوػبد رصًًٍٍخ يُزصف انفصم انذساعً  :األعجىع انثبيٍ
ايزحبٌ َظشي َهبٌخ انؼبو  :األعجىع انخبيظ ػشش

ج -ذٕصٚغ انذسجاخ

إيرحاٌ َظشٖ
ذقٛٛى يششٔػاخ ذصًًٛٛح
ذكانٛف ٔٔجثاخ يُضنٛح
يُاقشاخ ٔذقٛٛى أداء صفٗ
انًجًٕع انكهٗ

%62
%12
%12
%02
%122

انهٍئخ انمىيٍخ نضًبٌ جىدح انزؼهٍى واالػزًبد

 – 8قائًح انكرة انذساسٛح ٔانًشاجغ :
أ – يزكشاخ

سسٕياخ يُفصهّ ٚرى ذٕصٚؼٓا ذثاػا خالل انفصم انذساسٙ

-----------------------------------------

ب -كرة يهضيح
جـ  -كرة يقرشحح
د -دٔسٚاخ ػهًٛح
أٔ َششاخ  ...انخ

د /يحًذ حًاد ،انرفاصٛم انًؼًاسٚح

اػذاد يجهح ػانى انثُاء يٍ انؼذد  42انٗ انؼذد 62

أسرار انًادج  :د /سائذ سشذ٘ ٕٚاقٛى

انقائى تأػًال سئٛس يجهس انقسى انؼهًٗ  :أ.و.د /سايٛح فٕص٘ ػهٙ

