وصاسج انتؼهُى انؼانٍ
انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انتطثُقُح
انتدًغ انخايظ

ًوىرج سقن""23
خايؼح /أكادًَُح :وصاسج انتؼهُى انؼانٍ
كهُح /يؼهذ :انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انتطثُقُح  -انتدًغ انخايظ
قغى  :عام

ذىصٍف هقشس دساسً 3122/3122
 -2تٍاًاخ الوقشس
الشهض الكىدي5849 :
الرخصص:

 -2هذف الوقشس

اسن الوقشس :هٌظىس هٌذسى

الفشقح /الوسرىي :األونً /انفصم انذساعً انثاٍَ

عذد الىحذاخ الذساسٍح 5 :ساعاخ

عولً 4 :

ًظشي 2 :

دساعح األوضاع وانطشق انًختهفح نشعى انًُظىس انهُذعٍ وأَضا يؼشفح انطانة تطشق سعى
األشكال انهُذعُح انًغتىَح وانًدغًح.

 -4الوسرهذف هي ذذسٌس الوقشس :فى ًهاٌح الوقشس ٌجة اى ٌكىى الطالة قادساً على:
اَ )1زكش أوضاع سعى انًُظىس انهُذعٍ

ا -الوعلىهاخ والوفاهٍن

اَ )2ىضر طشق سعى انًُظىس انهُذعٍ ويذي تأثُشهًا ػهً األعطر انًختهفح.

ب -الوهاساخ الزهٌٍح

بَ )1ىظف انقىاػذ انهُذعُح نشعى انشكال انهُذعُح انًغتىَح وانًدغًح
بَ )6غتُتح االشكال يٍ خالل انًغاقظ انهُذعُح
بَ )3دشٌ يقاسَاخ نتقُُى انًُظىس انهُذعٍ

ج -الوهاساخ الوهٌٍح

جَ )1ىظف انؼالقاخ انثصشَح انفُضَائُح وانهُذعُح
جَ )6حهم انُتائح انثصشَح انفُضَائُح وانهُذعُح
ج )3ينفذ سعى انًُظىس انهُذعٍ نألشكال انهُذعُح انًدغًح وانًغتىَح

اَ )3ششذ أعظ سعى األشكال انهُذعُح انًغتىَح وانًدغًح

دَ )1ؼشض األػًال انهُذعُح تصىسج خُذج

د -الوهاساخ العاهح

د )6يستخدم االدوات الهندسية.

د)3يعد التقارير الالزمة لممراحل المختمفة.

 -5هحرىي الوقشس
ػذد انغاػاخ

يحاضشج

دسوط

انًىضـــــىع
 -6-5انتؼشَف تانًقشس واهذافه واػالو انطالب تُتائح اعتثُاٌ تقُُى انًقشس نهؼاو
انًاضٍ /يفهىو انًُظىس
 - 8-7أوضاع سعى انًُظىس انهُذعٍ

8

6×5

6×7

8

6×5

6×7

7 - :-9طشق سعى انًُظىس انهُذعٍ

56

7×5

7×7

يهُح

وصاسج انتؼهُى انؼانٍ
انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انتطثُقُح
انتدًغ انخايظ

 -8ايتحاٌ يُتصف انفصم انذساعٍ

8

5×5

5×7

 -9سعى انًُظىس انهُذعٍ نألشكال انهُذعُح انًغتىَح

8

5×5

5×7

 -55-54سعى انًُظىس انهُذعٍ نألشكال انهُذعُح انًدغًح

8

6×5

6×7

-57-56تحذَذ انًشاكم وفقا نهًُظىس انهُذعٍ وطشق ػالخها

8

6×5

6×7

-58إخشاء يقاسَاخ نتقُُى انًُظىس انهُذعٍ

8

5×5

5×7

 -59ايتحاٌ َهاَه انفصم انذساعٍ

8

5×5

5×7

 -محاضرات نظرية

 -يشاسَغ تطثُقُح

 -6أسالٍة الرعلٍن والرعلن
 -7أسالٍة الرعلٍن والرعلن
االحرٍاجاخ يحاضشاخ (خالل انغاػاخ انًكتثُح).
روي
للطلثح
الخاصح
 -2ذقىٌن الطالب:

ا -األسالٍة الوسرخذهح

ب -الرىقٍد

ج -ذىصٌع الذسجاخ

-ػصف رهٍُ

 -1تكاليف وواجبات منزليه
 -2امتحان نظرى منتصف لفصل الدراسي
 -3امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني

 -1التقييم ( :)1اسبوعيا
 -2التقييم ( :)2األسبوع ()8
 -3التقييم (:)3األسبوع ()11
 -1تكاليف وواجبات منزليه
 -2امتحان نظرى منتصف لفصل الدراسي
 -3امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني

%22
%22
%02

 -2قائوح الكرة الذساسٍح والوشاجع:

ا -هزكشاخ
ب -كرة هلضهح
ج -كرة هقرشحح
د -دوسٌاخ علوٍح او ًششاخ او
هىاقع اًرشًد.........الخ
أسرار الوادج :م.د/وائل هحوذ كاهل
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