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كهُخ  /يؼهذ  :انًؼهذ انؼبنً نهفُىٌ انزطجُمُخ-انزجًغ انخبيظ
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ًَىرج سلى ( ) 29
رىصُف يمشس دساعٍ()9022/9022
 -2ثُبَبد انًمشس
انشيض انكىدٌ:

4202

انزخصص  :عبو

 -2هدف انًقسز:

اعى انًمشس :دزاسبد وعهوو ثَئَخ

انفشلخ  /انًغزىٌ:
انساثعخ/انفصم اندزاسي انثبَي

ػذد انىدذاد انذساعُخ :إجًبنً (َ( )9ظشٌ (  + ) 2ػًهٍ ( ) ) -
االنًبو ثًدى أهًَخ اندزاسبد وانعهوو انجَئَخ ثوجه عهبو و وزثهل ههد اندزاسهخ ثجهالي ي هبالد
انفُههوٌ اناليجَقَههخ و واالسههالفبدح يههٍ هههرا انً ههبل انصههبو لههي اناللصههي يههٍ انُب َههخ انالصههًًََخ و
وانالكُونوجَخ.

 -3انًسالصدف يٍ دزٍس انًقسز :

أٌ ٍكوٌ انيبنت لي َصبٍخ انًقسز قبدزاً عهي أٌ :

أ َ )2ىظخ أصش انجُئخ كًصذس اعزههبو فً يجبالد انزصًُى ( انفُىٌ انزطجُمُخ).
أ َ )9زكش يجبالد انؼهىو وانذساعبد انجُئُخ.

-3أ) انًعهويبد
وانًفبهَى

أ َ )3ششح األصش انجُئً نًُزجبد انفُىٌ انزطجُمُخ فً انؼصىس (انفشػىًَ –اإلعاليً – انفٍ
انشؼجً) وثؼط انجُئبد انًصشَخ.
أ َ )4غزخشج يٍ انجُئخ أفكبس رصًًُُخ .
أ َ )5ىظخ انؼىايم انًؤصشح ػهً انجُئخ انًذهُخ.

ة َ )2الدظ أصش انجُئخ فً يجبالد انزصًُى .

-3ة) انًهبساد
انزهُُخ

ة ًَُ )9ض ثٍُ يُزجبد انفُىٌ انزطجُمُخ فً انؼصىس انًخزهفخ
ة َ )3الدظ انًؤصشاد انجُئُخ ػهً األَغبٌ.
ة َ )4غزُزج وَززوق يٍ انجُئخ يجًىػبد وػاللبد نىَُخ .

-3جـ) انًهبساد
انًهُُخ انخبصخ

ج َ )2غزكشف أصش انجُئخ فً يجبل انزصًُى ( انزخصص).
ج َ ) 9غزخذو انؼُبصش وانًفشداد انجُئخ نًُزجبد انفُىٌ انزطجُمُخ فً يجبل انزخصص.
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ثبنًمشس :

ج َ )3ؼشض أفكبس رصًًُُخ خبصخ ثبنجُئخ.

-3د) انًهبساد
انؼبيخ

ج َ )4جًغ ثُبَبد ػٍ انؼىايم انًؤصشح انجُئُخ فً انجُئخ انًذهُخ.
دَ )2زًُض ثبنمذسح ػهً انذىاس وانًُبلشخ .
دَ )9زؼبوٌ يغ صيالئه فً فشَك انؼًم .
دَ ) 3جًغ انًؼهىيبد ثأعزخذاو شجكخ األَزشَذ.
يذزىٌ انًمشس
إعالو انيالة ثالوصَف انًقسز

 -4يذزىٌ انًمشس

 -1انالعسف عهي انصدف وانًسالصدف وانًفبهَى
انًعسلَخ وانرهَُخ وانًصَُخ وانًصبزاد انعبيخ –
وانحقوق وانواججبد انلبصخ ثبنيبنت.
 -2عسض عهًَي نًُبذج يجالقخ نًُال بد انفُوٌ
اناليجَقَخ نهعُبصسانجَئخ انًلالهفخ
 -3أثس انجَئخ عهي يُال بد انفُوٌ اناليجَقَخ لي
انعصس انًصسى انقدٍى.
 -4أثس انجَئخ عهي يُال بد انفُوٌ اناليجَقَخ لي
انعصس اإلساليي.
-5أثس انجَئخ عهي يُال بد انفُوٌ اناليجَقَخ لي انفٍ
انجعجي.
اخالجبز يُالصف انفصم اندزسي
 -6عسض عهًَي نًُال بد انفُوٌ اناليجَقَخ نهفٍ
انجعجي.
 -7دزاسخ أثس ثعط انجَئبد انًصسٍخ انًلالهفخعهي
يُال بد انفُوٌ اناليجَقخ
 -8عسض عهًَي ألثس ثعط انجَئبد انًصسٍخعهي
يُال بد انفُوٌ اناليجَقَخ
 -9انًجسوعبد انًس جيخ ثب الَبجبد انجَئخ
ايالحبٌ َصبٍخ انفصم اندزاسي

األعجىع

انًذب
ظشح

ػذد
انغبػبد

2

2

9

2

1

2

3

1

2

4

1

2

5,6

2

4

7

1

2

8

1

2

9

1

2

11

1

2

11,12

2

4

13,14
15

2
2

4
2

 )2-5يذبظشاد
 )9-5يُبلشبد وػشوض رؼهًُُخ
 -5أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى  )3-5إجشاء ثذىس .
)4-5رؼهُى رؼبوًَ
 -6أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى  )2-6إجشاء ثذىس (رفؼُم انغبػبد انًكزجُخ).
نهطالة روي انمذساد
 )9-6رؼهُى رؼبوٍَ ( رمغُى انطالة انً يجًىػبد صغُشح).

انًذذودح

 -2رمىَى انطــالة :

انذسط
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-2أ) األعبنُت
انًغزخذيخ

 -1إيالحبٌ يُالصف انفصم.
 -2يُبقجبد و قََى أداء صفي .
 -3إيالحبٌ َصبٍخ انفصم اندزاسٌ .
()8

-2ة) انزىلُذ

-2جـ) رىصَغ
انذسجبد

األسجوع
انالقََى  1ايالحبٌ يُالصف انفصم اندزاسٌ
كم أسجوع
انالقََى  2يُبقجبد و قََى أداء صفي
األسجوع ()15
انالقََى  3ايالحبٌ َصبٍخ انفصم اندزاسٌ
%11
اعًبل انفصم ( ققَى أداء دزٍت عًهٌ)
% 11
أَواع أخسً نهالقََى ( ًَع يعهويبد)
%21
ايالحبٌ يُالصف انفصم اندزاسٌ
%61
ايالحبٌ َصبٍخ انفصم اندزاسٌ
_______________________________________________
%111
اإلجًبنٌ

 -2لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاجغ :
-2أ) يزكشاد
-2ة) كزت يهضيخ

يركسح يعالًدح يٍ ي هس انًعصد.
ال َىجذ
 .2يذًذ صَُهى  " :دساعبد فً انجُئخ وانفٍ " -انهُئخ انًصشَخ انؼبيخ
نهكزبة – 9009و.

-2جـ) كزت يمزشدخ

-2د) دوسَبد ػهًُخ
أو َششاد  ...انخ
أعزبر انًبدح :و.د /ػالء أدًذ كبيم

 .9أدًذ ودُذ يصطفً  " :اإلسجىَىكُكظ فً انزصًُى نشادخ وسفبهُخ
انجشش " انجضء األول – صُذوق يششوع رطىَش انزؼهُى انؼبنً
9020 - HEEPFو.
 .3ػجذ انُجً أثى انًجذ " اإلسجىَىيُكظ انذذَش " انجضء األول – داس
انكزت انًصشَخ – 9022و.
ال َىجذ

انزبسَخ :

