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جبهؼخ  /أكبدَوُخ  :وصاسح الزؼلُن الؼبلٍ
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نوىرج()20
رىصُف هقشس دساعٍ ()0222/0222
 -2ثُبنبد الوقشس
الشهض الكىدٌ:

0620

الزخصص  :عاو

 -2هذف انًمشس

الفشقخ  /الوغزىٌ:

اعن الوقشس :نغاخ

انشاتعح /انفصم انذساسى
انثاَى

ػذد الىحذاد الذساعُخ  :إجوبلً ( )0نظشٌ (  + ) 2ػولٍ ( ) -
أٌ ٌكىٌ انطانة فً َهاٌح انًمشس لادسا عهى أٌ:
اكرساب انًفاهٍى وأساسٍاخ ويصطهحاخ انرخصص تانهغح األجُثٍح واسذثاطها تانًجاالخ
انفٍُح انًخرهفح.

 -3انًسرهذف يٍ ذذسٌس انًمشس :

أٌ ٌكىٌ انطانة فى َهاٌح انًمشس لادساً عهى أٌ :

-3أ) انًعهىياخ
وانًفاهٍى

أ )1يفاهٍى انهغح.
أٌ )2زكش انًصطهحاخ انفٍُح انًخرهفح فً يجال انفُىٌ انرطثٍمٍح.
أٌ )3ششح طشق كراتح انحىاساخ انفٍُح انًخرهفح.

-3ة) الوهبساد
الزهنُخ

بٌ )1ماسٌ تٍٍ انمٍى انفٍُح تانهغح األجُثٍح.
بٌُ )2الش انحىاساخ انهغىٌح انًشذثطح تانفُىٌ انرطثٍمٍح
بٌٍ )3كرة سٍشج راذٍح.

-3جـ) الوهبساد
الوهنُخ الخبصخ
ثبلوقشس :

جٌ )1ىظف لىاعذ انهغح فً كراتح يماالخ وذماسٌش يرخصصح
جٌ )2صٍغ جًم حىاسٌح صحٍحح َحىٌا
جٌ )3طثك انمٍى انفٍُح فً انحىاساخ انهغىٌح

-3د) الوهبساد
الؼبهخ

دٌ )1رًٍض تانمذسج عهى انحىاس وانًُالشح .
دٌ )2رعاوٌ يع صيالئه فى فشٌك انعًم .
دٌ ) 3جًع انًعهىياخ تأسرخذاو شثكح األَرشَد.

 -0هحزىٌ الوقشس

هحزىٌ الوقشس

األعجىع

الوحب
ضشح

ػذد
الغبػبد

الذسط
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إعالو انطالب ترىصٍف انًمشس
-1يفاهٍى انهغح .
 -2كٍفٍح تُاء انجًم انهغىٌح
 -3انًصطهحاخ انفٍُح فً انفُىٌ انرطثٍمٍح
 -4انمٍى انفٍُح فً انحىاساخ انهغىٌح .
اخرثاس يُرصف انفصم انذساسى
 -5انمٍى انفٍُح فً انحىاساخ انهغىٌح .

-6كراتح انحىاساخ انهغىٌح انًشذثطح تانفُىٌ انرطثٍمٍح.
-7صٍاغح جًم حىاسٌح صحٍحح َحىٌا.
 -8كٍفٍح كراتح سٍشج راذٍح.
ايرحاٌ َهاٌح انفصم انذساسى

1
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3,4
5,6
7
8
9
11,11
12,13
14
15
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 )1-5يحاضشاخ
 )2-5يُالشاخ وعشوض ذعهًٍٍح
 -5أعبلُت الزؼلُن والزؼلن  )3-5إجشاء تحىز.
 )4-5ذعهٍى ذعاوَى
 -6أعبلُت الزؼلُن والزؼلن  )2-6إجشاء ثحىس (رفؼُل الغبػبد الوكزجُخ).
للطالة روي القذساد
 )0-6رؼلُن رؼبونٍ ( رقغُن الطالة الً هجوىػبد صغُشح).

الوحذودح

 -2رقىَن الطــالة :
-2أ) األعبلُت
الوغزخذهخ

 -1إيرحاٌ يُرصف انفصم انذساسً.
 -2يُالشاخ وذمٍٍى أداء صفى .
 -3إيرحاٌ َهاٌح انفصم انذساسً .
()8

-2ة) الزىقُذ

-2جـ) رىصَغ
الذسجبد

األسثىع
انرمٍٍى  1ايرحاٌ يُرصف انفصم انذساسً
كم اسثىع
يُالشاخ وذمٍٍى أداء صفى
انرمٍٍى 2
األسثىع ()15
انرمٍٍى  3ايرحاٌ َهاٌح انفصم انذساسً
%11
اعًال انفصم (ذممٍى أداء ذذسٌة عًهً)
% 11
أَىاع أخشي نهرمٍٍى (ذجًٍع يعهىياخ)
%21
ايرحاٌ يُرصف انفصم انذساسً
%61
ايرحاٌ َهاٌح انفصم انذساسً
_______________________________________________
%111
اإلجًانً

 -2قبئوخ الكزت الذساعُخ والوشاجغ :

--

-
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ٍ وصاسح الزؼلُن الؼبل:  أكبدَوُخ/ جبهؼخ
الزجوغ الخبهظ- الوؼهذ الؼبلً للفنىى الزطجُقُخ:  هؼهذ/ كلُخ
 ػبم: قغن

.يزكشج يعرًذج يٍ يجهس انًعهذ

أ) هزكشاد-2

ال َىجذ

ة) كزت هلضهخ-2
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جـ) كزت هقزشحخ-2
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د) دوسَبد ػلوُخ-2
 الخ... أو نششاد
 كريم عبد المطمب القريطى/ د. م:أعزبر الوبدح

