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 (21ّٔٛشط ضلُ )

 عبِؼخ: إٌّٛف١خ

 و١ٍخ: االلزقبد إٌّضٌٟ 

 ٚاٌّإعغبدلغُ : اداسح إٌّضي 

 ِمطض زضاؼٟ رٛص١ف

 ث١بٔبد اٌّمشس -1

 اٌشِض اٌىٛدٜ : 

EHM2111 

 اعُ اٌّمشس : 

 ئداسح ِٕضي ِزمذَ 

 اٌفشلخ / اٌّغزٜٛ : 

 األٌٚٝ ِبعغز١ش/ األٚي

 اٌزخقـ :

 ئداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد

 

 ػذد اٌٛؽذاد اٌذساع١خ :  ٔظشٜ                 ػٍّٟ         

 

 اٌّمشس :٘ذف  -2

 

 

 

٠ٙذف ئٌٝ دساعخ ِجبدئ ِٚفب١ُ٘ ِٚٙبساد  -1ِمشس اداسح إٌّضي   

رؼش٠ف اٌطبٌت ثأ١ّ٘خ االداسح فٟ ؽئْٛ االعشح ٚرٌه ِٓ   -2دساعخ 

خالي دساعخ ع١ّغ ِٛاسد االعشح فٟ ع١ّغ ِغبالد اٌؾ١بح ، وزٌه 

اٌٙذف ِٓ ػٍُ ئداسح ؽئْٛ االعشح ٘ٛ رفُٙ اٌؾ١بح االعش٠خ ٚأعب١ٌت 

ق اداسح ؽئٛٔٙب ، ٚاالسرمبء ثّغزٜٛ ِؼ١ؾخ أفشاد٘ب وٍّب ٚهش

 أعّٙذ فٟ رطٛس ٚرمذَ اٌّغزّغ.

 اٌّغزٙذف ِٓ رذس٠ظ اٌّمشس: -3

 ثبٔزٙبء اٌّمشس ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدساً ػٍٝ أْ:

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘: - أ

 

 ٠ؾذد اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّقطٍؾبد ٚاٌمٛاػذ األعبع١خ ٌؼٍُ اإلداسح. -1-أ

 اٌّؼبسف األعبع١خ راد اٌقٍخ ثّٛاسد األعشح.٠غزذي ػٍٟ  -2-أ

 ٠ؾشػ أفنً اٌطشق العزخذاَ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ ٚاٌّبد٠خ. -3-أ

 ٠قف اٌّؾىالد ٚاألصِبد االعش٠خ ثأٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ. -4-أ

 ٠ؾشػ اٌّشاؽً اٌؼ١ٍّخ الرخبر اٌمشاس. -5-أ
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 ٠خزبس اٌّؼبسف األعبع١خ راد اٌقٍخ ثبٌم١ُ ٚ اٌّغز٠ٛبد.  -6-أ

 ٠ؼذد األ٘ذاف ٚأٔٛاػٙب ٚ ا١ّ٘خ رؾذ٠ذ اٌٙذف. -7-أ

 رم١١ُ(.-رٕف١ز-رٕظ١ُ-٠ؾشػ ِشاؽً اٌؼ١ٍّخ االداس٠خ ) رخط١و -8-أ

 ١ّ٠ض اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ ئداسح ؽئْٛ إٌّضي. -9-أ

 اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ : - ة

 

 

 

 ٠ؾًٍ اٌّشاؽً اٌؼ١ٍّخ الرخبر اٌمشاس. -1-ة

٠شثو ث١ٓ رأص١ش اٌم١ُ ٚ اٌّغز٠ٛبد ٚث١ٓ رؾذ٠ذ األ٘ذاف  -2-ة

 اٌّشغٛثٗ.

 ٠قٕف اٌطشق اٌؾذ٠ضخ ٌٍزغٍت ػٍٝ اٌّؾىالد. –3–ة

٠شاعغ أعجبة اٌؾؼٛس ثبٌزؼت ٚاٌّؾبوً اٌّزؼٍمخ ثأداء  -4-ة

 األػّبي إٌّض١ٌخ.

٠ٛاصْ ث١ٓ ِمذاس اٌطبلخ اٌّغزٍٙىخ فٟ أداء اٌؼًّ ثبخزالف  -5-ة

 هج١ؼخ اٌمبئُ ثبٌؼًّ. أٛػٗ ٚ ث١ٓ

٠ؼ١ذ ثٕبء اٌّٙبساد اٌزٟ رغبػذح ػٍٝ رؼظ١ُ االعزفبدح ِٓ   –6–ة

 ئداسح اٌٛلذ.

٠مبسْ ث١ٓ اٌؼشك ٚاٌطٍت ٚفمب ٌٍغٍغ اٌزٟ رف١ذ ٚرإصش ػٍٝ  -7-ة

 ١ِضا١ٔزٙب اٌّب١ٌخ. 

 ٠مزشػ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ اداسح إٌّضي. -8-ة

اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ اٌخبفخ -عـ

 ثبٌّمشس:

 ٠طجك رؾذ٠ذ اٌٙذف اٌزٞ ٠غؼٝ اٌٝ رؾم١مٗ. -1-ط

٠ٕظُ ِشاؽً اٌؼ١ٍّخ االداس٠خ فٟ عج١ً رؾم١ك اال٘ذاف  -2-ط

 إٌّؾٛدح

٠جش٘ٓ ػٍٝ ئػذاد اٌخطو ٚرٕف١ز٘ب ٚرم١١ّٙب ف١ّب ٠زؼٍك  –3–ط

 .ثبٌّٛالف اٌؾ١بر١خ ا١ِٛ١ٌخ ٌألعشح

 ٠جٕٟ ّٔٛرط ٠ٛمؼ ف١ٗ و١ف١خ ٚمغ ١ِضا١ٔخ ِب١ٌخ ٌألعشح. -4-ط 

 ٠نجو ئداسح ٚرؾ١ًٍ ٚلذ أفشاد األعشح. -5-ط

٠غ١ش األعب١ٌت اٌشع١ّخ فٟ دساعخ اٌٛلذ ٚاٌغٙذ اٌّغزغشق  -6-ط
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 فٟ أداء األػّبي إٌّض١ٌخ.

٠غزخذَ األٚمبع اٌقؾ١ؾخ ٚاٌزّبس٠ٓ اٌالصِخ ٌٍزغٍت ػٍٝ  -7-ط

 أٔٛاع اٌزؼت اٌّخزٍفخ ٌٍمبئُ ثبٌؼًّ.

 ي إٌّض١ٌخ.٠ٕفز لٛاػذ اٌزجغ١و فٟ أداء األػّب -8-ط

٠ٕٛع فٟ أعظ ِٚجبدئ ػٍُ اإلداسح ٚر١ّٕخ ِٛاسد األعشح  -9-ط

ٚلٛاػذ رجغ١و األػّبي إٌّض١ٌخ ٚاألعبع١خ ٌزٛفش اٌٛلذ ٚاٌغٙذ 

ٌٍزغٍت ػٍٝ اٌّؾىالد اٌغغ١ّخ ٚاٌقؾ١خ ٚإٌف١غخ ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ 

 رقبؽت رٍه األػّبي ٚاٌّغئ١ٌٛبد. 

 ساد اٌغ١ٍّخ ٌؾً اٌّؾىالد اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب.٠جبدس ثبٌمشا -1–د اٌّٙبساد اٌؼبِخ: - د

٠غبػذ االخش٠ٓ فٟ رؾذ٠ذ اٌٙذف ٚاػذاد اٌخطو ٚرٕف١ز٘ب  -2-د

 ٚرم١١ّٙب ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّٛالف اٌؾ١بر١خ ا١ِٛ١ٌخ ٌألعشح

٠ُؾبسن ا٢خش٠ٓ أعظ ٚرطج١مبد رجغ١و األػّبي فٟ ِغبي  -3-د

 ػٍّٗ.

اٌزجغ١و ٌٍزغٍت ٠ٕبلؼ االخش٠ٓ ثبٌزفى١ش االثزىبسٞ فٟ ِغبي  -4-د

 ػٍٝ اٌّؾىالد اٌّزؼٍمخ ثأٔٛاع اٌزؼت.

 .ثشٚػ اٌفش٠ك ٠ذ٠ش -5-د

 ٠َزبثغ ثطش٠مخ فؼبٌخ ِغ ا٢خش٠ٓ. -6 -د

٠غبُ٘ ثبٌزفى١ش االثزىبس فٟ ؽً اٌّؾىالد اٌزٟ رٛاعُٙٙ أصٕبء  -7-د

 اٌزٕف١ز.

 ٠ؾىُ ثطش٠مخ ِٕظّخ رٛاوت اٌزمذَ اٌؼٍّٟ فٟ ِغبي اٌزخقـ.  -8-د

 األؼجٛع األٚي ِؾزٜٛ اٌّمشس: -4

ٚاٌزؼش٠ف ثبٌّٕٙظ ٚرؾذ٠ذ  ئداسح إٌّضي ٚاإلداسح اٌؼ١ٍّخِمذِخ ػٓ  -

 اٌىزبة اٌزٞ ٠زُ اٌزذس٠ظ ِٕٗ.

 اٌزؼش٠ف ثبٌّمشس ٚثخطخ اٌؼًّ اٌزطج١م١خ. -

 األؼجٛع اٌضبٟٔ
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 .ربثغ ئداسح إٌّضي ِٚشاؽً اإلداسح اٌؼ١ٍّخ -

 .ِب ١٘خ ئداسح ؽئْٛ إٌّضي -

 .ئداسح إٌّضي ٚاٌزطٛس االعزّبػٟ ِٚزغ١شاد اٌؼقش -

 األؼجٛع اٌضبٌش

 اٌّشاؽً  اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ اإلداس٠خ ٚرطج١مبرٗ. -

 

 األؼجٛع اٌطاثغ

و١ف١خ ئداسح اٌٛلذ ٌقبٌؼ ؽئْٛ األعشح ٚئداسح  ا٠ٌٌٛٛبد ٚفمب  --

 ٌٍّٙبساد اٌؾ١بر١خ.

 األؼجٛع اٌربِػ

بفشح ، رغ١ش اٌّفب١ُ٘ اٌغٍٛو١بد ٚاٌّّبسعبد اٌخبهئخ اٌّؼ -

 اٌخبهئخ.

 األؼجٛع اٌؽبزغ

ئداسح ِٛاسد األعشح فٟ مٛء ِؼب١٠ش األ٠ٌٛٚبد ٚرغ٠ٛف اٌّٛالف  -

 ٚرطج١مبد ِخزٍفخ .

 األؼجٛع اٌؽبثغ 

 .رؾ١ًٍ اٌٛلذ ِٚن١ؼبد اٌٛلذ -

 األؼجٛع اٌضبِٓ

 اِزؾبْ أػّبي عٕخ رؾش٠شٞ.

 األؼجٛع اٌزبؼغ 

 اٌّمجٌٛخ  . ِمبسٔبد عٛدح اٌمشاس ٚاٌمشاساد  -

 األؼجٛع اٌؼبشط 

 .ئداسح عذاسح سثخ االعشح ٌؾئٛٔٙب ٚرطج١مبرٙب  -
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 االؼجٛع اٌضبٟٔ ػشط – األؼجٛع اٌحبزٞ ػشط

 رطج١مبد ػٍٟ اٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ.

 االؼجٛع اٌطاثغ ػشط -ػشط ٌشاألؼجٛع اٌضب 

ـ  رطج١مبد ٌٍغٍٛو١بد ٚاٌّّبسعبد اٌخبهئخ اٌّؼبفشح فٟ ؽ١بح  

 االعشح.

 

ٚاٌزؼ١ٍُ اٌٙغ١ٓ ػٓ هش٠ك إٌّقبد  ِؾبمشاد ٔظش٠خ -1-5 أؼب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ-5

 .االٌىزش١ٔٚخ

 رطج١مبد ػ١ٍّخ. -5-2

 ـ إٌّبلؾخ ٚاٌؾٛاس. 5-3

 ٔذٚح / ٚسؽخ ػًّ. -5-4

 .PowerPoint Software اٌؼشك ِٓ خالي  -5-5

 اٌزذس٠جبد ٚاٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ.-5-6

 اٌٛاعجبد. -5-7

 ش األعجٛػ١خ.اٌزمبس٠-5-8

أؼب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -6

 ٌٍطالة شٚٞ اٌمسضاد اٌّحسٚزح

 ال ٠ٛعذ

 

 رم٠ُٛ اٌطـــالة :   -7

 

 األعب١ٌت اٌّغزخذِخ - أ

 

 

اِزؾبْ أػّبي عٕخ ٌٍغضء إٌظشٞ   ٌزم١١ُ ثؼل اٌّٙبساد  –1–أ

 اٌّؼشف١خ ٚاٌز١ٕ٘خ اٌزٟ اوزغجٙب اٌطبٌت.

ٌزم١١ُ ثؼل اٌّٙبساد اِزؾبْ أػّبي عٕخ ٌٍغضء اٌزطج١مٟ  –2–أ

 ا١ٌّٕٙخ ٚاٌؼ١ٍّخ اٌزٟ اوزغجٙب اٌطبٌت.

رم١١ُ اٌزمبس٠ش ٌزم١١ُ ثؼل اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌؼ١ٍّخ اٌزٟ  –3–أ
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 اوزغجٛ٘ب اٌطالة ِٓ خالي رغ١ّؼُٙ ٌٍّؼٍِٛبد ِٕٚبلؾزٙب.

اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌؼبَ ٔظشٞ ٌزم١١ُ اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ ٚاٌز١ٕ٘خ  –4–أ

 اٌزٟ اوزغجٙب اٌطبٌت.

 اٌزٛل١ذ - ة

 

 اٌزم١ُ األٚي            األعجٛع اٌغبثغ

 اٌزم١ُ اٌضبٟٔ           األعجٛع اٌضبٌش ػؾش

 %22أػّبي عٕخ                     رٛص٠غ اٌذسعبد -عـ

 اِزؾبْ رطج١مٟ                  ـــــــــــــــــ

 %82اِزؾبْ رؾش٠شٞ               

 %122اٌّغّٛع                     

 لبئّخ اٌىزت اٌسضاؼ١خ ٚاٌّطاعغ : -8

 ------------ ِزوشاد - أ

ـ   وزت ٍِضِخ - ة
 

: دلٌلن لألدارة العلمٌة للشئون المنزلٌة ، 2113نعمة رلبان 

دار السماحة االسكندرٌة .
  

( : التخطٌط 1985درٌة أمٌن ) إحسان أحمد البملى &.1 وزت ِمزشؽخ -عـ

واإلدارة فً االلتصاد المنزلً ، مكتبة األنجلو المصرٌة 

 ،الماهرة.

: دلٌلن لألدارة العلمٌة للشئون المنزلٌة 2113ـ   نعمة رلبان  2

 ، دار السماحة االسكندرٌة . 

( : اإلدارة ومتغٌرات العصر بٌن 2111.زٌنب دمحم حمً )3

 عٌن شمس ، الماهرة . النظرٌة والتطبٌك ، مكتبة

دٚس٠بد ػ١ٍّخ أٚ  -د

 ٔؾشاد ... ئٌخ
Periodicals, web sites.. etc. 

 ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ : أ.ز/ ضث١غ ػٍٝ ٔٛفً   اؼُ أؼزبش اٌّبزح:   ا.َ.ز/ أ١ِطح حؽبْ زٚاَ    

1212- 1212 
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 ِصفٛفبد اٌّمطض
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 أ(11ّٔٛرط سلُ ) 

 

      عبِؼخ: إٌّٛف١خ   

 و١ٍخ: االلزقبد إٌّضٌٟ

 لغُ: اداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد

 ِقفٛفخ اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد اٌّغزٙذفخ ( أ)

 ِؾز٠ٛبد اٌّمشس
أعجٛع 

 اٌذساعخ

اٌّؼبسف 

 اٌشئ١غخ

ِٙبسا

د 

 ر١ٕ٘خ

ِٙبساد 

 ١ِٕٙخ
 ِٙبساد ػبِخ

 ِفشداد إٌّٙظ إٌظشٞ: 

 ئداسح إٌّضي ٚاإلداسح اٌؼ١ٍّخِمذِخ ػٓ 

ٚاٌزؼش٠ف ثبٌّٕٙظ ٚرؾذ٠ذ اٌىزبة اٌزٞ ٠زُ 

 اٌزذس٠ظ ِٕٗ.

اٌزؼش٠ف ثبٌّمشس ٚثخطخ اٌؼًّ  -

 اٌزطج١م١خ.

----- 2-، أ1-أ األٚي

-- 

   6-، د 5-د --------

 :ِفشداد إٌّٙظ إٌظشٞ

 ربثغ: ئداسح إٌّضي ٚاإلداسح اٌؼ١ٍّخ: 

 ِب ٟ٘ ئداسح إٌّضي. -

 ئداسح إٌّضي ٚاٌزطٛس االعزّبػٟ -

 ،2-،أ1-أ اٌضبٟٔ 

 5-أ

-ة

1 ،

-ة

3، 

 

،  6-، د5-، د 2-د ، 2-، ط1-ط

 8-، د7-د

 ِفشداد إٌّٙظ إٌظشٞ: 

 ِشاؽً اٌؼ١ٍّخ اإلداس٠خ.

و١ف١خ ئداسح اٌٛلذ ٌقبٌؼ ؽئْٛ األعشح 

 ٚئداسح اٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ

 ،2-،أ1-أ اٌضبٌش

-، أ4-،أ3-أ

-، أ7-، أ6-،أ5

8 

 1-ة

-، ة

2 ،

 6-ة

، 2-، ط1-ط

، 5-، ط3-ط

 6-ط

،  3-، د2-، د 1-د

-، د6-، د 5-، د4-د

  8-، د7

 ئداسح ِٕضي ِزمذَ ِغّٝ اٌّمشس

  EHM2111 وٛد اٌّمشس 
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و١ف١خ ئداسح  -ِفشداد إٌّٙظ إٌظشٞ: 

اٌٛلذ ٌقبٌؼ ؽئْٛ األعشح ٚئداسح  

 ا٠ٌٌٛٛبد ٚفمب ٌٍّٙبساد اٌؾ١بر١خ 

،  5-، د2-، د 1-د  1-ط 3-ة 9-، أ 4-أ اٌشاثغ

  8-، د 7-، د6-د

اٌغٍٛو١بد  -إٌظشٞ: ِفشداد إٌّٙظ 

ٚاٌّّبسعبد اٌخبهئخ اٌّؼبفشح ، رغ١ش 

 اٌّفب١ُ٘ اٌخبهئخ..

 ،2-،أ1-أ اٌخبِظ

، 5-، أ4-،أ3-أ

 8-أ

 1-ة

-، ة

3  

،  5-، د2-، د 1-د  1-ط

  8-، د7-، د6د.

ئداسح ِٛاسد  ِفشداد إٌّٙظ إٌظشٞ:

األعشح فٟ مٛء ِؼب١٠ش األ٠ٌٛٚبد 

 ٚرغ٠ٛف اٌّٛالف ٚرطج١مبد ِخزٍفخ .

،  3-، د 2، د. 1-د  1-ط 5-ة 9-أ ٌغبدطا

،  6-، د 5-،  د 4-د

  8-، د 7-د

 ِفشداد إٌّٙظ إٌظشٞ:

 .رؾ١ًٍ اٌٛلذ ِٚن١ؼبد اٌٛلذ 

 ،2-،أ1-أ اٌغبثغ

، 5-، أ4-،أ3-أ

 9-، أ7-أ

-ة

3 ،

 4-ة

-، ة

5 ،

 6-ة

 5-، ط 2-ط

-، ط 6-، ط

، 8-، ط7

 9-ط

،  3-، د 2-، د 1-د

،  6-، د 5-، د4-د

  8-، د 7-د

ِفشداد إٌّٙظ إٌظشٞ: اِزؾبْ أػّبي 

 عٕخ.

 اٌضبِٓ

-، أ5-، أ 3-أ

 9-، أ8

-ة

1 ،

-ة

2 ،

 3-ة

،  7-، د4-، د 1-د 2-، ط 1-ط

  8-د

 ِفشداد إٌّٙظ إٌظشٞ:

 ِمبسٔبد عٛدح اٌمشاس ٚاٌمشاساد اٌّمجٌٛخ.

، 3-، أ2-، أ1-أ اٌزبعغ

، 7-، أ5-، أ4-أ

 9-، أ8-أ

-ة

1 ،

-ة

3 ،

-ة

7 ،

 8-ة

، 2-، ط1-ط

 ،4-ط، 3-ط

-، د6-،  د2-، د1-د

 8-، د7

-ة، 3-، أ2-، أ1-أاألعجٛع  ِفشداد إٌّٙظ إٌظشٞ:

1 ،

 8-، د6-، د1-د، 2-، ط1-ط
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ئداسح عذاسح سثخ االعشح ٌؾئٛٔٙب 

 ٚرطج١مبرٗ

-ة 8-، أ7-، أ5-أ اٌؼبؽش

3 ،

 7-ة

 4-ط

 ِفشداد إٌّٙظ إٌظشٞ:

 اٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ.

األعجٛع 

اٌؾبدٞ 

 -ػؾش

االعجٛع 

 ػؾش اٌضبٟٔ

، 3-، ط1-ط 6-ة 2-، أ1-أ

 9-ط

 8-، د7-، د6-د

 ِفشداد إٌّٙظ إٌظشٞ:

رطج١مبد ٌٍغٍٛو١بد ٚاٌّّبسعبد اٌخبهئخ 

 اٌّؼبفشح فٟ ؽ١بح االعشح

األعجٛع 

 ٌشاٌضب

 -ػؾش

االعجٛع 

 اٌشاثغ ػؾش

-، أ3-، أ1-أ

 8-، أ6-،أ5

-ة

1 ،

-ة

3 ،

 7-ة

، 2-، ط1-ط

 3-ط

-، د6-، د5-، د1-د

 8-، د7

 ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ : أ.ز/ ضث١غ ػٍٝ ٔٛفًزح:   ا.َ.ز/ أ١ِطح حؽبْ زٚاَ  اٌّباؼُ أؼزبش 

1212- 1212  
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 أ(     11ّٔٛرط سلُ )ّٕٛف١خ                        عبِؼخ : اٌ  

 و١ٍخ: االلزقبد إٌّضٌٟ

 ٚاٌّإعغبدلغُ: اداسح إٌّضي 

 ِقفٛفخ أعب١ٌت اٌزؼٍُ ( ة)

 ِٙبساد ر١ٕ٘خ اٌّؼبسف اٌشئ١غخ اعب١ٌت اٌزؼٍُ
ِٙبساد 

 ١ِٕٙخ
 ِٙبساد ػبِخ

ِؾبمشاد 

ٚاٌزؼ١ٍُ  ٔظش٠خ

اٌٙغ١ٓ ػٓ 

هش٠ك إٌّقبد 

 .االٌىزش١ٔٚخ

 

 4،أ.3،أ.2،أ.1أ.

 9،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.

 4،ة.3،ة.2،ة.1ة.

 7،ة.6،ة.5،ة.

،  3، د. 2، د. 1د.  2، ط. 1ط.

،  6، د. 5، د. 4د.

  8،د. 7د.

 4،أ.3،أ.2،أ.1أ. رطج١مبد ػ١ٍّخ

 9،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.

 2، ط. 1ط. 9،ة.8ة.

 3، ط.

،  3، د. 2، د. 1د.

،  6، د. 5، د. 4د.

  8،د. 7د.

 ،6،أ.5،أ.4،أ. 3أ. ٔذٚح/ٚسؽخ ػًّ

 9،أ.8،أ.7أ.

 2، ط. 1ط. 7،ة.4،ة. 3ة.

 3، ط.

،  3، د. 2، د. 1د.

،  6، د. 5، د. 4د.

  8،د. 7د.

 4،ة.3،ة.2،ة.1ة. 4،أ. 3، أ. 2، أ. 1أ. إٌّبلؾخ ٚاٌؾٛاس

 7،ة.6،ة.5،ة.

،  3، د. 2، د. 1د. -----------

،  6، د. 5، د. 4د.

  8،د. 7د.

اٌزذس٠جبد 

ٚاٌزطج١مبد 

 اٌؼ١ٍّخ.

 4،أ.3،أ.2،أ.1أ.

 9،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.

 4،ة.3،ة.2،ة.1ة.

 7،ة.6،ة.5،ة.

  

 اؼُ أؼزبش اٌّبزح:   ا.َ.ز/ أ١ِطح حؽبْ زٚاَ    

 ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ : أ.ز/ ضث١غ ػٍٝ ٔٛفً

1212- 121 
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 أ(     11عبِؼخ: إٌّٛف١خ                          ّٔٛرط سلُ )

 و١ٍخ : االلزقبد إٌّضٌٟ

 لغُ : اداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد 

 ِقفٛفخ اعب١ٌت اٌزم١١ُ ( ط)

 ِٙبساد ػبِخ ِٙبساد ١ِٕٙخ ِٙبساد ر١ٕ٘خ اٌّؼبسف اٌشئ١غخ اعب١ٌت اٌزم١١ُ

اِزؾبْ أػّبي 

 اٌغٕخ إٌظشٞ

 4،أ.3،أ.2،أ.1أ.

 9،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.

،  2، ة. 1ة.

 3ة.
،  2، ط. 1ط.

 3ط.

،  3، د. 2، د. 1د.

،  6، د. 5، د. 4د.

  8،د. 7د.

اِزؾبْ أػّبي 

اٌغٕخ 

 اٌزطج١مٟ

،  3، د. 2، د. 1د. ---------- 3،ة.2،ة.1ة. 4،أ. 2، أ. 1أ.

،  6، د. 5، د. 4د.

  8،د. 7د.

 رم١١ُ اٌزمبس٠ش

،  3، د. 2، د. 1د.  1ط. 7،ة.6ة.  9،أ.6أ.

،  6، د. 5، د. 4د.

  8،د. 7د.

االِزؾبْ 

 إٌظشٞ

 4،أ.3،أ.2،أ.1أ.

 9،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.

3،ة.2،ة.1ة.

 4،ة.

،ة.6،ة.5،ة.

7 

  6د. -----------

 اؼُ أؼزبش اٌّبزح:   ا.َ.ز/ أ١ِطح حؽبْ زٚاَ    

 ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ : أ.ز/ ضث١غ ػٍٝ ٔٛفً

1212- 1212 

 

 

 

 

 ئداسح ِٕضي ِزمذَ ِغّٝ اٌّمشس
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 (21ّٔٛشط ضلُ )

 عبِؼخ إٌّٛف١خ

 و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ

 لغُ  ئداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد      

 ِمطض زضاؼٟ رٛص١ف
 ث١بٔبد اٌّمشس -1

اٌشِض اٌىٛدٜ : 

EHM2114(4) 

:  ٔجبربد اٌع٠ٕخ اعُ اٌّمشس :  

 ٚاٌزٕؽ١ك
 أولىىماجدتوراٌفشلخ / اٌّغزٜٛ : 

 اٌفقً اٌذساعٟ األٚي–

اٌزخقـ :ئداسح إٌّضي 

 ٚاٌّإعغبد

 ػذد اٌٛؽذاد اٌذساع١خ :  ٔظشٞ                 ػٍّٟ         

 

 ٘ذف  -2

 اٌّمشس :

 

 

 

 

أٚال: ر١ّٕٗ لذساد اٌطٍجخ ٚاٌطبٌجبد ٌق١بغخ اٌؾ١ض اٌذاخٍٟ ٌٍّغىٓ ٚرٛظ١ف اٌض٘ٛس 

ٚاٌؾذائك إٌّض١ٌخ فٟ فٕغ ث١ئخ ِٕؾطخ ٚ٘بدئخ ِٚغبٌّخ ِٚش٠ؾخ ؽغت إٌؾبه 

 اٌّّبسط فٟ اٌّىبْ .

رغ١ًّ إٌّضي ثمذس سف١غ ِٓ اٌزٚق ٚاٌفٓ ٚاٌغّبي ٚر١ٙئخ عٛ ِٓ اٌجٙغخ ٚاٌغؼبدح صب١ٔب: 

ٌمنبء أٚلبد اٌفشاؽ ِغ ِشاػبح إٌبؽ١خ اٌٛظ١ف١خ ٚاٌغّب١ٌخ. ِٓ خالي  دساعخ ِجبدئ 

ٚأعظ رخط١و  ٚرٕغ١ك ٔجبربد اٌض٠ٕخ ٚاٌض٘ٛس ٚرق١ُّ اٌؾذ٠مخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍّٕضي 

لزٙب ثبٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ ِٓ خالي دساعخ ػٕبفش ٚاٌخبسع١خ اٌّشرجطخ ثبٌّجٕٝ  ٚػال

اٌؾذ٠مخ إٌّض١ٌخ ٚو١ف١خ اعزخذاِٙب فٟ اٌزق١ُّ ٚدساعخ ٔجزح ربس٠خ١خ ػٓ رق١ُّ اٌؾذ٠مخ 

ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصشح ػٍٝ رق١ّّٙب ٚدساعخ اٌفشاؽ ٚخقبئقٗ ِٚىٛٔبرٗ ٚدساعخ أٔٛاع 

خالي ِؾشٚع  اٌّغطؾبد اٌخنشاء ِٚؼب١٠ش ٚأعظ اٌزق١ُّ رجؼب ٌٍٛظ١فخ ٚرٌه ِٓ

 رطج١مٟ ٌؾذ٠مخ ِٕض١ٌخ رؾزٜٛ ػٍٝ صساػخ ٔجبربد اٌض٠ٕخ ٚاٌّطجخ.

 : ثبٔزٙبء اٌّمشس ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدس ػٍٝ أْاٌّغزٙذف ِٓ رذس٠ظ اٌّمشس -3

اٌّؼٍِٛبد  - د

 ٚاٌّفب١ُ٘:

 

 

 

 

 

 

 

 

1 يذخح شخؽ تشديق زهػر القصف -أ  
يرف نباتات الديشة بصخؽ مختمفة في تجسيل السباني وإصالح عيػبها البشائية  -2 -أ   

يحػل قدػة وجسػد مػاد البشاء بالخزخة والحيػية والشزخة واأللػان الصبيعية والخوائح العصخية -3-أ  
يحكخ مفهػم الحجيقة السشدلية وأنػاعها وخرائرها ومجاالت زراعتها- 4-أ  
ئق تبعا لسمكيتها وحق االنتفاع بها والحجائق حدب الغخض مغ انذائهايسيد بيغ الحجا -5-أ  
يحجد فػائج الحجيقة السشدلية وأهسيتها -6-أ  
يرف شخوط انذاء حجيقة السشدل ومعػقات إنذائها -7-أ  
يذخح الخصػات التسهيجية إلنذاء الحجيقة السشدلية -8-أ  

2 2 
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يرف معاييخ وأسذ ترسيع وتخصيط حجيقة السشدل -9-أ  
يسيد بيغ أنػاع التخصيط والتشديق لمحجائق السشدلية مغ حيث الشطام والتخصيط الصبيعي وبيغ  -01-أ

 الشطام والتخصيط الهشجسي
يمخز الذخوط العامة لمتخصيط والتشديق لمحجائق السشدلية مغ حيث: السشاضخ الصبيعية الخارجية  -00-أ

 -والسالئسة والسػائسة -والتخابط وااللتحام -التشػيعو  -والتػافق واالتدان -والتخصيط والتشفيح -والجاخمية
 والتبايغ واالندجام المػني

 

 

 

اٌّٙبساد  - س

 اٌز١ٕ٘خ :

 

 

 

 

 

 

 

. يبتكخ أساسيات ترسيع الحجيقة السشدلية وتتزسغ عشاصخ الترسيع ونطع الترسيع ومبادغ 0ب.
والكتمة.الترسيع وتصبيقها البتكار تراميع باستخجام الشقصة والخط والذكل   

. يبتكخ التعبيخ عغ ترسيع السدكغ والحجيقة .2ب.  

. يحمل تشفيح مذخوع لسخصط حجيقة مشدلية ويذسل : مدقط أفقي لصابق األرضي لمحجيقة 3ب.  

. يقتخح الػسائط االلكتخونية في العخض.4ب.  

        . يكتب مػضػعات التصػيخ الػاقع في محاور السقخر .5ب.

كتخونية السعشية بسجال التخرز .يخاجع السػاقع اإلل6ب.  

ألعسال سابقة.  . يقارن بيغ وسائل تػضيحية7ب.  

. يحمل أهجاؼ السقخر .8ب.  

. يجسع مخخجات السقخر مغ أساليب اإلخخاج السختمفة إلضهار الفكخة الترسيسية لمسذخوع .9ب.  

–باستيل  -جػاش  – . يبتكخ مهارات اإلخخاج المػني باستخجام أساليب مختمفة ) ألػان مائية01ب. 
 (رصاص

اٌّٙبساد  -عـ

ا١ٌّٕٙخ اٌخبفخ 

 ثبٌّمشس :

. يشفح  بحث عسمي 0ج.  

٠طجك خطٛاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ رٕف١ز ثؾضٗ.2ج.  
. يخسع نسػذج مثالي لسذخوع تصبيقي3ج .    

اٌّٙبساد  - ر

 اٌؼبِخ
 الحجيث. يتحقق لسدة جسالية لمسدكغ بتشديق الدهػر ليكػن مالئسا لستصمبات العرخ 0د.

٠غزخٍـ لذساد اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ ٌؼًّ أثؾبس ػ١ٍّخ ١ِٚذا١ٔخ فٟ ِغبي ص٠ٕخ ٚرٕغ١ك  .2د.

 اٌض٘ٛس 

ص٠ٕخ ٌإلٌّبَ ثبٌجؾٛس اٌّزؼٍمخ ثّغبي  ٠ؾبسن ٚعبئً االرقبي اٌفؼبي ِغ االٔزشٔذ .3د.

 ٚرٕغ١ك اٌض٘ٛس
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ِؾزٜٛ  -4

 اٌّمشس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبهع األول
 اٌزؾذس ػٓ األدٚاد اٌالصِخ ٌٍزطج١ك –اٌزؼشف ػٍٝ أ٘ذاف اٌّبدح -مفردات المقرر النظري: 

 اٌزؼشف ػٍٝ أ٘ذاف اٌّبدح اٌؼٍّٟ -مفردات المقرر العملً: 

 دساعخ ٌّمب١٠ظ اٌشعُ ثطش٠مخ اٌّغطشح اٌّذسعخ   -

 رٛم١ؼ ٚػًّ ِم١بط اٌشعُ  ٌّغىٓ ٚؽذ٠مخ  -

 رٛم١ؼ اٌزؾج١ش ثبٌمٍُ اٌشث١ذٚ -

 األسبهع الثاني 

 ص٘ٛس اٌمطف -ؽذائك اٌزٕغ١ك اٌذاخٍٟ(  -إٌّض١ٌخ رؼبس٠ف )اٌؾذ٠مخ - - مفردات المقرر النظري:
 ػٛاًِ ٠غت ِشاػبرٙب ػٕذ اٌمطف -
 ِؼبِالد ِب ثؼذ اٌمطف -
أداٚد اٌمطغ  -اٌّضجزبد -اٌّبء -أٚأٟ اٌزٕغ١ك -اٌض٘ٛس -ِغزٍضِبد رٕغ١ك ص٘ٛس اٌمطف :إٌّغك -

دسعٗ اٌؾشاسح  -دسعٗ اٌؾشاسح إٌّبعجخ -اٌنٛء -اٌّىبْ -اٌّٛاد اٌّغبػذح -اٌّٛاد اٌّبٌئخ -ٚاٌزؾى١ً
 إٌّبعجخ -إٌّبعجخ

 ئهبٌخ ػّش األص٘بس اٌّمطٛفخ  -

  رٛافك هشق رٕغ١ك األص٘بس -

اٌّؾشٚع اٌزٕف١زٞ : سعُ اٌّغمو األفمٟ  -صساػخ ثؼل إٌجبربد إٌّض١ٌخ  مفردات المقرر العملً:

 ( ٚاٌزؾج١ش ثمٍُ اٌشث١ذٚ .50: 1ٌؾذ٠مخ ِٕض١ٌخ ثّم١بط اٌشعُ ) 

 األسبهع الثالث
 ِذاسط رٕغ١ك اٌض٘ٛس– مفردات المقرر النظري:

 ؽش( -ا٠ىبث١بٔب -اٌّٛس٠جبٔب -إٌبع١ش -اٌغ١ىب أٚ اٌؾٛوب -أٚال ا١ٌبثب١ٔخ )اٌش٠ىب

 ارفبق اٌّذاسط ا١ٌبثب١ٔخ فٟ ثؼل اٌمٛاػذ األعبع١خ-

 أُ٘ ِب ١ّ٠ض اٌزٕغ١ك ا١ٌبثبٟٔ -

 اٌّذاسط اٌغشث١خ اٌؾذ٠ضخ -

رٕف١ز ثؼل ِذاسط دساعخ اٌّغبؽبد ٚاٌفشاغبد اٌّزٛاعذح فٟ اٌّغىٓ   - مفردات المقرر العملً:

ٚاٌؾذ٠مخ ٚرؾًّ : اٌّّشاد اٌشئ١غ١خ ٚاٌفشػ١خ ٚدساعخ اٌؾذ٠مخ األِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ ِٚب ٠غت ِشاػبرٗ فٟ 

 (50: 1اٌزٕغ١ك  ثّم١بط اٌشعُ ) 

 األسبهع الخابع
 ٔجبربد اٌض٠ٕخ ٚهشق سػب٠زٗ - مفردات المقرر النظري:

 ب٠خ إٌجبربد ػٕذ ؽشائٙبٚل -

أٔٛاع رشثخ  -اخز١بس أٚأٟ اٌضساػخ -و١ف١خ فؾـ إٌجبربد -ٔقبئؼ ػٕذ ؽشاء إٌجبربد)اخز١بس إٌجبربد -

   سٞ ٔجبربد اٌض٠ٕخ ( -ٔجبربد اٌض٠ٕخ

 دساعخ اٌّغبؽبد ٚاٌفشاغبد ثبٌؾذ٠مخ  - مفردات المقرر العملً:

 .وتحجيج نػعها ورسع قصع األثاث الالزمة لمحجيقةاألشجار واالزهار سعُ ِغبلو أفم١خ  ٌجؼل  -

  اٌطشق اٌّخزٍفخ ٌزشر١ت األصبس ِٚب ٠غت ِشاػبرٗ فٟ اٌزٕغ١ك . -

 األسبهع الخامذ
 هشق صساػخ ٚسػب٠خ إٌجبربد - مفردات المقرر النظري:

 خطٛاد صساػخ إٌجبد فٟ األف١ـ -
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 و١ف١خ اٌضساػخ فٟ اٌذٚسق اٌضعبعٟ -

 اإلعبصح سٞ إٌجبربد أصٕبء -

 ِزطٍجبد إٌجبد ِٓ مٛء، ؽشاسح ، سهٛثخ، رغ١ّذ -

 رؼ١ٍّبد ٘بِخ فٟ رغز٠خ ٚرغ١ّذ إٌجبربد إٌّض١ٌخ -

 اٌغالي اٌّؼٍمخ -

 إٌجبربد إٌّبعجخ ٌٍضساػخ فٟ اٌغالي  -

 رىٍّخ اٌّؾشٚع ِغ اٌزؾج١ش ٚاٌز٠ٍٛٓ . مفردات المقرر العملً:

 األسبهع الدادس
 رٕغ١ك إٌجبربد داخً اٌّغىٓ - مفردات المقرر النظري:

 –ؽغشح اٌطؼبَ  -ؽغشح إٌَٛ  -ؽغشح اٌّىزت  -ؽغشح االعزمجبي  -اٌزٕغ١ك فٟ ِذخً اٌّغىٓ ٚاٌقبٌخ -

 اٌّطجخ -اٌؾّبَ 

 رغف١ف اٌض٘ٛس -أفىبس ِجزىشح ٌٍزٕغ١ك -لٛاػذ رٕغ١ك اٌض٘ٛس -

 اٌغٛسٞ – اٌٛسد اٌجٍذٞ -

 لطف األص٘بس -أٔٛاع اٌؾغ١شاد -

-  : ًّ  اٌجبصالء اٌؼطش٠خ  -اٌجضا١ٌب - ص٘شح ا١ٍ١ٌٍَٛ  -اٌضٔجك -ؽم١ك ا١ٌبع١ّٓاٌف

 1ٔجبربد اٌؾذ٠مخ إٌّض١ٌخ ط  -

 أؽغبس ص٠ٕخ اٌؾذ٠مخ إٌّض١ٌخ  -

رىٍّخ دساعخ اٌّغبؽبد ٚاٌفشاغبد ثؾذ٠مخ إٌّضي " اٌّؾشٚع اٌزٕف١زٜ"  - مفردات المقرر العملً:

 (50: 1ثّم١بط اٌشعُ ) 

 (50: 1ثّم١بط اٌشعُ )  اٌطشق اٌّخزٍفخ ٌزشر١ت األصبس اٌالصَ ٌٍؾذ٠مخ -

 األسبهع الدابع

 هشص رخط١و ٚرٕغ١ك اٌؾذائك - مفردات المقرر النظري:

 أُ٘ ِب ١ّ٠ض اٌزق١ُّ إٌٙذعٟ-( اٌطشاص إٌٙذعٟ 1 (-

 أُ٘ ِب ١ّ٠ض اٌطشاص اٌطج١ؼٟ-( اٌطشاص اٌطج١ؼٟ 2)-

 ( اٌطشاص اٌّخزٍو3)-

 اٌطشاص اٌؾذ٠ش)4)-

 أعبع١بد فٟ اٌزخط١و -

 فٟ اٌؾذ٠مخ  األِٛس اٌزٟ ٠غت اال٘زّبَ ثٙب -

 رٕغ١ك اٌؾذ٠مخ ِٓ–ٌؾذ٠مخ إٌّضيرىٍّخ اٌّؾشٚع  سعُ رق١ُّ ِغمو أفمٟ  مفردات المقرر العملً:
 .األشجار واالزهار وتحجيج نػعها ورسع أفقي لقصع األثاث الالزم لمحجيقة

 األسبهع الثامن
 اٌمٛاػذ األعبع١خ اٌٙبِخ ٌزق١ُّ ٚرٕغ١ك اٌض٘ٛس - مفردات المقرر النظري:

 أعظ رق١ُّ ٚرخط١و اٌؾذائك إٌّض١ٌخ  -

 إٌّض١ٌخاٌؼٛاًِ اٌّإصشح ػٍٝ رق١ُّ اٌؾذائك  -

 اٌّؼب١٠ش اٌزخط١ط١خ إلٔؾبء اٌؾذائك إٌّض١ٌخ -

 اعزخذاِبد إٌجبربد فٟ رق١ُّ اٌؾذائك إٌّض١ٌخ :-

 اٌغّبٌٟ االعزخذاَ-أ
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 االعزخذاَ اٌجٕبئٟ –ة 

 االعزخذاَ اٌج١ئٟ -ط 

 اٌّغب١ِغ إٌجبر١خ اٌّغزخذِخ فٟ رٕغ١ك اٌؾذائك -

 اٌّؾبحاٌّٛاد اٌّغزخذِخ فٟ أسم١بد ِّشاد ٚهشق  -

 إٌّض١ٌخ أُ٘ اٌّغطؾبد اٌّبئ١خ اٌزٟ رغزخذَ فٟ رٕغ١ك اٌؾذائك -

 رىٍّخ اٌّؾشٚع ٚاٌزؾج١ش ٚاٌز٠ٍٛٓ . مفردات المقرر العملً:

 األسبهع التاسع

 تاريخ ونطخيات ترسيع الحجائق - مفردات المقرر النظري:
" اليػنانية  الحجائق اإلغخيقية  -الحجائق الفارسية -"حجائق بابل" الحجائق األشػرية  -الحجائق الفخعػنية -
الحزارة  -الحجائق األنجلدية "اإلسالمية " -الحجائق اليابانية -الحجائق الريشية -الحجائق الخومانية -"

 الحجائقية .
  حجائق العرخ الحجيث –حجائق العرػر الػسصى  –حجائق العرػر القجيسة -

 دراسة السداحات والفخاغات لترسيع حجيقة السشدل  - مفردات المقرر العملً:
 ( ٚاٌزؾج١ش ثمٍُ اٌشث١ذٚ ٚاٌز٠ٍٛٓ .50: 1رق١ُّ اٌّغمو األفمٟ ٌٍؾذ٠مخ ثّم١بط اٌشعُ )  -

 الالزمة لمحجيقة .رسع مداقط أفقية لألشجار واالزهار وتحجيج نػعها ورسع مداقط أفقية لقصع األثاث  -

 األسبهع العاشخ

 خطٛاد سعُ ِغمو أفمٟ ٌؾذ٠مخ - مفردات المقرر النظري:

( ٚاٌزؾج١ش ثمٍُ 50: 1رىٍّخ رق١ُّ اٌّغمو األفمٟ ٌٍؾذ٠مخ ثّم١بط اٌشعُ )  مفردات المقرر العملً:

 اٌشث١ذٚ ٚاٌز٠ٍٛٓ .

  سعُ اٌزٕغ١ك ألٔٛاع األؽغبس ٚاألصبس اٌالصَ ٌٍؾذ٠مخ -

 الحادي عذخاألسبهع 
 ِشاعؼخ -رق١ُّ عٛس اٌؾذ٠مخ إٌّض١ٌخ  -مفردات المقرر النظري:

 اٌزؾج١ش ٚاٌز٠ٍٛٓ ٚاإلخشاط  -رىٍّخ اٌّؾشٚع :  مفردات المقرر العملً:

 وشٚوٟ ِٕظٛس . -

 ِشاعؼخ ػبِخ ٌٍّٕٙظ -

 االسبهع الثالث عذخ -األسبهع الثاني عذخ
 ِشاعؼخ إٌّٙظ . -  مفردات المقرر النظري:

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ مفردات المقرر العملً:

 عذخ الخابعاألسبهع 

 ئلبِخ اٌّؼشك إٌّٙغٟ ٌٍّمشس - مفردات المقرر النظري:

 ئلبِخ اٌّؼشك إٌّٙغٟ ٌٍّمشس مفردات المقرر العملً:
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أؼب١ٌت  -5

اٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼٍُ

 

 

 

 

 

والتطبٌمٌة االلكترونٌة.محاضرات نظرٌة والتعلٌم الهجٌن عن طرٌك المنصات  -أ -
  ِٚؾب٘ذح ّٔبرط ِضب١ٌخ ٌّغبلو افم١خ ٌزٕغ١ك ص٘ٛس إٌّضي والمنالشة

 ٚسؽخ ػًّ ٌؼًّ ّٔبرط اٌّغمو األفمٟ  -ب -

   العصف الذهنً . -ج-
 التعلٌم التعاونً . -د -
 التمارٌن النظرٌة . -هـ  -
 التعلم الذاتً والحصول على معلومات من اإلنترنت .  -و -
إعداد الطالب للتمارٌر الفردٌة عن اختٌار مسالط حدٌثة واختٌار الخطة اللونٌة  -ل-

 فً المسمط األفمى
 عرض المعلومات التً حصل علٌها من اإلنترنت والمراجع . -م -

 عمل بحث متصل بالممرر وكٌفٌة كتابته وعرضه. -ن-

أؼب١ٌت  -6

اٌزؼ١ٍُ 

ٚاٌزؼٍُ 

ٌٍطالة شٜٚ 

اٌمسضاد 

 اٌّحسٚزح

 ال ٌوجد

 رم٠ُٛ اٌطـــالة :   -7

األعب١ٌت  - د
 اٌّؽزرسِخ

 

 

امتحان أعسال الدشة نطخؼ     لتقييع بعس السهارات السعخفية والحهشية التي  –0–أ
 اكتدبها الصالب

 امتحان أعسال سشة تصبيقي     لتقييع بعس السهارات السهشية والعسمية السكتدبة –2–أ
 لتقييع بعس السهارات السهشية والعسمية السكتدبةمشاقذة تقاريخ البحث التصبيقي    –3–أ
 امتحان نهاية العام تصبيقي     لتقييع السهارات السهشية والعسمية السكتدبة -4-أ
 امتحان نهاية العام نطخؼ      لتقييع السهارات السعخفية والحهشية -5–أ

 التي اكتدبها الصالب

 اٌزٛل١ذ - س

 

 

 اختبارات شفهية     أسبػعًيا                 0التقييع 
 األسبػع          الثامغ             2التقييع 
 األسبػع          العاشخ            3التقييع 
 األسبػع          الثاني عذخ            4التقييع 
 األسبػع          الثالث عذخ            5التقييع 

 %21  أعسال سشة                رٛص٠غ  -عـ
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 اٌذسعبد

 

 

 

 %21امتحان تصبيقي              
 %61امتحان تحخيخؼ              

 %011السجسػع                   

 لبئّخ اٌىزت اٌسضاؼ١خ ٚاٌّطاعغ : -8

 ال رٛعذ ِزوشاد - د

 

وزت  - س

 ٍِضِخ
زونةةىوتندةواىزلزهةورىاةتىزلت ةمواىزلةوزخلتىوزلخةارجتىىىىىىىىمودوعةى( : 2218ِٙغخ دمحم ِغٍُ )

 للمنزلىمطبعةىزلحنفتى.ى

وزت  -عـ

 ِمزشؽخ

(: سػب٠خ إٌجبربد إٌّض١ٌَّخ ٚرٕغ١ك اٌض٘ٛس ٚإٌجبربد، داس  2222دمحم أؽّذ اٌؾغ١ٕٟ )

 اٌطالئغ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌمب٘شح.

(: أٔظّخ اٌزٕغ١ك اٌغّب١ٌخ ٌٍؾذائك اٌؼقش٠خ، داس اٌىزت 2225اٌؾؾبد ٔقش أثٛص٠ذ)

 اٌؼ١ٍّخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌمب٘شح. 

 

دٚس٠بد  -د

ػ١ٍّخ أٚ 

 ٔؾشاد ... اٌخ

 

ىمجلةىزالقت اوىزلمنزلتىجامعةىزلمنواوة -أى
 مجلةىزالقت اوىزلمنزلتىجامعةىحلوزنى-بىىىىىىىى

 مجلةىزالقت اوىزلمنزلتىجامعةىزالدكنوروةى-جةىىىىىىىىىىى

 أعزبر اٌّبدح :ا.َ. د/ ٔٙٝ ػجذ اٌغزبس  

 أ.َ.د/ فبهّخ ؽغبْ                     

 سئ١ظ ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٟ : أ.د سث١غ ِؾّٛد ٔٛفً                                                              

 

 2221َ – 2222اٌزبس٠خ                                                                           
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 أ(22ّٔٛشط ضلُ )          

 

                     إٌّٛف١خعبِؼخ: 

 و١ٍخ: االلزصبز إٌّعٌٟ. 

 لؽُ: ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد.
 

 ِصفٛفخ اٌّؼبضف ٚاٌّٙبضاد اٌّؽزٙسفخ  ( د)

أؼجٛع  اٌّحز٠ٛبد ٌٍّمطض

 اٌسضاؼخ

اٌّؼبضف 

 اٌطئ١ؽخ

ِٙبضاد 

 ش١ٕ٘خ

ِٙبضاد 

 ١ِٕٙخ

ِٙبضاد 

 ػبِخ

 األسبهع األول
أ٘ذاف اٌزؼشف ػٍٝ  -مفردات المقرر النظري: 

 اٌزؾذس ػٓ األدٚاد اٌالصِخ ٌٍزطج١ك –اٌّبدح

اٌزؼشف ػٍٝ أ٘ذاف اٌّبدح  -مفردات المقرر العملً: 

 اٌؼٍّٟ

 دساعخ ٌّمب١٠ظ اٌشعُ ثطش٠مخ اٌّغطشح اٌّذسعخ   -

 رٛم١ؼ ٚػًّ ِم١بط اٌشعُ  ٌّغىٓ ٚؽذ٠مخ  -

 رٛم١ؼ عّه اٌؾٛائو اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ -

األثٛاة ٚاٌؾجبث١ه اٌّخزٍفخ األفمٟ رٛم١ؼ ِمبعبد فزؾبد  -

 ٚاٌشأعٟ .

 اسرفبع اٌغمف . -

 رٛم١ؼ اٌزؾج١ش ثبٌمٍُ اٌشث١ذٚ - 

 االٚي

،  2أ.

،أ.3،أ.1أ.

4 

  2ز. 2ط. 2ة.

 األسبهع الثاني 
ؽذائك  - رؼبس٠ف )اٌؾذ٠مخ - - مفردات المقرر النظري:

 ص٘ٛس اٌمطف -اٌزٕغ١ك اٌذاخٍٟ( 
 اٌمطفػٛاًِ ٠غت ِشاػبرٙب ػٕذ  -
 ِؼبِالد ِب ثؼذ اٌمطف -
أٚأٟ  -اٌض٘ٛس -ِغزٍضِبد رٕغ١ك ص٘ٛس اٌمطف :إٌّغك -

اٌّٛاد  -أداٚد اٌمطغ ٚاٌزؾى١ً -اٌّضجزبد -اٌّبء -اٌزٕغ١ك
دسعٗ اٌؾشاسح  -اٌنٛء -اٌّىبْ -اٌّٛاد اٌّغبػذح -اٌّبٌئخ

 إٌّبعجخ -دسعٗ اٌؾشاسح إٌّبعجخ -إٌّبعجخ
 ٛفخ ئهبٌخ ػّش األص٘بس اٌّمط -

  رٛافك هشق رٕغ١ك األص٘بس -

صساػخ ثؼل إٌجبربد إٌّض١ٌخ  مفردات المقرر العملً:
اٌّؾشٚع األٚي : سعُ اٌّغمو األفمٟ ٌؾذ٠مخ ِٕض١ٌخ ثّم١بط  -

 ( ٚاٌزؾج١ش ثمٍُ اٌشث١ذٚ .50: 1اٌشعُ ) 
( 50: 1سفغ اٌّغمو اٌشأعٟ ٌٍؾذ٠مخ ثّم١بط اٌشعُ )  -

 ٚاٌز٠ٍٛٓ . ٚاٌزؾج١ش ثمٍُ اٌشث١ذٚ

 اٌضبٟٔ

،أ.5،أ.4أ.

6 

،ة.2ة.

 3،ة.1

  2ز.  2ط.

 

 1ز.

 األسبهع الثالث
 ِذاسط رٕغ١ك اٌض٘ٛس– مفردات المقرر النظري:

 اٌضبٌش
،أ.8،أ.7أ.

9 

،ة.2ة.

1 

 2ز 2ط.

 

 ٔجبربد اٌع٠ٕخ ٚاٌزٕؽ١ك  ِؽّٝ اٌّمطض

 وٛز اٌّمطض

 

EHM2114(4)   
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 -اٌّٛس٠جبٔب -إٌبع١ش -اٌغ١ىب أٚ اٌؾٛوب -أٚال ا١ٌبثب١ٔخ )اٌش٠ىب

 ؽش( -ا٠ىبث١بٔب

 ارفبق اٌّذاسط ا١ٌبثب١ٔخ فٟ ثؼل اٌمٛاػذ األعبع١خ-

 اٌزٕغ١ك ا١ٌبثبٟٔ أُ٘ ِب ١ّ٠ض -

 اٌّذاسط اٌغشث١خ اٌؾذ٠ضخ -

رٕف١ز ثؼل ِذاسط دساعخ   - مفردات المقرر العملً:

اٌّغبؽبد ٚاٌفشاغبد اٌّزٛاعذح فٟ اٌّغىٓ ٚاٌؾذ٠مخ ٚرؾًّ : 

اٌّّشاد اٌشئ١غ١خ ٚاٌفشػ١خ ٚدساعخ اٌؾذ٠مخ األِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ 

 .(50: 1ِٚب ٠غت ِشاػبرٗ فٟ اٌزٕغ١ك  ثّم١بط اٌشعُ ) 

 3ز.

 األسبهع الخابع
 ٔجبربد اٌض٠ٕخ ٚهشق سػب٠زٗ - مفردات المقرر النظري:

 ٚلب٠خ إٌجبربد ػٕذ ؽشائٙب -

و١ف١خ فؾـ  -ٔقبئؼ ػٕذ ؽشاء إٌجبربد)اخز١بس إٌجبربد -

 -أٔٛاع رشثخ ٔجبربد اٌض٠ٕخ -اخز١بس أٚأٟ اٌضساػخ -إٌجبربد

   اٌض٠ٕخ (سٞ ٔجبربد 

دساعخ اٌّغبؽبد ٚاٌفشاغبد  - مفردات المقرر العملً:

 ثبٌؾذ٠مخ 

 سعُ ِغبلو أفم١خ  ٌجؼل لطغ األصبس اٌالصِخ  ٌٍؾذ٠مخ . -

اٌطشق اٌّخزٍفخ ٌزشر١ت األصبس ِٚب ٠غت ِشاػبرٗ فٟ  -

  اٌزٕغ١ك .

 اٌطاثغ

 2ز 1ط 2،ة1ة 8،أ.7أ.

 3ز.

 األسبهع الخامذ
هشق صساػخ ٚسػب٠خ  - مفردات المقرر النظري:

 إٌجبربد

 خطٛاد صساػخ إٌجبد فٟ األف١ـ -

 و١ف١خ اٌضساػخ فٟ اٌذٚسق اٌضعبعٟ -

 سٞ إٌجبربد أصٕبء اإلعبصح -

 ِزطٍجبد إٌجبد ِٓ مٛء، ؽشاسح ، سهٛثخ، رغ١ّذ -

 رؼ١ٍّبد ٘بِخ فٟ رغز٠خ ٚرغ١ّذ إٌجبربد إٌّض١ٌخ -

 اٌغالي اٌّؼٍمخ -

 ػخ فٟ اٌغالي إٌجبربد إٌّبعجخ ٌٍضسا -

رىٍّخ اٌّؾشٚع ِغ اٌزؾج١ش  مفردات المقرر العملً:

 ٚاٌز٠ٍٛٓ .

 وشٚوٟ ِٕظٛس . -

 اٌربِػ

،أ.3،أ1أ.

 8،أ.5،أ.4

،ة.3ة.

7  

 1ز 2ط.

 3ز.

 األسبهع الدادس
رٕغ١ك إٌجبربد داخً  - مفردات المقرر النظري:

 اٌّغىٓ

 -ؽغشح االعزمجبي  -اٌزٕغ١ك فٟ ِذخً اٌّغىٓ ٚاٌقبٌخ -

 اٌؽبزغ

،ة.1ة. 4،أ1،أ2أ

3 

 2ط.

 1،ط.

 2ز.

 

 3ز.



 الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

26 
 

 -اٌؾّبَ  –ؽغشح اٌطؼبَ  -ؽغشح إٌَٛ  -اٌّىزت  ؽغشح

 اٌّطجخ

رغف١ف  -أفىبس ِجزىشح ٌٍزٕغ١ك -لٛاػذ رٕغ١ك اٌض٘ٛس -

 اٌض٘ٛس

 اٌغٛسٞ – اٌٛسد اٌجٍذٞ -

 لطف األص٘بس -أٔٛاع اٌؾغ١شاد -

: ؽم١ك ا١ٌبع١ّٓ - ًّ  \اٌجضا١ٌب - ٘شح ا١ٍ١ٌٍَٛ اٌضٔجك، ص -اٌف

 اٌجبصالء اٌؼطش٠خ 

 1ٔجبربد اٌؾذ٠مخ إٌّض١ٌخ ط  -

 أؽغبس ص٠ٕخ اٌؾذ٠مخ إٌّض١ٌخ  -

دساعخ اٌّغبؽبد ٚاٌفشاغبد  - مفردات المقرر العملً:

 ثؾذ٠مخ ٕ٘ذع١خ

 (50: 1سعُ ِغبلو أفم١خ ثّم١بط اٌشعُ )  -

 . اٌطشق اٌّخزٍفخ ٌزشر١ت األصبس اٌالصَ ٌٍؾذ٠مخ -

 األسبهع الدابع
هشص رخط١و ٚرٕغ١ك  - مفردات المقرر النظري:

 اٌؾذائك

 أُ٘ ِب ١ّ٠ض اٌزق١ُّ إٌٙذعٟ-( اٌطشاص إٌٙذعٟ 1 (-

 أُ٘ ِب ١ّ٠ض اٌطشاص اٌطج١ؼٟ-اٌطج١ؼٟ  ( اٌطشاص2)-

 ( اٌطشاص اٌّخزٍو3)-

 اٌطشاص اٌؾذ٠ش)4)-

 أعبع١بد فٟ اٌزخط١و -

 فٟ اٌؾذ٠مخ  األِٛس اٌزٟ ٠غت اال٘زّبَ ثٙب -

اٌّؾشٚع اٌضبٟٔ : سعُ ِغمو  مفردات المقرر العملً:

 رٕغ١ك اٌؾذ٠مخ .–أفمٟ ٌؾذ٠مخ ٕ٘ذع١خ 

 اٌؽبثغ

،ة.3ة. ،8،أ.

  8،ة.4

 2ط.

 1،ط.

 2ز.

 

 3ز.

 األسبهع الثامن
اٌمٛاػذ األعبع١خ اٌٙبِخ  - مفردات المقرر النظري:

 ٌزق١ُّ ٚرٕغ١ك اٌض٘ٛس

 أعظ رق١ُّ ٚرخط١و اٌؾذائك اٌؼبِخ  -

 اٌؼٛاًِ اٌّإصشح ػٍٝ رق١ُّ اٌؾذائك -

 اٌّؼب١٠ش اٌزخط١ط١خ إلٔؾبء اٌؾذائك -

 اعزخذاِبد إٌجبربد فٟ رق١ُّ اٌؾذائك:-

 اٌغّبٌٟ االعزخذاَ-أ

 االعزخذاَ اٌجٕبئٟ –ة 

 االعزخذاَ اٌج١ئٟ -ط 

 اٌّغب١ِغ إٌجبر١خ اٌّغزخذِخ فٟ رٕغ١ك اٌؾذائك إٌّض١ٌخ -

 اٌّٛاد اٌّغزخذِخ فٟ أسم١بد ِّشاد ٚهشق اٌّؾبح -

 أُ٘ اٌّغطؾبد اٌّبئ١خ اٌزٟ رغزخذَ فٟ رٕغ١ك اٌؾذائك -

 اٌضبِٓ

،  2ة. 22-،أ9-أ

 1ة.

 6،ة.

2ز.  2ط.  

 

3ز.  
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  -رىٍّخ اٌّؾشٚع اٌضبٟٔ :  مفردات المقرر العملً:

 وشٚوٟ ِٕظٛس . -زؾج١ش ٚاٌز٠ٍٛٓ اٌ

 األسبهع التاسع
تاريخ ونطخيات ترسيع  - مفردات المقرر النظري:

 الحجائق
 "حجائق بابل" الحجائق األشػرية  -الحجائق الفخعػنية -
 " اليػنانية " الحجائق اإلغخيقية  -الحجائق الفارسية -
 الحجائق الريشية -الحجائق الخومانية -
 الحجائق األنجلدية "اإلسالمية " -الحجائق اليابانية -
حجائق  –حجائق العرػر القجيسة -الحزارة الحجائقية : -

  حجائق العرخ الحجيث –العرػر الػسصى 
دراسة السداحات والفخاغات  - مفردات المقرر العملً:

 بحجيقة شبيعية
 لقصع األثاث الالزمة لمحجيقة .رسع مداقط أفقية  -

 اٌزبؼغ

 22-،أ9-أ

 22-أ

،  4ة.

  7ة.

2ز.  2ط.  

 

3ز.  

 األسبهع العاشخ
خطٛاد سعُ ِغمو أفمٟ  - مفردات المقرر النظري:

 ٌؾذ٠مخ

اٌّؾشٚع اٌضبٌش : سعُ ِغمو  مفردات المقرر العملً:

 ( 50: 1أفمٟ ٌؾذ٠مخ هج١ؼ١خ ثّم١بط سعُ )

  األؽغبس ٚاألصبس اٌالصَ ٌٍؾذ٠مخسعُ اٌزٕغ١ك ألٔٛاع  -

 اٌؼبشط

،  2ة. 

  1ة.

،  2ط.

 1ط.

  2ز.

 1ز.

 األسبهع الحادي عذخ
رق١ُّ عٛس اٌؾذ٠مخ إٌّض١ٌخ  -مفردات المقرر النظري:

 ِشاعؼخ -

اٌزؾج١ش  -رىٍّخ اٌّؾشٚع :  مفردات المقرر العملً:

 ٚاٌز٠ٍٛٓ ٚاإلخشاط 

 وشٚوٟ ِٕظٛس . -

 ِشاعؼخ ػبِخ ٌٍّٕٙظ. -

اٌحبزٞ 

 ػشط

،أ.4،أ.3أ.

6، 

،  6ة.

،ة.7ة.

،ة.9

22 

،  2ط.

 1ط.

 2ز.

 

 1ز.

 األسبهع الثاني عذخ
 ِشاعؼخ إٌّٙظ . -  مفردات المقرر النظري:

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ مفردات المقرر العملً:

 

اٌضبٟٔ 

 ػشط

،أ.6،أ.5أ.

،أ.8،أ.7

22 

،  2ة.

 1ة.

 4،ة.

،  2ط.

 1ط.

  2ز.

 

 1ز.
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 االسبهع الخابع عذخ -األسبهع الثالث عذخ
ئلبِخ اٌّؼشك إٌّٙغٟ  - مفردات المقرر النظري:

 ٌٍّمشس

ئلبِخ اٌّؼشك إٌّٙغٟ  مفردات المقرر العملً:

 ٌٍّمشس

اٌضبٌش 

-ػشط

اٌطاثغ 

 ػشط

 

،ة.5ة. 

،7،ة.6

8ة.  

 2ز. 1ط.

 أؼزبش اٌّبزح :ا.َ. ز/ ٔٙٝ ػجس اٌؽزبض 

 أ.َ.ز/ فبغّخ حؽبْ                     

 ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ : أ.ز ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً                                                      

 

 1212َ – 1212اٌزبض٠د                                                                           
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 أ(     22عبِؼخ : إٌّٛف١خ                                             ّٔٛشط ضلُ )

 و١ٍخ: االلزصبز إٌّعٌٟ

 لؽُ: ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد

 

 ِصفٛفخ اؼب١ٌت اٌزؼٍُ  ( س)

 

ِٙبضاد  ِٙبضاد ش١ٕ٘خ اٌّؼبضف اٌطئ١ؽخ اؼب١ٌت اٌزؼٍُ

 ١ِٕٙخ

ِٙبضاد 

 ػبِخ

 ِحبظطاد ٔظط٠خ -2

ٚاٌزؼ١ٍُ اٌٙغ١ٓ ػٓ غط٠ك 

 .إٌّصبد االٌىزط١ٔٚخ

ٚاٌزطج١م١خ ٚإٌّبلشخ 

ِٚشب٘سح ّٔبشط ِضب١ٌخ 

ٌّؽبلػ افم١خ ٌزص١ُّ ف١ال 

 ِٓ ) اضظٝ (

،  2أ.

6،أ.5،أ.4،.أ.3،أ.1أ.

،أ.22،أ.9،أ.8،أ.7،أ.

22، 

  2ز. 1، ط. 2ط. 4،ة.3،ة. 3، ة. 2ة.

ٚضشخ ػًّ ٌؼًّ ّٔبشط 

 اٌّؽمػ األفمٟ 

  2ز. 1، ط. 2ط. 6،ة.6،ة.5ة. ،7،أ.5،أ.3،أ.1،أ.2أ.

،  2أ. اٌزؼٍُ اٌصارٝ

6،أ.5،أ.4،.أ.3،أ.1أ.

.22،أ.9،أ.8،أ.7،أ.  

  2ز. 1، ط. 2ط. 22،ة.،ة.9،ة.8ة.

4،.أ.3،أ.1، أ. 2أ. اٌؼصف اٌصٕٟ٘   2ز. 1، ط. 2ط. 3،ة. 1، ة. 2ة. 

،  2أ. ثحٛس ٚرمبض٠ط

6،أ.5،أ.4،.أ.3،أ.1أ.

،أ.22،أ.9،أ.8،أ.7،أ.

22 ،  

  2ز. 1، ط. 2ط. 7،ة.3، ة. 2ة.

،  2أ. إٌّبلشخ ٚاٌحٛاض

،أ.29،.أ.،أ.3،أ.1أ.

12،أ.،أ.12  

  2ز. 1، ط. 2ط. 3،ة. 1، ة. 2ة.

،  2أ. اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

6،أ.5،أ.4،.أ.3،أ.1أ.

، 22،أ.9،أ.8،أ.7،أ.  

 2ز. 2ط. 9،ة.3،ة. 1، ة. 2ة.

ػًّ ثحش ِزصً ثبٌّمطض 

 ٚو١ف١خ وزبثزٗ ٚػطظٗ.

،  2أ.

6،أ.5،أ.4،.أ.3،أ.1أ.

.22،أ.9،أ.8،أ.7،أ.  

،ة.6،ة.5،ة.4،ة.2ة،

22 

 2ز. 2ط.

 أ.َ.ز/ فبغّخ حؽبْ  اٌّبزح :ا.َ. ز/ ٔٙٝ ػجس اٌؽزبض أؼزبش

 1212َ – 1212ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ : أ.ز ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً    اٌزبض٠د           

 ٔجبربد اٌع٠ٕخ ٚاٌزٕؽ١ك ِؽّٝ اٌّمطض

 وٛز اٌّمطض
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 أ(     22ّٔٛشط ضلُ )عبِؼخ: إٌّٛف١خ                           

 و١ٍخ : االلزصبز إٌّعٌٟ

 لؽُ : ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد

 ِصفٛفخ اؼب١ٌت اٌزم١١ُ  ( ػ)

 

ِٙبضاد  اٌّؼبضف اٌطئ١ؽخ اؼب١ٌت اٌزم١١ُ

 ش١ٕ٘خ

ِٙبضاد 

 ١ِٕٙخ

 ِٙبضاد ػبِخ

اِزحبْ أػّبي اٌؽٕخ 

 رطج١مٝ

،  2أ.

،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.4،.أ.3،أ.1أ.

3-،أ22،أ.22،أ.9  

 1، ة. 2ة.

 1، ط. 2ط. 3،ة.

  2ز.

 

 3ز.

اِزحبْ أػّبي اٌؽٕخ 

 ٔظطٜ

،  2أ.

،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.4،.أ.3،أ.1أ.

،22،أ.22،أ.9  

،  2ة.

 7،ة.3ة.

  2ز. 1، ط. 2ط.

ِٕبلشخ رمبض٠ط اٌجحش 

اٌزطج١مٟ  ٌزم١١ُ ثؼط 

 اٌّٙبضاد ا١ٌّٕٙخ 

،  2أ.

،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.4،.أ.3،أ.1أ.

،22،أ.22،أ.9  

 1، ة. 2ة.

 3،ة.

  2ز. 1،ط.2ط.

 1ز.

اِزحبْ ٔٙب٠خ اٌؼبَ 

 رطج١مٟ

 1، ة. 2ة. ،7،أ.5،أ.3،أ.1،أ.2أ.

 9،ة.3،ة.

  2ز  1ط.

 3ز.

،  2أ. االِزحبْ إٌظطٞ

،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.4،.أ.3،أ.1أ.

،22،أ.22،أ.9  

،ة4،ة.2ة،

،ة.6،ة.5.

22 

  2ز. 2ط.

3ز.  

 أؼزبش اٌّبزح :ا.َ. ز/ ٔٙٝ ػجس اٌؽزبض 

 أ.َ.ز/ فبغّخ حؽبْ                     

 ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ : أ.ز ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً                                                    

 

 1212َ – 1212اٌزبض٠د                                                                           

 

 

 

 

 

 ٔجبربد اٌع٠ٕخ ٚاٌزٕؽ١ك ِؽّٝ اٌّمطض

 EHM2114(4) وٛز اٌّمطض
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 (21ّٔٛشط ضلُ )

 عبِؼخ: إٌّٛف١خ          

 و١ٍخ: االلزصبز إٌّعٌٟ       

 لؽُ : ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد

 ِمطض زضاؼٟ رٛص١ف
 ث١بٔبد اٌّمطض -2

 EHM2112اٌطِع اٌىٛزٜ : 
الزصبز٠بد االؼزٙالن  اؼُ اٌّمطض : 

 األؼطٞ
 األٚي –اٌفطلخ / اٌّؽزٜٛ :  األٌٟٚ ِبعؽز١ط 

 ػسز اٌٛحساد اٌسضاؼ١خ :  ٔظطٜ                       ػٍّٟ اٌزرصص : إزاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد

 

 ٘سف اٌّمطض -1

 ١بد ٠فُٙ ػٍّ -1اإلؼزٙالن األؼطٞ الزصبز٠بد أْ ٠سضغ اٌطبٌت إٌٟ ٠ٙسف اٌّمطض  -2

األؼٍٛة اٌشطائٟ ٚاٌزؽ٠ٛك ٚاٌزٛظ٠غ ٚاٌزؽؼ١ط ٚحمٛلٗ وّؽزٍٙه، ٚشٌه ِٓ ذالي 

 –ثّحبٚض٘ب اٌضالصخ )اٌّحٛض االلزصبزٞ  1232زضاؼخ ذطخ رط٠ٛط الزصبز ِصط 

 اٌّحٛض اٌج١ئٟ(. –اٌّحٛض االعزّبػٟ 

 اٌّؽزٙسف ِٓ رسض٠ػ اٌّمطض: -3

 ٠ىْٛ اٌطبٌت لبزضاً ػٍٝ أْ:ثبٔزٙبء اٌّمطض 

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘  -أ

اإلؼزٙالن األؼطٞ، ثبٌٍغخ اٌؼطث١خ شاد اٌصٍخ ثبلزصبز٠بد ،فب١ُ٘ اٌّصطٍحبد ٚاٌّ ٠صوط. 2أ.

 .ٚاالٔغ١ٍع٠خ

 .1232ِٓ ذالي ذطخ  خ٠ّٛاضز األؼطبٌاٌّؼبضف األؼبؼ١خ شاد اٌصٍخ ث ٍرص. 1٠أ.

 ِغبي االؼزٙالن. أِضٍٗ ٌسٚضٖ وجبحش فٝ حسز. 3٠أ.

 اٌّٙبضاد اٌص١ٕ٘خ  -ة

 . اٌّحزطفخ اٌّزٕٛػخٌغ١ّغ احز١بعبرٗ اٌح١بر١خ شطاءاٌغطق  مزطػ.2٠ة.

ٌزطش١س اإلؼزٙالن ٚااللزصبز فٟ ع١ّغ اٌّٛاضز  . ٠جزىط غطق ٚٚؼبئً رؽُٙ فٝ رم١ًٍ اٌفبلس1ة.

 .اٌّزبحخ ٌٗ

 اإلػالْ .. ٠حًٍ ثطاِظ اٌزٛػ١خ ٚاإلضشبز ِٓ ِرزٍف ٚؼبئً 3ة.

 اٌّٙبضاد ا١ٌّٕٙخ -عـ

 . فٓ اٌشطاء اٌطش١سؽزرسَ . 2٠ط.

 . رفط اٌفبلسٌ. ٠ؽزرساَ اٌجسائً 1ط.

 .1232رطش١س االؼزٙالن ٌشؤْٚ األؼطح ثّب ٠زٕبؼت ِغ رطٛض ذطخ ٚؼبئً  ؼسي. 3٠ط.

 . 1232رطش١س االؼزٙالن ِغ رطٛضاد زضاؼزٗ ٌّحبٚض ذطخ ٚؼبئً  ٠ٕؽك. 4ط.

 اٌؼبِخاٌّٙبضاد   -ز

ب ِٓ اٌّٙبضاد اٌّرزٍفخ فٝ ضثػ اٌسضاؼخ االوبز١ّ٠خ ثّشىالد اٌّغزّغ ٚٚظغ اٌحٍٛي ٌٙ ٠س٠ط. 2ز.

 . 32-12ذالي زضاؼزٗ ٌرطخ رط٠ٛط الزصبز ِصط 

فٟ الزبز٠بد االؼزٙالن األؼطٞ ِٓ ذالي ِحبٚض ذطخ  ث١ٕخ اٌؼًّ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌضمبفٗ زبثغ. 1٠ز.

1232.  

 .1232ِٓ ذالي زضاؼزٗ ٌرطخ  اٌّٙبضاد االزاض٠خ فٝ ِغبي ػٍّٗ ١ُ١مر. 3ز.

 ِحزٜٛ اٌّمطض -4

 األؼجٛع األٚي

فىطح ِجؽطخ ٌرطخ  –اٌّصطٍحبد ٌّبزح الزصبز٠بد االؼزٙالن األؼطٞ ثبٌٍغخ اٌؼطث١خ ٚاالٔغ١ٍع٠خ 

 1232رط٠ٛط ِصط 

 األؼجٛع اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش

 زضاؼخ اٌّحٛض االلزصبزٞ ٚاالعزّبػٟ الزصبز٠بد االؼزٙالن األؼطٞ ِٓ ذاليِشىالد 

 األؼجٛع اٌطاثغ ٚاٌربِػ

ثّحبٚض٘ب اٌضالصخ )اٌّحٛض  1232رحم١مبد الزصبز٠بد األؼطح ثّب ٠زٕبؼت ِغ رطٛضاد ذطخ ِصط 

 اٌّحٛض اٌج١ئٟ( –اٌّحٛض االعزّبػٟ  –االلزصبزٞ 

 األؼجٛع اٌؽبزغ

 إذزجبض أػّبي ؼٕخ

 األؼجٛع اٌؽبثغ 

- 2 
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 ثأٔٛاػٗ ٚو١ف١خ اٌحّب٠خ ِٕٗ. ٌٍّؽزٍٙى١ٓ اٌرساع اٌزؽ٠ٛمٝ

 األؼجٛع اٌضبِٓ 

 ٚرطش١س االؼزٙالن فٟ ع١ّغ اٌّغبالد ٚو١ف١خ إضشبز اٌّؽزٍٙه. ارغب٘بد اٌّؽزٍٙى١ٓ ٔحٛ اٌؽٍغ

 األؼجٛع اٌزبؼغ ٚاٌؼبشط

 ِغ ثطاِظ اإلضشبز ٌٍّؽزٍٙه. ٚاعجبد ٚحمٛق اٌّؽزٍٙه

 ٚاألؼجٛع اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش  األؼجٛع اٌحبزٜ ػشط

 ٚ رطج١مٙب ػٍٝ الزصبز االؼزٙالن األؼطٞ 32-12ِطاعؼخ ذطخ رط٠ٛط الزصبز ِصط 

 اٌطاثغ اٌؼشط

 اؼزالَ األثحبس ِٕٚبلشزٙب ٚاٌّطاعؼخ ػٍٝ وً ِب لس ؼجك زضاؼزٗ اؼزؼسازا ٌالِزحبْ إٌٙبئٟ

 أؼب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -5

 .ٚاٌزؼ١ٍُ اٌٙغ١ٓ ػٓ غط٠ك إٌّصبد االٌىزط١ٔٚخ ِحبظطاد ٔظط٠خ –2–5

 .اٌؼصف اٌصٕٟ٘ –5-1

 ثحٛس ٚرمبض٠ط. –3–5

 إٌّبلشخ ٚاٌحٛاض. -5-4
 اٌزؼ١ٍُ اٌٙغ١ٓ -5-5

أؼب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٌٍطالة شٜٚ  -6

 اٌمسضاد اٌّحسٚزح

 ال ٠ٛعس

 

 رم٠ُٛ اٌطـــالة -7

 األؼب١ٌت اٌّؽزرسِخ -أ

 اٌؽٕخ ٔظطٞ ٌزم١١ُ ثؼط اٌّٙبضاد اٌّؼطف١خ ٚاٌص١ٕ٘خ اٌزٟ اوزؽجٙب اٌطبٌت.اِزحبْ أػّبي  –2–أ

 رمبض٠ط ٚثحٛس ٌزم١١ُ ثؼط اٌّٙبضاد اٌّؼطف١خ ٚاٌص١ٕ٘خ اٌزٟ اوزؽجٙب اٌطبٌت.  –1–أ

 اِزحبْ ٔٙب٠خ اٌؼبَ ٔظطٞ ٌزم١١ُ اٌّٙبضاد اٌّؼطف١خ ٚاٌص١ٕ٘خ اٌزٟ اوزؽجٙب اٌطبٌت. –3–أ

 اٌزٛل١ذ -ة

 األؼجٛع        اٌؽبزغ            2اٌزم١١ُ 

 أؼجٛػ١ًب                   1اٌزم١١ُ 

 األؼجٛع        اٌحبزٞ ػشط            3اٌزم١١ُ 

 رٛظ٠غ اٌسضعبد -عـ

 :22أػّبي ؼٕخ                   

 :22أػّبي فص١ٍخ                  

 :82   َٔٙب٠خ اٌؼب اِزحبْ رحط٠طٞ

 :222   اٌّغّٛع                  

 لبئّخ اٌىزت اٌسضاؼ١خ ٚاٌّطاعغ -8

 32-12ِصوطح ذطخ رط٠ٛط الزصبز ِصط  ِصوطاد -أ

 وزت ٍِعِخ -ة

(: رطش١س اإلؼزٙالن ٚالزصبز٠بد األؼطح ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌّأِٛي، 1212ِب٠ؽخ دمحم أحّس اٌحجشٟ ) -

 ِىزجخ ػالءاٌس٠ٓ، شج١ٓ اٌىَٛ، إٌّٛف١خ، ِصط

(: االلزصبز االؼزٙالوٟ اٌّؼبصط، ِطجؼخ اٌحٕفٟ اٌحس٠ضخ، 1228)شط٠ف دمحم ػط١خ حٛض٠خ   -

 شج١ٓ اٌىَٛ، ِصط.

(: الزصبز٠بد األؼطح، اإلصساض األٚي، زاض غ٠ٛك ٌٍٕشط، اٌط٠بض، 1224ظ٠ساْ دمحم اٌطِبٟٔ ) -

 اٌؽؼٛز٠خ.  

،  -االؼزٙالن ٚاٌحعبضح ٚاٌؽؼٟ ٚضاء اٌؽؼبزح  :(: صمبفخ االؼزٙالن 1222ضٚعط ضٚظٔجالد ) -

 ، زاض اٌّؽ١طح، ػّبْ ، األضزْ.2رطعّخ ١ٌٍٟ ػجس اٌطاظق، غ

(: ؼٍٛن اٌّؽزٍٙه ٚارربش 1223دمحم ِٕصٛض أثٛ ع١ًٍ، إ٠ٙبة وّبي ١٘ىً ، إثطا١ُ٘ ؼؼ١س ػمً )

 اٌمطاضاد اٌشطائ١خ،  زاض اٌحبِس، األضزْ.

(: اٌّفب١ُ٘ اٌزؽ٠ٛم١خ اٌحس٠ضخ ٚأؼب١ٌجٙب، زاض 1224ي ١٘ىً )دمحم ِٕصٛض أثٛ ع١ًٍ، إ٠ٙبة وّب -

 غ١ساء ٌٍٕشط ٚاٌزٛظ٠غ، األضزْ. 

 وزت ِمزطحخ -عـ

: االلزصبز األؼطٞ، ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍىزت اٌغبِؼ١خ ٚاٌٛؼبئً (2975اٌؽّطٞ )أِبي اٌؽ١س  -

 اٌزؼ١ّ١ٍخ، ِطجؼخ اٌّسٟٔ، اٌمب٘طح.

االلزصبز االؼزٙالوٟ األؼطٞ، زاض اٌّؼطفخ اٌغبِؼ١خ، (: 2992إ٠ع٠ػ ػبظض ٔٛاض ٚآذطْٚ ) -

 اإلؼىٕسض٠خ.

 (: الزصبز٠بد اٌؽٛق ، زاض اٌىزبة اٌحس٠ش، اٌمب٘طح.2999حؽ١ٓ ػّط ) -
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(: ؼٍٛن اٌّؽزٍٙه زضاؼخ رح١ٍ١ٍخ ٌٍمطاضاد اٌشطائ١خ ٌألؼطح اٌؽؼٛز٠خ، 1224ذبٌس اٌغط٠ؽٟ ) -

 اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌط٠بض .

اٌّفب١ُ٘ ٚاالؼزطار١غ١بد، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، : (: ؼٍٛن اٌّؽزٍٙه2995ا١ٌّٕبٚٞ )ػبئشخ ِصطفٝ  -

 ِىزجخ ػ١ٓ شّػ، اٌمب٘طح .

(: األصٛي اٌزؽ٠ٛم١خ فٟ اٌّحالد 2997دمحم عٛزد ٔبصط &  ل١ػ ِطظٟ اٌمطب١ِٓ ) -

 ٚاٌّؤؼؽبد اٌزغبض٠خ، زاض ِغسالٚٞ، ػّبْ، األضزْ.

(: أصٛي ػٍُ االلزصبز، ِىزجخ ٔٙعخ اٌشطق، 2987ػجس اٌٙبزٞ ؼ٠ٛف ) &دمحم ذ١ًٍ ثطػٟ  -

 اٌمب٘طح .

 ِغٍخ االلزصبز إٌّعٌٟ عبِؼخ إٌّٛف١خ، عبِؼخ حٍٛاْ  زٚض٠بد ػ١ٍّخ أٚ ٔشطاد ... إٌد -ز

                                                    ِب٠ؽخ دمحم أحّس اٌحجشٟز/.: أأؼزبش اٌّبزح             

 ضث١غ ِحّٛز ػٍٟ ٔٛفًأ.ز/  ُ: ضئ١ػ اٌمؽ            

                                1212/1212  
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 ِصفٛفبد اٌّمطض



 الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

43 
 

 

 أ(22ّٔٛشط ضلُ )
           

           

 عبِؼخ إٌّٛف١خ        

 و١ٍخ: االلزصبز إٌّعٌٟ      

 لؽُ : ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد 

 ِصفٛفخ اٌّؼبضف ٚاٌّٙبضاد اٌّؽزٙسفخ ( أ)

 أؼجٛع اٌسضاؼخ اٌّحز٠ٛبد ٌٍّمطض
اٌّؼبضف 

 اٌطئ١ؽخ
 ١ِٕٙخِٙبضاد  ِٙبضاد ش١ٕ٘خ

     ِٙبضاد ػب

 ِخ

 ------------- 2-ط 2-ة 1-، أ2-أ األٚي الزصبز٠بد األؼطح -

 2-ز 1-ط 1-، ة2 -ة 3-، أ1-أ ٚاٌضبٌش اٌضبٟٔ ِشىالد الزصبز٠خ أؼط٠خ -

 رحم١مبد إلزصبز٠خ أؼط٠خ -

 اٌّىزجخ االلزصبز٠خ األؼط٠خ -

 إذزجبض أػّبي ؼٕخ -

اٌطاثغ ٚاٌربِػ 

 ٚاٌؽبزغ
 3، ز1، ز2-ز 1-، ط2-ط 1-، ة2-ة 3-أ، 1-، أ2-أ

 1-، ز2-ز 3 -ط 3-ة 3-، أ1-أ اٌؽبثغ اٌرساع اٌزؽ٠ٛمٝ ٌٍّؽزٍٙى١ٓ

 ------------ 4-ط 3-، ة2-ة 3-، أ1-أ ٌضبِٓا ارغب٘بد اٌّؽزٍٙى١ٓ ٔحٛ اٌؽٍغ

 ٚاعجبد ٚحمٛق اٌّؽزٍٙه

 إذزجبض أػّبي ؼٕخ

اٌزبؼغ ٚاٌؼبشط ٚاٌحبزٞ 

 ػشط
 3-ة -------------

، 3-ط ،1-ط

 4ط
------------ 

                                                    ِب٠ؽخ دمحم أحّس اٌحجشٟز/.: أأؼزبش اٌّبزح             

 ضث١غ ِحّٛز ػٍٟ ٔٛفًأ.ز/  ُ: ضئ١ػ اٌمؽ            

                                1212/1212  

 الزصبز٠بد االؼزٙالن األؼطٞ ِؽّٝ اٌّمطض

 EHM2112 وٛز اٌّمطض
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 أ(22ّٔٛشط ضلُ )
           

           

 عبِؼخ إٌّٛف١خ        

 و١ٍخ: االلزصبز إٌّعٌٟ      

 لؽُ : ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد 

 )ة( ِصفٛفخ اؼب١ٌت اٌزؼٍُ

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ اٌّؼبضف اٌطئ١ؽخ اؼب١ٌت اٌزؼٍُ

ٚاٌزؼ١ٍُ  ٔظط٠خِحبظطاد 

اٌٙغ١ٓ ػٓ غط٠ك 

 .إٌّصبد االٌىزط١ٔٚخ

 2-ز 1-، ط2-ط 3-ة 3-، أ1-، أ2-أ

 3-أ اٌؼصف اٌصٕٟ٘
-، ة1-، ة2-ة

3 
 2-ز 1-، ط2 -ط

 2-ز ------------- ------------- ------------ ثحٛس ٚرمبض٠ط

 3-، ز1-ز 4-، ط 3-ط 3-، ة 1-ة ------------ إٌّبلشخ ٚاٌحٛاض

                                                    ِب٠ؽخ دمحم أحّس اٌحجشٟز/.: أأؼزبش اٌّبزح             

 ضث١غ ِحّٛز ػٍٟ ٔٛفًأ.ز/  ُ: ضئ١ػ اٌمؽ            

                                1212/1212  

 الزصبز٠بد االؼزٙالن األؼطٞ ِؽّٝ اٌّمطض

 EHM2112 وٛز اٌّمطض
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 أ(22ّٔٛشط ضلُ )
           

           

 عبِؼخ إٌّٛف١خ        

 و١ٍخ: االلزصبز إٌّعٌٟ      

 لؽُ : ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد 

 )ط( ِصفٛفخ أؼب١ٌت اٌزم١١ُ
 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ اٌّؼبضف اٌطئ١ؽخ اؼب١ٌت اٌزم١١ُ

اِزحبْ أػّبي اٌؽٕخ ٌٍغعء 

 إٌظطٞ
 2-ز 3-ط 3-ة 3-أ ،1-أ

 3-، ز1-ز 3-ط 3-ة 3-، أ1-، أ2-أ رمبض٠ط ٚثغٛس

 2-ز 1-، ط2-ط 3، ة1ة 3-، أ1-، أ2-أ االِزحبْ إٌظطٞ

                                                    ِب٠ؽخ دمحم أحّس اٌحجشٟز/.: أأؼزبش اٌّبزح

 ضث١غ ِحّٛز ػٍٟ ٔٛفًأ.ز/  ُ: ضئ١ػ اٌمؽ            

                                1212/1212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزصبز٠بد االؼزٙالن األؼطٞ ِؽّٝ اٌّمطض

 EHM2112 وٛز اٌّمطض
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 (21ّٔٛشط ضلُ )

 عبِؼخ / أوبد١ّ٠خ : ...إٌّٛف١خ

 و١ٍخ /........االلزقبد إٌّضٌٟ............

 لغُ :    اداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد........

 

 ِمطض زضاؼٟ رٛص١ف

 (1228/1229)ػبَ 
 ث١بٔبد اٌّمشس -1

اٌشِض اٌىٛدٜ : 

EHM2113 

اعُ اٌّمشس :  ِٕغٛعبد 

 ِٚفشٚؽبد

اٌفشلخ / اٌّغزٜٛ :  اٌٚٝ ِبعغز١ش اداسح 

 إٌّضي ٚاٌّإعغبد

اٌزخقـ : االلزقبد إٌّضٌٟ 

 ٚاٌزشث١خ

 ػذد اٌٛؽذاد اٌذساع١خ :  ٔظشٜ                 ػٍّٝ         

 ٘ذف اٌّمشس : -2

 

 

 

 

 . رق١ٕف األٔٛاع اٌّخزٍفخ ٌٍّٕغٛعبد.1/1
 . اٌزؼشف ػٍٝ اٌخٛاؿ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌى١ّبئ١خ ٌٍخبِبد إٌغغ١خ اٌّخزٍفخ.  1/2
 .رؾذ٠ذ اٌخبِخ إٌّبعجخ ألٔٛاع اٌّفشٚؽبد اٌّخزٍفخ.1/3
 .رؾذ٠ذ هشق اٌزؼبًِ ِغ إٌّغٛعبد اٌّخزٍفخ ثبٌّفشٚؽبد إٌّض١ٌخ .1/4
 . اٌزؼشف ػٍٝ رق١ّّبد عّب١ٌخ ِخزٍفخ ٌٍّفشٚؽبد.1/5
 ثبألعب١ٌت اٌّخزٍفخ ٌٍزطش٠ض اٌّغزخذِخ فٟ ِغبي اٌّفشٚؽبد..ر١ّٕخ اٌٛػٟ  1/6
 .٠طجك اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ اٌّغزخذِخ فٟ رٕف١ز اٌّفشٚؽبد. 1/7
 

 ( للمقرر:ILO'Sاملخرجات التعليمية املستهدفة ) -2

 Knowledge and Understanding  اٌّؼطفخ ٚاٌفُٙ - أ
 اٌخش٠ظ لبدسا ػٍٝ:ثبٔزٙبء دساعخ ِمشس ِٕغٛعبد ِٚفشٚؽبد ٠غت أْ ٠ىْٛ 

 (ILO'Sمخخجات التعمم السدتيجفة لمبخنامج ) السعاييخ القهمية األكاديسية السخجعية

 فٟ ٚوصا اٌزؼٍُ ثّغبي اٌّزؼٍمخ ٚاألؼبؼ١بد إٌظط٠بد -2

 .اٌؼاللخ شاد اٌّغبالد
إٌّغٛعبد ٠زوش إٌظش٠بد األعبع١خ اٌّزؼٍمخ ثّغبالد   -1/1

 ٚاٌّفشٚؽبد.
 . ِغبالد اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕغٛعبد ٚاٌّفشٚؽبد٠شثو   -1/2

 ػٍٟ ٚأؼىبؼٙب ا١ٌّٕٙخ اٌّّبضؼخ ث١ٓ اٌّزجبزي اٌزأص١ط -1

 اٌج١ئخ.
٠شثو ث١ٓ اٌّّبسعخ ا١ٌّٕٙخ فٟ ِغبي اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ٚاٌّؾبوً    -2/1

اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕغٛعبد ٚاٌّفشٚؽبد ٚأؼىبط رٌه ػٍٟ اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ 

 ٚفؾخ االٔغبْ.
ٚاٌؼٛاًِ اٌّخزٍفخ اٌزٟ  إٌّغٛعبد ٚاٌّفشٚؽبد ٠زؼشف ػٍٝ هج١ؼخ -2/2

 ٚاصش٘ب اٌج١ئٟ ٚاٌّغزّؼٟ. رإصش فٟ ِغبي اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ
٠ٍُ ثبٌزطٛساد اٌؼ١ٍّخ ٚاالرغب٘بد اٌؾذ٠ضٗ ٚاٌمنب٠ب اٌّؼبفشح  -3/1 .اٌزرصص ِغبي فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزطٛضاد -3

 اٌّشرجطخ ثّغبي إٌّغٛعبد ٚاٌّفشٚؽبد ٚاٌج١ئخ اٌّغزّؼ١خ.
 ٠ؼشف ِب ٘ٛ عذ٠ذ فٟ ِغبي إٌّغٛعبد ٚاٌّفشٚؽبد. -3/2

 ِغبي فٟ ا١ٌّٕٙخ ٌٍّّبضؼخ اٌمب١ٔٛٔخ ٚ األذالل١خ اٌّجبزئ -4

 اٌزرصص.
٠ؼشف اٌّؼب١٠ش األخالل١خ ٚاٌمٛاػذ اٌمب١ٔٛٔٗ ٌٍّّبسعٗ ا١ٌّٕٙٗ فٝ  -4/1

 .اٌّالثظ ٚإٌغ١ظِغبي 
 ٠ٍُ ثمٛا١ٔٓ ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ فٟ ِغبي اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ. -4/2

 ِغبي فٟ ا١ٌّٕٙخ اٌّّبضؼخ فٟ اٌغٛزح ٚأؼبؼ١بد ِجبزئ -5

 .اٌزرصص
إٌّغٛعبد ٚاٌّفشٚؽبد اٌغٛدح فٟ ِغبي ٚأعبع١بد  ٠فُٙ ِجبدٞء  -5/1

 . ٚاٌج١ئخ اٌّغزّؼ١خ
٠ٛمؼ أعظ ٚلٛاػذ اٌغٛدح فٟ ؽً اٌّؾىالد اٌجؾض١خ فٟ ِغبي  -5/2
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 إٌّغٛعبد ٚاٌّفشٚؽبد.
٠ؼررشف خطررٛاد اعررشاء ٚوزبثررخ اٌجؾررٛس اٌؼ١ٍّررخ فررٟ ِغرربي اٌّالثررظ   -6/1 اٌؼٍّٟ. اٌجحش ٚأذالل١بد أؼبؼ١بد -6

 ٚإٌغ١ظ.
ِررغ ِشاػرربح  ٠ٛمررؼ اٌّجرربدٞء األخالل١ررخ فررٟ ئعررشاء اٌجؾررٛس اٌؼ١ٍّررخ  -6/2

 .ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ

 

 Intellectual Skills     اٌّٙبضاد اٌص١ٕ٘خ   –ة 
 ثبٔزٙبء اٌذساعٗ ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌخش٠ظ لبدسًا ػٍٝ: 

 (ILO'Sِرطعبد اٌزؼٍُ اٌّؽزٙسفخ ٌٍجطٔبِظ ) اٌّؼب١٠ط اٌم١ِٛخ األوبز١ّ٠خ اٌّطعؼ١خ
 ِغبي فٟ اٌّؼٍِٛبد رم١١ُ ٚ رح١ًٍ -2

٠غّرررغ ٠ٚؾٍرررً ٠ٕٚررربلؼ اٌّؼٍِٛررربد فرررٟ ِغررربي اٌّالثرررظ ٚإٌغررر١ظ ٚإٌّغرررٛعبد   -1/1 اٌّشبوً. ٌحً ػ١ٍٙب غاٌم١بٚ اٌزرصص

 .ٚاٌّفشٚؽبد ٌؾً اٌّؾىالد اٌّزؼٍمخ ثٙب

 رٛافط ػسَ ِغ اٌّزرصصخ اٌّشبوً حً -1

 اٌّؼط١بد. ثؼط
 ٠فغش اٌّؼٍِٛبد اٌّزبؽخ ٚاٌّزؾقً ػ١ٍٙب ٠ٚم١ّٙب.  -2/1
 ٠فؾـ اٌّؾىٍخ ٠ٚؾٍٍٙب ٠ٚمزشػ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ِغ رؼ١ُّ إٌزبئظ. -2/2

 اٌّشبوً ٌحً اٌّرزٍفخ اٌّؼبضف ث١ٓ اٌطثػ -3

 ا١ٌّٕٙخ.
٠شثو ث١ٓ األعبع١بد ٚاٌّؼبسف اٌّخزٍفخ ٌؾً اٌّؾبوً راد اٌقٍخ ثّغربي اٌّالثرظ  -3/1

 ٚإٌغ١ظ.
إٌّغررٛعبد ٠خزرربس اٌّؼرربسف ٚاٌزم١ٕرربد اٌؾذ٠ضررخ اٌزررٟ رؼّررً ػٍررٝ رطرر٠ٛش ٚرؾغرر١ٓ  -3/2

 ٚاالعزفبدح اٌمقٜٛ ِٓ اٌّٛاسد ٚ اٌخبِبد اٌّزبؽخ.ٚاٌّفشٚؽبد 
 زضاؼخ وزبثخ أٚ/ٚ ثحض١خ زضاؼخ إعطاء -4

 .ثحض١خ ِشىٍخ حٛي ِٕٙغ١خ ػ١ٍّخ
ٚاٌّفشٚؽرربد ثبرجرربع ٠غررشٜ ثؾررش ػٍّررٟ ٌؾررً ِؾررىٍٗ فررٟ ِغرربي إٌّغررٛعبد ٠قررُّ ٚ -4

 ِٕٙظ ػٍّٟ ع١ٍُ ٚاعزخذاَ هشق اٌجؾش اٌؼٍّٟ..
 فٟ ا١ٌّٕٙخ اٌّّبضؼبد فٟ اٌّربغط رم١١ُ -5

 اٌزرصص. ِغبي
 ِخبهش ِّبسعخ إٌّٙخ فٟ ِغبي إٌّغٛعبد ٚاٌّفشٚؽبد. ٠ىؾف 5/1

 ٠فؾـ ٠ٚؾًٍ اٌّخبهش إٌبرغخ ػٓ اٌّّبسعخ ا١ٌّٕٙخ ٚأؼىبعٗ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚرٍٛصٙب.  5/2

٠مزشػ ِٓ خالي رؾ١ًٍ اٌّخبهش هشق اٌزؾخ١ـ ٚاٌؼالط ٚٚمغ ثشٔبِظ افالؽٟ  -5/3

 ِٕبعت.

 ٠خطو  ٌزط٠ٛش األداء فٟ ِغبي إٌّغٛعبد ٚاٌّفشٚؽبد.  6/1 اٌزرصص. ِغبي فٟ األزاء ٌزط٠ٛط اٌزرط١ػ -6
٠جررش٘ٓ ػٍررٟ فّٙررٗ ٌٍّٕغررٛعبد ٚاٌّفشٚؽرربد ثٛمررغ خطررو ِغررزمج١ٍخ راد اٌقررٍخ   6/2

 ثبٌّغبي.
 ١ِٕٙخ ؼ١بلبد فٟ ا١ٌّٕٙخ اٌمطاضاد ارربش -7

 ِزٕٛػخ.
ارخرربر لررشاساد ٌزطرر٠ٛش فررٕبػخ اٌّفشٚؽرربد ثبٌزؼرربْٚ ِررغ اٌغٙرربد اٌّؼ١ٕررخ ٚفرربٔؼٟ - 7

 .اٌمشاس

 Professional Skillsاٌّٙبضاد ا١ٌّٕٙخ  -د
 ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌخش٠ظ لبدسًا ػٍٝ:

 (ILO'Sالسدتيجفة لمبخنامج )مخخجات التعمم  السعاييخ القهمية األكاديسية السخجعية

 فٟ اٌحس٠ضخ ٚ األؼبؼ١خ ا١ٌّٕٙخ اٌّٙبضاد إرمبْ -2

 .اٌزرصص ِغبي

إٌّغٛعبد ا١ٌّٕٙخ األعبع١خ ٚاٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي ٠زمٓ اٌّٙبساد   -1/1

ثبعزخذاَ اٌطشق إٌّبعجخ ٚاٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّٛاسد اٌج١ئ١خ  ٚاٌّفشٚؽبد

 اٌّزبؽخ ٌخذِخ ِغبي اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ.
 ٠ّبسط ٠ٕٚفز اٌزغبسة اٌّخزٍفخ.  -1/2

 ا١ٌّٕٙخ اٌزمبض٠ط رم١١ُ ٚ وزبثخ -1
٠غّغ ٠ٚغغً اٌج١بٔبد ٠ٚفغش ٠ٚؾًٍ إٌزبئظ ٠ٚىزت اٌزمبس٠ـش  2 2/1

ٚاالعٍٛة  اٌف١ٕخ فٟ ِغبي اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ ثبعزخذاَ اٌؾبعٛة

 االؽقبئٟ.

 اٌزرصص. ِغبي فٟ اٌمبئّخ األزٚاد ٚ اٌططق رم١١ُ -3

 ٠طجك هشق ٚا٠غبد ثذائً ِٕبعجخ.  -3/1

فٟ ِغبي اٌّفشٚؽبد  ٠م١ُ اٌطشق ٚاألدٚاد اٌّزبؽخ ٌؾً اٌّؾىالد 3/4

 ٚث١بْ ِشدٚد٘ب اٌقؾٟ ٚاٌج١ئٟ ِغ ِؾبٌٚخ اعزخذاَ اٌؾذ٠ش ِٕٙب.
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 General and Transferable Skills اٌّٙبضاد اٌؼبِخ ٚإٌّزمٍخ  -ز 

 ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌخش٠ظ لبدسًا ػٍٝ:

 (ILO'Sمخخجات التعمم السدتيجفة لمبخنامج ) السعاييخ القهمية األكاديسية السخجعية

 .اٌّرزٍفخ ثأٔٛاػٗ اٌفؼبي اٌزٛاصً -2

 -ٔذٚاد -٠زذسة ػٍٝ اٌزٛافً اٌفؼبي ثأٔٛاػٗ اٌّخزٍفخ )ِإرّشاد  -1

ؽٍمبد ٔمبؽ١خ( ٚثؾىً فؼبي ِٚغ اٌفئبد اٌّغزّؼ١خ اٌّزجب٠ٕخ راد اٌقٍخ 

 ثّغبي اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ؛ سعبي أػّبي ٚػّبي ٚ.. ٌزجبدي اٌخجشاد .

 ٠رسَ ثّب اٌّؼٍِٛبد رىٌٕٛٛع١ب اؼزرساَ -1

 .ا١ٌّٕٙخ اٌّّبضؼخ

٠غزخذَ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚلٛاػذ اٌج١بٔبد اٌّشرجطخ ثّغبي   -2
 إٌّغٛعبد ٚاٌّفشٚؽبد.

 اٌزؼ١ّ١ٍخ احز١بعبرٗ ٚرحس٠س اٌصارٟ اٌزم١١ُ -3

 .اٌشرص١خ

٠م١ُ رارٗ أوبد١ّ٠بً ١ِٕٙٚبً ٠ٚؾذد اؽز١بعبرٗ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾخق١خ  ٌّٛاوجٗ  -3

 .إٌّغٛعبد ٚاٌّفشٚؽبداٌزطٛساد اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي 

 ػٍٝ ٌٍحصٛي اٌّرزٍفخ اٌّصبزض اؼزرساَ -4

 .ٚاٌّؼبضف اٌّؼٍِٛبد

لٛاػذ   –اٌشعبئً –٠غزخذَ ِقبدس اٌّؼشفخ اٌّخزٍفخ )اٌذٚس٠بد  -4

اٌىزت .....( ٌٍؾقٛي ػٍٟ اٌّؼٍِٛبد  –اٌّغالد -اٌّىزجخ اٌشل١ّخ –اٌج١بٔبد

 .إٌّغٛعبد ٚاٌّفشٚؽبدٚاٌّؼبسف اٌزٟ رخذَ ِغبي 

 .ا٢ذط٠ٓ أزاء رم١١ُ ِٚؤشطاد لٛاػس ٚظغ -5
رؼ١ٍُ ا٢خش٠ٓ ٚرم١١ُ أداءُ٘ ٚآسائُٙ ٚٚعٙبد ٔظشُ٘  وبفشاد  ٠غبػذ فٝ -5

 .إٌّغٛعبد ٚاٌّفشٚؽبدفٟ ِغبي  ٚ وّغّٛػبد

 ؼ١بلبد فٟ فطق ٚل١بزح ، فط٠ك فٟ اٌؼًّ -6

 .ِرزٍفخ ١ِٕٙخ

إٌّغٛعبد ٠ؼًّ مّٓ فش٠ك ػًّ ثّب ٠شفغ ِٓ ِغزٜٛ األداء فٟ ِغبي   -6

فش٠ك فٟ ئعشاء اٌزغبسة ٚاٌزطج١مبد ا١ٌّٕٙخ اٌّخزٍفخ  ٚومبئذٚاٌّفشٚؽبد.

 ٚدػُ اٌؼاللبد ث١ٓ اػنبؤٖ.

 .ثىفبءح اٌٛلذ إزاضح -7
٠ذ٠ش اٌٛلذ ثىفبءح فٟ اصٕبء اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼ١ٍّخ ٚاٌؾٍمبد  -7

 إٌمبؽ١خ.

 .ٚاٌّؽزّط اٌصارٟ اٌزؼٍُ -8
 رؼ١ٍُ ٚر١ّٕٗ رارٗ أوبد١ّ٠بً ١ِٕٙٚبً ِغ االعزّشاس٠خ ٠ذسن مشٚسٖ  -8

 فٝ ر١ّٕخ اٌّٙبساد ٚاٌّؼبسف فٟ ِغبي اٌّالثظ ٚإٌغ١ظ. 

 

 

 ِؾزٜٛ اٌّمشس:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبهع األول
 دراسة انػاع الخامات الشديجية السختمفة.

 األسبهع الثاني
دراسة لمخػاص الصبيعية والكيسائية لمخامات الشديجية السختمفة.    

 األسبهع الثالث
 دراسة األنػاع السختمفة لمسفخوشات واسذ اختيارها.

 األسبهع الخابع
 دراسة انػاع التصخيد السختمفة الخاصة بالسفخوشات واسذ اختيارها.

 األسبهع الخامذ
ة السعيذة وحجخة االستقبال.دراسة الفخؽ بيغ مفخوشات غخفة الشػم وغخف  

 األسبهع الدادس
 دراسة اساليب العشاية بالسشدػجات السدتخجمة في السفخوشات السختمفة .

 األسبهع الدابع
 اِزؾبْ ا١ٌّذر١شَ
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 األسبهع الثامن

التعخؼ عمى اندب األلػان والخامات و االحتياشات الػاجب مخاعاتها عشج اختيار وشخاء اقسذة 
 السفخوشات.

 األسبهع التاسع
 التعخؼ عمى احجث الترسيسات السدتخجمة في السفخوشات.

 األسبهع العاشخ
 دراسة احجث التقشيات السدتخجمة في ترسيع و تشفيح السفخوشات.

 األسبهع الحادي عذخ
 عسل بحث عمسي عغ احجث األقسذة والترسيسات السدتخجمة في السفخوشات.

االسبهع الثالث عذخ – األسبهع الثاني عذخ  
 تدميع و تقييع البحث العمسي. 

عذخ الخابعاألسبهع   
 االمتحان العسمي

أؼب١ٌت اٌزؼ١ٍُ  -5

 ٚاٌزؼٍُ

 

 

 

 

 محاضخات نطخية 
محاضخات تصبيقية -  
ابحاث عمسية -  
السشاقذة والحػار -  
 

 

أؼب١ٌت اٌزؼ١ٍُ  -6

ٚاٌزؼٍُ ٌٍطالة شٜٚ 

 اٌمسضاد اٌّحسٚزح

 

 

 

 ال يػجج

 رم٠ُٛ اٌطـــالة :   -7
األعب١ٌت  - ط

 اٌّغزخذِخ

 

 

امتحان أعسال الدشة لمجدء الشطخؼ لتقييع بعس السهارات السعخفية والحهشية التي اكتدبها 
 الصالب

امتحان اعسال الدشة  لمجدء التصبيقي   لتقييع بعس السهارات السهشية والعمسية التي  -2
 اكتدبػها الصالب

لتقييع  السهارات السعخفية والسهشية التي اكتدبها الصالبامتحان نهاية العام   -2  -   
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 االخزجبس اٌزطج١مٟ

 اٌزٛل١ذ - ػ

 

 

اسبػعي لتقيم األول            ا  
األسبػع الدابعالتقيم الثاني             
األسبػع الثالث عذخالتقيم الثالث             

 رٛص٠غ اٌذسعبد -عـ

 

 

 

 

 

% 5مشترف الفرل الجراسي -0  
% 5امتحان شفػؼ  -2  
%   71 الشهائياالمتحان  -3  
% 21البحث العمسي    -4  
%011السجسػع             -  
 

 لبئّخ اٌىزت اٌسضاؼ١خ ٚاٌّطاعغ : -8

 

 ِزوشاد - ط

 

 

وانػاع الخامات والترسيسات السدتخجمة في  إٌّغٛعبد ٚاٌّفشٚؽبد محاضخات نطخية عغ 
 اقسذة السفخوشات.

 

 وزت ٍِضِخ - ػ

 

 

 

0993-دار الفكخ العخبي-"دراسات في الشديج"-كػثخ الدغبي–نرخ انراؼ   
.2117 –مكتبة الذقخؼ -"السفخوشات السشدلية "-زيشب عبج الحفيع   

 وزت ِمزشؽخ -عـ

 

 

 0988 -الجار السرخية المبشانية  القاهخة -نادية ابخاهيع دمحم "الدتائخ في الجيكػر"
 

دٚس٠بد ػ١ٍّخ أٚ  -د

 ٔؾشاد ... اٌخ

 

 

 

حشان سعيج عبج القادر"تاثيخ اختالؼ بعس عشاصخ التخكيب البشائى النتاج اقسذة السفخوشات  
جامعة حمػان. كمية الفشػن  -رسالة )ماجستير (  -ثالثية االبعاد عمى االداء الػضيفى لها"
 .2104-التصبيقية. قدع الغدل و الشديج والتخيكػ

  

 أعزبر اٌّبدح :  

 هللا ؽغ١ٓ.......................                               سئ١ظ ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٝ :  ا.َ.دػجذ

 سؽذٞ ػٍٝ اؽّذ ػ١ذأ.َ.د.سا١ٔب ١٘ىً.......................                              أ.د 

.
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 مصفوفات المقرر
 

 

  



 الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

33 
 

 عبِؼخ : إٌّٛف١خ                                  

 و١ٍخ: االلزصبز إٌّعٌٟ . 

 ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد........:  لؽُ : 

 أ(     22ّٔٛشط ضلُ )                                     
 

 

 ِصفٛفخ اٌّؼبضف ٚاٌّٙبضاد اٌّؽزٙسفخ  ( ط)

 

أؼجٛع  اٌّحز٠ٛبد ٌٍّمطض

 اٌسضاؼخ

اٌّؼبضف 

 اٌطئ١ؽخ

ِٙبضاد  ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ

 ػبِخ

دراسة انػاع الخامات 
 الشديجية السختمفة.

 

 --------  -------- -------- 2-أ االٚي

دراسة لمخػاص 
الصبيعية والكيسائية 
لمخامات الشديجية 

 السختمفة.

 2-ز 2-د 2-ة 2-أ –اٌضبٟٔ 

دراسة األنػاع السختمفة 
لمسفخوشات واسذ 

 اختيارها.
 

 1-ز 2-د 1-،ة2-ة 1-،أ2-أ اٌضبٌش

دراسة انػاع التصخيد 
السختمفة الخاصة 

بالسفخوشات واسذ 
 اختيارها.

 
 

 1-ز 1-،د2-د 1-ة 1-أ اٌطاثغ

دراسة الفخؽ بيغ 
مفخوشات غخفة الشػم 

السعيذة وحجخة وغخفة 
 االستقبال.

 1-،ز2-ز 1-،د2-د 1-،ة2-ة 3-،أ2-أ اٌربِػ

 1-،ز2-ز 1-د 1-،ة2-ة 1-،أ2-أ اٌؽبزغدراسة اساليب العشاية 

ِؽّٝ 

 ِٕؽٛعبد ِٚفطٚشبد اٌّمطض

 وٛز اٌّمطض

 

EHM2113 
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بالسشدػجات 
السدتخجمة في 

 السفخوشات السختمفة .

 1-،ز2-ز 1-د 3-ة 3-أ اٌؽبثغ اِزؾبْ ا١ٌّذر١شَ

التعخؼ عمى اندب 
األلػان والخامات 

الػاجب  واالحتياشات
مخاعاتها عشج اختيار 

وشخاء اقسذة 
 السفخوشات.

 1-،ز2-ز 1-،د2-د 1-،ة2-ة 3-أ اٌضبِٓ

التعخؼ عمى احجث 
الترسيسات السدتخجمة 

 في السفخوشات.

 1-،ز2-ز 3-،د1-د 1-ة 1-أ اٌزبؼغ

دراسة احجث التقشيات 
السدتخجمة في ترسيع 

 و تشفيح السفخوشات.
 

 

 1-،ز2-ز 3-،د1-د 1-ة 4-،أ3-أ اٌؼبشط

عسل بحث عمسي عغ 
احجث األقسذة 

والترسيسات 
السدتخجمة في 

 السفخوشات.

اٌحبزٞ 

 ػشط

 4-،ز2-ز 3-،د1-د 4-ة 6-أ

 تدميع و تقييع السذخوع 
 

االؼجٛع 

 اٌضبٟٔ

– ػشط

اٌضبٌش 

 5-،ز2-ز 1-،د2-د 1-،ة2-ة --------
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 ػشط

اٌطاثغ  االِزحبْ اٌؼٍّٟ

 ػشط

 1-،ز2-ز 3-،د2-د 1-،ة2-ة 5-،أ2-أ

 أعزبر اٌّبدح : 

 ا.َ.د ػجذ هللا ؽغ١ٓ......................                               سئ١ظ ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٝ : 

 سؽذٞ ػٍٝ اؽّذ ػ١ذأ.د      د .سا١ٔب ١٘ىً.......................                          
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 أ(     22ّٔٛشط ضلُ )عبِؼخ : إٌّٛف١خ                                 
 و١ٍخ: االلزصبز إٌّعٌٟ . 

 لؽُ : ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد........
 

 

 ِصفٛفخ اؼب١ٌت  اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  ( ػ)

 

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ اٌّؼبضف اٌطئ١ؽخ اؼب١ٌت اٌزؼٍُ

ِحبظطاد 

  ٔظط٠خ

 1-،ز2-ز 2-د 1-ة 1-،أ2-أ

ِحبظطاد 

 رطج١م١خ

 1-،ز2-ز 2-د 2ة 4-،أ3-أ

ػًّ اثحبس 

 ػ١ٍّخ

 1-،ز2-ز 1-، ط 2-ط 3-ة 6-أ

إٌّبلشخ 

 ٚاٌحٛاض

 1-،ز2-ز 2-ط 1-ة 1-أ

 أعزبر اٌّبدح : 

 :  ا.َ.د ػجذ هللا ؽغ١ٓ......................                               سئ١ظ ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٝ

 سؽذٞ ػٍٝ اؽّذ ػ١ذد سا١ٔب ١٘ىً       .......................                              أ.د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِؽّٝ 

 اٌّمطض

ِٕغٛعبد 

 ِٚفشٚؽبد

 وٛز اٌّمطض

 

EHM2113 



 الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

33 
 

 أ(     22ّٔٛشط ضلُ )عبِؼخ: إٌّٛف١خ                             
 و١ٍخ: االلزصبز إٌّعٌٟ . 

 لؽُ : ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد........

ِؽّٝ 

 اٌّمطض

ِٕغٛعبد 

 ِٚفشٚؽبد

 وٛز اٌّمطض

 

EHM2113 

 ِصفٛفخ اؼب١ٌت اٌزم١١ُ  ( خ)

 

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ اٌّؼبضف اٌطئ١ؽخ اؼب١ٌت اٌزم١١ُ

األٔشطخ ذالي 

 اٌّحبظطاد

 1-،ز2-ز 1-د 2-ة 1-أ

اِزحبْ أػّبي 

 اٌؽٕخ 

 --------- 2-د 2-ة 1-أ

 --------- 2-د 1-ة 2-أ االِزحبْ اٌؼٍّٟ

 أعزبر اٌّبدح : 

 ا.َ.د ػجذ هللا ؽغ١ٓ.......................                               سئ١ظ ِغٍظ اٌمغُ اٌؼٍّٝ : 

 سؽذٞ ػٍٝ اؽّذ ػ١ذد. سا١ٔب ١٘ىً      .......................                              أ.د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (11نموذج رقم )



 الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

33 
 

 أكادٌمٌة: المنوفٌةجامعة / 

 كلٌة / معهد: االقتصاد المنزلً 

 قسم: إدارة المنزل والمؤسسات

 توصٌف مقرر دراسً

 بٌانات المقرر: -1

 الرمز الكودي: 

 EHM2121(5) 

 اسم المقرر:  

 تنمٌة موارد األسرة

 الفرقة / المستوى:

 األولى ماجستٌر / الثانً

التخصص: إدارة المنزل 

 والمؤسسات

 عدد الوحدات الدراسٌة: نظري                 عملً

 

 هدف المقرر: -1

 

 

 

 

تنمٌة موارد األسرة لمواجهة نمص الموارد على المستوي  -1

 األسرى ومواجهة المشكلة االلتصادٌة على المستوي المومً.

تفٌد هذا الممرر فً تحدٌد المواعد التً ٌجب مراعاتها عند  -2

 استخدام الموارد.

تنمٌة موارد األسرة تفٌد فً ترشٌد استهالن األسرة لها دراسة  -3

 وصوال لحٌاة أسرٌة أفضل.

 المستهدف من تدرٌس المقرر: -3

 بانتهاء المقرر ٌكون الطالب قادًرا على أن:

المعلومات -أ

 والمفاهٌم:

 المعارف األساسٌة ذات الصلة بموارد األسرة. ٌحدد. 1أ.

 مجال االستهالن.. ٌشرح جٌدا دوره كباحث فً 2أ.

المهارات -ب

 الذهنٌة:

 

 

 . ٌبتكر طرق حدٌثة للتغلب على التعب ومشكالته1ب.

. ٌفرق بٌن نوعٌة األجهزة واألدوات التً تخدم األسرة بما ٌؤثر 2ب.

 على ولت وجهد المائم بالعمل

. ٌجمع المهارات التً تساعد على تعظٌم االستفادة من مورد 3ب.

 الولت.

والطلب على السلع التً تفٌد وتؤثر على  . ٌحلل العرض4ب.

 مٌزانٌتها المالٌة.

2 2 
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المهارات  -جـ

المهنٌة الخاصة 

 بالمقرر:

.  تصمٌم نموذج وخرٌطة ذهنٌة توضح كٌفٌة وضع مٌزانٌة 1ج.

 مالٌة لألسرة.

. ٌخطط وٌنفذ الخطط وٌمٌمها فٌما ٌتعلك بالموالف الحٌاتٌة 2ج.

 الٌومٌة لألسرة.

 .ولت أفراد األسرة.   ٌحلل وٌنظم 3ج.

. ٌطبك أسس ومبادئ علم اإلدارة األولوٌات لتنمٌة موارد األسرة 4ج.

ولواعد تبسٌط  رٌادة األعمال المنزلٌة واألساسٌة لتوفر الولت والجهد 

للتغلب على المشكالت الجسمٌة والصحٌة والنفسٌة واالجتماعٌة التً 

 تصاحب تلن األعمال والمسئولٌات.

غذائٌة صحٌة تتناسب مع متطلبات كل أفراد . ٌجهز وجبات 5ج.

 األسرة كل حسب سنه ونوع النشاط الذي ٌموم به.

المهارات  - ر

 العامة:

 . ٌبادر باتخاذ لرارات سلٌمة لحل المشكالت التً ٌواجها.1د.

 . ٌشترن طواعٌة فً الفرٌك.2د.

 .  ٌساهم بشكل فعال مع اآلخرٌن3د.

تواكب التمدم العلمً فً مجال .  ٌصحح األخطاء بطرٌمة منظمة 4د.

 التخصص.

محتوى  -4

 المقرر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع األول

تصنٌفها ـ  –: موارد األسرة: مفهومها فردات المقرر النظريم

 خصائصها

: تطبٌمات على موارد األسرة البشرٌة والمادٌة مفردات المقرر العملً

 فً ضوء البٌئة الخضراء.

 الثانًاألسبوع 

 الخصائص العامة للموارد. :مفردات المقرر النظري

: تطبٌمات على الخصائص العامة للموارد مفردات المقرر العملً

 والمواعد التً تساعد على حسن استخدام الموارد.

 األسبوع الثالث

الجدارة فً إدارة األولوٌات لتنمٌة الموارد  :مفردات المقرر النظري

 البشرٌة لألسرة.

: تطبٌمات على تطور فلسفة األسرة تجاه المقرر العملً مفردات
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 الموارد فً ضوء إدارة األولوٌات.

 األسبوع الرابع

 إدارة الدخل المالً لألسرة: مفردات المقرر النظري:

 مكونات دخل األسرة. -

 مفهوم المٌزانٌة. -

 المٌزانٌة المالٌة لألسرة وخطوات عملها. -

إدارة الدخل المالً لألسرة : تطبٌمات على مفردات المقرر العملً

 ووضع المٌزانٌة المالٌة وتنفٌذها.

 األسبوع الخامس

 ٌتبع إدارة الدخل المالً لألسرة:  :مفردات المقرر النظري

 تمٌٌم طرق استعمال النمود. -

 االدخار وأهمٌته لألسرة. -

: تطبٌمات على إدارة الدخل المالً لألسرة مفردات المقرر العملً

 مالٌة وتنفٌذها.ووضع المٌزانٌة ال

 األسبوع السادس

 إدارة وتحلٌل الوقت: :مفردات المقرر النظري

 العوامل المؤثرة فً إدارة الولت. -

: تطبٌمات على العوامل المؤثرة فً استعمال مفردات المقرر العملً

 الولت وكمٌة الولت المستهلن فً أداء األعمال المنزلٌة.

 األسبوع السابع

 تحلٌل الوقت: :مفردات المقرر النظري

 أنواع خطط الولت. -

تمٌٌم  –وتنفٌذ ومرالبة الخطط  –خطوات تخطٌط الولت  -

 الخطط. 

: تطبٌمات على تحلٌل تخطٌط الولت وتنفٌذ مفردات المقرر العملً

 الخطة ومرالبة جراءتها وتمٌٌمها.

 األسبوع الثامن



 الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

34 
 

 : اختبارات دورٌة.مفردات المقرر النظري

 بارات دورٌة.: اختمفردات المقرر العملً

 األسبوع التاسع

: ممارسات إدارة موارد االسرة البشرٌة مفردات المنهج النظري

الخضراء فً ضوء تمٌٌم اإلدارة الخضراء، وكٌفٌة التخلص من 

 التعب بأنواعه.

للطالة  اإلدارة الخضراء : تطبٌمات علىمفردات المقرر العملً

 البشرٌة وكٌفٌة التخلص من التعب بأنواعه.

 األسبوع العاشر

 .األداء األخضر وتبسٌط األعمال المنزلٌة مفردات المقرر النظري:

األداء األخضر وتبسٌط  : تطبٌمات علىمفردات المقرر العملً

 األعمال المنزلٌة.

 األسبوع الحادي عشر

جدارة ربة االسرة فً التخطٌط االستهالكً مفردات المقرر النظري: 

 لمنزلً.االسري فً مجاالت االلتصاد ا

تطبٌمات على التخطٌط االستهالكً لبندي  مفردات المقرر العملً:

 الغذاء والملبس.

 األسبوع الثانً عشر

التخطٌط االستهالكً للمسكن وما ٌحتوٌه من  :مفردات المقرر النظري

 أثاث وأدوات وأجهزة منزلٌة.

: تطبٌمات على التخطٌط االستهالكً للمسكن مفردات المقرر العملً

 حتوٌه من أثاث وأدوات وأجهزة منزلٌة.وما ٌ

 األسبوع الثالث عشر

: رٌادة االعمال فً اإلدارة المنزلٌة وجودة مفردات المقرر النظري

 تأهٌل الفتٌات لٌصبحن رائدات اعمال المستمبل. –المرارات 

تطبٌمات على رٌادة االعمال للتأهٌل لمٌدان  مفردات المقرر العملً:

 العمل الحر.

 الرابع عشراألسبوع 
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فلسفة العوائد المتولعة للتدرٌب التطبٌمً  :مفردات المقرر النظري

لبناء مجتمع المعرفة والتصادٌات رأس المال البشري وتحمٌك 

 استراتٌجٌات الدولة نحو العمل الحر.

مراجعة  -: إلامة المعرض المنهجً للممررمفردات المقرر العملً

 عامة للمنهج

أسالٌب التعلٌم  -5

 والتعلم

 

 .والتعلٌم الهجٌن عن طرٌك المنصات االلكترونٌة محاضرات نظرٌة

 التمارٌر األسبوعٌة.

 .المنالشة والحوار

 التعلٌم الهجٌن

أسالٌب التعلٌم  -6

والتعلم للطالب 

ذوى القدرات 

 المحدودة

 ال ٌوجد

 

 تقوٌم الطـــالب : -7

األسالٌب -أ - خ

المستخدم

 ة

 

 والثانً، المنتصف.االختبارات السعً األول 

 االختبار التطبٌمً.

 االمتحان النظري.

-ب - د

 التوقٌت

 

 

 األسبوع.  الرابع، الثامن ، العاشر.

 األسبوع الثانً عشر

 األسبوع الرابع عشر

توزٌع  -جـ

 الدرجات

 

 

 % 11منتصف الفصل الدراسً     

 % 11أعمال فصلٌة 

 %21االمتحان العملً 

 % 61نهاٌة الفصل الدراسً 

 قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع: -8

ـ نوتة تطبٌمات على المحاضرات للممرر الدراسً من إعداد أساتذة  مذكرات . أ
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 الممرر تسلم للطالب أسبوعٌا وٌتم تمٌٌمها فً الجزء التطبٌمً.

(: موارد االسرة وترشٌد االستهالن ، 2111اد/ نعمة مصفً رلبان ) بكتب ملزمة

 اإلسكندرٌة.دار السماحة للنشر، 

(: دلٌلن الى اإلدارة العلمٌة للشئون 2118أ.د/ نعمة مصطفى رلبان ) كتب مقترحة -جـ

المنزلٌة، كلٌة االلتصاد المنزلً، جامعة المنوفٌة، مطبعة النسور 

 للطباعة والنشر، مصر.

(: موسوعة مبادئ علم االلتصاد 2118أ.د/ نعمة مصطفى رلبان )

نزلً، جامعة المنوفٌة، دار الحسٌن للطباعة المنزلً، كلٌة االلتصاد الم

 والنشر، محافظة المنوفٌة، شبٌن الكوم، مصر. 

، دار 4(: اإلدارة المنزلٌة، ط2118أ.د/ ربٌع محمود علً نوفل )

 الحنفً للطباعة والنشر، المنوفٌة، شبٌن الكوم، مصر.

(: إدارة الموارد البشرٌة، كتاب إلكترونً، 2119ا.د/ علً السلمً )

 ، دار الغرٌب، الماهرة، مصر.2ط

دورٌات علمٌة  -د

 أو نشرات ...

 مجلة االلتصاد المنزلً جامعة المنوفٌة - أ

 مجلة االلتصاد المنزلً جامعة حلوان - ب

 مجلة االلتصاد المنزلً جامعة االسكندرٌة - ت

 1212/1211التارٌخ:         أ. د/  ربٌع نوفل  منسق المقرر: أ. د/ نعمة رقبان               رئٌس القسم :
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 مصفوفات المقرر
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 أ(11ّٔٛرط سلُ )                                                      عبِؼخ: إٌّٛف١خ

 و١ٍخ: االلزقبد إٌّضٌٟ. 

 إٌّضي ٚاٌّإعغبد.لغُ: اداسح 

 

 ِصفٛفخ اٌّؼبضف ٚاٌّٙبضاد اٌّؽزٙسفخ  ( أ)

أؼبببببببجٛع  اٌّحز٠ٛبد ٌٍّمطض

 اٌسضاؼخ

اٌّؼببببببببضف 

 اٌطئ١ؽخ

ِٙببببببببضاد 

 ش١ٕ٘خ

ِٙببببببببببضاد  ِٙبضاد ١ِٕٙخ

 ػبِخ

ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ: ِٛاضز األؼطح: ِفِٙٛٙب 

 رص١ٕفٙب ـ ذصبئصٙب –

ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ: رطج١مبد ػٍٝ ِٛاضز 

اٌجشط٠خ ٚاٌّبز٠خ فٟ ظٛء اٌج١ئخ األؼطح 

 اٌرعطاء.

 1د. 4-ط -------   1أ. االٚي

 اٌرصبئص اٌؼبِخ ٌٍّٛاضز. ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ: رطج١مبد ػٍٝ اٌرصبئص اٌؼبِخ 

 ٌٍّٛاضز ٚاٌمٛاػس اٌزٟ رؽبػس ػٍٝ حؽٓ اؼزرساَ اٌّٛاضز

 3، د. 2د. 3،ط.2ط. 3ة   1أ. اٌضبٟٔ 

 4،د.

اٌغساضح فٟ إزاضح األ٠ٌٛٚبد  ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 ٌز١ّٕخ اٌّٛاضز اٌجشط٠خ ٌألؼطح.

ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ: رطج١مبد ػٍٝ رطٛض فٍؽفخ األؼطح 

 رغبٖ اٌّٛاضز فٟ ظٛء إزاضح األ٠ٌٛٚبد.

،ة.3ة.   1أ. اٌضبٌش

4 

 2د.،  1د. 3،ط.2ط.

 4،د. 3، د.

 اٌّبٌٟ ٌألؼطح:إزاضح اٌسذً  ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 ِىٛٔبد زذً األؼطح. -

 ِفَٙٛ ا١ٌّعا١ٔخ. -

 ا١ٌّعا١ٔخ اٌّب١ٌخ ٌألؼطح ٚذطٛاد ػٍّٙب. -

ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ: رطج١مبد ػٍٝ إزاضح اٌسذً اٌّبٌٟ 

 ٌألؼطح ٚٚظغ ا١ٌّعا١ٔخ اٌّب١ٌخ ٚرٕف١ص٘ب.

 

 ،2د. ، 1د.  2، ط.1ط. 4ة. 1أ. اٌشاثغ

 4، د. 3د.

 ٠زجغ إزاضح اٌسذً اٌّبٌٟ ٌألؼطح:  ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 رم١١ُ غطق اؼزؼّبي إٌمٛز. -

 ،2د. ، 1د.  2، ط.1ط. 4ة. 2، أ. 1أ. اٌخبِظ

ِغررررررررررررررررّٝ 

 اٌّمشس

 ر١ّٕخ ِٛاسد االعشح

 EHM2121(5) وٛد اٌّمشس 
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 االزذبض ٚأ١ّ٘زٗ ٌألؼطح. -

ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ: رطج١مبد ػٍٝ إزاضح اٌسذً اٌّبٌٟ 

 ٌألؼطح ٚٚظغ ا١ٌّعا١ٔخ اٌّب١ٌخ ٚرٕف١ص٘ب.

 

 4، د. 3د.

 إزاضح ٚرح١ًٍ اٌٛلذ: ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 اٌؼٛاًِ اٌّؤصطح فٟ إزاضح اٌٛلذ. -

ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ: رطج١مبد ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌّؤصطح فٟ 

اؼزؼّبي اٌٛلذ ٚو١ّخ اٌٛلذ اٌّؽزٍٙه فٟ أزاء األػّبي 

 إٌّع١ٌخ.

 3ط.،  2ط. 3ة. 1أ. اٌغبدط

 4،ط.

 3، د. 2د.

 4،د.

 رح١ًٍ اٌٛلذ: إٌظطٞ:ِفطزاد اٌّمطض 

 أٔٛاع ذطػ اٌٛلذ. -

ٚرٕف١ص ِٚطالجخ اٌرطػ  –ذطٛاد ررط١ػ اٌٛلذ  -

 رم١١ُ اٌرطػ.  –

ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ: رطج١مبد ػٍٝ رح١ًٍ ررط١ػ اٌٛلذ 

 ٚرٕف١ص اٌرطخ ِٚطالجخ عطاءرٙب ٚرم١١ّٙب.

،  2ة.    1أ. اٌغبثغ

 3ة.

،  3، ط. 2ط.

 4ط.

 2، د. 1د.

،  3، د.

   4د.

    اٌّمطض إٌظطٞ: اذزجبضاد زٚض٠خ.ِفطزاد 

 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ: اذزجبضاد زٚض٠خ

،ة.3ة. 2، أ. 1أ. اٌضبِٓ

4 

،ط.2،ط.1ط.

 4، ط.3

 2، د. 1د.

 4، 3، د.

ِفطزاد إٌّٙظ إٌظطٞ: ِّبضؼبد إزاضح ِٛاضز االؼطح 

اٌجشط٠خ اٌرعطاء فٟ ظٛء رم١١ُ اإلزاضح اٌرعطاء، 

 ثأٔٛاػٗ.ٚو١ف١خ اٌزرٍص ِٓ اٌزؼت 

ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ: رطج١مبد ػٍٝ اإلزاضح اٌرعطاء 

 ٌٍطبلخ اٌجشط٠خ ٚو١ف١خ اٌزرٍص ِٓ اٌزؼت ثأٔٛاػٗ.

، 1ة .   1أ. اٌزبعغ 

 2ة.

 3ة.،

،  3،ط.2ط.

 4ط.

 2، د. 1د.

 4، 3، د.

األزاء األذعط ٚرجؽ١ػ األػّبي  ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 إٌّع١ٌخ.

رطج١مبد ػٍٝ األزاء األذعط ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ: 

 ٚرجؽ١ػ األػّبي إٌّع١ٌخ

 2ة. 2أ. اٌؼبؽش

 3ة.،

، 3،ط. 2ط.

 4ط.

 2، د. 1د.

 4د.، 3، د.

ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ: عساضح ضثخ االؼطح فٟ اٌزرط١ػ 

 االؼزٙالوٟ االؼطٞ فٟ ِغبالد االلزصبز إٌّعٌٟ.

ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ: رطج١مبد ػٍٝ اٌزرط١ػ 

 ٌجٕسٞ اٌغصاء ٚاٌٍّجػاالؼزٙالوٟ 

اٌؾررررررربدٞ 

 ػؾش

 2ط.، 1ط. 4ة. 2، أ. 1أ.

 5،ط.4ط.

 2، د. 1د.

  3، د.
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اٌزرط١ػ االؼزٙالوٟ ٌٍّؽىٓ ِٚب  ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 ٠حز٠ٛٗ ِٓ أصبس ٚأزٚاد ٚأعٙعح ِٕع١ٌخ.

ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ: رطج١مبد ػٍٝ اٌزرط١ػ 

ٚأعٙعح االؼزٙالوٟ ٌٍّؽىٓ ِٚب ٠حز٠ٛٗ ِٓ أصبس ٚأزٚاد 

 ِٕع١ٌخ.

اٌضرررررررررربٟٔ 

 ػؾش

،  1ة. 2، أ. 1أ.

 2ة.

،  2، ط. 1ط.

 4، ط.3ط.

،  1د.

،  3د.،2د.

 4د.

ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ: ض٠بزح االػّبي فٟ اإلزاضح إٌّع١ٌخ 

رأ١ً٘ اٌفز١بد ١ٌصجحٓ ضائساد اػّبي  –ٚعٛزح اٌمطاضاد 

 اٌّؽزمجً.

ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ: رطج١مبد ػٍٝ ض٠بزح االػّبي 

 ٌٍزأ١ً٘ ١ٌّساْ اٌؼًّ اٌحط.

اٌضبٌررررررررررش 

 ػؾش

،  2ة. 2، أ. 1أ.

،ة.3ة.

4 

، 3ط.،  2ط.

 4ط.

 2، د. 1د.

   4،د.3، د.

فٍؽفخ اٌؼٛائس اٌّزٛلؼخ ٌٍزسض٠ت  ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

اٌزطج١مٟ ٌجٕبء ِغزّغ اٌّؼطفخ ٚالزصبز٠بد ضأغ اٌّبي 

 اٌجشطٞ ٚرحم١ك اؼزطار١غ١بد اٌسٌٚخ ٔحٛ اٌؼًّ اٌحط.

 -ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ: إلبِخ اٌّؼطض إٌّٙغٟ ٌٍّمطض

 ِطاعؼخ ػبِخ ٌٍّٕٙظ

اٌشاثررررررررررغ 

 ػؾش

،  1ة. 2، أ. 1أ.

 ، 2ة.

، 3ة.

 4ة.

،ط.2،ط.1ط.

 5،ط.4،ط.3

 2، د. 1د.

 4،د.3، د.

اٌزببببض٠د:         أ. ز/  ضث١بببغ ٔٛفبببً  ِٕؽبببك اٌّمبببطض: أ. ز/ ٔؼّبببخ ضلجببببْ               ضئببب١ػ اٌمؽبببُ :أؼبببزبش 

1212/1212 
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 ة( 22ّٔٛشط ضلُ )                                                                       عبِؼخ : إٌّٛف١خ

 و١ٍخ: االلزقبد إٌّضٌٟ

 لغُ: اداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد

 

 ِصفٛفخ اؼب١ٌت اٌزؼٍُ  ( ة)

 

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ اٌّؼبضف اٌطئ١ؽخ اؼب١ٌت اٌزؼٍُ

 ِحبظطاد ٔظط٠بخ

ٚاٌزؼٍببب١ُ اٌٙغبببب١ٓ 

ػببببببببببٓ غط٠ببببببببببك 

إٌّصببببببببببببببببببببببببد 

 .االٌىزط١ٔٚخ

 2،ة. 1ة. 3،أ2، أ. 1أ.

 4،ة.3،ة.

 3، د. 2، د. 1د.   .......

 4،د.

اٌزمبببببببببببببببببببببببببببض٠ط 

 األؼجٛػ١خ

 2،ة. 1ة. 3،أ2،، أ. 1أ.

 4،ة.3،ة.

 3، د. 2، د. 1د. 3، ط. 2، ط. 1ط.

 4،د.

 2،ة. 1ة. 3، أ2، أ. 1أ. إٌّبلشخ ٚاٌحٛاض

 4،ة.3،ة.

 3، د. 2، د. 1د. ........

 4،د.

 1212/1212اٌزبض٠د:         أ. ز/  ضث١غ ٔٛفً  ِٕؽك اٌّمطض: أ. ز/ ٔؼّخ ضلجبْ               ضئ١ػ اٌمؽُ :

   

 

 

 

 

 

 

 ر١ّٕخ ِٛاسد االعشح ِغّٝ اٌّمشس

 EHM2121(5) وٛد اٌّمشس
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 (     ط11ّٔٛرط سلُ )                   عبِؼخ: إٌّٛف١خ  

 و١ٍخ : االلزقبد إٌّضٌٟ

 لغُ : اداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد

 

 ِصفٛفخ اؼب١ٌت اٌزم١١ُ ( ط)
 

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ اٌّؼبضف اٌطئ١ؽخ اؼب١ٌت اٌزم١١ُ

 4،د.3،د. 2، د.1د. 3، ط. 2، ط. 1ط. 3، ة. 2، ة. 1ة. 2، أ. 1أ. اٌسٚضٞاالذزجبض 

االذزجببببببببببببببببببببببببض 

 اٌزطج١مٟ

 4، د. 1د. 3،ط.2ط. 4،ة.3ة. 2، أ. 1أ.

 4، د. 1د. 3،ط.2،ط.1ط. 3،ة. 2،ة. 1ة. 2، أ. 1أ. االِزحبْ إٌظطٞ

 1212/1212اٌزبض٠د:         ٔٛفًأ. ز/  ضث١غ   ِٕؽك اٌّمطض: أ. ز/ ٔؼّخ ضلجبْ               ضئ١ػ اٌمؽُ :

 

 

 

 

 

 

 

 ر١ّٕخ ِٛاسد االعشح ِغّٝ اٌّمشس

 EHM2121(5) وٛد اٌّمشس
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 (21نسهذج رقم )

 السشػفية :جامعة
 االقتراد السشدلي :كمية
 إدارة السشدل والسؤسدات :قدع

 

 مقرر دراسً توصٌف

 بٌانات الممرر -1

 الرمز الكودى : 

EHM2122 

 اسم الممرر :  

 الدواجن ورعاٌتها

 الفرلة / المستوى : 

 ماجستٌر/الثانً –أولى 

 التخصص :

 إدارة المنزل والمؤسسات

 

 عدد الوحدات الدراسٌة :  نظرى                 عملى         

 

 هدف الممرر : -2

 

 

 

 

 بسعمػمات متخررة عغ أنػاع الجواجغ. الصالب إلسام -

 يتعخؼ عمي مػاصفات الحبائح الجيجة. -

 يجرس القػاعج األساسية والتصبيقية في إنتاج المحع. -

 فهع شخؽ ونطع الخعاية والتحزيغ في مدارع الججاج البياض. -
 التعخؼ عمى بخامج اإلضاءة والقمر في الججاج البياض. -
التعػػػخؼ عمػػػي  الدػػػالالت واألنػػػػاع العالسيػػػة الخاصػػػة ب نتػػػاج البػػػيس  -

 األبيس والبشي القذخة.

 المستهدف من تدرٌس الممرر: -3

 يتعخؼ عمي إنتاج لحػم الجواجغ في مرخ وفي العالع.  -0-أ المعلومات والمفاهٌم: - ج

 يجرس أهع سالالت الجواجغ السشتجة لمحع.  -2-أ
 يتعخؼ عمي شخؽ تدػيق الحبائح. -3-أ

2 2 
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يتعػػػػػػػخؼ عمػػػػػػػى البػػػػػػػيس وتخكيبػػػػػػػ  و يستػػػػػػػ  الغحائيػػػػػػػة واإلقترػػػػػػػادية  -4-أ
 والرشاعية.

 يتعخؼ عمى كيفية تكػيغ قصيع إنتاج البيس. -5-أ
ؼ عمى الدالالت واألنػاع العالسية  وأهع الهجغ السحمية يتعخ  - 6 -أ

 الخاصة بانتاج البيس وكحلظ أنػاع سالالت األخخػ.
 المهارات الذهنٌة : - ح
 

 

 

 يشاقر اقتراديات اإلنتاج في لحػم الجواجغ. –0–ب
 يخبط بيغ الجراسة الشطخية والتصبيق العسمي في السدارع.  –2–ب
 جػدتها.يرشف الحبائح مغ حيث  -3-ب
 يسيد بيغ مكػنات البيزة و يستها الغحائية واإلقترادية. -4-ب
 يفخؽ بيغ إنتاج البيس مغ الدالالت السختمفة مغ الجواجغ.   -5-ب

المهارات المهنٌة  -جـ
 الخاصة بالممرر :

 يكتب مػضػعا عغ مشتجات الجواجغ. –0–جػ
المحػػع ويجػػخؼ دراسػػة عػػغ افزػػل سػػالالت  يعػػخؼ مػػا يتعمػػق بانتػػاج -2-جػػػ

 السشتجة لمحػم الجواجغ. 
يصبق عسميا كيفية الحكع ضاهخيا عمى مقػجرة الججاجػة عمػى وضػع  -3-جػ

 البيس. 
يصبػػػػػق عسميػػػػػا أهػػػػػع بػػػػػخامج اإلضػػػػػاءة والتغحيػػػػػة السفزػػػػػمة لمػػػػػججاج  -4-جػػػػػػ

 البياض.
 ياض..يفخؽ بيغ العسميات اليػمية والسػسسية فى مدارع الججاج الب -5-جػ

 يعسل بحخية كعزػ في فخيق عسل. -0–د المهارات العامة : - ز
 يداهع في حل السذاكل وفقا لمطخوؼ السختمفة. -2-د

يدػػاهع فػػى تصبيػػق مفهػػػم األمػػغ الحيػػػػ ودورش فػػى انجػػاح مذػػاريع  –3-د
 الجواجغ. 

 يداهع  فى عالج مذاكل حزانة كتاكيت إنتاج البيس. -4–د
 األولاألسبهع  محتوى الممرر:  -4

 ترشيف كتاكيت المحع وتعخيفها.مفردات الممرر النظري: 
 ترشيف كتاكيت المحع.تطبٌك بمزرعة الكلٌة على : تطبٌمًمفردات الممرر ال
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 األسبهع الثاني
 التخكيب الطاهخػ والتذخيحى لكتاكيت المحع.مفردات الممرر النظري: 

التخكيػػب تطبٌررك عملررً فررً مزرعررة الكلٌررة علررى : تطبٌمررًمفررردات الممرررر ال
 الطاهخػ والتذخيحى لكتاكيت المحع.

 األسبهع الثالث
 الرفات الػاجب تػافخها فى كتاكيت المحع.مفردات الممرر النظري: 

الرػفات الػاجػب تػافخهػا تطبٌك بمزرعة الكلٌة على : تطبٌمًمفردات الممرر ال
 فى كتاكيت المحع.

 األسبهع الخابع
 ذبح وتجهيد دجاج المحع والسحابح اآللية. ت الممرر النظري:مفردا 

 تصبيق عسمي بسدرعة الكمية. :تطبٌمًمفردات الممرر ال
 األسبهع الخامذ

 عيػب كتاكيت المحع. مفردات الممرر النظري:
 تصبيق عسمي داخل مدرعة الكمية. :تطبٌمًمفردات الممرر ال
 األسبهع الدادس

 عيػب تجهيد وتجسيج كتاكيت المحع. مفردات الممرر النظري:
تصبيػػػق عسمػػػي عمػػػى عيػػػػب تجهيػػػد وتجسيػػػج كتاكيػػػت :تصبيقػػػيمفػػػخدات السقػػػخر ال

 المحع.
 األسبهع الدابع

 أهسية وتصػر إنتاج البيس. مفردات الممرر النظري:
 : السالالت المحلٌة بمزرعة الدواجن بالكلٌة.تطبٌمًمفردات الممرر ال

 األسبهع الثامن
إنتػػػاج البػػػيس  فػػػي ةالتخررػػػيالهجػػػغ العالسيػػػة   الممررررر النظرررري:مفرررردات 

 األبيس والبشى القذخة.
 بمزرعة الدواجن بالكلٌة. العالمٌة: السالالت التطبٌمًمفردات الممرر 

 األسبهع التاسع
الدالالت السحميػة والسدػتشبصة الستخررػة فػى إنتػاج  مفردات الممرر النظري:

 البيس.
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السرالالت المحلٌرة بمزرعرة الردواجن  عمػى تصبيقػات :تطبٌمًمفردات الممرر ال

 بالكلٌة.

 األسبهع العاشخ
 .عشابخ اإلنتاج فيالبخامج الدمشية لمتخبية الستكاممة  مفردات الممرر النظري:  

 مفردات الممرر التطبٌمً: تطبٌمات فً مزرعة الكلٌة.

 األسبهع الحادي عذخ
 .صناعة انتاج بٌض المائدة المحاور الرئٌسٌة فى مفردات الممرر النظري:

  تخبية الججاج البياض فى األقفاص. :تطبٌمًمفردات الممرر ال

 األسبهع الثاني عذخ
 تأثيخ التغحية عمى نػعية اإلنتاج. مفردات الممرر النظري:

علرررى أسررراس الصرررفات  -فررررز الررردجاج البٌررراض: أ :تطبٌمرررًمفرررردات الممررررر ال
 المظهرٌة.

 الخابع عذخاالسبهع -األسبهع الثالث عذخ
 تغييخ الخير )القمر(. مفردات الممرر النظري:

 تدرٌب عملً بمزرعة الكلٌة. :تطبٌمًمفردات الممرر ال
 .نطخية محاضخات –0–5 أسالٌب التعلٌم والتعلم -5

 ية.تصبيقمحاضخات  –5-2
 بحػث وتقاريخ. –3–5
 زيارات مدرعة. -5-4

أسالٌب التعلٌم والتعلم  -6
للطالب ذوى 

 المدرات
 المحدودة

 ال يػجج

 تقوٌم الطـــالب :   -7

 األسالٌب المستخدمة - ذ
 

 

لتقييع بعس السهارات السعخفية والحهشية ؼ امتحان أعسال سشة نطخ  –0–أ
 .التي اكتدبها الصالب

لتقييع بعس السهارات السهشية والعسمية  امتحان أعسال سشة تصبيقي –2–أ
 .السكتدبة
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لتقييع بعس السهارات السهشية والعسمية تقاريخ التجريب السدرعى  –3–أ
 السكتدبة

 امتحان نهاية العام تصبيقي لتقييع السهارات السهشية والعسمية السكتدبة -4-أ

امتحان نهاية العام نطخؼ لتقييع السهارات السعخفية والحهشية التي  -5–أ
 اكتدبها الصالب 

 أسبػعًيا          اختبارات شفهية            0التقييع  التولٌت - ر
 األسبػع          التاسع             2 التقييع
 األسبػع          الحادؼ عذخ            3 التقييع
 األسبػع          الثاني عذخ            4 التقييع

 األسبػع          الثالث عذخ            5التقييع 
 %21أعسال سشة                   توزٌع الدرجات -جـ

 %21امتحان تصبيقي              
 %61امتحان تحخيخؼ              

 %011السجسػع                   
 قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع : -8

 محاضخات أستاذ السادة. مذكرات - خ

 ..................................................... كتب ملزمة - د

( د/ خالج  2115تخبية وإنتاج المحع الجار العخبية لمشذخ والتػزيع )  كتب ممترحة -جـ
 محخوس،  م/ صبحي سميسان.

  (  د/  2111الصبعة األولى ) –إنتاج دجاج المحع     دار الفكخ العخبى
 دمحم سعيج سامي.

 ( أ.د. دمحم الديج سمصان ، أ.د2115الحجيث في اإلنتاج الجاجشي ) .
 الجار العخبية لمشذخ. –جػدة دمحم جبخيل 

 مرخ  –مكتبة أوزوريذ  -دمحم الديج سمصان -وراثة وتخبية الجواجغ
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2115. 
 مكتبة األنجمػ  –الصبعة العاشخة  -2114-) تخبية الجواجغ ورعايتها

 مرخ(. د. دمحم سعيج دمحم سامى.   –السرخية 
دورٌات علمٌة أو  -د

 نشرات ... الخ
Journal of Poultry Science – Egyptian poultry Science Journal – British 

Poultry Science Journal    

-www.poultryscience.org-www.sciencedirect.com  مواقع على شبكة اإلنرتنت:                    

www.thepoultrysite.com                                                                                             

         

 أستاذ المقرر                                    رئٌس مجلس القسم العلمى        

 / فاروق حدن عبجه                                     أ.د / ربيع محسهد نهفلأ.د

 أ.د/ ايسان متهلى عميهة

 د./ مشال كسال أبه الشجا

 م1212/1211التارٌخ:             
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 مصفوفات المقرر
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                 : المنوفٌةجامعة

 أ(11نموذج رقم )

 كلٌة: االلتصاد المنزلً. 

 لسم: ادارة المنزل والمؤسسات.

 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة  ( أ)

أسبوع  المحتوٌات للمقرر

 الدراسة

المعارف 

 الرئٌسة

مهارا

ت 

 ذهنٌة

مهارات 

 مهنٌة

 مهارات عامة

 األسبهع األول
ترػػػشيف كتاكيػػػت مفرررردات الممررررر النظرررري: 

 المحع وتعخيفها.
مفرررردات الممررررر التطبٌمرررً: تطبٌرررك بمزرعرررة 

 ترشيف كتاكيت المحع.الكلٌة على 

،  1ب. 3أ. األول

  3ب.

،ج.1ج.

 3،ج.2

 2، د. 1د.

 3،د.

 األسبهع الثاني
التخكيػػػب الطػػػاهخػ مفرررردات الممررررر النظرررري: 

 والتذخيحى لكتاكيت المحع.
مفررردات الممرررر التطبٌمررً: تطبٌررك عملررً فررً 

التخكيػػػػػػب الطػػػػػػاهخػ مزرعررررررة الكلٌررررررة علررررررى 
 والتذخيحى لكتاكيت المحع.

.ج.1ج.  2ب. 3أ. الثانً 

 3،ج.2

 2، د. 1د.

 3،د.

 األسبهع الثالث
الرػػػفات الػاجػػػب مفرررردات الممررررر النظرررري: 

 تػافخها فى كتاكيت المحع.
مفرررردات الممررررر التطبٌمرررً: تطبٌرررك بمزرعرررة 

الرػػػػػفات الػاجػػػػػب تػافخهػػػػػا فػػػػػى الكلٌرررررة علرررررى 
 كتاكيت المحع.

،  1ب. 3أ. الثالث

  2ب.

،ج.1ج.

 3،ج.2

 2، د. 1د.

 3،د.

،  1ب.  3أ. الرابع األسبهع الخابع

 2ب.

،ج.1ج.

 3،ج.2

 2، د. 1د.

 3،د.

مسمى 

 الممرر

 الدواجن ورعاٌتها

 EHM2122 كود الممرر
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ذبػح وتجهيػد دجػاج مفردات الممرر النظرري:  
 المحع والسحابح اآللية.

تصبيػػػػػق عسمػػػػػي  مفرررررردات الممررررررر التطبٌمرررررً:
 بسدرعة الكمية.

 األسبهع الخامذ
عيػػػػػب كتاكيػػػػت  مفررررردات الممرررررر النظررررري:

 المحع.
تصبيػق عسمػي داخػل  مفردات الممرر التطبٌمً:

 مدرعة الكمية.

،  1ب. -------- الخامس

 2ب.

،ج.1ج.

 3،ج.2

 2، د. 1د.

 3،د.

 األسبهع الدادس
عيػػػػػػب تجهيػػػػػد مفرررررردات الممررررررر النظرررررري: 

 وتجسيج كتاكيت المحع.
تصبيػػػق عسمػػػي عمػػػى مفػػػخدات السقػػػخر التصبيقي:

 عيػب تجهيد وتجسيج كتاكيت المحع.

،  1ب. 2،أ.1أ. السادس

 2ب.

،ج.1ج.

 3،ج.2

 2، د. 1د.

 3،د.

 األسبهع الدابع
أهسيػة وتصػػر إنتػاج مفرردات الممررر النظرري: 

 البيس.
التطبٌمررً: السررالالت المحلٌررة مفررردات الممرررر 

 بمزرعة الدواجن بالكلٌة.

 2،أ.1أ. السابع

 6، أ. 5أ.

 2ب.

 5ب.

 2، د. 1د. 3ج.

 3،د.

 4د.

 األسبهع الثامن
الهجػػػػغ العالسيػػػػة  مفررررردات الممرررررر النظررررري: 

الشتخررػػة فػػى إنتػػاج البػػيس األبػػيس والبشػػى 
 القذخة.

مفررررردات الممرررررر التطبٌمررررً: تطبٌمررررات علررررى 
 العالمٌة بمزرعة الدواجن بالكلٌة.السالالت 

،  2،أ.1أ. الثامن

 6، أ. 5أ.

 3ب. 

 5ب.

 2، د. 1د. 1ج.

 3،د.

 4د.

 األسبهع التاسع
الدػػالالت السحميػػػة مفررردات الممررررر النظرررري: 

 والسدتشبصة الستخررة فى إنتاج البيس.

،أ.2،أ.1أ. التاسع 

6 

 3ب.

 5ب.

 1ج.

،ج2،ج.

.3 

 5ج.

 2، د. 1د.

 3،د.

 4د.
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 عمػػػػى تصبيقػػػػات مفررررردات الممرررررر التطبٌمررررً:
 بالكلٌة.السالالت المحلٌة بمزرعة الدواجن 

 األسبهع العاشخ
البخامج الدمشية  مفردات الممرر النظري:  

 .لمتخبية الستكاممة فى عشابخ اإلنتاج
مفردات الممرر التطبٌمً: تطبٌمات فً مزرعة 

 الكلٌة.

 1ج. 3ب. 2،أ.1أ. العاشر

،ج2،ج.

.3 

 5ج.

 2د.،  1د.

 3،د.

 4د.

 األسبهع الحادي عذخ
مفررردات الممرررر النظررري: المحرراور الرئٌسررٌة 

 فى صناعة انتاج بٌض المائدة.

تخبيػػػػػة الػػػػػججاج  مفرررررردات الممررررررر التطبٌمرررررً:
  البياض فى األقفاص.

الحادي 

 عشر

 3ب. 5، أ. 4أ.

 5ب.

، 3ج.

، 4ج.

 5ج.

 4د.

 األسبهع الثاني عذخ
التغحيػػة عمػػى تػػأثيخ مفررردات الممرررر النظررري: 

 نػعية اإلنتاج.
مفررررردات الممرررررر التطبٌمررررً: فرررررز الرررردجاج 

 على أساس الصفات المظهرٌة. -البٌاض: أ

الثانً 

 عشر

،  1ج. 3ب. -------

 2ج.

 2، د. 1د.

 3،د.

 االسبهع الخابع عذخ -األسبهع الثالث عذخ
تغييػػػػػخ الػػػػػخير مفرررررردات الممررررررر النظرررررري: 

 )القمر(.
تدرٌب عملً مفردات الممرر التطبٌمً: 

 بمزرعة الكلٌة.

الثالث 

 -عشر

االسبوع 

الرابع 

 عشر

 2، د. 1د. ------- 3ب. --------

 3،د.

 

 أستاذ المقرر                                    رئٌس مجلس القسم العلمى

 أ.د/ فاروق حدن عبجه                                     أ.د / ربيع محسهد نهفل

 متهلى عميهةأ.د/ ايسان 

 د./ مشال كسال أبه الشجا

 م1212/1211التارٌخ:             
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      أ(11نموذج رقم )  جامعة : المنوفٌة           

 كلٌة: االلتصاد المنزلً 

 لسم: ادارة المنزل والمؤسسات

 

 

 )ب( مصفوفة اسالٌب التعلم                                 
 

 مهارات عامة مهارات مهنٌة مهارات ذهنٌة المعارف الرئٌسة اسالٌب التعلم

 محاضرات نظرٌة –

والتعلٌم الهجٌن عن 

طرٌق المنصات 

 .االلكترونٌة

 2،ب. 1ب. 3، أ. 2، أ. 1أ.

 3،ب.

 3،د. 2، د. 1د. 

تطبٌقات  –1

 عملٌة.
 2،ب. 1ب. -------------

 3،ب.

،  2ج.،  1ج.

 3ج.

 3،د. 2، د. 1د.

 2،ب. 1ب. 3، أ. 2، أ. 1أ. بحوث وتقارٌر.–

 3،ب.

،  2، ج. 1ج.

 3ج.

 3،د. 2، د. 1د.

بٌان تطبٌقً لبعض  

 األنشطة.
،  2، ج. 1ج. ------------- ---------------

 3ج.

  2، د. 1د.

 

 العلمىأستاذ المقرر                                    رئٌس مجلس القسم 

 أ.د/ فاروق حدن عبجه                                     أ.د / ربيع محسهد نهفل

 أ.د/ ايسان متهلى عميهة

 د./ مشال كسال أبه الشجا

 م1212/1211التارٌخ:             
 

  

 الدواجن ورعاٌتها مسمى الممرر

 EHM2122 كود الممرر
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 أ(     11نموذج رلم )     جامعة: المنوفٌة                        

 كلٌة : االلتصاد المنزلً

 لسم : ادارة المنزل والمؤسسات

 

 مصفوفة اسالٌب التقٌٌم ( ج)
 

 مهارات عامة مهارات مهنٌة مهارات ذهنٌة المعارف الرئٌسة اسالٌب التقٌٌم

امتحان أعمال 

 السنة نظري
  3، أ. 2،أ.1أ.

،  2، ب.1ب.

 3ب.

،  2،ج. 1ج.

 3ج.

 2،د.1د.

امتحان أعمال 

 سنة تطبٌقً     

،  2، ب.1ب.  3، أ. 2،أ.1أ.

 3ب.

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

مناقشة تقارٌر 

التدرٌب 

 المٌدانً

،  2،ج. 1ج. ------------- --------------

 3ج.

 2،د.1د.

امتحان نهاٌة 

 العام تطبٌقً

 .2،د.1د. . ----------- 3،ب.2ب. 3،أ.2، أ. 1أ.

 امتحان نهاٌة

 العام نظري

،  2، ب.1ب. 3،أ.2، أ. 1أ.

 3ب.

،  2،ج. 1ج.

 3ج.

 2،د.1د.

 

 أستاذ المقرر                                    رئٌس مجلس القسم العلمى

 أ.د/ فاروق حدن عبجه                                     أ.د / ربيع محسهد نهفل

 أ.د/ ايسان متهلى عميهة

 الشجاد./ مشال كسال أبه 

 م1212/1211التارٌخ:             
 

الدواجن  مسمى الممرر

 ورعاٌتها

 EHM2122 كود الممرر
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 (12ّٔٛرط سلُ )

 عبِؼخ إٌّٛف١خ

 و١ٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ 

 لغُ ئداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد

 رٛف١ف ِمشس دساعٟ

 ث١بٔبد اٌّمشس: -1

 اٌفطلخ / اٌّؽزٜٛ: األٌٚٝ ِبعؽز١ط / اٌضبٟٔ   رص١ُّ ِٕعي ٚرطٛضٖاؼُ اٌّمطض:  EHM2123اٌىٛزٞ: اٌطِع 

اٌزرصص: إزاضح إٌّعي 

 ٚاٌّؤؼؽبد

 ػٍّٟ                          اٌسضاؼ١خ: ٔظطٞػسز اٌٛحساد 

 

 ٘سف اٌّمطض: -1

 

 ثبٌّفب١ُ٘ اٌّزؼٍمخ ٚاٌخجشاد اٌّؼٍِٛبددساعخ  -٠1زٕبٚي اٌّمشس 

اٌزؼشف ػٍٝ   -2ٚػٕبفش ِٚجبدئ اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ ٌٍّٕضي  األعبع١خ

رطٛس أعب١ٌت اٌزق١ُّ ٚاألصبس ٚاٌفْٕٛ ػجش اٌؼقٛس ٚفٟ اٌؾنبساد 

 اٌّخزٍفخ.

 اٌّؽزٙسف ِٓ رسض٠ػ اٌّمطض:  -3

 ثبٔزٙبء اٌّمطض ٠ىْٛ اٌطبٌت لبزًضا ػٍٝ أْ:

. ٠ٛمؼ اٌّفب١ُ٘ راد اٌقٍخ ثبٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ ٚػّبسح اٌّغبوٓ فٟ 1أ. اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘:-أ

 اٌّخزٍفخ.اٌؼقٛس 

. ٠ؾذد هشص ٚأٔٛاع األصبس ٚاٌؼٕبفش اٌزق١ّ١ّخ ٚاٌخبِبد 2أ. 

 اٌّغزخذِخ فٟ اٌؼّبسح ٚاٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ.

. ٠ؾشػ أعب١ٌت اٌزق١ُّ ٌٍّجبٟٔ ٚاألصبس ٚعّبد ٚخقبئـ 3أ.

 اٌؾنبساد اٌّخزٍفخ.

 . ٠ؾشػ ربس٠خ ِٚذاسط اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ. 4أ.

ىظ ٚػاللزٙررب ١ش٠ررخ ٚاألسعٛٔررٍِٛم١بعرربد األٔضشٚثِٛز. ٠ؼطررٝ أِضٍررخ 5ٌأ.

 ثّمب١٠ظ ٚؽذاد األصبس.

 اٌّٙبضاد اٌص١ٕ٘خ:-ة

 

 

. ٠ؾًٍ اٌزغ١شاد ٚاٌزطٛساد اٌزٟ هشأد ػٍٝ اٌزق١ُّ ٚػٕبفشٖ 1ة.

 ٚاألصبس فٟ اٌؼقٛس اٌّخزٍفخ.

. ٠جزىش ثؼل اٌزقب١ُِ ٚرق١ُّ األصبس ٚػٕبفش اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ 2ة.

 اٌؼقٛس.اٌّغزٛؽبح ِٓ اٌطشص اٌّخزٍفخ ػجش 

2 2 
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. ٠فؾـ اٌزأص١شاد االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ 3ة.

ٚاٌغ١بع١خ اٌؾبدصخ فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ٚو١ف١خ أؼىبعٙب ػٍٝ رق١ُّ 

 اٌّجبٟٔ ٚاٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ.

٠نغ خطخ رق١ّ١ّخ ٌّؼبٌغخ ِؾىالد اٌفشاؽ اٌذاخٍٟ ٌٍّغبوٓ . 4ة.

 .ٚامفبء هبثغ ِٓ اٌؾنبساد اٌّخزٍفخ ػ١ٍٗ

اٌّٙبضاد ا١ٌّٕٙخ  -عـ

 اٌربصخ ثبٌّمطض:

 ثبعزخذاَ أعب١ٌت ٌٍزق١ّّبد ِٙبساد اإلخشاط اٌٍٟٛٔ ٠خزبس. 1ط.

 .ّخزٍفخاالظٙبس اٌ

. ٠جش٘ٓ ػٍٝ و١ف١خ االعزفبدح ٚاالعزٍٙبَ ِٓ اٌؼقٛس ٚاٌطشص 2ط.

  اٌّخزٍفخ فٟ ثٕبء رق١ُّ ِؼبفش.

 اٌذاخ١ٍخ اٌغى١ٕخ.. ٠ّبسط ِب رُ رؼٍّٗ فٟ رٕف١ز ّٔبرط اٌفشاغبد 3ط.

٠غزخذَ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّغزغذح فٟ اٌزقب١ُِ  .1د. اٌّٙبضاد اٌؼبِخ: ز.

 اٌّخزٍفخ ٌٍفشاغبد اٌذاخ١ٍخ ثبخزالف اٌّغبؽبد.

 . ٠طشػ ثذائً ٌّؼبٌغبد ِؾىالد اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ.2د.

 . ٠شاػٝ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصشح ػ١ٍٙب ػٕذ اٌزق١ُّ.3د.

٠غزخذَ اٌّٛاسد اٌّزبؽخ ثؾىً ع١ذ ػٕذ ئػذاد اٌجؾٛس ٚاٌزمبس٠ش  .4د.

 ٚاٌزقب١ُِ ٌٍفشاغبد اٌذاخ١ٍخ.

 ِحزٜٛ اٌّمطض:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األؼجٛع األٚي 
 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 اٌذاخٍٟاٌزق١ُّ –اٌذ٠ىٛس  – اٌذاخٍٟاٌزق١ُّ  ِفب١ُ٘ -

  .ٚاٌّغزّغ

 .ِغبي اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ اٌخبِبد اٌّغزخذِخ فٟ -

 أعبع١بد اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ -

 ِشاؽً ػ١ٍّخ اٌزق١ُّ ٚاٌّؼب١٠ش اٌزق١ّ١ّخ  -

 عٛأت اٌؼ١ٍّخ اٌزق١ّ١ّخ  -

 اٌّٛاد اٌّغزؼٍّخ فٟ فٕبػخ األصبس -
 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

 دساعخ ٌّمب١٠ظ اٌشعُ. -اٌزؼشف ػٍٝ أ٘ذاف اٌّبدح اٌؼٍّٟ -

 اٌّخزٍفخ.رٛم١ؼ ٚػًّ ِم١بط اٌشعُ  -

االظٙبس   -دساعخ ٌشعُ اٌفشاغبد اٌذاخ١ٍخ ثّخزٍف أعضائٙب -

 ٚاٌزؾج١ش.

  ٌضبٔٝاألؼجٛع ا
 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 .األٔضشٚثِٛزش٠خاألسع١ِٛٔٛىظ دساعخ  -
 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:
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 بد أفم١خ ٚسأع١خ ٌٍفشاغبد اٌذاخ١ٍخ اٌغى١ٕخ دساعخ ِخطط -

 ّٔبرط ِخزٍفخ ِٓ اٌّغبؽبد ٚأٔٛاع اٌّجبٟٔ.

  ٌضبٌشاألؼجٛع ا -
 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 ربس٠خ اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ ٚاألصبس -

 ِذاسط اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ. -

 اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ ٚاٌؾذاصخ. -
 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

بد ٌّٕبرط ِخزٍفخ ِٓ ّخططرٛص٠غ لطغ األصبس فٟ اٌدساعخ  -

 اٌفشاغبد اٌذاخ١ٍخ اٌغى١ٕخ ِغ االظٙبس اٌّؼّبسٜ.

  ٌطاثغاألؼجٛع ا
 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 .اٌزق١ُّ فٟ فزشح ِب لجً اٌزبس٠خ -
 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

دساعخ ثبٌمٍُ اٌشفبؿ ٚاألٌٛاْ ٌؼٕبفش ِٓ اٌفٓ ٌٍؾمجخ  -

 اٌزبس٠خ١خ.

 ٌربِػاألؼجٛع ا
 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 خ.اٌمذ٠ّ ٚاٌؼّبسح اٌّقش٠خرطٛس اٌزق١ُّ  -
 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

ٚاألٌٛاْ ٌؼٕبفش اٌضخبسف ٚاألصبس ٌٍؾمجخ دساعخ ثبٌمٍُ اٌشفبؿ  -

 اٌزبس٠خ١خ.

سعُ ِغمو سأعٝ  ٌفشاؽ داخٍٝ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ ثؼل لطغ األصبس ِٓ  -

 اٌطشاص اٌّقشٜ اٌمذ٠ُ

  ٌؽبزغاألؼجٛع ا
 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

  اٌؼّبسح ا٢ؽٛس٠خ.رطٛس اٌزق١ُّ فٟ  -
 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

اٌضخبسف ٚاألصبس ٌٍؾمجخ  دساعخ ثبٌمٍُ اٌشفبؿ ٚاألٌٛاْ ٌؼٕبفش -

 اٌزبس٠خ١خ.

سعُ ِغمو سأعٝ  ٌفشاؽ داخٍٝ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ ثؼل لطغ األصبس ِٓ  -

 اٌؾنبسح األؽٛس٠خ.

  ٌؽبثغاألؼجٛع ا
 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 اٌؼّبسح االغش٠م١خ.اٌزق١ُّ فٟ  -
 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

 دساعخ ثبٌمٍُ اٌشفبؿ ٚاألٌٛاْ ٌؼٕبفش اٌضخبسف ٚاألصبس ٌٍؾمجخ -

 اٌزبس٠خ١خ.

سعُ ِغمو سأعٝ  ٌفشاؽ داخٍٝ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ ثؼل لطغ األصبس ِٓ  -

 اٌطشاص االغش٠مٝ.
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 ٌضبِٓاألؼجٛع ا
 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 اٌشِٚبٟٔ.اٌزق١ُّ ٚرطٛسٖ فٟ اٌؼّبسح  -
 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

دساعخ ثبٌمٍُ اٌشفبؿ ٚاألٌٛاْ ٌؼٕبفش اٌضخبسف ٚاألصبس ٌٍؾمجخ  -

 اٌزبس٠خ١خ.

ِغمو سأعٝ  ٌفشاؽ داخٍٝ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ ثؼل لطغ األصبس ِٓ سعُ  -

 اٌطشاص اٌشِٚبٔٝ.

  ٌزبؼغ ٚاٌؼبشطاألؼجٛع ا
 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 .اٌزق١ُّ فٟ اٌؼقٛس اٌّزٛعطخ األٚسث١خ -
 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

دساعخ ثبٌمٍُ اٌشفبؿ ٚاألٌٛاْ ٌؼٕبفش اٌضخبسف ٚاألصبس ٌٍؾمجخ  -

 اٌزبس٠خ١خ.

سعُ ِغمو سأعٝ  ٌفشاؽ داخٍٝ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ ثؼل لطغ األصبس ِٓ  -

 .اٌؼقٛس اٌّزٛعطخ األٚسث١خهشص 

 االؼجٛع اٌضبٟٔ ػشط –ٌحبزٜ ػشط األؼجٛع ا
 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 .اٌزق١ُّ فٟ اٌؼّبسح فٟ اٌمجط١خ -
 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

ٌٍؾمجخ دساعخ ثبٌمٍُ اٌشفبؿ ٚاألٌٛاْ ٌؼٕبفش اٌضخبسف ٚاألصبس  -

 اٌزبس٠خ١خ.

سعُ ِغمو سأعٝ  ٌفشاؽ داخٍٝ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ ثؼل لطغ األصبس ِٓ  -

 اٌطشاص اٌمجطٝ.

 االؼجٛع اٌطاثغ ػشط – ػشط ٌشٌضباألؼجٛع ا
 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 اإلعال١ِخ.اٌزق١ُّ فٟ اٌؼّبسح  -
 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

ٌٍؾمجخ دساعخ ثبٌمٍُ اٌشفبؿ ٚاألٌٛاْ ٌؼٕبفش اٌضخبسف ٚاألصبس  -

 اٌزبس٠خ١خ.

سعُ ِغمو سأعٝ  ٌفشاؽ داخٍٝ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ ثؼل لطغ األصبس ِٓ  -

 اٌطشاص االعالِٝ.

 

أؼب١ٌت اٌزؼ١ٍُ  -5

 ٚاٌزؼٍُ

 

 

 .ٚاٌزؼ١ٍُ اٌٙغ١ٓ ػٓ هش٠ك إٌّقبد االٌىزش١ٔٚخ ِؾبمشاد ٔظش٠خ -

 .المنالشة-
 العصف الذهنً. -
 التعلم عن بعد. -
 التعلم الذاتً. -
 التعلم التعاونً. -
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 اٌؼًّ. ٚسػ -

 اٌزؼ١ٍُ اٌٙغ١ٓ -

أؼب١ٌت اٌزؼ١ٍُ  -6

 شٚٞٚاٌزؼٍُ ٌٍطالة 

 اٌمسضاد اٌّحسٚزح

 ال ٌوجد .

 رم٠ُٛ اٌطـــالة:   -7

 األؼب١ٌت اٌّؽزرسِخ-أ

 

 

 اٌزفبػً اٌقفٟ 

 رم١١ُ اٌزمبس٠ش 

 رم١١ُ اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ

 االخزجبس إٌقفٟ 

 االخزجبس إٌٙبئٟ

 اٌزٛل١ذ - ظ

 

 اعجٛػ١بً ٌزم١١ُ اٌزفبػً اٌقفٟ ٚاٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ.  

 األعجٛع اٌغبثغ االخزجبس إٌقفٟ.

 االخزجبس إٌٙبئٟ ٚفك عذٚي االخزجبساد اٌّؼزّذ ِٓ اٌى١ٍخ.

 رٛظ٠غ اٌسضعبد -عـ

 

 % 82ٔٙب٠خ اٌفقً اٌذساعٟ         

 %15أػّبي اٌغٕخ                      

 %5      االخزجبس إٌقفٟ           

 لبئّخ اٌىزت اٌسضاؼ١خ ٚاٌّطاعغ: -8

 ال رٛعذ ِصوطاد-أ

(. ربس٠خ اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ، اٌمب٘شح: داس 2221ِقطفٝ أؽّذ ) - وزت ٍِعِخ-ة

 اٌفىش اٌؼشثٟ.

(. ِٛعٛػخ االفىبس اٌشِض٠خ 2229وّبي ِؾّٛد وّبي اٌغجالٚٞ ) -

 ثبٌؼّبسح اٌّقش٠خ ثؼذ دخٛي اإلعالَ، اٌمب٘شح: داس اٌّؼبسف.

(. ٔظش٠بد ٚل١ُ اٌغّبي اٌّؼّبسٞ، 1992) ؽّٛدحأٌفذ ٠ؾ١ٝ  -

 اٌمب٘شح: داس اٌّؼبسف.

(. رق١ُّ ٚرأص١ش اٌّغىٓ، 2225عّؾبء ع١ّش ئثشا١ُ٘ دمحم ) -

 اٌمب٘شح: داس اٌؾغ١ٓ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ.

 

 .Picard Henderson (2019). Building Design and Construction Systems وزت ِمزطحخ -عـ
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Phaidon Editors. 

Phaidon Editors and William Norwich (2019). Developing Creative 

Thinking in Beginning Design. Phaidon Editors 

زٚض٠بد ػ١ٍّخ أٚ  -ز

 ٔشطاد ... اٌد 

 جامعة المنوفٌة. -مجلة كلٌة االلتصاد المنزلً -
 مجلة الجمعٌة المصرٌة لاللتصاد المنزلً. -
 جامعة االسكندرٌة.–مجلة كلٌة الزراعة  -

 ِٕؽك اٌّمطض: أ.ز. ؼّحبء ؼ١ّط إثطا١ُ٘ دمحم             ضئ١ػ اٌمؽُ: أ.ز. ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً
 

 م                                1212/1212التاريخ: 
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 مصفوفات المقرر
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 (22ّٔٛشط ضلُ )

  

 رص١ُّ ِٕعي ٚرطٛضٖ ِؽّٝ اٌّمطض

 وٛز اٌّمطض

 

EHM2123 

 عبِؼخ: إٌّٛف١خ

 و١ٍخ: االلزصبز إٌّعٌٟ

 لؽُ: ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة ( أ)

أؼجٛع  اٌّحز٠ٛبد ٌٍّمطض

 اٌسضاؼخ

اٌّؼبضف 

 اٌطئ١ؽخ

ِٙبضاد 

 ش١ٕ٘خ

ِٙبضاد 

 ١ِٕٙخ

ِٙبضاد 

 ػبِخ

 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

–اٌذ٠ىٛس  –ِفب١ُ٘ اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ  -

 اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ ٚاٌّغزّغ. 

اٌخبِبد اٌّغزخذِخ فٟ ِغبي اٌزق١ُّ  -

 اٌذاخٍٟ.

 أعبع١بد اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ -

ِشاؽً ػ١ٍّخ اٌزق١ُّ ٚاٌّؼب١٠ش  -

 اٌزق١ّ١ّخ 

 عٛأت اٌؼ١ٍّخ اٌزق١ّ١ّخ  -

 اٌّٛاد اٌّغزؼٍّخ فٟ فٕبػخ األصبس -

 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

 -اٌزؼشف ػٍٝ أ٘ذاف اٌّبدح اٌؼٍّٟ -

 دساعخ ٌّمب١٠ظ اٌشعُ.

 رٛم١ؼ ٚػًّ ِم١بط اٌشعُ اٌّخزٍفخ. -

دساعخ ٌشعُ اٌفشاغبد اٌذاخ١ٍخ ثّخزٍف  -

 االظٙبس  ٚاٌزؾج١ش. -أعضائٙب

 1أ. األٚي

 2أ.

 4أ.

 3ة.

 4ة.

 1د. 1ط.

 2د.

 

 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 األٔضشٚثِٛزش٠خ.دساعخ األسع١ِٛٔٛىظ  -

 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

دساعخ ِخططبد أفم١خ ٚسأع١خ ٌٍفشاغبد  -

اٌذاخ١ٍخ اٌغى١ٕخ  ّٔبرط ِخزٍفخ ِٓ 

 اٌّغبؽبد ٚأٔٛاع اٌّجبٟٔ.

 1أ. اٌضبٟٔ

 5أ.

 1ط. 4ة.

 3ط.

 1د.

 2د.

 3د.

 

 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 ربس٠خ اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ ٚاألصبس -

 ِذاسط اٌزق١ُّ اٌذاخٍٟ. -

 1أ. اٌضبٌش

 4أ.

 1د. 1ط. 3ة.

 3د.

 .4د.
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 اٌذاخٍٟ ٚاٌؾذاصخ.اٌزق١ُّ  -

 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

دساعخ رٛص٠غ لطغ األصبس فٟ اٌّخططبد  -

ٌّٕبرط ِخزٍفخ ِٓ اٌفشاغبد اٌذاخ١ٍخ اٌغى١ٕخ 

 ِغ االظٙبس اٌّؼّبسٜ.

 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 اٌزق١ُّ فٟ فزشح ِب لجً اٌزبس٠خ. -

 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

دساعخ ثبٌمٍُ اٌشفبؿ ٚاألٌٛاْ  -

 ٌؼٕبفش ِٓ اٌفٓ ٌٍؾمجخ اٌزبس٠خ١خ.

 1أ. اٌطاثغ

 3أ.

 1ط. 1ة.

 2ط.

 3ط.

 1د.

 4د.

 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

رطٛس اٌزق١ُّ ٚاٌؼّبسح اٌّقش٠خ  -

 اٌمذ٠ّخ.

 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

دساعخ ثبٌمٍُ اٌشفبؿ ٚاألٌٛاْ ٌؼٕبفش  -

 اٌضخبسف ٚاألصبس ٌٍؾمجخ اٌزبس٠خ١خ.

سعُ ِغمو سأعٝ  ٌفشاؽ داخٍٝ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ  -

ثؼل لطغ األصبس ِٓ اٌطشاص اٌّقشٜ 

 اٌمذ٠ُ

 1أ. اٌربِػ

 3أ.

 1ة.

 2ة.

 1ط.

 2ط.

 3ط.

 1د.

 4د.

 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 رطٛس اٌزق١ُّ فٟ اٌؼّبسح ا٢ؽٛس٠خ.  -

 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

دساعخ ثبٌمٍُ اٌشفبؿ ٚاألٌٛاْ ٌؼٕبفش  -

 ٌٍؾمجخ اٌزبس٠خ١خ.اٌضخبسف ٚاألصبس 

سعُ ِغمو سأعٝ  ٌفشاؽ داخٍٝ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ  -

 ثؼل لطغ األصبس ِٓ اٌؾنبسح األؽٛس٠خ.

 1أ. اٌؽبزغ

 3أ.

 1ة.

 2ة.

 1ط.

 2ط.

 3ط.

 1د.

 4د.

 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 اٌزق١ُّ فٟ اٌؼّبسح االغش٠م١خ. -

 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

دساعخ ثبٌمٍُ اٌشفبؿ ٚاألٌٛاْ ٌؼٕبفش  -

 ٚاألصبس ٌٍؾمجخ اٌزبس٠خ١خ.اٌضخبسف 

سعُ ِغمو سأعٝ  ٌفشاؽ داخٍٝ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ  -

 ثؼل لطغ األصبس ِٓ اٌطشاص االغش٠مٝ.

 1أ. اٌؽبثغ

 3أ.

 1ة.

 2ة.

 1ط.

 2ط.

 3ط.

 1د.

 4د.

 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 اٌزق١ُّ ٚرطٛسٖ فٟ اٌؼّبسح اٌشِٚبٟٔ. -

 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

ٌؼٕبفش دساعخ ثبٌمٍُ اٌشفبؿ ٚاألٌٛاْ  -

 اٌضخبسف ٚاألصبس ٌٍؾمجخ اٌزبس٠خ١خ.

سعُ ِغمو سأعٝ  ٌفشاؽ داخٍٝ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ  -

 ثؼل لطغ األصبس ِٓ اٌطشاص اٌشِٚبٔٝ.

 1أ. اٌضبِٓ

 3أ.

 1ة.

 2ة.

 1ط.

 2ط.

 3ط.

 1د.

 4د.
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 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

اٌزق١ُّ فٟ اٌؼقٛس اٌّزٛعطخ  -

 األٚسث١خ.

 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

اٌشفبؿ ٚاألٌٛاْ ٌؼٕبفش دساعخ ثبٌمٍُ  -

 اٌضخبسف ٚاألصبس ٌٍؾمجخ اٌزبس٠خ١خ.

سعُ ِغمو سأعٝ  ٌفشاؽ داخٍٝ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ  -

ثؼل لطغ األصبس ِٓ هشص اٌؼقٛس 

 اٌّزٛعطخ األٚسث١خ.

اٌزبؼغ 

 ٚاٌؼبشط

 1أ.

 3أ.

 1ة.

 2ة.

 1ط.

 2ط.

 3ط.

 1د.

 4د.

 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 اٌزق١ُّ فٟ اٌؼّبسح فٟ اٌمجط١خ. -

 اٌّمطض اٌؼٍّٟ:ِفطزاد 

دساعخ ثبٌمٍُ اٌشفبؿ ٚاألٌٛاْ ٌؼٕبفش  -

 اٌضخبسف ٚاألصبس ٌٍؾمجخ اٌزبس٠خ١خ.

سعُ ِغمو سأعٝ  ٌفشاؽ داخٍٝ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ  -

 ثؼل لطغ األصبس ِٓ اٌطشاص اٌمجطٝ.

 – اٌحبزٞ

اٌضبٟٔ 

  ػشط

 1أ.

 3أ.

 1ة.

 2ة.

 1ط.

 2ط.

 3ط.

 1د.

 4د.

 ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

 اإلعال١ِخ.اٌزق١ُّ فٟ اٌؼّبسح  -

 ِفطزاد اٌّمطض اٌؼٍّٟ:

دساعخ ثبٌمٍُ اٌشفبؿ ٚاألٌٛاْ ٌؼٕبفش  -

 اٌضخبسف ٚاألصبس ٌٍؾمجخ اٌزبس٠خ١خ.

سعُ ِغمو سأعٝ  ٌفشاؽ داخٍٝ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ  -

 ثؼل لطغ األصبس ِٓ اٌطشاص االعالِٝ.

ٌش اٌضب

- ػشط

اٌطاثغ 

 ػشط

 1أ.

 3أ.

 1ة.

 2ة.

 1ط.

 2ط.

 3ط.

 1د.

 4د.

ٚفك  اخزجبس ٔٙبئٟ.

اٌغسٚي 

اٌّؼزّس 

 ِٓ اٌى١ٍخ

 1أ.

 2أ.

 3أ. 

 4أ.

 5أ.

  1ة.

 2ة.

 3ة.

 4ة.

 1ط.

 2ط.

 3ط.

 1د.

 2د.

 3د.

 4د.

 ِٕؽك اٌّمطض: أ.ز. ؼّحبء ؼ١ّط إثطا١ُ٘ دمحم             ضئ١ػ اٌمؽُ: أ.ز. ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً

 
 م  1212/1212التاريخ: 
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 ة(22ّٔٛشط ضلُ )

 

 

 

 

 

 عبِؼخ: إٌّٛف١خ 

 و١ٍخ: االلزصبز إٌّعٌٟ

 لؽُ: ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد

 مصفوفة أسالٌب التعلم  ( ب)
 

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ اٌّؼبضف اٌطئ١ؽخ أؼب١ٌت اٌزؼٍُ

محاضرات  -1
والتعلٌم  نظرٌة

الهجٌن عن طرٌق 
المنصات 
 .االلكترونٌة

 1أ.

 2أ.

 3أ.

 3د. 2ط. 3ة.

 1أ. ـ العصف الذهن1ً

 2أ.

 2د. 2ط. 1ة.

 2د. 2ط. 1ة. 4أ. ـ المناقشات.3

 1ط. 2ة. 5أ. ـ التعلم التعاون4ً

 3ط.

 4د.

 1ط. 4ة. 3أ. ـ التعلٌم الذاتً 5

 3ط.

 4د.

 

 ِٕؽك اٌّمطض: أ.ز. ؼّحبء ؼ١ّط إثطا١ُ٘ دمحم             ضئ١ػ اٌمؽُ: أ.ز. ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً

 
 م                                1212/1212التاريخ: 

    
 
 

                                     
                               

                    
 
 

 ٚرطٛضٖرص١ُّ ِٕعي  ِؽّٝ اٌّمطض

 وٛز اٌّمطض

 

EHM2123 
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 ط(22ّٔٛشط ضلُ )

 

 عبِؼخ: إٌّٛف١خ 

 إٌّعٌٟو١ٍخ: االلزصبز 

 لؽُ: إزاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد

 

 )ط( ِصفٛفخ أؼب١ٌت اٌزم١١ُ

 

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ اٌّؼبضف اٌطئ١ؽخ اؼب١ٌت اٌزم١١ُ

 1أ. اٌزفبػً اٌصفٟ 

 2أ.

 3أ. 

 4أ.

 5أ.

 1ة.

 3ة.

 2ط.

 

 2د.

 3د. 

 3أ. رم١١ُ اٌزمبض٠ط 

 4أ.

 5أ.

 1ط. 4ة.

 3ط.

 1د.

 2د.

 3د.

 4د.

 1أ. االذزجبض 

 2أ. 

 3أ.

 4أ.

 1ة.

 3ة.

 2ط.

 3ط.

 2د.

 3د.

  4د.

 

 ِٕؽك اٌّمطض: أ.ز. ؼّحبء ؼ١ّط إثطا١ُ٘ دمحم             ضئ١ػ اٌمؽُ: أ.ز. ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً

 
 م                                1212/1212التاريخ: 

                     

 

 

 

 رص١ُّ ِٕعي ٚرطٛضٖ ِؽّٝ اٌّمطض

 وٛز اٌّمطض
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 (11نموذج رقم )

 المنوفٌة جامعة / أكادٌمٌة :
 كلٌة / معهد :  االقتصاد المنزلً

 قسم :    إدارة المنزل والمؤسسات 
 

 مقرر دراسً توصٌف

 بٌانات الممرر -1

 الرمز الكودى : 

EHM2135 

 اسم الممرر : 

 لاعة بحث 

 الفرلة / المستوى : 

األولى ماجستٌر/ األول والثانً 

 )مادة ممتدة(

التخصص :إدارة المنزل 

 والمؤسسات

 عدد الوحدات الدراسٌة :  نظرى             عملى         

تعرٌررف  -2دراسررة منرراهج وطرررق البحررث العلمررً  -1ٌهرردف الممرررر  هدف المقرر : -1
كٌفٌررة البحررث فررً مشرركلة الدراسررة وتحدٌررد أهرردافها وصررٌاغتها الطالررب 

بطرٌمة علمٌة والولروف علرً فرروض الدارسرة والترً ٌحراول الباحرث 
إثباتها  مرع نترائج الدراسرة مرن خرالل إشرباع األسرالٌب اإلحصرائٌة إلى 

 المناسبة

 المستهدف من تدرٌس المقرر: -3

المعلومات  - خ

 والمفاهٌم:

 .ٌعطً أمثلة علً أسالٌب وطرق البحث العلمً.1أ.

 . ٌصف مشكالت المجتمع.2أ.

 . ٌذكر طرٌمة كتابة األهداف .3أ.

 .ٌعدد أنواع الفروض.4أ.

 أنواع العٌنات..ٌعدد 5أ.

 . ٌشرح كٌفٌة كتابة الممدمة.6أ.

 .ٌسمً أدوات الدراسة )البحث(.7أ.

 . ٌختار منهج الدراسة )البحث(.8أ.

 .ٌختارالمعالجات اإلحصائٌة.9أ.

 . ٌلخص كٌفٌة إعداد خطة بحثٌة.11أ.

 .ٌشرح طرٌمة كتابة المراجع العلمٌة للبحث.11أ.
 األسالٌب اإلحصائٌة التً تنطبك واهداف الدراسة..ٌحلل انتماء 1ب. المهارات الذهنٌة : - د

 . ٌراجع العاللات بٌن متغٌرات الدارسة. 2ب.

 . ٌربط متغٌرات الدراسة بمتغٌرات المجتمع.3ب.

3 - 



 الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

33 
 

 . ٌطور توصٌات تنفٌذٌة تعالج مشاكل المجتمع.4ب.

 . ٌطور طرق اختٌار العٌنة.5ب.

 .ٌصمم على كٌفٌة كتابة خطة بحثٌة.6ب.

 مة كتابة المراجع العلمٌة.. ٌطور طر7ٌب.

المهارات المهنٌة  -جـ

 الخاصة بالمقرر :

 .ٌطبك برامج إرشادٌة لتنمٌة وعً فئات المجتمع لمواجه مشكالته  1ج.

 . ٌنسك اإلطالع علً أحدث األبحاث فً المجال2ج.

 . ٌطبك األبحاث لحل المشكالت المستحدثة فً المجتمع3ج .

 المهارات العامة : - س

 

 ٌتدرب علً التعلٌم الذاتً والتفكٌر بطرٌمة منطمٌة .. 1د.

 .ٌضبط مهارات االتصال لدٌه.2د.

  األسبوع األول:طرق البحث وأنواعه محتوى المقرر:  -4

 األسبوع الثانً:اختٌار العٌنة ، صٌاغة األهداف والفروض

الرابع : مطابمة مناهج البحث مع الموضروعات ، واختٌرار -األسبوع الثالث 

  الموضوعات المتخصصة فً مجال دارسة إدارة المنزل والمؤسسات

السادس: الترراح خطرط مرن حٌرث الممدمرة ، األهرداف ،   -األسبوع الخامس

  األهمٌة

 الثامن : تجمٌع اإلطار النظري ، الدراسات السابمة –األسبوع السابع 

 : كتابرة األسررلوب البحثرً مرن حٌرث المصررطلحاتالعاشرر -األسربوع التاسرع 

العلمٌة واإلجرائٌة ، مرنهج البحرث، إعرداد أدوات الدراسرة وإختٌرار الوسرٌلة 

  المناسبة لمٌاس المتغٌرات 

 : كتابة البحث وتجمٌع الفصول الثانً عشر -الحادي عشراألسبوع 

 عشر: كتابة المراجع رابععشر واألسبوع ال ثالثاألسبوع ال

أسالٌب التعلٌم  -5

 والتعلم:

 .والتعلٌم الهجٌن عن طرٌك المنصات االلكترونٌة محاضرات نظرٌة
 الحوار الحر

 العصف الذهنً
 التمارٌر والبحوث

 التعلٌم الذاتً 
 التعلٌم الهجٌن

أسالٌب التعلٌم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 .ال ٌوجد
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 تقوٌم الطـــالب :   -7

 األداء األسبوعً األسالٌب المستخدمة - أ

 واالختبار الشفهً التفاعل الصفً

 بحث فً أحد المجاالت المتخصصة

 اسبوعً  التوقٌت - ب

 نهاٌة السنة الدراسٌه

 %31الممابلة والمنالشة                 توزٌع الدرجات -جـ

 %71البحث                           

 قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع : -8

 ------------ مذكرات - ذ

 ------------ كتب ملزمة - ر

(: منهجٌة البحث العلمً فً العلوم 2111عبود عبد هللا العسكري ) كتب مقترحة -جـ
 مصر. األنسانٌة ، المكتب المصري للمطبوعات، الماهرة،

( : أساسٌات البحث العلمً : دراسة 2117) فهٌمة أحمد علً المماي
والدكتوراه، دار منهجٌة لكٌفٌة اعداد البحوث العلمٌة ورسائل الماجستٌر 

 مصر. الكتب والدراسات العربٌة، الماهرة،
( : مناهج البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌة و 2116رشٌد زروانً )

 مصر. اإلنسانٌة، دار الكتاب الحدٌث، الماهرة،
 -(: البحث العلمً 2111عبد العزٌز بن عبد الرحمن بن علً الربٌعة )

، مكتبة 2، ط-كتابته وطباعته ومنالشتهحمٌمته ومصادره ومادته ومناهجه و
 الملن فهد الوطنٌة، الرٌاض، السعودٌة.

دورٌاااااااااات علمٌاااااااااة أو  -د

 نشرات ... الخ

 

أمٌار  ، ا.م.د/ ربااب مشاعلد/ م.، أ. شارٌف عطٌاح حورٌاحد/ م. ، أ.هبة هللا علً شعٌبأستاذ المادة : أ.د/ 
        فاطمح حسان دوامد./أ.م.  حسان دوام

 ربٌع محمود علً نوفلرئٌس مجلس القسم العلمً: أ.د/ 
 م1211/  1212التارٌخ:  
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 أ(     11نموذج رقم )                   جامعة: المنوفٌة

 

 كلٌة: االقتصاد المنزلً

 ادارة المنزل والمؤسساتقسم: 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة  ( أ)

 محتوٌات المقرر
أسبوع 

 الدراسة

المعارف 

 الرئٌسة

مهارات 

 ذهنٌة

مهارات 

 مهنٌة

مهارات 

 عامة

طرق مفردات المنهج النظري: 

 البحث وأنواعه

،3،ب.1ب.  1أ. األول

 5ب.

   1د. 2ج.

اختٌار  :مفردات المنهج النظري

صٌاغة األهداف العٌنة ، 

 والفروض

،4،أ.3أ. الثانً 

 5أ.

 1، د. 1د. ---------- 5ب.

مطابمة مفردات المنهج النظري: 

مناهج البحث مع الموضوعات 

المتخصصة فً مجال دراسة 

 إدارة المنزل والمؤسسات

،1،أ.1أ. الثالث

،4،أ.3أ.

  5أ.

 1، د. 1د. 1ج. 3ب.

ٌتبررع مفررردات المررنهج النظررري: 

البحرررررث مرررررع مطابمرررررة منررررراهج 

الموضررررررررررروعات ، واختٌرررررررررررار 

الموضررروعات المتخصصرررة فرررً 

مجررررررال دارسررررررة إدارة المنررررررزل 

  والمؤسسات.

،1،أ.1أ. الرابع

،4،أ.3أ.

 5أ.

  1، د. 1د.  1ج. 3ب.

التراح مفردات المنهج النظري: 

خطرررررط مرررررن حٌرررررث الممدمرررررة ، 

  األهداف، األهمٌة.

،3،أ.1أ. الخامس

 6أ.

  1، د. 1د.  1ج. 6،ب.3ب.

مفررردات المررنهج النظررري: ٌتبررع 

التراح خطط من حٌث الممدمة ، 

  األهداف، األهمٌة.

،3،أ.1أ. السادس

 6أ.

  1، د. 1د.  1ج. 6، ب.3ب.

تجمٌع مفردات المنهج النظري: 

اإلطار النظري ، الدراسات 

  1، د. 1د. 3، ج.2ج. 6،ب.3ب. 1، أ.1أ. السابع

 قاعح بحث مسمى المقرر

 EHM2135 كود المقرر 
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 السابمة

مفردات المنهج النظري: ٌتبع 

تجمٌع اإلطار النظري ، 

 الدراسات السابمة

  1، د. 1د. 3،ج.1ج. 6،ب.3ب. 1، أ.1أ. الثامن

كتابررة  مفررردات المررنهج النظررري:

األسررررلوب البحثررررً مررررن حٌررررث 

المصطلحات العلمٌة واإلجرائٌرة 

، مررررنهج البحررررث، إعررررداد أدوات 

الدراسرررررررة وإختٌرررررررار الوسرررررررٌلة 

 المناسبة لمٌاس المتغٌرات.

 -التاسع

 العاشر

،  1أ.

 8، أ.7أ.

 1، د.1د. 3ج. 6ب.

كتابررة  مفررردات المررنهج النظررري:

 البحث وتجمٌع الفصول.

الحادي 

-عشر

الثانً 

 عشر

 1،د.1د. 3ج. 6ب. 12أ.

كتابررة  مفررردات المررنهج النظررري:

 المراجع.

 لث الثا

 -عشر

الرابع 

 عشر

، 1أ.

 11أ.9أ.

 1،د.1د. 3ج. 7ب.1ب.

أمٌار  ، ا.م.د/ ربااب مشاعلد/ م.، أ. شارٌف عطٌاح حورٌاحد/ م. أ.، هبة هللا علً شعٌبأستاذ المادة : أ.د/ 
        فاطمح حسان دوامد./أ.م.  حسان دوام

 ربٌع محمود علً نوفلرئٌس مجلس القسم العلمً: أ.د/ 
 م1211/  1212التارٌخ:  
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 (     ب11جامعة : المنوفٌة                              نموذج رقم )

 االقتصاد المنزلًكلٌة: 

 قسم: ادارة المنزل والمؤسسات

 مصفوفة اسالٌب التعلم  ( ب)

 

مهارات  مهارات ذهنٌة المعارف الرئٌسة اسالٌب التعلم

 مهنٌة

مهارات 

 عامة

محاضرات 

 نظرٌة

والتعلٌم 

الهجٌن عن 

طرٌق 

المنصات 

 .االلكترونٌة

 

، 5،أ.4، أ.3،أ. 1، أ. 1أ.
 11،أ.12،أ.9،أ.8،أ.7،أ.6أ.

 ،1،ب. 1ب.

 7،ب.6،ب.5ب.

  1، د. 1د.  1ج.

  1، د. 1د. -----------  4، ب. 3ب. 1أ.  دراسة الحالة

، 1، ب. 1ب. 12،أ.9،أ.8أ. التعلم الذاتً

، 4، ب. 3ب.

 7،ب.6،ب.5ب.

  1، د. 1د. 3، ج.1ج.

المناقشة 

 والحوار

 3، أ. 1، أ. 1أ.
 ،8،أ.7،أ.6،أ.5،أ.4،أ.

 11،أ.12،أ.9أ.

، 1، ب. 1ب.

، 4ب.،  3ب.

 7،ب.6،ب.5ب.

  1، د. 1د. 1ج.

أمٌار  ، ا.م.د/ ربااب مشاعلد/ م.، أ. شارٌف عطٌاح حورٌاحد/ م. ، أ.هبة هللا علً شعٌبأستاذ المادة : أ.د/ 
        فاطمح حسان دوامد./أ.م.  حسان دوام

 ربٌع محمود علً نوفلرئٌس مجلس القسم العلمً: أ.د/ 
 م1211/  1212التارٌخ:  
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 أ(11) نموذج رقم

 

 جامعة: المنوفٌة                                    

 كلٌة : االقتصاد المنزلً

 قسم : ادارة المنزل والمؤسسات

 

 مصفوفة اسالٌب التقٌٌم  ( ج)

 

 مهارات عامة مهارات مهنٌة مهارات ذهنٌة المعارف الرئٌسة اسالٌب التقٌٌم

األداء 

 األسبوعً

 ،4،أ.3، أ.1أ.

 9،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5أ.

  1، د. 1د. 1ج. 3، ب.1ب.

التفاعل 

 الصفً 

 ،4،أ.3، أ.1أ.

 ،9،أ.8،أ.7،أ.6،أ.5أ.

 11، أ.12أ.

، 1، ب.1ب.

، 4،ب.3ب.

، 6، ب.5ب.

 7ب.

  1، د. 1د. ----------

بحث فً أحد 

المجاالت 

 المتخصصة

، 1ج.، 1ج. 6، أ.1أ. 11،أ.12،أ.9،أ.1أ.

 3ج.

 1، د. 1د.

أمٌار  ، ا.م.د/ ربااب مشاعلد/ م.، أ. شارٌف عطٌاح حورٌاحد/ م. ، أ.هبة هللا علً شعٌبأستاذ المادة : أ.د/ 
        فاطمح حسان دوامد./أ.م.  حسان دوام

 ربٌع محمود علً نوفلرئٌس مجلس القسم العلمً: أ.د/ 

 م1211/  1212التارٌخ:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 قاعة بحث مسمى المقرر

 EHM2135 كود المقرر 
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تانٌة توصٌفات 

 ماجستٌر
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 تىصيفات الرتم األول
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 (21ّٔٛشط ضلُ )
 عبِؼخ: إٌّٛف١خ

 و١ٍخ: االلزصبز إٌّعٌٟ 
 لؽُ : ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد

 رٛص١ف ِمطض زضاؼٟ
 ث١بٔبد اٌّمطض-2

 اؼُ اٌّمطض :  غطق اٌجحش EHM2211 (9)اٌطِع اٌىٛزٞ: 
 ٚرح١ًٍ اٌج١بٔبد 

 اٌفطلخ / اٌّؽزٜٛ : اٌضب١ٔخ 
 ِبعؽز١ط 

 ػسز اٌٛحساد اٌسضاؼ١خ :  ٔظطٞ                 ػٍّٟ          إزاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبداٌزرصص:

 

 ٘سف اٌّمطض : -1
 
 
 
 

 دراسة مشاىج وشخق البحث العمسي وكيفية البحث في مذكمة الجراسة  -2
 تحجيج أىجافيا وصياغتيا بصخيقة عمسية  
 الهقهف عمي فخوض الجارسة والتي يحاول الباحث إلى إثباتيا  مع نتائج الجراسة  -1

 من خالل إشباع األساليب اإلحرائية السشاسبة
 التعخف عمي أساليب وشخق البحث ومشاىجو -3
 التعخف عمي السذكالت وكيفية الحمهل والعالج -4
 التعخف عمي خصهات البحث العمسي  -5
 التعخف األساليب اإلحرائية السختبصة بسجاالت البحث االجتساعي -6
 قادر عمي التحميل اإلحرائي لمبيانات البحثية واستشتاج الشتائج -7
 قادر عمي جسع البيانات البحثية وتبهيبيا وتمخيريا وتفديخ الشتائج -8
 ة باحتياجات السجتسعقادر عمي ربط الشتائج البحثي  -9

 اٌّؽزٙسف ِٓ رسض٠ػ اٌّمطض: -3

 بانتياء السقخر يكهن الصالب قادرًا عمى أن:
 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘: - ش
 

 .أساليب وشخق البحث  ذخحي -2-أ
 .يحكخ أنهاع الفخوض البحثية وشخق التحقق مشيا -1-أ
 العمسي. مشاىج البحثيمخز  -3-أ
 والسدتقمة بأنهاعيا.يسيد الستغيخات التابعة  -4-أ
عدددجد أدوات جسدددع البياندددات وتبهيبيدددا واعدددجادىا لمتحميدددل وشدددخق اختيدددار العيشدددات مدددن ي -5-أ

 السجتسع.
 .األساليب اإلحرائية السختبصة بسجاالت البحث االجتساعييسيد   -6-أ

 اٌّٙبضاد اٌص١ٕ٘خ: - ض
 
 

 والتهصياتيخبط بين الستغيخات وفخوض البحث وأدوات البحث والشتائج  -2-ب
 يخصط بحث عمسي لسذكمة او ضاىخة في مجال التخرز -1-ب

2 2 
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 .يقارن بين اإلحراء الهصفي واالستجاللي  –3–ب 
 .يحمل البيانات باستخجام مقاييذ الشدعة السخكدية. –4–ب

اٌّٙبضاد ا١ٌّٕٙخ اٌربصخ -عـ
 ثبٌّمطض:

 . الشتائجيدتخجم أساليب التحميل اإلحرائي لمبيانات البحثية واستشتاج  -2-ج
 يصبق شخق جسع البيانات البحثية ويبهبيا ويمخريا ويفدخ الشتائج. -1-ج
 .يخبط الشتائج البحثية باحتياجات السجتسع  –3–ج
 .يعج األوراق البحثية بأسمهب يعتسج عمي السشيج العمسي  -4-ج

 .يتحقق من الفخوض البحثية -2–د اٌّٙبضاد اٌؼبِخ: - ؾ
 -3-ديداىم في إيجاد حمهل لبعس السذكالت السجتسعية من خالل السشيج التحميمي  -1-د

 يشاقر شخق ومشاىج البحث العمسي.. 
 تطخي مفخدات السقخر ال األسبهع ِحزٜٛ اٌّمطض:-4

 األٚي
 ٚأٔٛاػٗ اٌؼٍّٟ اٌجحش رؼط٠ف

 أٔٛاع اٌجحش اٌؼٍّٟ

 اٌضبٟٔ

 ) ١ِّعارٗ ٚذصبئصٗ ( اٌؼٍّٟ إٌّٙظ
  اٌؼٍّٟ اٌجحش ذطٛاد

  اٌجحش ثّشىٍخ ٚاإلحؽبغ اٌشؼٛض :أٚال                       
 

 اٌضبٌش
 اٌجحش ِشىٍخ رحس٠س :صب١ًٔب

  ٚأ٘سافٗ ٚأؼئٍزٗ اٌجحش أثؼبز رحس٠س :صبٌضًب                      

 اٌطاثغ
  اٌؽبثمخ اٌسضاؼبد اؼزطالع :ضاثؼًب                    

  ص١بغخ فطٚض اٌجحش :ذبًِؽب                     
 اٌجحش رص١ُّ :ؼبزًؼب          

 اٌربِػ

 اٌجحش ِٕٙظ رحس٠س
  اٌجحش ِٚؼٍِٛبد ث١بٔبد ِصبزض رحس٠س

  األصٍٟ اٌّغزّغ
  اٌؼ١ٕخ
  اٌجحش ث١بٔبد عّغ أزٚاد أٚ أزاح اذز١بض

  اٌّالحظخ
  اٌّمبثٍخ

  االؼزج١بْ
 االؼزفزبء
  اإلؼمبغ١خ األؼب١ٌت

 اٌؽبزغ
  اٌجحش ِٚؼٍِٛبد ث١بٔبد عّغ :ؼبثؼًب                   

  ٚرص١ٕفٙب اٌجحش ث١بٔبد رغ١ٙع :صبًِٕب                      

 اٌؽبثغ
 ٚاذزجبضاٌفطٚض ٚرفؽ١ط٘ب اٌجحش ث١بٔبد ربؼؼًب : رح١ًٍ

  اٌسضاؼخ : ٔزبئظ ػبشًطا               

 اٌضبِٓ

  ٌٍجحش اٌف١ٕخ اٌغٛأت
  االلزجبغ
  اٌزٛص١ك
  اٌحبش١خ

  اٌجحش ِرطَّػ

 اٌزبؼغ

  اٌجحش ػٕٛاْ
  اٌجحش وزبثخ أؼٍٛة
  اٌجحش إذطاط
  اٌؼٍّٟ اٌجحش ِٚطاعغ ِصبزض
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 اٌجحش.. ِالحك

 اٌؼبشط
 ز١ًٌ اٌزطل١ُ أٚ رط١ِع اٌج١بٔبد
 ز١ًٌ زضعبد أؼئٍخ االؼزج١بْ 

 اٌحبزٞ ػشط
 ّٔبشط رطج١م١خ ٌٍزسض٠ت ػٍٟ إػساز االؼزّبضح ٚرصٕفٙب    -

 اٌضبٟٔ ػشط
 ِفَٙٛ رفط٠غ اٌج١بٔبد 

 ّٔبشط رطج١م١ٗ ٌٍزسض٠ت ػٍٟ رفط٠غ اٌج١بٔبد

 
 ضط اٌطاثغ ػشط اٌضبٌش ػش

 رطج١مبد ػ١ٍّخ

 .والتعميم اليجين عن شخيق السشرات االلكتخونية محاضخات نطخية -2-5 أؼب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ-5
. 
 محاضخات تصبيقية.-5-1
 السشاقذة والحهار.-5-3
 نجوة / ورشة عسل.-5-4
 .PowerPoint Software العخض من خالل -5-5
 التجريبات والتصبيقات العسمية.-5-6
 الهاجبات. -5-7
 التقاريخ األسبهعية.-5-8

أؼب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -6
 ٌٍطالة شٚٞ اٌمسضاد اٌّحسٚزح

اإلنتخنت ثم  ةقخاءات مهضهعات متعمقة بالسادة عن شخيق السكتبات السهجهدة في مرخ وعبخ شبك-6-2
بأداء االمتحان فييا، وإعادة ما ضيخ قرهر في  الصالبمشاقذتيا، وتجخل ضسن محتهيات السادة ويقهم 

 من السادة العمسية. واستيعاب
 السشاقذة. -6-1
 لتعميم التعاوني.ا-6-3

 رم٠ُٛ اٌطـــالة: -7

 األؼب١ٌت اٌّؽزرسِخ - غ
 
 

 .لتقييم بعس السيارات السعخفية والحىشية التي اكتدبيا الصالب شطخي  ال لمجدء سشة امتحان أعسال –2–أ
 .السيشية والعمسية التي اكتدبيا الصالببعس السيارات  التصبيقي لتقييم لمجدء سشة امتحان أعسال –1–أ
تقييم التقايخ لتقييم بعس السيارات السيشية والعمسية التي اكتدبهىا الصالب من خالل تجسيعيم لمسعمهمات  –3–أ

 ومشاقذتيا.
 امتحان نياية العام نطخي      لتقييم السيارات السعخفية والحىشية التي اكتدبيا الصالب. –4–أ

 اٌزٛل١ذ - ؾ
 

 األٚي            األؼجٛع اٌؽبثغ ُاٌزم١١
 اٌضبٟٔ           األؼجٛع اٌضبٌش ػشط ُاٌزم١١

 %12أعسال سشة                     رٛظ٠غ اٌسضعبد-عـ
 %12امتحان تصبيقي                
 %62امتحان تحخيخي               
 %222السجسهع                     

 لبئّخ اٌىزت اٌسضاؼ١خ ٚاٌّطاعغ:-8

 ( : ِصوطاد فٝ غطق اٌجحش اٌؼٍّٟ ٚرح١ًٍ اٌج١بٔبد ، رحذ اٌطجغ .1226ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً ) -2 ِصوطاد - ظ

 

 –زاض اٌىزبة اٌحس٠ش  –غطائك اٌجحش اٌؼٍّٟ )رص١ّّبرٙب ٚإعطاءارٙب( -(:1221صالػ ِطاز ٚفٛظ٠خ ٘بزٞ ) وزت ٍِعِخ - غ
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 اٌى٠ٛذ.

 

  وزت ِمزطحخ-عـ
 .Periodicals, web sites... etc زٚض٠بد ػ١ٍّخ أٚ ٔشطاد ... إٌد-ز

 ِٕؽك اٌّمطض :                                                                             ضئ١ػ اٌمؽُ :    
 أ.ز/ ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً                                          أ.ز/ ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً          

 1212/ 1212اٌزبض٠د :
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 ِصفٛفبد اٌّمطض
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 أ(22ّٔٛشط ضلُ )
 عبِؼخ إٌّٛف١خ   

 و١ٍخ: االلزصبز إٌّعٌٟ 
 لؽُ : ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد 

 )أ(ِصفٛفخ اٌّؼبضف ٚاٌّٙبضاد اٌّؽزٙسفخ 

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ اٌّؼبضف اٌطئ١ؽخ أؼجٛع اٌسضاؼخ مفخدات السقخر 

 ٚأٔٛاػٗ اٌؼٍّٟ اٌجحش رؼط٠ف
 أٔٛاع اٌجحش اٌؼٍّٟ

 األٚي

 3ز. 1ز. 4. ط.3ط 1ة. 2ة. 3أ.  2أ.

 ) ١ِّعارٗ ٚذصبئصٗ ( اٌؼٍّٟ إٌّٙظ
  اٌؼٍّٟ اٌجحش ذطٛاد

 ٚاإلحؽبغ اٌشؼٛض :أٚال 
  اٌجحش ثّشىٍخ 

 

 اٌضبٟٔ

 3ز. 1ز. 3ط 4ط. 2ة. 1ة.  3أ. 2أ.

 اٌجحش ِشىٍخ رحس٠س :صب١ًٔب
 ٚأؼئٍزٗ اٌجحش أثؼبز رحس٠س :صبٌضًب

  ٚأ٘سافٗ 
 اٌضبٌش

  2ة. 2أ.

 1ة.

  1ز. 2ز. 4ط. 3ط.

 3ز.

  اٌؽبثمخ اٌسضاؼبد اؼزطالع :ضاثؼًب
  ص١بغخ فطٚض اٌجحش :ذبًِؽب       

 اٌجحش رص١ُّ :ؼبزًؼب          
 اٌطاثغ

  1ز. 2ز. 4ط. 3ط. 1ة. 2ة. 4أ.

 3ز.

 اٌجحش ِٕٙظ رحس٠س
 اٌجحش ِٚؼٍِٛبد ث١بٔبد ِصبزض رحس٠س

 األصٍٟ اٌّغزّغ
 اٌؼ١ٕخ
 اٌجحش ث١بٔبد عّغ أزٚاد أٚ أزاح اذز١بض

 اٌّالحظخ
 اٌّمبثٍخ

 االؼزج١بْ
 االؼزفزبء
 اإلؼمبغ١خ األؼب١ٌت

 اٌربِػ

 ز. 2ز. 4ط. 3ط. 1ة. 2ة.  5أ.

 3ز. 1

 اٌجحش ِٚؼٍِٛبد ث١بٔبد عّغ :ؼبثؼًب
 اٌؽبزغ ٚرص١ٕفٙب اٌجحش ث١بٔبد رغ١ٙع :صبًِٕب

 2ة.  5أ.

 1ة.

 3ز. 1ز. 2ز.  1ط.

 ٚرفؽ١ط٘ب اٌجحش ث١بٔبد ربؼؼًب : رح١ًٍ
 ٚاذزجبضاٌفطٚض

 اٌسضاؼخ : ٔزبئظ ػبشًطا
 اٌؽبثغ

  1ز. 2ز. 4ط. 1ط. 3ة. 4ة. 5أ.

 3ز.

 ٌٍجحش اٌف١ٕخ اٌغٛأت
 االلزجبغ
 اٌزٛص١ك
 اٌحبش١خ

 اٌجحش ِرطَّػ

 اٌضبِٓ

  1ز. 2ز.  1ط. 2ط. 3ة. 4ة.  6أ.

 3ز.

 اٌجحش ػٕٛاْ
 اٌجحش وزبثخ أؼٍٛة
 اٌجحش إذطاط
 اٌؼٍّٟ اٌجحش ِٚطاعغ ِصبزض
 اٌجحش.. ِالحك

 اٌزبؼغ

 6أ.     1أ.

 2أ.

 3ز. 1ز. 2ز. 1ط. 2ط. 3ة. 4ة.

 ز١ًٌ اٌزطل١ُ أٚ رط١ِع اٌج١بٔبد
 اٌؼبشط ز١ًٌ زضعبد أؼئٍخ االؼزج١بْ

  1ز. 2ز.  4ط. 2ة. 1ة. 2أ.

 3ز.

 غطق ثحش ٚرح١ًٍ ث١بٔبد ِؽّٝ اٌّمطض
 EHM2211 وٛز اٌّمطض
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 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ اٌّؼبضف اٌطئ١ؽخ أؼجٛع اٌسضاؼخ مفخدات السقخر 

 ّٔبشط رطج١م١خ ٌٍزسض٠ت ػٍٟ إػساز    -
 اٌحبزٞ ػشط االؼزّبضح ٚرصٕفٙب

  1ز. 2ز. 2ط. 1ط. 3ة. 4ة. 5أ.

 3ز.
 ِفَٙٛ رفط٠غ اٌج١بٔبد

 ّٔبشط رطج١م١ٗ ٌٍزسض٠ت ػٍٟ رفط٠غ
 اٌج١بٔبد 

 اٌضبٟٔ ػشط
  1ز. 2ز. 1ط. 3ة. 4ة. 5أ.

 3ز.

اٌطاثغ  -اٌضبٌش ػشط رطج١مبد ػ١ٍّخ
 ػشط 

  1ز. 2ز. 1ط. 3ة. 4ة. 5أ.

 3ز.

 ِٕؽك اٌّمطض :                                                                             ضئ١ػ اٌمؽُ :    
 أ.ز/ ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً                                          أ.ز/ ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً          

 1212/ 1212اٌزبض٠د
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 أ(22ّٔٛشط ضلُ )
  عبِؼخ : إٌّٛف١خ                                      

 
 و١ٍخ: االلزصبز إٌّعٌٟ

 لؽُ : ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد
 )ة(ِصفٛفخ اؼب١ٌت اٌزؼٍُ 

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ش١ٕ٘خِٙبضاد  اٌّؼبضف اٌطئ١ؽخ اؼب١ٌت اٌزؼٍُ

 ٚاٌزؼ١ٍُ  ِحبظطاد ٔظط٠خ
 اٌٙغ١ٓ ػٓ غط٠ك إٌّصبد 

 .االٌىزط١ٔٚخ
 

 ،2-أ
 ،1-أ
 ،5-أ
 7-أ

 22-،أ

 2-ة
 -،ة
1، 
 ،3-ة
 4-ة

 6-،ط5-،ط1-،ط2-ط
 ،5-،ز1-،ز2-ز
 6-ز

 ِحبظطاد رطج١م١خ

 ،1-ط 2-ة ،1-أ
 ،3-ط
 ،4-ط
 ،7-ط
 8-ط

 ،6-،ز5-،ز-4ز
 7-ز

 إٌّبلشخ ٚاٌحٛاض

 ،1-ط -،ة ،1-أ
 ،3-ط
 ،4-ط
 ،7-ط
 8-ط

 4-،ز1-،ز2-ز

 ث١بْ ػٍّٟ/ ِؼًّ
 -،ة2-ة ،5-أ

 4-،ة3-،ة1
 8-ز 4-،ط3-ط

 8-ز ------ ،3-ة 7-أ ٔسٚح/ ٚضشخ ػًّ

 PowerPoint اٌؼطض ِٓ ذالي
 

 Software 

 4-ة        12-،أ
 ،4-،ط3-،ط1-ط
 8-،ط7-ط

 1-ز

 اٌزسض٠جبد ٚاٌزطج١مبد 
 اٌؼ١ٍّخ

 2-ة ،1-أ
 -اٌٙسف كال ٠حم 4-،ط3-ط

 اٌٙسف كال ٠حم 5-،ط4-،ط3-ط 1-،ة ،1-أ اٌٛاعجبد

 اٌزمبض٠ط األؼجٛػ١خ

 2-ة ،5-أ
 -،ة
1، 
 ،3-ة
 4-ة

 اٌٙسف كال ٠حم 7-ط

                   ِٕؽك اٌّمطض :  أ.ز/ ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً              
 1212/ 1212اٌزبض٠د

                                                     
 ضئ١ػ اٌمؽُ :أ.ز/ ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً                       

                         
 

 غطق ثحش ٚرح١ًٍ ث١بٔبد ِؽّٝ اٌّمطض
 EHM2211 وٛز اٌّمطض
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 أ(     22ّٔٛشط ضلُ )
 عبِؼخ: إٌّٛف١خ                                    

 و١ٍخ : االلزصبز إٌّعٌٟ
 لؽُ : ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد

 
 

 )ط( ِصفٛفخ أؼب١ٌت اٌزم١١ُ

 اٌّؼبضف اؼب١ٌت اٌزم١١ُ
 اٌطئ١ؽخ 

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ

 اِزحبْ أػّبي اٌؽٕخ
 ٌٍغعء إٌظطٞ 

 
 ،2-أ
 ،1أ
 3-أ
 ،7-،أ

 ،2-ة
 ،1-ة
 ،3-ة
 4-ة

 ،2-ط
 ،1-ط
 ،5-ط
 6-ط

 ،2-ز
 ،1-ز
 ،5-ز
 6-ز

 اِزحبْ أػّبي اٌؽٕخ 
 ٌٍغعء اٌزطج١مٟ 

 ،3-أ
  8-أ

 ،1-ة
 ،3-ة
 5-ة
 6-،ة

 ،1-ط
 ،3-ط
 ،4-ط
 ،7-ط
 8-ط

 ،-4ز
 ،5-ز
 ،6-ز
 7-ز

 ،5-أ رم١١ُ اٌزمبض٠ط
 ،7-أ
 8-أ

 ،8ة
 9-ة

 --------- 9-ط

 ،2-أ االِزحبْ إٌظطٞ
 ،1-أ
 ،3--أ
 ،5-أ
 ،7-أ
 22-أ

 ،2-ة
 ،1-ة
 3-ة
 4-،ة

 ،2-ط
 ،1-ط
 ،5-ط
 ،6-ط
 ،7-ط
 8-ط

 ،2-ز
 ،1-ز
 ،5-ز
 ،6-ز

 7-ط

 ِٕؽك اٌّمطض :                                                                             ضئ١ػ اٌمؽُ :    
 أ.ز/ ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً                                          أ.ز/ ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً          

 1212/ 1212اٌزبض٠د

 

 
  

 

 

 

 غطق ثحش ٚرح١ًٍ ث١بٔبد ِؽّٝ اٌّمطض
 EHM2211 وٛز اٌّمطض



 الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

443 
 

 (21نسهذج رقم ) 

 جامعة / أكاديسية: السشهفية

 كمية / معيج: االقتراد السشدلي

 قدم: إدارة السشدل والسؤسدات 

 تهصيف مقخر دراسي

 بيانات السقخر -2

 الخمد الكهدى: 

EHM2212 

اسم السقخر: الفن في البيئة 
 والسشدل

-السدتهى: الثانية  الفخقة /
 ماجدتيخ

التخرز: إدارة السشدل 
 والسؤسدات

 عجد الهحجات الجراسية: نطخي                 عسمي         

 ىجف السقخر: -1

 

دراسة السفاهيم والسعمهمات حهل كيفية تجسيل السشدل والبيئة من 
 السحيصة بو.

 السدتيجف من تجريذ السقخر: -3

  العسارة الخزخاء. التعخف عمى 2أ. والسفاهيم:السعمهمات  - ز

  عشاصخ التشسية السدتجامة تحجيج.1أ.

 شتخاشات لترسيم الذهارعاإل شخح.3أ.

 لتذجيخ السجن  السختمفة االشتخاشات وصف.4أ.

 .تقييم الهضع الحالي في وجيات السحالت التجارية والالفتات 2ب. السيارات الحىشية: - س

2 2 
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الحالي لمسيادين والتذجيخ في البيئة السحيصة .تقييم الهضع 1ب. 
 بالسشدل

 .وضع ترهر لتشديق قاعات اإلحتفاالت 3ب.

السيارات السيشية الخاصة  -جد
 بالسقخر:

.محاولة إبتكار حمهل لتعجيل ما يخاه الصالب من تجاوزات في 2ج.
 البيئة السحيصة 

 .إعجاد بعس األبحاث حهل إرشاد األفخاد عن اإلشتخاشات1ج.
 الالزمة لخمق بيئة مثالية داخل وخارج السشدل 

 السيارات العامة: - ص
 

القجرة عمى حل السذكالت الترسيسة التي قج تهاجيو أثشاء 2-د
 عسمو

 .التحمي بخوح الفخيق1د.

 .االترال الفعال مع اآلخخين3د.

.التفكيددددخ بصخيقددددة مشطسددددة تهاكددددب التقددددجم العمسددددي فددددي مجددددال 4د.
 التخرز

 األسبهع األول:  محتهى السقخر:  -4

 العسارة الخزخاء)مفيهميا(الجدء الشطخي: 

 االشتخاشات الفشية القامة السحالت التجاريةالجدء العسمي : 

 األسبهع الثاني: 

 تابع العسارة الخزخاء)عشاصخىا(الجدء الشطخي: 
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 اشتخاشات السهقع لمسحالت التجاريةالجدء العسمي: 

 األسبهع الثالث: 

 السحاور( -التشسية السدتجامة )مفيهمياالجدء الشطخي: 

 تابع )السحالت التجارية(الجدء العسمي:

 األسبهع االخابع:

 (أىجاف التشسية السدتجامةتابع التشسية السدتجامة )الجدء الشطخي:  

 قرهر االفخاح) السفاهيم األساسية(الجدء العسمي:

 األسبهع الخامذ:

 -السدتجامة)معاييخ الترسيم السدتجيمتابع التشسية الجدء الشطخي: 
 اسباب السباني السخيزة(

 االشتخاشات الفشية القامة قرهر األفخاحالجدء العسمي: 

 األسبهع الدادس:

 الجدء الشطخي: أسذ ومعاييخ التشديق الحزاري لإلعالنات والالفتات

 تابع)االشتخاشات الفشية القامة قرهر األفخاح(الجدء العسمي: 

 دابع:األسبهع ال

الجدء الشطخي: تابع أسذ ومعاييخ التشديق الحزاري لإلعالنات 
 والالفتات 

 ترشيف قرهر األفخاح عمى درجاتالجدء العسمي: 
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 األسبهع الثامن:

 Mid-termالجدء الشطخي: امتحان 

 Mid-termالجدء العسمي: امتحان 

 األسبهع التاسع:

 واإلعالنية الجدء الشطخي: االشتخاشات الفشية لمهحات الجعائية

 االشتخاشات الفشية لمهحات الجعائية واإلعالنيةالجدء العسمي: 

 األسبهع العاشخ:

 واإلعالنية الجدء الشطخي: تابع االشتخاشات الفشية لمهحات الجعائية

 (واإلعالنية االشتخاشات الفشية لمهحات الجعائيةتابع )الجدء العسمي: 

 : الثاني عذخ – األسبهع الحادي عذخ

 الشطخي: معاييخ وضهابط التذجيخ داخل السجن الجدء

 واإلعالنية لمهحات الجعائية اشتخاشات السهقع  الجدء العسمي:

 :الخابع عذخ -عذخ لثاألسبهع الثا

 الجدء الشطخي: تابع معاييخ وضهابط التذجيخ داخل السجن

 مخاجعة شاممة لمسشيج العسمىالجدء العسمي: 

 السحاضخات الشطخية أساليب التعميم والتعمم: -5

 السحاضخات العسمية
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أساليب التعميم والتعمم  -6
لمصالب ذوي القجرات 

 السحجودة:

 ال يهجج

 تقهيم الصدددالب:   -7

 

 األساليب السدتخجمة - ص
 

 

امتحان أعسال الدشة لمجدء الشطخي   لتقييم بعس السيارات  -2
 السعخفية والحىشية التي اكتدبيا الصالب

اعسال الدشة لمجدء التصبيقي   لتقييم بعس السيارات امتحان  -1
 السيشية والعمسية التي اكتدبهىا الصالب

تقييم األبحاث والتقاريخ    لتقييم بعس السيارات السيشية والعمسية  -3
 التي اكتدبهىا الصالب

امتحان نياية العام الشطخي     لتقييم السيارات السعخفية والحىشية  -4
 لصالبالتي اكتدبيا ا

 التهقيت - ض
 

 

 التقييم األول         اسبهعي 

 التقييم الثاني       األسبهع الدابع

 التقييم الثالث       امتحان نياية العام الجراسي

 %12أعسال الدشة           - تهزيع الجرجات -جد
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 %12أمتحان عسمى         -

 %62امتحان تحخيخي      -

 %222السجسهع             -

 قائسة الكتب الجراسية والسخاجع : -8

 (: محكخات الفن في البيئة و السشدل1229هبة هللا عمي محسهد شعيب ) محكخات - ش

 كتب ممدمة - ص
 

 

 

(: اكتذاف الجسال في الفن و الصبيعة ، عالم 1225محدن دمحم عصية )
 الكتب ، القاىخة.

الكتب ، (: مفاهيم في الفن والجسال ، عالم 1225محدن دمحم عصية )
 القاىخة.

 كتب مقتخحة -جد

 

(: الفن البيئي، الجار السشيجية لمشذخ 1226صفا لصفى األلهسى)
 والتهزيع، عسان، األردن.

( : مقجمة في عمم الجسال وفمدفة الفن ، دار 2998أميخة حمسي مصخ )
 غخيب لمصباعة و الشذخ و التهزيع.

دوريات عمسية أو نذخات ...  -د
 الخ

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

 رئيذ مجمذ القدم العمسي: أ.د. ربيع محسهد عمى نهفل هبة هللا عمي محسهد شعيبأ.د/ أستاذ السادة: 
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 ِصفٛفبد اٌّمطض
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 أ(22نسهذج رقم )

 جامعة السشهفية

 كمية: االقتراد السشدلي. 

 قدم: ادارة السشدل والسؤسدات.

 مرفهفة السعارف والسيارات السدتيجفة  ( خ)
السحتهيات 

 لمسقخر
أسبهع 
 الجراسة

السعارف 
 الخئيدة

 ميارات عامة ميارات ميشية ميارات ذىشية

الجدء الشطخي: 
العسارة 
 (الخزخاء)مفيهميا

الجدء العسمي : 
 والهجيات(

االشتخاشات الفشية 
القامة السحالت 

 التجارية

 االول

1،ج.2ج. --------- 1، أ.2أ.  

،  3، د. 1، د. 2د.

،  6، د. 5، د. 4د.
 9، د. 8،د. 7د.

الجدء الشطخي: تابع 
العسارة 
 (الخزخاء)عشاصخىا

الجدء العسمي: تابع 
)السحالت 
 التجارية(

 الثاني 

 1أ.
---------

-- 
1،ج.2ج.  

،  3، د. 1، د. 2د.

،  6، د. 5، د. 4د.
 9، د. 8،د. 7د.

الجدء الشطخي: 
التشسية السدتجامة 

 -)مفيهميا

،  3، د. 1، د. 2د. 1،ج.2ج. 1ب. 3أ. الثالث
،  6، د. 5، د. 4د.

 والسشدل الفن في البيئة مدسى السقخر

 EHM2212 كهد السقخر
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السحتهيات 
 لمسقخر

أسبهع 
 الجراسة

السعارف 
 الخئيدة

 ميارات عامة ميارات ميشية ميارات ذىشية

 (السحاور

 الجدء العسمي:

اشتخاشات السهقع 
 لمسحالت التجارية

 9، د. 8،د. 7د.

الجدء الشطخي: تابع 
التشسية السدتجامة 

)أىجاف التشسية 
 (السدتجامة

 الجدء العسمي:

قرهر االفخاح) 
السفاهيم 
 األساسية(

 الخابع

1،ج.2ج. 1ب. 3أ.  

،  3، د. 1، د. 2د.

،  6، د. 5، د. 4د.
 9، د. 8،د. 7د.

الجدء الشطخي: تابع 
التشسية 

السدتجامة)معاييخ 
الترسيم 
اسباب  -السدتجيم

 (السباني السخيزة

 الجدء العسمي:

االشتخاشات الفشية 
القامة قرهر 

 األفخاح

 الخامذ

1،ج.2ج. 1ب. 3أ.  

،  3، د. 1، د. 2د.

،  6، د. 5، د. 4د.
 9، د. 8،د. 7د.

الجدء الشطخي: 
أسذ ومعاييخ 
التشديق الحزاري 

1،ج.2ج. 1ب. 3أ. الدادس  
،  3، د. 1، د. 2د.
،  6، د. 5، د. 4د.
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السحتهيات 
 لمسقخر

أسبهع 
 الجراسة

السعارف 
 الخئيدة

 ميارات عامة ميارات ميشية ميارات ذىشية

لإلعالنات 
 والالفتات

 الجدء العسمي:

االشتخاشات تابع) 
 الفشية القامة

 (قرهر األفخاح

 9، د. 8،د. 7د.

الجدء الشطخي: تابع 
أسذ ومعاييخ 

التشديق الحزاري 
لإلعالنات 
  والالفتات

الجدء العسمي:  
ترشيف قرهر 

األفخاح عمى 
 درجات

 الدابع

1،ج.2ج. 1ب. 3أ.  

،  3، د. 1، د. 2د.

،  6د.،  5، د. 4د.
 9، د. 8،د. 7د.

الجدء الشطخي: 
-Midامتحان 
term 

الجدء العسمي: 
 Mid-terامتحان 

 الثامن
-----
----- 

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

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

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

الجدء الشطخي: 
االشتخاشات الفشية 
لمهحات الجعائية 

الجدء    واإلعالنية
 العسمي:

االشتخاشات الفشية 

 التاسع 

1،ج.2ج. 2ب. 3أ.  

،  3، د. 1، د. 2د.

،  6، د. 5، د. 4د.
 9، د. 8،د. 7د.
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السحتهيات 
 لمسقخر

أسبهع 
 الجراسة

السعارف 
 الخئيدة

 ميارات عامة ميارات ميشية ميارات ذىشية

لمهحات الجعائية 
 واإلعالنية

الجدء الشطخي: تابع 
االشتخاشات الفشية 
لمهحات الجعائية 
 واإلعالنية

 تابع)الجدء العسمي:

االشتخاشات الفشية 
لمهحات الجعائية 

 (واإلعالنية

 العاشخ

1،ج.2ج. 2ب. 3أ.  

 ، 3، د. 1، د. 2د.

،  6، د. 5، د. 4د.
 9، د. 8،د. 7د.

الجدء الشطخي: 
معاييخ وضهابط 
التذجيخ داخل 

 السجن

الجدء 
اشتخاشات العسمي:
لمهحات السهقع 

 الجعائية واإلعالنية

الحادي 
 -عذخ

الثاني 
1،ج.2ج. 1ب. 4أ. عذخ  

،  3، د. 1، د. 2د.

،  6، د. 5، د. 4د.
 9، د. 8،د. 7د.

الجدء الشطخي: تابع 
وضهابط معاييخ 

التذجيخ داخل 
الجدء   السجن

مخاجعة العسمي:
 شاممة

 لثالثا
 -عذخ

الخابع 
 عذخ

1،ج.2ج. 1ب. 4أ.  

،  3، د. 1، د. 2د.

،  6، د. 5، د. 4د.
 9، د. 8،د. 7د.

رئيذ مجمذ القدم العمسي: أ.د. ربيع محسهد عمى  هبة هللا عمي محسهد شعيبأ.د/أستاذ السادة: 
 نهفل
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 أ(     22نسهذج رقم )جامعة : السشهفية            

 كمية: االقتراد السشدلي

 قدم: ادارة السشدل والسؤسدات

 مرفهفة اساليب التعمم  ( د)
 ميارات عامة ميارات ميشية ميارات ذىشية السعارف الخئيدة اساليب التعمم

 محاضخات نطخية
والتعميم اليجين عن 

شخيق السشرات 
 .االلكتخونية

 1، ج.2ج. 3، ب.1، ب.2ب. 4، أ.3، أ.1، أ.2أ.

،  3، د. 1، د. 2د.

،  6، د. 5، د. 4د.
 9، د. 8،د. 7د.

4، أ.3، أ.1، أ.2أ. محاضخات تصبيقية  
1، ج.2ج. 3، ب.1، ب.2ب.  

،  3، د. 1، د. 2د.

،  6، د. 5، د. 4د.
 9، د. 8،د. 7د.

4، أ.3، أ.1، أ.2أ. وتقاريخبحهث   
1، ج.2ج. 3، ب.1، ب.2ب.  

،  3، د. 1، د. 2د.

،  6، د. 5، د. 4د.
 9، د. 8،د. 7د.

4، أ.3، أ.1، أ.2أ. السشاقذة والحهار  
 1، ج.2ج. ----------------

،  3، د. 1، د. 2د.

،  6، د. 5، د. 4د.
 9، د. 8،د. 7د.

هبة هللا عمي محسهد شعيب رئيذ مجمذ القدم العمسي: أ.د. ربيع محسهد عمى أ.د/أستاذ السادة:
 نهفل

 البيئة والسشدلالفن في  مدسى السقخر

 كهد السقخر

 

EHM2212 
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 أ(     22نسهذج رقم )جامعة: السشهفية                 

 كمية : االقتراد السشدلي

 قدم : ادارة السشدل والسؤسدات

 مرفهفة اساليب التقييم  ( د)
 ميارات عامة ميارات ميشية ميارات ذىشية السعارف الخئيدة اساليب التقييم

األنذصة خالل 
 1، ج.2ج. 3، ب.1، ب.2ب. 4، أ.3، أ.1، أ.2أ. السحاضخات

،  3، د. 1، د. 2د.

،  6، د. 5، د. 4د.
 9، د. 8،د. 7د.

 امتحان أعسال الدشة 
4، أ.3، أ.1، أ.2أ. 1، ج.2ج. 3، ب.1ب.، 2ب.   

،  3، د. 1، د. 2د.

،  6، د. 5، د. 4د.
 9، د. 8،د. 7د.

 االمتحان العسمي
4، أ.3، أ.1، أ.2أ. 1، ج.2ج. 3، ب.1، ب.2ب.   

،  3، د. 1، د. 2د.

،  6، د. 5، د. 4د.
 9، د. 8،د. 7د.

4، أ.3، أ.1، أ.2أ. االمتحان الشطخي  9، د. 6د. 1، ج.2ج. 3، ب.1، ب.2ب.   

رئيذ مجمذ القدم العمسي: أ.د. ربيع محسهد عمى  هبة هللا عمي محسهد شعيبأ.د/السادة:أستاذ 
 نهفل

 
 

 

 

 

 

 الفن في البيئة والسشدل مدسى السقخر

 EHM2212 كهد السقخر
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 (21ّٔٛشط ضلُ )

 

 

 عبِؼخ / أوبز١ّ٠خ : إٌّٛف١خ

 و١ٍخ / ِؼٙس :   االلزصبز إٌّعٌٟ 

 لؽُ :    إزاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد

 

 رٛص١ف ِمطض زضاؼٟ

 

  ث١بٔبد اٌّمطض -1

 EHM2213 (5) : اٌطِع اٌىٛزٞ
اٌضب١ٔخ ِبعغز١ش / : اٌفطلخ/اٌّؽزٜٛ  ا٢الد ٚاألعٙضح إٌّض١ٌخاؼُ اٌّمطض:

 األٚي

       ػٍّٟ          ٔظشٞ    :      ػسز اٌٛحساد اٌسضاؼ١خ ئداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد:  اٌزرصص

 

 ىجف السقخر : -1
 

التي ترشع مشها دراسة الخرائز العامة لمسػاد والخامات الججيجة  -0
 األدوات واألجهدة السشدلية.

التػػػجريب عمػػػػى األسػػػذ العامػػػػة الختيػػػار واسػػػػتخجام األدوات واألجهػػػػدة  -2
 السشدلية لتؤدؼ الغخض السصمػب مشها بكفاءة.

 السدتيجف من تجريذ السقخر : -3
           يكػن الصالب قادرا عمى ان:بانتهاء السقخر 

 يعجد أنػاع الخامات التي تجخل في صشاعة األدوات السشدلية. -0-أ      :السعمػمات والسفاهيع  -أ
 يحكخ مػاد التغصية واالضافة والسػاد العازلة وشخوشهسا. -2-أ
 واالجهدة السشدلية وأسذ اختيارها وكيفية العشاية بها. يحجد األدوات -3-أ
 يحكخ تخكيب وترسيسات األجهدة السشدلية . -4-أ

يخبط بيغ الجانب الشطخؼ و الجانب التصبيقي لمػصػل إلى  -0-ب :  الحهشيةالسهارات  -ب
  أفزل استخجام لألدوات واألجهدة.

 يخاجع األخصاء الذائعة في استخجام األدوات واألجهدة السشدلية. -2-ب
 يمخز شخؽ اشالة العسخ االستهالكي لألجهدة السشدلية. -3-ب

2 - 
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السهارات السهشية  -جػ
 : الخاصة بالسقخر

     

يزبط استخجام مػاد التشطيف السختمفة الخاصة بالخامات  -0-ج
 الستعجدة لألدوات واألجهدة السشدلية.

يصبق ما درس  مغ خالل الديارات السيجانية لبعس مرانع  -2-ج
 األدوات واألجهدة السشدلية. 

يشفح دراسة ميجانية عغ األدوات واألجهدة السػجػدة في األسػاؽ  -3-ج
 وتقجيع تقخيخ خاص بها.السحمية 

يدتخجم جسيع األجهدة السػجػدة في السعسل والتعخؼ عمى شخؽ  -4-ج 
 .عسمها وأساليب العشاية بها

     : السهارات العامة  -د 
 

يداعج مغ ليذ لجيهع خبخة فى استخجام األسذ العمسية لمعشاية  -0-د
 باألجهدة وحدغ االستخجام.

والسػديالت الخاصة باألدوات واألجهدة يتابع أحجث الصخز  -2-د
 السشدلية الحجيثة.
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 محتهى السقخر: -4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عخض أهجاؼ السقخر ومحتػاش . -األسبهع األول:
السػاد السدتخجمة في ترشيع األدوات واألجهدة السشدلية )األلػمشيػم،  - 

 الحجيج، الشحاس ،الفزة ،القرجيخ ،الدنظ( .
 

تابع الخامات التي ترشع مشها األدوات واألجهدة  -الثاني:األسبهع 
 البالستيظ( . -الدجاج -الخذب –السشدلية )الفخار 

 
 السػاد العازلة.. -مػاد التذصيبات -األسبهع الثالث :
-أواني الذعمة أسذ اختيارها والعشاية بها )حمة الزغط -األسبهع الخابع:

 حمة بخار الساء(.
 أواني الفخن: أسذ االختيار والعشاية.-األسبهع الخامذ:
األدوات السدتعسمة في السشدل أنػاعها وصشاعتها -األسبهع الدادس:

 أدوات الغخؼ...(. -السكاييل -وشخؽ العشاية بها)الدكاكيغ
 وتصبيقات(.-الكهخباء)مرصمحات -األسبهع الدابع:

األجهدة السيكانيكي  التي تعسل بالسػتػر)خالط -األسبهع الثامن:
الدكيغ  -السفخمة الكهخبائية -عرارة البختقال-خالط الدػائل-األشعسة

 والسدغ الكهخبائي(.
األجهدة السيكانيكي  التي تعسل بالسػتػر) الثالجات  -األسبهع التاسع:

 ووحجات التبخيج التجارية(
األجهدة السيكانيكي  التي تعسل بالسػتػر)الغدالة  -األسبهع العاشخ:

 ة الكهخبائية بأنػاعها(السكشد -الكهخبائية
األجهدة التى تعسل بالحخارؼ)السكػاة  -األسبهع الحادي عذخ:

 الغالية(. -التػستخ –القالية الكهخبائية -الكهخبائية
األجهدة التى تعسل بالحخارؼ) السػقج بأنػاعها -ألسبهع الثاني عذخ:ا

 واالفخان بالسشدل والسؤسدات( .
دوالب  -ى تعسل بالحخارؼ) القالياتاألجهدة الت -األسبهع الثالث عذخ:

 وحجات الصهي الستعجدة( –البان مارؼ  -التدخيغ
 الججيج في مجال األجهدة السشدلية -األسبهع الخابع عذخ:
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 أساليب التعميم والتعمم  -5
                      

والتعميع الهجيغ عغ شخيق السشرات  محاضخات نطخية -5-0
 .االلكتخونية

 العسمي التجريب -5-2
 الديارات السيجانية -5-3
 تقخيخ ميجاني( –األنذصة الفرمية )أبحاث  -5-4

أساليب التعميم والتعمم  -6
لمصالب ذوى القجرات 

 السحجودة

 ال يػجج

 تقهيم الصددالب : -7
 والسعمػماتامتحان أعسال الدشة       لتقييع السعارؼ   -0-أ األساليب السدتخجمة                      -أ

 السشاقذة                    لتقييع الفهع واالستيعاب -2-أ
 التقخيخ السيجاني واألبحاث     لتقييع السهارات السكتدبة -3-أ
لتقييع السعارؼ نطخؼ     امتحان نهاية الفرل الجراسي  -4-أ

 .والسعمػمات
 األسبػع               أسبػعياا             0التقييع  التػقيت                    -ب

 األسبػع              الخامذ             2التقييع 
 األسبػع               الحادػ عذخ             3التقييع 

 
 %81    امتحان نرف العام/الفرل األول     تػزيع الجرجات    -جػ

 % 21     أعسال الدشة/الفرل الجراسي        
 %011السجسػع                               

 قائسة الكتب الجراسية والسخاجع : -8
 ------ محكخات                          -أ
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إدارة األدوات واألجهدة في  -(:2108مهجة مدمع ورباب مذعل )  - كتب ممدمة  -ب
 –الصبعة األولي-الجدء الثاني(  -السشدل والسؤسدات ) الجدء األول

 مرخ. –مخكد عرفػر لمصباع  
( ادارة األدوات واألجهدة السشدلية ، دار الفكخ 2117نعسة ر بان ) - 

 اسكشجرية .–ناشخون ومػزعػن 
 

 كتب مقتخحة  -جػ
        

(: السخشج في أجهدة السشدل 2116سسحاء سسيخ إبخاهيع دمحم ) -
 والسؤسدات دار الكتب والػثائق القػمية، القاهخة.

(: األدوات واألجهدة السشدلية الكهخبائية 2102أميخة أحسج باخػر) -
 وغيخ الكهخبائية، دار ججة، السسمكة العخبية الدعػدية.

 عالع الكتب . -واألجهدة ( األدوات 2115كػثخ كػجظ ) -
دوريات عمسية أو نذخات  –د 

 ... الخ 
--- 

 ِٕؽك اٌّمطض : أ.َ.ز/ ضثبة ِشؼً  

 

 ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ: ضث١غ ِحّٛز ػٍٟ ٔٛفً

  4/1212/  14اٌزبض٠د:
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 مصفوفات المقرر
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 أ(22ّٔٛشط ضلُ )                           عبِؼخ: إٌّٛف١خ

 و١ٍخ: االلزصبز إٌّعٌٟ.

 لؽُ: ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد.

 ِصفٛفخ اٌّؼبضف ٚاٌّٙبضاد اٌّؽزٙسفخ  ( ش)

ا٢الد  اٌّمطضِؽّٝ 

ٚاألعٙعح 

 إٌّع١ٌخ

 وٛز اٌّمطض

 

EHM2213 

أؼجٛع  اٌّحز٠ٛبد ٌٍّمطض

 اٌسضاؼخ

اٌّؼبضف 

 اٌطئ١ؽخ

ِٙبضاد 

 ش١ٕ٘خ

ِٙبضاد 

 ١ِٕٙخ

ِٙبضاد 

 ػبِخ

ػشك أ٘ذاف اٌّمشس -ِفطزاد إٌّٙظ إٌظطٞ: 

 ِٚؾزٛاٖ . 

اٌّٛاد اٌّغزخذِخ فٟ رق١ٕغ األدٚاد ٚاألعٙضح  - 

إٌّض١ٌخ )األ١ٌَِٕٛٛ، اٌؾذ٠ذ، إٌؾبط ،اٌفنخ 

 ،اٌمقذ٠ش ،اٌضٔه( .

هشق اٌؼٕب٠خ ِٚٛاد اٌزٕظ١ف اٌّخزٍفخ اٌغعءاٌزطج١مٟ:

 ٌٍّؼبدْ

،  2ز. 2ط.  2ة. 1،أ. 2أ. األٚي

  1ز.

:ِفطزاد إٌّٙظ إٌظطٞ ربثغ اٌخبِبد اٌزٟ رقٕغ  - 

 -اٌخؾت –ِٕٙب األدٚاد ٚاألعٙضح إٌّض١ٌخ )اٌفخبس 

اٌجالعز١ه( . -اٌضعبط  

هشق اٌؼٕب٠خ ٚاالعزخذاَ ِٚٛاد  اٌغعء اٌزطج١مٟ:

 اٌزٕظ١ف ٌغ١ش اٌّؼبدْ

 ----- 2ط.  1ة. 1،أ.2أ. اٌضبٟٔ 

اٌّٛاد  -ِٛاد اٌزؾط١جبد إٌّٙظ إٌظطٞ: ِفطزاد

 اٌؼبصٌخ.

رطج١ك ػٍٝ اٌفشٚق ث١ٓ أٚأٟ اٌز١فبي  اٌغعء اٌزطج١مٟ:

 ٚأٚأٟ اٌقبط.

 ----- -------  1ة. 1،أ.2أ. اٌضبٌش

أٚأٟ اٌؾؼٍخ أعظ اخز١بس٘ب ِفطزاد إٌّٙظ إٌظطٞ: 

ؽٍخ ثخبس اٌّبء(.-ٚاٌؼٕب٠خ ثٙب )ؽٍخ اٌنغو  

اٌّّبسعبد اٌقؾ١ؾخ العزخذاَ ؽٍخ رطج١ك اٌزطج١مٟ: 

 اٌنغو

،ة.2ة. 4، أ. 3أ. اٌطاثغ

1 

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

أٚأٟ اٌفشْ: أعظ االخز١بس ِفطزاد إٌّٙظ إٌظطٞ: 

 ٚاٌؼٕب٠خ.

و١ف١خ االعزخذاَ ٚاٌؼٕب٠خ ثأٚأٟ اٌغعء اٌزطج١مٟ: 

  اٌفشْ

،   3أ. اٌربِػ

 4أ.

،ة.2ة.

 3،ة.1

 ----- 3ط.

األدٚاد اٌّغزؼٍّخ فٟ ِفطزاد إٌّٙظ إٌظطٞ: 

إٌّضي أٔٛاػٙب ٚفٕبػزٙب ٚهشق اٌؼٕب٠خ 

أدٚاد اٌغشف...(. -اٌّىب١٠ً -ثٙب)اٌغىبو١ٓ  

،ة.2ة. ----. اٌؽبزغ

 3،ة.1

------- ------ 
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 ٔؽك اٌّمطض : أ.َ.ز/ ضثبة ِشؼً   

 ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ: ضث١غ ِحّٛز ػٍٟ ٔٛفً

4/1212َ/  14اٌزبض٠د:  

اعخذاِبد أدٚاد اٌّطجخ ٚهشق اٌؼٕب٠خ ثٙب اٌزطج١مٟ:

 ٚرٕظ١فٙب

-اٌىٙشثبء)ِقطٍؾبدِفطزاد إٌّٙظ إٌظطٞ: 

 ٚرطج١مبد(.

خاله -األعٙضح اٌزٟ رؼًّ ثبٌّٛرٛس)خاله األهؼّخ -8

اٌغى١ٓ  -اٌّفشِخ اٌىٙشثبئ١خ -ػقبسح اٌجشرمبي-اٌغٛائً

 ٚاٌّغٓ اٌىٙشثبئٟ(.

رؾغ١ً األعٙضح اٌزٝ رؼًّ ثبٌّٛرٛس اٌغعء اٌزطج١مٟ:

 ٚاٌزذس٠ت ػٍٝ هشق اٌق١بٔخ ٌٙب ٚو١ف١خ اٌؼٕب٠خ ثٙب.

 

 ----- --------- 1ة.  ------ اٌؽبثغ

األعٙضح اٌزٝ رؼًّ ثبٌؼٕقش ِفطزاد إٌّٙظ إٌظطٞ: 

 –اٌمال٠خ اٌىٙشثبئ١خ -اٌؾشاسٞ)اٌّىٛاح اٌىٙشثبئ١خ

اٌغال٠خ(. -اٌزٛعزش  

رؾغ١ً األعٙضح اٌزٝ رؼًّ ثبٌؼٕقش  اٌغعء اٌزطج١مٟ:

اٌؾشاسٞ ٚاٌزذس٠ت ػٍٝ هشق اٌق١بٔخ ٌٙب ٚو١ف١خ 

 اٌؼٕب٠خ ثٙب.

 

 2ط. 3ة. 4أ. اٌضبِٓ

،ط.1،ط.

 4،ط.3

،  2ز.

  1ز.

اٌضالعخ اٌىٙشثبئ١خ. ِفطزاد إٌّٙظ إٌظطٞ:  

ِّبسعبد اٌزخض٠ٓ فٟ اٌضالعخ ٚهشق اٌغعءاٌزطج١مٟ:

 اٌؼٕب٠خ ثبربد اٌض٠ٕخ ِٚزبثؼخ ّٔٛ٘ب

 2ط. 3ة. 4أ. اٌزبؼغ 

،ط.1،ط.

 4،ط.3

،  2ز.

  1ز.

اٌضالعخ اٌىٙشثبئ١خ. -ِفطزاد إٌّٙظ إٌظطٞ:   

اٌزخض٠ٓ فٟ اٌضالعخ ٚهشق  ِّبسعبداٌغعءاٌزطج١مٟ:

 اٌؼٕب٠خ. 

 

 2ط. 3ة. 4أ. اٌؼبشط

،ط.1،ط.

 4،ط.3

،  2ز.

  1ز.

اٌغغبٌخ اٌىٙشثبئ١خ.ِفطزاد إٌّٙظ إٌظطٞ:   

٠خ ثبٌغغبٌخ ٚهشق اٌق١بٔخ اٌغعء اٌزطج١مٟ:اٌؼٕب

 ٚاألػطبي

 2ط. 3ة. 4أ. اٌحبزٞ ػشط

،ط.1،ط.

 4،ط.3

،  2ز.

  1ز.

اٌىٙشثبئ١خ ثأٔٛاػٙب.اٌّىٕغخ ِفطزاد إٌّٙظ إٌظطٞ:   

اٌؼٕب٠خ ثبٌّىٕغخ ٚهشق اٌق١بٔخ اٌغعء اٌزطج١مٟ: 

 ٚاألػطبي

 2ط. 3ة. 4أ. اٌضبٟٔ ػشط

،ط.1،ط.

 4،ط.3

،  2ز.

  1ز.

 اٌّٛلذ اٌىٙشثبئٟ.ِفطزاد إٌّٙظ إٌظطٞ: 

اٌؼٕب٠خ ثبٌّٛلذ اٌىٙشثبئٝ ٚهشق  اٌغعء اٌزطج١مٟ:

 اٌق١بٔخ ٚاألػطبي

 2ط. 3ة. 4أ. اٌضبٌش ػشط

،ط.1،ط.

 4،ط.3

،  2ز.

  1ز.
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 أ(     22ّٔٛشط ضلُ )                                عبِؼخ : إٌّٛف١خ

 و١ٍخ: االلزصبز إٌّعٌٟ

 لؽُ: ازاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد

 

 

 ِصفٛفخ اؼب١ٌت اٌزؼٍُ  ( ض)

 

اٌّؼبضف  اؼب١ٌت اٌزؼٍُ

 اٌطئ١ؽخ

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ

ِحبظطاد 

ٚاٌزؼ١ٍُ  ٔظط٠خ

اٌٙغ١ٓ ػٓ 

غط٠ك إٌّصبد 

 .االٌىزط١ٔٚخ

،  1، أ. 2أ.

 4،أ.3أ.

 -----  ------ 1ة.

،  1، ط. 2ط. 3،ة. 1،ة. 2ة. ----- اٌؼٍّٟاٌزسض٠ت 

 4،ط.3ط.

  1، ز. 2ز.

اٌع٠بضاد 

 ا١ٌّسا١ٔخ

 ............. 3، ط. 1ط. ................ ........... 

األٔشطخ 

اٌفص١ٍخ )أثحبس 

رمط٠ط  –

 ١ِسأٟ(

 3، أ. 1، أ. 2أ.

 4،أ.

  1، ز. 2ز. 3ط. 3،ة.1ة.

 ِٕؽك اٌّمطض : ا.َ.ز/ ضثبة ِشؼً    

 

 ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ: ضث١غ ِحّٛز ػٍٟ ٔٛفً

 4/1212/  14اٌزبض٠د:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ا٢الد  ِؽّٝ اٌّمطض

ٚاألعٙعح 

 إٌّع١ٌخ

 وٛز اٌّمطض

 

EHM2213 
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 أ(     22ّٔٛشط ضلُ )         ف١خ                          عبِؼخ: إٌّٛ

 و١ٍخ : االلزصبز إٌّعٌٟ

 ٚاٌّؤؼؽبدلؽُ : ازاضح إٌّعي 

 

 

 ِصفٛفخ اؼب١ٌت اٌزم١١ُ  ( ش)

 

 

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ اٌّؼبضف اٌطئ١ؽخ اؼب١ٌت اٌزم١١ُ

األٔشطخ ذالي 

 اٌّحبظطاد

،  3، أ. 1،أ.2أ.

 4أ.

 3، ة. 1ة.
----- 

----- 

اِزحبْ أػّبي 

 اٌؽٕخ 

،  3، أ. 1،أ.2أ.

 4أ.

،  1، ة.2ة.

 3ة.

---- ----- 

،  1،ط. 2ط.  1،ة.2ة. ----- االِزحبْ اٌؼٍّٟ

 4،ط.3ط.

 1،ز.2ز.

.----- ----- 3،ة.1ة. 4،أ.3،أ.1، أ. 2أ. االِزحبْ إٌظطٞ  

 ِٕؽك اٌّمطض : أ.َ.ز/ ضثبة ِشؼً     

 

 ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ: ضث١غ ِحّٛز ػٍٟ ٔٛفً

 4/1212/  14اٌزبض٠د:

 

 

 

 

 

 

 

ا٢الد ٚاألعٙعح  ِؽّٝ اٌّمطض

 إٌّع١ٌخ

 وٛز اٌّمطض
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 تانية ماجستري تىصيفات

 الثانيالرتم  
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 (21ّٔٛشط ضلُ )

 إٌّٛف١خ :عبِؼخ 

 االلزصبز إٌّعٌٟ   :و١ٍخ 

 لؽُ :    إزاضح إٌّعي ٚاٌّؤؼؽبد

 رٛص١ف ِمطض زضاؼٟ

 ث١بٔبد اٌّمطض -2

اٌطِع اٌىٛزٜ : 

EHM2221 

 اؼُ اٌّمطض : 

 ررط١ػ ٚعجبد

 اٌفطلخ / اٌّؽزٜٛ : 

 / اٌضبٟٔ اٌضب١ٔخ ِبعؽز١ط

اٌزرصص :إزاضح ِٕعي 

 ِٚؤؼؽبد

 ػسز اٌٛحساد اٌسضاؼ١خ :  ٔظطٜ                 ػٍّٝ

 

 ٘سف اٌّمطض : -1

 

 

 

 

 اٌزؼشف ئٌٝ رخط١و اٌٛعجبد .1

 رؾذ٠ذ أُ٘ هشق رخط١و اٌٛعجبد .2

 اٌزؼشف ػٍٝ أ١ّ٘خ ٚأ٘ذاف رخط١و اٌٛعجبد .3

 رؼش٠ف اٌٛعجبد اٌّزٛاصٔخ )غزائ١بً ٚفؾ١بً( .4

 اٌزؼشف ػٍٝ الزقبد٠بد رخط١و اٌٛعجبد .5

 اٌزؼشف ػٍٝ هشق اٌزمذ٠ُ اٌّخزٍفخ . .6

اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رإصش ػٍٝ اٌّشأح فٟ  .7

 فزشح اٌؾًّ.

ػٍٝ رغز٠خ األهفبي ِٓ ِشؽٍخ اٌشمبػخ  اٌزؼشف .8

 ؽزٝ عٓ اٌّذسعخ.

 اٌّؽزٙسف ِٓ رسض٠ػ اٌّمطض: -3

اٌّؼٍِٛبد  - أ

 ٚاٌّفب١ُ٘:

 

 ِفَٙٛ اٌزخط١و ٠زشعُ. 1أ.

فٟ رخط١و اٌٛعجبد اٌغزائ١خ .رؼذ٠ذ اٌّٛاسد اٌزٟ رغزخذَ 2أ.

 ٌألعشح

 . رزوش خطٛاد اٌزخط١و إلداسح اٌغزاء3أ.

اٌؼٛاًِ اٌزٟ رإصش ػٍٝ اٌّشأح أصٕبء فزشح  ٠ؼطٟ أِضٍخ . 4أ.

 اٌؾًّ ِضً اٌزغز٠خ ٚاٌؾبٌخ اٌقؾ١خ ٚاٌٛؽبَ ٚاٌزذخ١ٓ.

 ٠ؾشػ فٛائذ اٌشمبػخ اٌطج١ؼ١خ ٌألَ ٚاٌطفً.. 5أ.

اٌّٙبضاد اٌص١ٕ٘خ  - ة

: 

اٌٛعجبد اٌغزائ١خ ِٓ إٌبؽ١خ االلزقبد٠خ ٚاٌم١ّخ . ٠م١ُ 1ة.

 اٌغزائ١خ

 ٚعجبد غزائ١خ عذ٠ذح رٕبعت ئِىب١ٔبد األعشح ٠قٕف.2ة.

 . ٠مزشػ اٌٛعجبد اٌّالئّخ ٌألهفبي ٚاٌشمغ ٚاٌّشا٘م3ٓ١ة.

 ٚعجبد غزائ١خ رٕبعت اٌّشأح اٌؾبًِ.. ٠قٕف. 4ة.

اٌّٙبضاد ا١ٌّٕٙخ اٌربصخ  -عـ

 ثبٌّمطض :

 ٚففبد ألفٕبف عذ٠ذح٠طجك .1ط.

 اٌٛعجخ اٌغزائ١خ ٠ٚم١ّٙب ٠ٕزظ . 2ط.

3 4 
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ارخبر لشاساد ع١ٍّخ ٌؾً اٌّؾىالد اٌزٟ ٠ٛعٙٙب ٠ؾبسن فٟ .1د. اٌّٙبضاد اٌؼبِخ : - ز

 ثبٌّإعغخ

 ثشٚػ اٌفش٠ك ٠ذ٠ش.2د.

 ٠زبثغ ثطش٠مخ فؼبٌخ ِغ األخش٠ٓ..3د.

ثطش٠مخ ِٕظّخ رٛاوت اٌزمذَ اٌؼٍّٟ فٟ  ٠ٕبلؼ األخش٠ٓ 4د.

 ِغبي اٌزخقـ

 :االؼجٛع اٌضبٟٔ -األؼجٛع األٚي ِحزٜٛ اٌّمطض: -4

 –ِفشداد اٌّمشس إٌظشٞ: اٌزخط١و ٌٍٛعجبد اٌغزائ١خ )اٌّفَٙٛ 

 اٌزخط١و إلداسح اٌزغز٠خ اٌغ١ٍّخ ٌألعشح( –اٌّٛاسد اٌّغزخذِخ 

رٕبعت افشاد  ِفشداد اٌّمشس اٌؼٍّٟ: اٌزخط١و ٌٛعجخ ئفطبس

 األعشح ٚؽغبة رىٍفزٙب االلزقبد٠خ

 :االؼجٛع اٌطاثغ –ٌش األؼجٛع اٌضب

رغز٠خ  –رغز٠خ اٌشمغ ٚاألهفبي  :ِفشداد اٌّمشس إٌظشٞ

 اٌّشا٘م١ٓ

 ِفشداد اٌّمشس اٌؼٍّٟ: اػذاد ٚعجخ اإلفطبس

 :خبِظ ٚاٌغبدطٚاٌ شاثغاألعجٛع اٌ

رإصش ػٍٝ اٌّشأح اصٕبء فزشح اٌؾًّ ِٕٚٙب اٌزغز٠خ  اٌؼٛاًِ اٌزٝ

،اٌؾبٌخ اٌقؾ١خ ، اٌزؼشك ٌإلؽؼبع ،اٌغٓ ،اٌج١ئخ اٌّؾ١طٗ 

 . ،اٌؾبٌخ إٌفغ١خ ،اٌزذخ١ٓ ،اٌٛؽبَ

 :اٌربِػاألؼجٛع 

 –رغز٠خ األهفبي فٟ ِشؽٍخ اٌشمبػخ )اٌشمبػخ اٌطج١ؼ١خ 

 اٌفطبَ(. –اٌشمبػخ اٌقٕبػ١خ 

 :اٌؽبزغاألؼجٛع 

 األهفبي فٟ عٓ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح ٚاٌّزأخشح.رغز٠خ 

 اٌؽبثغاالؼجٛع 

 اِزؾبْ ١ِذر١شَ

 االؼجٛع اٌضبِٓ 

ئداسح اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ػٕذ رخط١و اٌٛعجبد، ِىبْ ئػذاد اٌطؼبَ، 

 هشق اٌطٟٙ، اٌزٍٛس اٌغزائٟ

 االؼجٛع اٌزبؼغ ٚاٌؼبشط

رؾم١ك اٌزٕٛع، اٌخنش ٚاٌفبوٙخ، اٌغٍطبد، هشق اٌطٟٙ، هشق 

 ِىبْ رٕبٚي اٌطؼبَاٌزمذ٠ُ، 

 االؼجٛع اٌحبزٞ ػشط ٚاٌضبٟٔ ػشط

 اٌؼبداد اٌغزائ١خ ٚػاللزٙب ثزخط١و اٌٛعجبد

 االؼجٛع اٌضبٌش ػشط ٚاٌطاثغ ػشط

 ئػبدح اٌطٟٙ

 

 أؼب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -5

 

 

 ـ اٌّؾبمشاد إٌظش٠خ .1

 ـ اٌؼقف اٌزٕٟ٘.2

 ـ إٌّبلؾبد.3
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األعشح ػبِخ ٌٍّٚشأح رخط١و ٚاػذاد ٚعجبد غزائ١خ ألفشاد ـ 4

 اٌؾبًِ ٚاٌطفً اٌشم١غ ثقفخ خبفخ.

ـ اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ ِٓ خالي ئػذاد اٌطبٌت ٌألثؾبس ٚ اٌزمبس٠ش 5

 اٌفشد٠خ ثبالعزؼبٔخ ثبإلٔزشٔذ.

أؼب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  -6

ٌٍطالة شٜٚ اٌمسضاد 

 اٌّحسٚزح

عزة أزجبٖ اٌطبٌت ثشثو اٌّؼٍِٛبد األوبد١ّ٠خ ثّٛالف ؽ١بر١خ  -أ

اٌزؾ١ًٍ إٌّطمٝ ٌزفغ١ش اٌّؼٍِٛبد ١ٌزّىٓ ِٓ  -ػبِخ ة

 رؾق١ٍٙب .

 ئربؽخ اٌفشفخ ٌٍزؼج١ش ػٓ سأ٠ٗ ف١ّب ٠ؼشك ػ١ٍٗ . -ط

اٌؾشؿ ػٍٝ ػذَ اٌزؾزذ أصٕبء اٌّؾبمشح ٚئػطبء اٌفشفخ  -د

 ٌطشػ األعئٍخ .

 اٌطـــالة:رم٠ُٛ  -7

 اٌزفبػً اٌقفٟ األؼب١ٌت اٌّؽزرسِخ - غ

 رم١١ُ اٌزمبس٠ش

 رم١١ُ اٌٛعجبد اٌغزائ١خ

 االِزؾبٔبد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ

 األعجٛع اٌضبٟٔ اٌزٛل١ذ - ظ

 األعجٛع اٌشاثغ

 األعجٛع اٌغبدط

 % ٔٙب٠خ اٌفقً اٌذساع62ٟ رٛظ٠غ اٌسضعبد -عـ

 % أػّبي فق١ٍخ22

 % اِزؾبْ ػ22ٍّٟ

 اٌسضاؼ١خ ٚاٌّطاعغ :لبئّخ اٌىزت  -8

 ِزوشح رخط١و اٌٛعجبد -ٔٛرخ ِؾبمشاد  ِصوطاد - ض

 - وزت ٍِعِخ - غ

ػبٌُ اٌىزت  -(: اٌطٙٝ ػٍُ ٚفٓ 1998ٔشعظ ؽج١ت عبثب ) وزت ِمزطحخ -عـ

 اٌمب٘شح . –

 ِغٍخ اٌغّؼ١خ اٌّقش٠خ ٌاللزقبد إٌّضٌٝ . زٚض٠بد ػ١ٍّخ أٚ ٔشطاد ... اٌد -ز

فبغّخ ز./ / ٔٙٝ ػجس اٌؽزبض ػجس اٌّحؽٓ ، أ.َ.ز/ش١ّبء اٌّص١ٍحٟ، أ.َ.أ.َ.ز  : اٌّمطض ِٕؽك

 حؽبْ زٚاَ، أ.َ.ز/ ِٝ ػجس اٌربٌك.

 ضث١غ ٔٛفً./ ز.أ: اٌؼٍّٟ اٌمؽُ ِغٍػ ضئ١ػ

1212/1212َ 
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 أ(22ّٔٛشط ضلُ )                     عبِؼخ: إٌّٛف١خ

 و١ٍخ: االلزقبد إٌّضٌٟ.

 لغُ: اداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد.

 

 ِصفٛفخ اٌّؼبضف ٚاٌّٙبضاد اٌّؽزٙسفخ ( أ)

أعجٛع  اٌّؾز٠ٛبد ٌٍّمشس

 اٌذساعخ

اٌّؼبسف 

 اٌشئ١غخ

ِٙبسا

د 

 ر١ٕ٘خ

ِٙبساد 

 ١ِٕٙخ

ِٙبساد 

 ػبِخ

 : ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ

ِفشداد اٌّمشس إٌظشٞ: اٌزخط١و 

اٌّٛاسد  –ٌٍٛعجبد اٌغزائ١خ )اٌّفَٙٛ 

اٌزخط١و إلداسح اٌزغز٠خ  –اٌّغزخذِخ 

 اٌغ١ٍّخ ٌألعشح(

ِفشداد اٌّمشس اٌؼٍّٟ: اٌزخط١و ٌٛعجخ 

ئفطبس رٕبعت افشاد األعشح ٚؽغبة 

 رىٍفزٙب االلزقبد٠خ

 

 2، أ.1أ. اٌضبٟٔ-االٚي

 3، أ.

 1ة.

 2،ة.

،ط.1ط.

2 

 1د.

،د.2،د.

 4،د.3

 :ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ

رغز٠خ اٌشمغ  :ِفشداد اٌّمشس إٌظشٞ

 رغز٠خ اٌّشا٘م١ٓ –ٚاألهفبي 

ِفشداد اٌّمشس اٌؼٍّٟ: اػذاد ٚعجخ 

 اإلفطبس

 

 -بٌش اٌض

 اٌشاثغ

 1د. ٠زؾمك ٌُ 3ة. 6،أ.5أ.

،د.2،د.

 4،د.3

 :ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ

اٌؼٛاًِ اٌزٝ رإصش ػٍٝ اٌّشأح اصٕبء فزشح 

اٌؾًّ ِٕٚٙب اٌزغز٠خ ،اٌؾبٌخ اٌقؾ١خ ، 

اٌزؼشك ٌإلؽؼبع ،اٌغٓ ،اٌج١ئخ 

اٌّؾ١طٗ ،اٌؾبٌخ إٌفغ١خ ،اٌزذخ١ٓ 

 . ،اٌٛؽبَ

 

 1د. 2ط. 4ة. 4أ.  اٌخبِظ

،د.2،د.

 4،د.3

 : ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ

 :اٌربِػاألؼجٛع 

رغز٠خ األهفبي فٟ ِشؽٍخ اٌشمبػخ 

اٌشمبػخ  –)اٌشمبػخ اٌطج١ؼ١خ 

 اٌفطبَ(. –اٌقٕبػ١خ 

رغز٠خ األهفبي فٟ عٓ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح 

 ٚاٌّزأخشح.

 

 1ط. 3ة.  5أ. اٌغبدط

 2،ط.

،  1د.

 2د.

  ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

رغز٠خ األهفبي فٟ عٓ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح  

 1ط. 3ة. 5أ. اٌغبثغ

 2،ط

 1د.

،د.2،د.

 رخط١و ٚعجبد ِغّٝ اٌّمشس

 EHM2221 ٌّمشسا وٛد
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 ٚاٌّزأخشح.

 

 4،د.3

  ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ:

إزاضح اٌٛلذ ٚاٌغٙس ػٕس ررط١ػ 

اٌٛعجبد، ِىبْ إػساز اٌطؼبَ، غطق 

 اٌطٟٙ، اٌزٍٛس اٌغصائٟ

االعجٛع 

 اٌضبِٓ 

 

 1د. ٠زؾمك ٌُ 3ة. 6،أ.5أ.

،د.2،د.

 4،د.3

رحم١ك اٌزٕٛع، اٌرعط ٚاٌفبوٙخ، 

اٌؽٍطبد، غطق اٌطٟٙ، غطق اٌزمس٠ُ، 

 ِىبْ رٕبٚي اٌطؼبَ

 

االعجٛع 

اٌزبعغ 

 ٚاٌؼبؽش

 

 1د. 2ط. 4ة. 4أ.

،د.2،د.

 4،د.3

 

اٌؼبزاد اٌغصائ١خ ٚػاللزٙب ثزرط١ػ 

 اٌٛعجبد

 

 

االعجٛع 

اٌؾبدٞ ػؾش 

 ٚاٌضبٟٔ ػؾش

 

 1د. ٠زؾمك ٌُ 3ة. 6،أ.5أ.

،د.2،د.

 4،د.3

 إػبزح اٌطٟٙ

 

االعجٛع 

اٌضبٌش ػؾش 

 ٚاٌشاثغ ػؾش

 

 1د. 2ط. 4ة. 4أ.

،د.2،د.

 4،د.3

فبغّخ ز./ أ.َ.ز/ ٔٙٝ ػجس اٌؽزبض ػجس اٌّحؽٓ ، أ.َ.ز/ش١ّبء اٌّص١ٍحٟ، أ.َ.  : اٌّمطض ِٕؽك

 حؽبْ زٚاَ، أ.َ.ز/ ِٝ ػجس اٌربٌك.

 ضث١غ ٔٛفً./ ز.أ: اٌؼٍّٟ اٌمؽُ ِغٍػ ضئ١ػ

1212/1212َ 

 



 الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

136 
 

  

 (ة22ّٔٛشط ضلُ ) عبِؼخ : إٌّٛف١خ            

 و١ٍخ: االلزقبد إٌّضٌٟ

 لغُ: اداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد

 

 ِصفٛفخ اؼب١ٌت اٌزؼٍُ  ( ة)

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ اٌّؼبضف اٌطئ١ؽخ اؼب١ٌت اٌزؼٍُ

ِحبظطاد 

ٚاٌزؼ١ٍُ  ٔظط٠خ

اٌٙغ١ٓ ػٓ 

غط٠ك إٌّصبد 

 .االٌىزط١ٔٚخ

، 3،أ. 2، أ. 1أ.

 5،أ.4أ.

 3،د. 2، د. 1د. ----- -----

اٌزمبض٠ط ٚ 

 اٌجحٛس

 2، د. 1د. 2، ط. 1ط. ------ 5، أ. 4أ.

 2،ة. 1ة. 5،أ.4،أ. 3أ. اٌؼصف اٌصٕٟ٘

 3،ة.

 4.د. 2، د. 1د. 2، ط. 1ط.

 2، د. 1د. 2ط.- ------ 4،أ. 3، أ. 2، أ. 1أ. إٌّبلشبد.

فبغّخ ز./ /ش١ّبء اٌّص١ٍحٟ، أ.َ.أ.َ.ز/ ٔٙٝ ػجس اٌؽزبض ػجس اٌّحؽٓ ، أ.َ.ز  : اٌّمطض ِٕؽك

 حؽبْ زٚاَ، أ.َ.ز/ ِٝ ػجس اٌربٌك.

 ضث١غ ٔٛفً./ ز.أ: اٌؼٍّٟ اٌمؽُ ِغٍػ ضئ١ػ

1212/1212َ 

  

 رخط١و ٚعجبد ِؽّٝ اٌّمطض

 EHM2221 وٛز اٌّمطض
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 (ط22ضلُ ) ّٔٛشط                         
 

 عبِؼخ: إٌّٛف١خ

 و١ٍخ : االلزقبد إٌّضٌٟ

 إٌّضي ٚاٌّإعغبدلغُ : اداسح 

 ِصفٛفخ اؼب١ٌت اٌزم١١ُ ( ض)

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ اٌّؼبضف اٌطئ١ؽخ اؼب١ٌت اٌزم١١ُ

 اٌزفبػً اٌصفٟ
  5أ.

 3، ة. 2، ة. 1ة.
 2،ط.1ط.

 2، د. 1د.

 4،د.3،د.

 2، د. 1د. 2، ط. 1ط. -------  5، أ.4أ. رم١١ُ اٌزمبض٠ط

 4،د.3،د.

رم١١ُ اٌٛعجبد 

 اٌغصائ١خ

 2، د. 1د. 2،ط. 1ط. 2،ة.1ة. 3،أ. 2،أ. 1أ.

االِزحبْ 

 اٌؼٍّٟ

 2.د ، 1.د 2.ط،1.ط 3.ة ، 2.ة ، 1.ة ------

 4.د،3.د،

االِزحبْ 

 إٌظطٞ

 ، 2.ة ، 1.ة  5.أ، 4.أ

 5،ة4،ة3.ة

 2.د ، 1.د 2.ط،1.ط

 4.د،3.د،

فبغّخ ز./ اٌّص١ٍحٟ، أ.َ.أ.َ.ز/ ٔٙٝ ػجس اٌؽزبض ػجس اٌّحؽٓ ، أ.َ.ز/ش١ّبء   : اٌّمطض ِٕؽك

 حؽبْ زٚاَ، أ.َ.ز/ ِٝ ػجس اٌربٌك.

 ضث١غ ٔٛفً./ ز.أ: اٌؼٍّٟ اٌمؽُ ِغٍػ ضئ١ػ

1212/1212َ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِغّٝ 

 اٌّمشس

 رخط١و ٚعجبد

 EHM2221 وٛد اٌّمشس
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 (21نسهذج رقم )

 جامعة / أكاديسية: السشهفية

 كمية / معيج: االقتراد السشدلي

 قدم: إدارة السشدل والسؤسدات

 

 مقخر دراسي تهصيف

 بيانات السقخر -0

اسع السقخر: عمع نفذ واجتساع  EHM2222الخمد الكػدؼ: 
 أسخؼ 

الفخقة / السدتػػ: الثانية 
 الثاني  –ماجدتيخ 

إدارة السشدل  التخرز:
 والسؤسدات

 عجد الػحجات الجراسية: نطخؼ                 عسمي         

 

 هجؼ السقخر: -2

 

 

 دراسة بعس مبادغ عمع الشفذ. .0
 السجاالت الستخررة في عمع االجتساع األسخؼ دراسة بعس  .2
التعخؼ عمى مفاهيع واشكال األسخة مغ ناحية عمع الشفذ األسخؼ وعمع  .3

 االجتساع األسخؼ 
 السدتهجؼ مغ تجريذ السقخر: -3

السعمػمات  - ش
 والسفاهيع:

 

 يحجد أهسية األسخة في حياة أعزائها0أ.

 يحكخ تعخيف الشطام األسخؼ  2أ.

 يذخح خرائز األسخة 3أ.

 يرف لسحة تاريخية عغ عمع الشفذ األسخؼ 4أ.

 يعجد أشكال األسخة5أ.

 يعجد الشطخيات في عمع الشفذ األسخؼ 6أ.

2 2 
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 يحجد مػضػع عمع االجتساع األسخؼ وأهع مجاالت الجراسة في 7أ.

 يحكخ تعخيفات األسخة ووضائفها8أ.

 والدواج يدتجل عمى تصػر السجتسع وتغيخ أشكال األسخة9أ.

 يذخح نذأة الشطخية االجتساعية ودراسة األسخة01أ.

السهارات  - ص
 الحهشية:

 يحمل خرائز األسخة 0ب.

 يحمل المسحة التاريخية عغ عمع الشفذ األسخؼ  2ب.

 يفخؽ بيغ أشكال األسخة3ب.

 يكتب مػضػعا عغ نطخيات في عمع الشفذ األسخؼ 4ب.

 يقدع األسخة تبعا ألنػاعها ووضائفها5ب.

 يرشف تصػر السجتسع وتغيخ أشكال األسخة والدواج6ب.

 يحمل نذأة الشطخية االجتساعية ودراسة األسخة7ب.

السهارات السهشية  -جػ
 الخاصة بالسقخر:

 

 .يبشي صػرش حػل بعس السػاضيع الستعمقة باألسخة والصفػلة0ج.

 .يحل بعس السذكالت األسخية2ج.

 مع االجتساع األسخؼ .يشقح أبحاث عغ السػضػعات الخاصة بع3ج.

السهارات  - ض
 العامة:

 

 

 

 

 .يتخح قخارات سميسة لحل السذكالت التي يػجهها باألسخة 0د.

 .يتحمي بخوح الفخيق2د.

 .يتػاصل بفاعمية مع اآلخخيغ3د.

 يفكخ بصخيقة مشطسة تػاكب التقجم العمسي في مجال التخرز4د.
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 محتػػ السقخر:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األسبهع األول

: مجخل لجراسة عمم الشفذ األسخي )أىسية األسخة السقخر الشطخي  مفخدات
 تعخيف الشطام األسخي( -في حياة أعزائيا

مشاقذة أبحاث حػل بعس السػضػعات الستعمقة  مفخدات السقخر العسمي:
 بعمع الشفذ األسخؼ 

 األسبهع الثاني

 مجخل لجراسة عمم الشفذ األسخي )تعخيف الشطاممفخدات السقخر الشطخي: 
 خرائز األسخة( –األسخي 

مشاقذة أبحاث حػل بعس السػضػعات الستعمقة  مفخدات السقخر العسمي:
 بعمع الشفذ األسخؼ 

 األسبهع الثالث

مجخل لجراسة عمم الشفذ األسخي )لسحة تاريخية مفخدات السقخر الشطخي: 
 أشكال األسخة(-عن عمم الشفذ األسخي 

ل بعس السػضػعات الستعمقة مشاقذة أبحاث حػ  مفخدات السقخر العسمي:
 بعمع الشفذ األسخؼ 

 األسبهع الخابع

 –مجخل لجراسة عمم الشفذ األسخي ) بشية األسخة  مفخدات السقخر الشطخي:
 شخق البحث في عمم الشفذ األسخي وأساليبو(

مشاقذة أبحاث حػل بعس السػضػعات الستعمقة  مفخدات السقخر العسمي:
 بعمع الشفذ األسخؼ 

 امذاألسبهع الخ
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نطخيات في عمم الشفذ األسخي ) الشطخية البشائية  مفخدات السقخر الشطخي:
 الهضيفية(

مشاقذة أبحاث حػل بعس السػضػعات الستعمقة  مفخدات السقخر العسمي:
 بعمع االجتساع األسخؼ 

 األسبهع الدادس

نطخيات في عمم الشفذ األسخي )نطخية التفاعل  مفخدات السقخر الشطخي:
 نطخية التصهر األسخي( –الخمدي 

مشاقذة أبحاث حػل بعس السػضػعات الستعمقة  مفخدات السقخر العسمي:
 بعمع االجتساع األسخؼ 

 األسبهع الدابع

نطخيات في عمم الشفذ األسخي )نطخية التعميم  مفخدات السقخر الشطخي:
 االجتساعي(

مشاقذة أبحاث حػل بعس السػضػعات الستعمقة  مفخدات السقخر العسمي:
 بعمع االجتساع األسخؼ 

 األسبهع الثامن

نطخيات في عمم الشفذ األسخي ) نطخية التحميل  مفخدات السقخر الشطخي:
 الشفدي(

مشاقذة أبحاث حػل بعس السػضػعات الستعمقة  مفخدات السقخر العسمي:
 بعمع االجتساع األسخؼ 

 األسبهع التاسع

عمم االجتساع العائمي مهضهعو وأىم مجاالت  مفخدات السقخر الشطخي:
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 الجراسة

مشاقذة أبحاث حػل بعس السػضػعات الستعمقة مفخدات السقخر العسمي: 
 بعمع االجتساع األسخؼ 

 األسبهع العاشخ

 األسخة تعخيفيا وأنهاعيا ووضائفيا مفخدات السقخر الشطخي:

ستعمقة مشاقذة أبحاث حػل بعس السػضػعات المفخدات السقخر العسمي: 
 بعمع االجتساع األسخؼ 

 األسبهع الحادي عذخ

 األسخة تعخيفيا وأنهاعيا ووضائفيا تابع مفخدات السقخر الشطخي:

مشاقذة أبحاث حػل بعس السػضػعات الستعمقة  مفخدات السقخر العسمي:
 بعمع االجتساع األسخؼ 

 األسبهع الثاني عذخ

 األسخة والدواجتصهر السجتسع وتغيخ أشكال  مفخدات السقخر الشطخي:

مشاقذة أبحاث حػل بعس السػضػعات الستعمقة  مفخدات السقخر العسمي:
 بعمع االجتساع األسخؼ 

 األسبهع الثالث عذخ

 نذأة الشطخية االجتساعية ودراسة األسخة مفخدات السقخر الشطخي:

مشاقذة أبحاث حػل بعس السػضػعات الستعمقة  مفخدات السقخر العسمي:
 بعمع االجتساع األسخؼ 

 األسبهع الخابع عذخ
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 تابع نذأة الشطخية االجتساعية ودراسة األسخة مفخدات السقخر الشطخي:

مشاقذة أبحاث حػل بعس السػضػعات الستعمقة  مفخدات السقخر العسمي:
 بعمع االجتساع األسخؼ 

أساليب التعميم  -5
 والتعمم

 السحاضخات الشطخية 
  انذصة في السحاضخات 
  الجروس العمسية 
 التعميم التعاوني 

أساليب التعميم  -6
والتعمم لمصالب ذوي 

 القجرات السحجودة

 

 ال يهجج

 تقهيم الصدددالب:   -7

األساليب  - ع
 السدتخجمة

 

 

امتحان أعسال الدشة لمجدء الشطخؼ   لتقييع بعس السهارات السعخفية  -0
 التي اكتدبها الصالبوالحهشية 

امتحان اعسال الدشة لمجدء التصبيقي   لتقييع بعس السهارات السهشية  -2
 والعمسية التي اكتدبػها الصالب

تقييع األبحاث والتقاريخ    لتقييع بعس السهارات السهشية والعمسية التي  -3
 اكتدبػها الصالب

سعخفية والحهشية التي امتحان نهاية العام الشطخؼ     لتقييع السهارات ال -4
 اكتدبها الصالب

 التػقيت - غ
 

 التقييع األول            اسبػعي 

 التقييع الثاني           األسبػع الثالث عذخ
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 تػزيع الجرجات -جػ

 

 

 %21أعسال الدشة           -

 %82امتحان تحخيخؼ     -

 %011السجسػع            -

 قائسة الكتب الجراسية والسخاجع: -8

 محكخات - ظ
 

 محكخات أ.د/ مايدة الحبذي لسادة عمع نفذ

 ----------- كتب ممدمة - ع

 كتب مقتخحة -جػ

 

الذخكة العخبية  –(: نخبة مغ الستخرريغ 2119عمع االجتساع األسخؼ )
 الستحجة لمتدػيق والتػريجات 

مكتبة األنجمػ  -(: فخج عبج القادر ش  2101أصػل عمع الشفذ الحجيث )
 السرخية، القاهخة 

دوريات عمسية أو  -د
 نذخات ... الخ

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

 أستاذ السادة : أ.د/ مايدة دمحم أحسج الحبذي 

 ربيع محسهد عمي نهفلرئيذ مجمذ القدع العمسي: أ.د/ 
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 المقررمصفوفات 
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 أ(     22نسهذج رقم )               جامعة: السشهفية

 كمية: االقتراد السشدلي. 

 قدم: ادارة السشدل والسؤسدات.

 مرفهفة السعارف والسيارات السدتيجفة  ( ز)
أسبهع  السحتهيات لمسقخر

 الجراسة
السعارف 
 الخئيدة

ميارات  ميارات ميشية ميارات ذىشية
 عامة

مفخدات السقخر 
: مجخل الشطخي 

لجراسة عمم 
الشفذ األسخي 

)أىسية األسخة في 
 -حياة أعزائيا
تعخيف الشطام 

 األسخي(

مفخدات السقخر 
مشاقذة  العسمي:

أبحاث حػل 
بعس 

السػضػعات 
الستعمقة بعمع 
 الشفذ األسخؼ 

، 1، ج.2ج.  1، أ.2أ. االول
 3ج.

، 1، د.2د.
 4، د.3د.

مفخدات السقخر 
مجخل الشطخي: 

لجراسة عمم 

، 1، ج.2ج. 2ب. 3، أ.1أ. الثاني 
 3ج.

، 1، د.2د.
 4، د.3د.

 عمم نفذ واجتساع أسخي  مدسى السقخر

 EHM2222 كهد السقخر
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أسبهع  السحتهيات لمسقخر
 الجراسة

السعارف 
 الخئيدة

ميارات  ميارات ميشية ميارات ذىشية
 عامة

الشفذ األسخي 
)تعخيف الشطام 

 –األسخي 
 خرائز األسخة(

مفخدات السقخر 
مشاقذة  العسمي:

أبحاث حػل 
بعس 

السػضػعات 
قة بعمع الستعم

 الشفذ األسخؼ 

مفخدات السقخر 
مجخل الشطخي: 

لجراسة عمم 
الشفذ األسخي 
)لسحة تاريخية 
عن عمم الشفذ 

أشكال -األسخي 
 األسخة(

مفخدات السقخر 
مشاقذة  العسمي:

أبحاث حػل 

، 1، ب.2ب. 5، أ.4أ. الثالث
 3ب.

، 1، ج.2ج.
 3ج.

، 1، د.2د.
 4، د.3د.
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أسبهع  السحتهيات لمسقخر
 الجراسة

السعارف 
 الخئيدة

ميارات  ميارات ميشية ميارات ذىشية
 عامة

بعس 
السػضػعات 
الستعمقة بعمع 
 الشفذ األسخؼ 

مفخدات السقخر 
مجخل  الشطخي:

لجراسة عمم 
الشفذ األسخي 

 –)بشية األسخة 
شخق البحث في 

عمم الشفذ 
 األسخي وأساليبو(

مفخدات السقخر 
مشاقذة  العسمي:

أبحاث حػل 
بعس 

السػضػعات 
الستعمقة بعمع 
 الشفذ األسخؼ 

، 1، ج.2ج. 4ب. ----- الخابع
 3ج.

، 1، د.2د.
 4، د.3د.

مفخدات السقخر 
نطخيات  الشطخي:

في عمم الشفذ 

، 1، ج.2ج. 4ب. 6أ. الخامذ
 3ج.

، 1، د.2د.
 4، د.3د.
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أسبهع  السحتهيات لمسقخر
 الجراسة

السعارف 
 الخئيدة

ميارات  ميارات ميشية ميارات ذىشية
 عامة

األسخي )الشطخية 
 البشائية الهضيفية(

مفخدات السقخر 
مشاقذة  العسمي:

أبحاث حػل 
بعس 

السػضػعات 
الستعمقة بعمع 

 االجتساع األسخؼ 

مفخدات السقخر 
نطخيات  الشطخي:

في عمم الشفذ 
األسخي )نطخية 
 –التفاعل الخمدي 
نطخية التصهر 

 األسخي(

مفخدات السقخر 
مشاقذة  العسمي:

أبحاث حػل 
بعس 

السػضػعات 
الستعمقة بعمع 

، 1، ج.2ج. 4ب. 6أ. الدادس
 3ج.

، 1، د.2د.
 4، د.3د.
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أسبهع  السحتهيات لمسقخر
 الجراسة

السعارف 
 الخئيدة

ميارات  ميارات ميشية ميارات ذىشية
 عامة

 االجتساع األسخؼ 

مفخدات السقخر 
نطخيات  الشطخي:

في عمم الشفذ 
األسخي )نطخية 

التعميم 
 االجتساعي(

مفخدات السقخر 
مشاقذة  العسمي:

أبحاث حػل 
بعس 

السػضػعات 
الستعمقة بعمع 

 االجتساع األسخؼ 

، 1، ج.2ج. 4ب. 6أ. الدابع
 3ج.

، 1، د.2د.
 4، د.3د.

مفخدات السقخر 
نطخيات  الشطخي:

في عمم الشفذ 
األسخي )نطخية 
 التحميل الشفدي(

السقخر  مفخدات
مشاقذة  العسمي:

أبحاث حػل 

، 1، ج.2ج. 4ب. 6أ. الثامن
 3ج.

، 1، د.2د.
 4، د.3د.
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أسبهع  السحتهيات لمسقخر
 الجراسة

السعارف 
 الخئيدة

ميارات  ميارات ميشية ميارات ذىشية
 عامة

بعس 
السػضػعات 

الستعمقة بعمع 
 االجتساع األسخؼ 

مفخدات السقخر 
عمم  الشطخي:

االجتساع العائمي 
مهضهعو وأىم 
 مجاالت الجراسة

مفخدات السقخر 
مشاقذة العسمي: 

أبحاث حػل 
بعس 

السػضػعات 
الستعمقة بعمع 

 االجتساع األسخؼ 

، 1، ج.2ج.  7أ. التاسع 
 3ج.

، 1، د.2د.
 4، د.3د.

مفخدات السقخر 
األسخة  الشطخي:

تعخيفيا وأنهاعيا 
 ووضائفيا

مفخدات السقخر 
مشاقذة العسمي: 

، 1، ج.2ج. 5ب. 8أ. العاشخ
 3ج.

، 1، د.2د.
 4، د.3د.
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أسبهع  السحتهيات لمسقخر
 الجراسة

السعارف 
 الخئيدة

ميارات  ميارات ميشية ميارات ذىشية
 عامة

أبحاث حػل 
بعس 

السػضػعات 
الستعمقة بعمع 

 االجتساع األسخؼ 

مفخدات السقخر 
 تابع الشطخي:

األسخة تعخيفيا 
وأنهاعيا 
 ووضائفيا

مفخدات السقخر 
مشاقذة  العسمي:

أبحاث حػل 
بعس 

السػضػعات 
الستعمقة بعمع 

 االجتساع األسخؼ 

الحادي 
 عذخ

، 1، ج.2ج. 5ب. 8أ.
 3ج.

، 1، د.2د.
 4، د.3د.

مفخدات السقخر 
تصهر  الشطخي:

السجتسع وتغيخ 
األسخة أشكال 
 والدواج

الثاني 
 عذخ

، 1، ج.2ج. 6ب. 9أ.
 3ج.

، 1، د.2د.
 4، د.3د.
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أسبهع  السحتهيات لمسقخر
 الجراسة

السعارف 
 الخئيدة

ميارات  ميارات ميشية ميارات ذىشية
 عامة

مفخدات السقخر 
مشاقذة  العسمي:

أبحاث حػل 
بعس 

السػضػعات 
الستعمقة بعمع 

 االجتساع األسخؼ 

مفخدات السقخر 
نذأة  الشطخي:
الشطخية 

االجتساعية 
 ودراسة األسخة

مفخدات السقخر 
مشاقذة  العسمي:

أبحاث حػل 
بعس 

السػضػعات 
الستعمقة بعمع 

 االجتساع األسخؼ 

الثالث 
 عذخ

، 1، ج.2ج. 7ب. 22أ.
 3ج.

، 1، د.2د.
 4، د.3د.

مفخدات السقخر 
تابع  الشطخي:

نذأة الشطخية 

الخابع 
 عذخ 

، 1، ج.2ج. 7ب. 22أ.
 3ج.

، 1، د.2د.
 4، د.3د.
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أسبهع  السحتهيات لمسقخر
 الجراسة

السعارف 
 الخئيدة

ميارات  ميارات ميشية ميارات ذىشية
 عامة

االجتساعية 
 ودراسة األسخة

مفخدات السقخر 
مشاقذة  العسمي:

أبحاث حػل 
بعس 

السػضػعات 
الستعمقة بعمع 

 االجتساع األسخؼ 

 أستاذ السقخر: أ.د/ مايدة دمحم أحسج الحبذي                                      

 رئيذ مجمذ القدم العمسي: أ.د/ ربيع محسهد عمي نهفل
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 ب(     22جامعة: السشهفية                     نسهذج رقم )

 كمية: االقتراد السشدلي

 قدم: ادارة السشدل والسؤسدات

 مرفهفة اساليب التعمم  ( س)

 ميارات ذىشية السعارف الخئيدة اساليب التعمم
ميارات 
 ميشية

 ميارات عامة

محاضخات 
 نطخية

والتعميم 
اليجين عن 

شخيق 
السشرات 
 .االلكتخونية

 

، 5، أ.4، أ.3، أ.1، أ.2أ.
 22، أ.9، أ.8، أ.7، أ.6أ.

، 3، ب.1، ب.2ب.

، 6، ب.5، ب.4ب.
 7ب.

، 1، ج.2ج.
 3ج.

، 3، د.1، د.2د.
 4د.

محاضخات 
 تصبيقية

، 5، أ.4، أ.3، أ.1، أ.2أ.
 22، أ.9، أ.8، أ.7، أ.6أ.

، 3ب.، 1، ب.2ب.

، 6، ب.5، ب.4ب.
 7ب.

، 1، ج.2ج.
 3ج.

، 3، د.1، د.2د.
 4د.

بحهث 
 وتقاريخ

، 5، أ.4، أ.3، أ.1، أ.2أ.
 22، أ.9، أ.8، أ.7، أ.6أ.

، 3، ب.1، ب.2ب.

، 6، ب.5، ب.4ب.
 7ب.

، 1، ج.2ج.
 3ج.

، 3، د.1، د.2د.
 4د.

، 5، أ.4، أ.3، أ.1، أ.2أ.السشاقذة 
، 3، ب.1، ب.2ب.
، 6، ب.5، ب.4ب.

، 3، د.1، د.2د.، 1، ج.2ج.

 عمم نفذ واجتساع أسخي  مدسى السقخر

 EHM2222 كهد السقخر
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 4د. 3ج. 7ب. 22، أ.9، أ.8، أ.7، أ.6أ. والحهار

 أستاذ السقخر: أ.د/ مايدة دمحم أحسج الحبذي 

 ميجة دمحم إسساعيل مدمم رئيذ مجمذ القدم العمسي: أ.د.                  
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 ج(     22جامعة: السشهفية                    نسهذج رقم )

 كمية: االقتراد السشدلي

 قدم: ادارة السشدل والسؤسدات

 مرفهفة اساليب التقييم  ( ز)
 ميارات عامة ميارات ميشية ميارات ذىشية السعارف الخئيدة اساليب التقييم

األنذصة خالل 
 السحاضخات

، 3، أ.1، أ.2أ.

، 6، أ.5، أ.4أ.

، 9، أ.8، أ.7أ.
 22أ.

، 1، ب.2ب.

، 4، ب.3ب.

، 6، ب.5ب.
 7ب.

 3، ج.1، ج.2ج.
، 3، د.1، د.2د.

 5، د.4د.

امتحان أعسال 
 الدشة

، 3، أ.1، أ.2أ.

، 6، أ.5، أ.4أ.

، 9، أ.8، أ.7أ.
 22أ.

، 1، ب.2ب.

، 4، ب.3ب.

، 6، ب.5ب.
 7ب.

 --------- 3، ج.1، ج.2ج.

االمتحان 
 الشطخي 

، 3، أ.1، أ.2أ.

، 6، أ.5، أ.4أ.

، 9أ. ،8، أ.7أ.
 22أ.

، 1، ب.2ب.

، 4، ب.3ب.

، 6، ب.5ب.
 7ب.

 5د. 3، ج.1، ج.2ج.

 أستاذ السقخر: أ.د/ مايدة دمحم أحسج الحبذي  

 ربيع محسهد عمي نهفلرئيذ مجمذ القدع العمسي: أ.د/ 

 

 

 نفذ واجتساع أسخى عمم  مدسى السقخر

 EHM2222 كهد السقخر
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 (12ّٔٛرط سلُ )

 عبِؼخ / أوبد١ّ٠خ : إٌّٛف١خ

 و١ٍخ / ِؼٙذ :   االلزقبد إٌّضٌٟ

 إٌّضي ٚاٌّإعغبدلغُ :    ئداسح 

 رٛص١ف ِمطض زضاؼٝ

 ث١بٔبد اٌّمطض -2

اٌفطلخ / اٌّؽزٜٛ : اٌضب١ٔخ   اؼُ اٌّمطض :  غف١ٍ١بد EHM2223اٌطِع اٌىٛزٜ: 

 ِبعؽز١ط / اٌضبٟٔ

اٌزرصص :إزاضح ِٕعي 

 ِٚؤؼؽبد

 ػسز اٌٛحساد اٌسضاؼ١خ :  ٔظطٞ                 ػٍّٟ

 

٠ٛفش اٌّمشس ِؼٍِٛبد ؽٛي اٌؾؾشاد اٌزٝ رزطفً ػٍٝ اإلٔغبْ ٚ  ٚصف اٌّمطض

اٌؾ١ٛأبد األ١ٌٚخ اٌزٝ رزطفً ػٍٝ االٔغبْ ٚاٌؾ١ٛاْ، ٚاٌؾ١ٛأبد 

 ِفق١ٍخ االسعً، اُ٘ اٌذ٠ذاْ اٌزٝ رزطفً ػٍٝ االٔغبْ ٚاٌؾ١ٛاْ

 ٘سف اٌّمطض : -1

 

 دساعخ اُ٘ اٌؾؾشاد اٌزٝ رزطفً ػٍٝ اإلٔغبْ -

 دساعخ اُ٘ اٌؾ١ٛأبد األ١ٌٚخ اٌزٝ رزطفً ػٍٝ االٔغبْ ٚاٌؾ١ٛاْ -

 دساعخ اٌؾ١ٛأبد ِفق١ٍخ االسعً -

 دساعخ اُ٘ اٌذ٠ذاْ اٌزٝ رزطفً ػٍٝ االٔغبْ ٚاٌؾ١ٛاْ -

 اٌّؽزٙسف ِٓ رسض٠ػ اٌّمطض: -3

 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘:-أ

 

 .٠قف اٌؾؾشاد اٌزٝ رزطفً ػٍٝ االٔغبْ ٚرغجت ٌٗ االِشاك1أ.

 .٠ؾذد اٌزطٛس ٚأٔٛاع رطٛس اٌؾؾشاد.2أ.

 .٠ؾشػ اُ٘ اٌطف١ٍ١بد األ١ٌٚخ ٚرق١ٕفٙب ٚاٌزؼشف ػٍٝ دٚسح ؽ١برٙب.3أ.

2 2 



 الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد

158 
 

.٠زوش أٛاع اٌذ٠ذاْ اٌطف١ٍ١خ ٚاٌزؼشف ػٍٝ دٚسح ؽ١برٙب ٚاالِشاك 4أ.

 اٌزٝ رغججٙب.

 .٠مبسْ ث١ٓ أٛاع اٌزطٛس فٝ اٌؾؾشاد1ة. اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ :-ة

 .٠ٛاصْ ث١ٓ اٌزطفً اٌذائُ ٚاٌّإلذ فٝ اٌؾؾشاد2ة.

 .٠فشق ث١ٓ أٛاع اٌؾ١ٛأبد ِفق١ٍخ االسع3ًة.

 .٠مبسْ ث١ٓ اٌقفبد اٌؼبِخ ٌٍذ٠ذا4ْة.

.٠شثو ث١ٓ دٚسح ؽ١بح وً هف١ً ِٚؼشفخ اٌؼبئً االعبعٝ ٚاٌٛع١و 5ة.

 ٌٍطٛس اٌّؼذٜ ٚهش٠مخ اٌؼذٜٚ

اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ  -عـ

 اٌخبفخ ثبٌّمشس :

 .٠جش٘ٓ اٌطبٌت أٔٛاع اٌزطٛس فٝ اٌؾؾشاد1ط.

 .٠طجك اٌقفبد اٌؼبِخ ٌٍؾ١ٛأبد األ١ٌٚخ ٚاٌذ٠ذا2ْط.

 .٠ٕظُ دٚسح اٌؾ١بح ٌىً هف3ً١ط.

 .٠شعُ اٌؼبئً االعبعٝ ٚاٌٛع١و ٚاٌطٛس اٌّؼذ4ٜط.

 . ٠زذسة ػٍٟ ثؼل ٘زٖ اٌطف١ٍ١بد ٌٍمنبء ػٍٝ اٌؾؾشاد1د. اٌّٙبساد اٌؼبِخ :-ز

 االعٙضح اٌّخزٍفخ ٌٙزٖ اٌطف١ٍ١بد.٠ؾمك ِٓ   2د.

 .٠م١ُ أٛاع اٌذ٠ذاْ ٚاٌّمبسٔخ ث3ُٕٙ١د.

ٔؾأح  -دساعخ ػٍُ اٌطف١ٍ١بد ِٓ ؽ١ش اٌزؼش٠ف األعجٛع األٚي : ِحزٜٛ اٌّمطض: -4

 اٌقفبد اٌؼبِخ-اٌزق١ٕف-اٌزطفً

 اٌؾؾشاد ٚدٚس٘ب وطف١ٍ١بد ؽ١ٛا١ٔخ خبسع١خ األعجٛع اٌضبٟٔ :

ؾؾش٠خ ٚاٌؾؾشاد اٌٙبِخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌطج١خ اٌشرت اٌ األعجٛع اٌضبٌش :

 ٚاٌج١طش٠خ

 اٌؾ١ٛأبد ِفق١ٍخ االسعً :األعجٛع اٌشاثغ

 ربثغ اٌؾ١ٛأبد ِفق١ٍخ االسعً األعجٛع اٌخبِظ :

 اٌؾ١ٛأبد األ١ٌٚخ اٌطف١ٍ١خ األعجٛع اٌغبدط:

 ربثغ اٌؾ١ٛأبد األ١ٌٚخ اٌطف١ٍ١خ األعجٛع اٌغبثغ :
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 اٌؾ١ٛأبد األ١ٌٚخ اٌطف١ٍ١خربثغ األعجٛع اٌضبِٓ: 

 اٌذ٠ذاْ اٌطف١ٍ١خ)اٌذٚدح اٌىجذ٠خ( األعجٛع اٌزبعغ :

 اٌذ٠ذاْ اٌطف١ٍ١خ)اٌذٚدح اٌجٍٙبسع١ب ٚدٚدح اٌٙزشٚف١ظ( األعجٛع اٌؼبؽش:

 اٌذ٠ذاْ اٌطف١ٍ١خ)اٌذٚدح اٌؾش٠ط١خ( األعجٛع اٌؾبدٞ ػؾش :

 ٔىٍغزِٛب(اٌذ٠ذاْ اٌطف١ٍ١خ)اٌذٚدح االعىبسط ٚاال األعجٛع اٌضبٟٔ ػؾش:

 اٌذ٠ذاْ اٌطف١ٍ١خ)اٌذٚدح اٌف١الس٠ب( األعجٛع اٌضبٌش ػؾش:

 اٌذ٠ذاْ اٌؾٍم١خ األعجٛع اٌشاثغ ػؾش:

 أؼب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -5

 

 اٌؾشػ اٌّؾبمشح (1

 .إٌّبلؾخ (2

 ثشٚع١ىزٛس (3

 دارب ؽٛ (4

أؼب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  -6

ٌٍطالة شٜٚ اٌمسضاد 

 اٌّحسٚزح

 ال ٠ٛعذ

 رم٠ُٛ اٌطـــالة: -7

 اخزجبس رؾش٠شٞ ٌم١بط:      اٌزؾق١ً اٌذساعٝ ٌٍطبٌت األعب١ٌت اٌّغزخذِخ - ف

 اخزجبس ؽف١ٙخ ٌم١بط:       اٌزؾق١ً اٌذساعٝ ٌٍطبٌت

 االخزجبساد  اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطج١م١خ ٌم١بط: ِغزٜٛ اٌطبٌت اٌّٙبسٜ

 األعجٛع   اٌخبِظ اٌزٛل١ذ - ق

 اٌزبعغاألعجٛع   

 األعجٛع   اٌؾبدٜ ػؾش

 % 62ٔٙب٠خ اٌفقً اٌذساعٟ     اٌذسعبدرٛص٠غ  -عـ

 %22أػّبي اٌفقً   
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 % 22االِزؾبْ اٌؼٍّٟ      

 %122اإلعّبٌٟ   

 لبئّخ اٌىزت اٌسضاؼ١خ ٚاٌّطاعغ: -8

 اػذاد اعزبر اٌّبدح ِزوشاد - ؽ

:" اعبع١بد ػٍُ اٌطف١ٍ١بد"  اٌّىزجخ 2227اعّبػ١ً ِغٍُ ػجذ اٌؼبي- وزت ٍِضِخ - ف

 االوبد١ّ٠خ

 "ػٍُ اٌطف١ٍ١بد"2217ؽغٓ ؽغ١ٓ فبمً  -

  وزت ِمزشؽخ -عـ

دٚس٠بد ػ١ٍّخ أٚ ٔؾشاد  -د

 ... اٌخ

 

 ِٕؽك اٌّمطض :أ.ز/ ػبزي ػجس اٌّؼطٟ     أ.ز /ٔٙبز ضشبز

 ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ: أ.ز./ ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً

(2222- 2221)َ 
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 مصفوفات المقرر
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 أ(11ّٔٛرط سلُ )                عبِؼخ: إٌّٛف١خ

 و١ٍخ: االلزقبد إٌّضٌٟ.

 لغُ: اداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد.

 

 ِصفٛفخ اٌّؼبضف ٚاٌّٙبضاد اٌّؽزٙسفخ ( أ)

أؼجٛع  اٌّحز٠ٛبد ٌٍّمطض

 اٌسضاؼخ

اٌّؼبضف 

 اٌطئ١ؽخ

ِٙبضاد 

 ش١ٕ٘خ

ِٙبضاد 

 ١ِٕٙخ

ِٙبضاد 

 ػبِخ

دساعخ ػٍُ : اٌّمطض إٌظطِٞفطزاد 

ٔؾأح  -اٌطف١ٍ١بد ِٓ ؽ١ش اٌزؼش٠ف

 اٌقفبد اٌؼبِخ-اٌزق١ٕف-اٌزطفً

،  1د. 4،ط.3ط. 5ة. 3أ. االٚي

 2د.

اٌؾؾشاد  :ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ

 ٚدٚس٘ب وطف١ٍ١بد ؽ١ٛا١ٔخ خبسع١خ

،أ.2،أ.1أ. اٌضبٟٔ

 4،أ.3

،  1د. 1ط. 2،ة.1ة.

 2د.

: اٌشرت ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ

اٌؾؾش٠خ ٚاٌؾؾشاد اٌٙبِخ ِٓ 

 إٌبؽ١خ اٌطج١خ ٚاٌج١طش٠خ

،  1د. 1ط. 2،ة.1ة. 2،أ.1أ. اٌضبٌش

 2د.

اٌؾ١ٛأبد  ِفشداد اٌّمشس إٌظشٞ:

 ِفق١ٍخ االسعً

،  1د. 4ط. 3ة. 2،أ.1أ. اٌشاثغ

 2د.

: ربثغ ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ

 اٌؾ١ٛأبد ِفق١ٍخ االسعً

،  1د. 4ط. 3ة. 2،أ.1أ. اٌخبِظ

 2د.

: اٌؾ١ٛأبد ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ

 األ١ٌٚخ اٌطف١ٍ١خ

،2،ة.1ة. 4،أ.3أ. اٌغبدط

 5ة.

،  1د. 3،ط.2ط.

 2د.

: ربثغ ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ

 اٌؾ١ٛأبد األ١ٌٚخ اٌطف١ٍ١خ

اٌغبثغ 

 ٚاٌضبِٓ

،2،ة.1ة. 4،أ.3أ.

 5ة.

،  1د. 3،ط.2ط.

 2د.

: اٌذ٠ذاْ ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ

اٌطف١ٍ١خ)اٌذٚدح اٌجٍٙبسع١ب ٚدٚدح 

 اٌٙزشٚف١ظ(

 اٌزبعغ

 

 3د. 3،ط.2ط. 4ة. 4،أ.3أ.

 هف١ٍ١بد ِغّٝ اٌّمشس

 EHM2223 وٛد اٌّمشس
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: اٌذ٠ذاْ ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ

 اٌطف١ٍ١خ)اٌذٚدح اٌؾش٠ط١خ(

 3د. 3،ط.2ط. 4ة. 4،أ.3أ. اٌؼبؽش

: اٌذ٠ذاْ ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ

اٌطف١ٍ١خ)اٌذٚدح االعىبسط 

 ٚاالٔىٍغزِٛب(

اٌؾبدٞ 

 ػؾش

 3د. 3،ط.2ط. 4ة. 4،أ.3أ.

ِفشداد اٌّمشس إٌظشٞ: اٌذ٠ذاْ 

 اٌطف١ٍ١خ)اٌذٚدح اٌف١الس٠ب(

اٌضبٟٔ 

 ػؾش

 3د. 2ط. 4ة. 4،أ.3أ.

ِفشداد اٌّمشس إٌظشٞ: اٌذ٠ذاْ 

 اٌؾٍم١خ

 اٌضبٌش

– ػؾش

اٌشاثغ 

 ػؾش

 3د. 2ط. 4ة. 4،أ.3أ.

 

 ِٕؽك اٌّمطض :أ.ز/ ػبزي ػجس اٌّؼطٟ     أ.ز /ٔٙبز ضشبز

 ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ: أ.ز./ ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً

(1212- 1212) 
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 أ(11ّٔٛرط سلُ )    عبِؼخ : إٌّٛف١خ                  

 و١ٍخ: االلزقبد إٌّضٌٟ

 لغُ: اداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد

 

 ِصفٛفخ اؼب١ٌت اٌزؼٍُ  ( ة)

 

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ اٌطئ١ؽخاٌّؼبضف  اؼب١ٌت اٌزؼٍُ

ِحبظطاد 

ٚاٌزؼ١ٍُ  ٔظط٠خ

اٌٙغ١ٓ ػٓ 

غط٠ك إٌّصبد 

 .االٌىزط١ٔٚخ

،  2، أ. 1أ.

 4،أ.3أ.

 2،ة. 1ة.

 5،ة.4،ة.3،ة.

،  2، ط. 1ط.

 ،3ط.

 3،د. 2، د. 1د.

،  2، أ. 1أ. إٌّبلشخ

 4،أ.3أ.

،  2، ط. 1ط. 3،ة. 2،ة. 1ة.

 3ط.

 3،د. 2، د. 1د.

،  2، أ. 1أ. ثٛضث٠ٕٛذ

 4،أ.3أ.

،  2، ط. 1ط. ------

 3ط.

 3،د. 2، د. 1د.

 ِٕؽك اٌّمطض :أ.ز/ ػبزي ػجس اٌّؼطٟ     أ.ز /ٔٙبز ضشبز

 ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ: أ.ز./ ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً

(1212 - 1212)َ 

 

 

 

 

 

 

 هف١ٍ١بد ِغّٝ اٌّمشس

 EHM2223 وٛد اٌّمشس
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 أ(11ّٔٛرط سلُ )   عبِؼخ: إٌّٛف١خ                           

 و١ٍخ : االلزقبد إٌّضٌٟ

 لغُ : اداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد

 

 ِصفٛفخ اؼب١ٌت اٌزم١١ُ ( غ)

 

اٌّؼبضف  اؼب١ٌت اٌزم١١ُ

 اٌطئ١ؽخ

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ

اِزؾبْ أػّبي 

 اٌغٕخ رؾش٠شٞ

 3، أ. 2،أ.1أ.

 4،أ.

،  2، ة.1ة.

 5،ة.4،ة.3ة.

،  2،ط. 1ط.

 3ط.

 3،د.2،د.1د.

اِزؾبْ ٔٙب٠خ 

 اٌؼبَ رطج١مٟ

 3، أ. 2،أ.1أ.

 4،أ.

 .3،د.2،د.1د. ----- 3،ة.2ة.

اِزؾبْ ٔٙب٠خ 

 اٌؼبَ ٔظشٞ

 3، أ. 2،أ.1أ.

 4،أ.

،  2، ة.1ة.

 5،ة.4،ة.3ة.

،  2،ط. 1ط.

 3ط.

 3،د.2،د.1د.

 ِٕؽك اٌّمطض :أ.ز/ ػبزي ػجس اٌّؼطٟ     أ.ز /ٔٙبز ضشبز

 ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ: أ.ز./ ضث١غ ِحّٛز ٔٛفً

(1212 -1212)َ 

 

 

 

 

 هف١ٍ١بد اٌّمشس ِغّٝ

 EHM2223 وٛد اٌّمشس
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 (12ّٔٛرط سلُ )

 عبِؼخ / أوبد١ّ٠خ : إٌّٛف١خ

 و١ٍخ / ِؼٙذ :   االلزقبد إٌّضٌٟ 

 لغُ :    ئداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد

 رٛف١ف ِمشس دساعٟ

 ث١بٔبد اٌّمشس -1

اٌطِع اٌىٛزٜ : 

EHM2234(15) 

 اؼُ اٌّمطض : 

 لبػخ ثحش  

 اٌفطلخ / اٌّؽزٜٛ : 

 اٌضب١ٔخ ِبعؽز١ط /  ِّزسح 

اٌزرصص :إزاضح إٌّعي 

 ٚاٌّؤؼؽبد

 ػسز اٌٛحساد اٌسضاؼ١خ :  ٔظطٜ                           ػٍّٝ         

رؼش٠ررف  -٠2ٙررذف اٌّمررشس دساعررخ ِٕررب٘ظ ٚهررشق اٌجؾررش اٌؼٍّررٟ  -1 ٘سف اٌّمطض : -1

فرررٟ ِؾرررىٍخ اٌذساعرررخ ٚرؾذ٠رررذ أ٘رررذافٙب ى١ف١رررخ اٌجؾرررش اٌطبٌرررت ث

ٚف١بغزٙب ثطش٠مخ ػ١ٍّخ ٚاٌٛلٛف ػٍٟ فرشٚك اٌذاسعرخ ٚاٌزرٟ 

٠ؾرربٚي اٌجبؽررش ئٌررٝ ئصجبرٙررب ِررغ ٔزرربئظ اٌذساعررخ ِررٓ خررالي ئؽررجبع 

 األعب١ٌت اإلؽقبئ١خ إٌّبعجخ

 اٌّؽزٙسف ِٓ رسض٠ػ اٌّمطض: -3

 .٠زؼشف ػٍٟ أعب١ٌت ٚهشق اٌجؾش1أ. اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘:-أ

 . ٠زوش ِؾىالد اٌّغزّغ2أ.

 .٠ٕزمٟ األعب١ٌت اإلؽقبئ١خ ٚاٌزٟ رٕطجك ٚا٘ذاف اٌذساعخ .1ة. اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ :-ة

 . ٠غزٕجو اٌؼاللبد ٌّزغ١شاد اٌذاسعخ ٚسثطب٘ب ثّزغ١شاد اٌّغزّغ  2ة.

 .٠غزٕجو عزٕجبه رٛف١بد رٕف١ز٠خ رؼبٌظ ِؾبوً اٌّغزّغ3ة. 

اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ  -عـ

 ثبٌّمشس :اٌخبفخ 

 .٠ؼذ ثشاِظ ئسؽبد٠خ ٌز١ّٕخ ٚػٟ فئبد اٌّغزّغ ٌّٛاعٗ ِؾىالرٗ  1ط.

 .٠طٍغ ػٍٟ أؽذس األثؾبس فٟ اٌّغبي2ط.

3 - 
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 .٠ؼذ األثؾبس ٌؾً اٌّؾىالد اٌّغزؾذصخ فٟ اٌّغزّغ3ط .

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ :-د

 

 .٠فىش ثطش٠مخ ِٕطم١خ .1د.

 .٠زقً ثؾىً فؼبي ِغ االخش2ٓ٠د.

 األٚي األعجٛع ِؾزٜٛ اٌّمشس:  -4

  هشق اٌجؾش ٚأٔٛاػٗ  :ِفشداد اٌّمشس إٌظشٞ

 اٌضبٟٔاألعجٛع 

 اخز١بس اٌؼ١ٕخ ، ف١بغخ األ٘ذاف ٚاٌفشٚك  :ِفشداد اٌّمشس إٌظشٞ

 اٌشاثغ  -األعجٛع اٌضبٌش 

ِطبثمخ ِٕب٘ظ اٌجؾش ِغ اٌّٛمٛػبد ، ٚاخز١بس   :ِفشداد اٌّمشس إٌظشٞ

اٌّٛمرررٛػبد اٌّزخققرررخ فرررٟ ِغررربي داسعرررخ ئداسح إٌّرررضي ٚاٌّإعغررربد

  

 اٌغبدط  -األعجٛع اٌخبِظ

: الزررشاػ خطررو ِررٓ ؽ١ررش اٌّمذِررخ ، األ٘ررذاف ،  ِفررشداد اٌّمررشس إٌظررشٞ

  األ١ّ٘خ

 اٌضبِٓ  –األعجٛع اٌغبثغ 

 ٌٕظشٞ ، اٌذساعبد اٌغبثمخ: رغ١ّغ اإلهبس ا ِفشداد اٌّمشس إٌظشٞ

 األعجٛع اٌزبعغ

: وزبثررخ األعررٍٛة اٌجؾضررٟ ِررٓ ؽ١ررش اٌّقررطٍؾبد  ِفررشداد اٌّمررشس إٌظررشٞ

اٌؼ١ٍّخ ٚاإلعشائ١رخ ، ِرٕٙظ اٌجؾرش، ئػرذاد أدٚاد اٌذساعرخ ٚئخز١ربس اٌٛعر١ٍخ 

  إٌّبعجخ ٌم١بط اٌّزغ١شاد 

 األعجٛع اٌؼبؽش 

 : وزبثخ اٌجؾش ٚرغ١ّغ اٌفقٛي ِفشداد اٌّمشس إٌظشٞ

 اٌضبٟٔ ػؾش -األعجٛع اٌؾبدٞ ػؾش

: رؾ٠ًٛ اٌج١بٔبد اٌخبفخ ثبالعرزج١بٔبد اٌرٟ ث١بٔربد  ِفشداد اٌّمشس إٌظشٞ

اإلعرزغبثبد  –سل١ّخ ٚوزبثٗ اٌفقً اٌشاثغ إٌزربئظ اٌٛفرف١خ )ٚفرف اٌؼ١ٕرخ 

 اٌخبفخ ثبٌّزغ١شاد(

 اٌشاثغ ػؾش -ػؾش بٌشاألعجٛع اٌض

 : وزبثخ اٌّشاعغ مشس إٌظشِٞفشداد اٌّ

 .ٚاٌزؼ١ٍُ اٌٙغ١ٓ ػٓ هش٠ك إٌّقبد االٌىزش١ٔٚخ ِؾبمشاد ٔظش٠خ أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ: -5

 اٌؾٛاس اٌؾش

 اٌؼقف اٌزٕٟ٘

 اٌزمبس٠ش ٚاٌجؾٛس

اٌزؼ١ٍُ اٌزارٟ ِٓ خالي ئػذاد اٌطبٌت ٌألثؾبس ٚاٌزمبس٠ش اٌفشد٠خ ثبالعزؼبٔخ 

 ثبإلٔزشٔذ

أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  -6

ٌٍطالة رٜٚ اٌمذساد 

 ال ٠ٛعذ
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 اٌّؾذٚدح

 رم٠ُٛ اٌطـــالة :   -7

 ِمبثٍخ ِٕٚبلؾخ ؽف١ٙخ  األعب١ٌت اٌّغزخذِخ - ن

 ثؾش فٟ أؽذ اٌّغبالد اٌّزخققخ 

 أعجٛػٟ  اٌزٛل١ذ - ي

 ٔٙب٠خ اٌغٕخ اٌذساع١ٗ

 %52اٌّمبثٍخ ٚ إٌّبلؾخ                 رٛص٠غ اٌذسعبد -عـ

 %52اٌجؾش                              

 لبئّخ اٌىزت اٌذساع١خ ٚاٌّشاعغ : -8

 ------ ِزوشاد - ق

( : ِزوشاد فٝ هشق اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚرؾ١ًٍ 2216سث١غ ِؾّٛد ٔٛفً ) وزت ٍِضِخ - ن
 اٌج١بٔبد ، رؾذ اٌطجغ .

جامعة العلوم  –مناهج البحث العلمً  -(:2113عبد الغنً دمحم العمرانً)

 والتكنولوجٌا 

(: منهج البحث 2119سعٌد التل وموفك تلحمٌدانً وعدنان الجابري ) 
جامعة عمان العربٌة  -العلمً الكتاب األول أساسٌات البحث العلمً

 للدراسات العلٌا.

دلٌل الطالب فً كتابه  -مناهج البحث العلمً   -عبد هللا دمحم الشرٌف : وزت ِمزشؽخ -عـ
 مؤسسة الثمافة الجامعٌة -األبحاث والرسائل العلمٌة

دٚس٠بد ػ١ٍّخ أٚ  -د

 ٔؾشاد ... اٌخ

 ِغٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ عبِؼخ إٌّٛف١خ

 ِغٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ عبِؼخ ؽٍٛاْ 

 ِغٍخ االلزقبد إٌّضٌٟ عبِؼخ االعىٕذس٠خ 

 

 ٔٙٝ /زأ.َ. - ِب٠ؽخ اٌحجشٝ/  ز أ. -أ.ز / ؼّحبء ؼ١ّط   -/ ِٙغخ دمحم ِؽٍُِٕؽك اٌّمطض : ا.ز 

 .اٌؽزبض ػجس

  ضث١غ ٔٛفً /ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ: أ.ز.

 1212َ- 1212 :اٌزبض٠د
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 أ(11ّٔٛرط سلُ )                                             عبِؼخ: إٌّٛف١خ

 و١ٍخ: االلزقبد إٌّضٌٟ. 

 لغُ: اداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد.

 

 ِصفٛفخ اٌّؼبضف ٚاٌّٙبضاد اٌّؽزٙسفخ  ( د)

أؼجٛع  اٌّحز٠ٛبد ٌٍّمطض

اٌسضاؼ

 ح

اٌّؼبضف 

 اٌطئ١ؽخ

ِٙبضاد 

 ش١ٕ٘خ

ِٙبضاد 

 ١ِٕٙخ

ِٙبضاد 

 ػبِخ

  2، د. 1د. 3،ط.2ط. 2،ة. 1ة.  1أ. االٚي هشق اٌجؾش ٚأٔٛاػٗ: إٌظطِٞفطزاد إٌّٙظ 

اخز١بس اٌؼ١ٕخ ، ف١بغخ  :ِفشداد إٌّٙظ إٌظشٞ

 األ٘ذاف ٚاٌفشٚك

 2، د. 1د. ..٠زؾمك ٌُ . 1ة.  1أ. اٌضبٟٔ 

ِطبثمخ ِٕب٘ظ اٌجؾش : ِفطزاد إٌّٙظ إٌظطٞ

ِغ اٌّٛمٛػبد اٌّزخققخ فٟ ِغبي داسعخ 

 ٚاٌّإعغبد ئداسح إٌّضي

اٌضبٌش 

 ٚاٌشاثغ

 2، د. 1د. 3،ط.2ط. 2،ة.1ة.  2،أ.1أ.

الزشاػ خطو : ِفطزاد إٌّٙظ إٌظطٞ

 ِٕٚبلؾزٙب

اٌخبِظ 

ٚاٌغبد

 ط

  2، د. 1د.  3،ط.2ط. 2،ة.1ة. 2،أ.1أ.

: رغ١ّغ اإلهبس إٌظشٞ  ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ

 ، اٌذساعبد اٌغبثمخ 

اٌغبثغ 

 ٚاٌضبِٓ

  2، د. 1د. ٠زؾمك ٌُ 2،ة.1ة. 2،أ.1أ.

: وزبثخ األعٍٛة اٌجؾضٟ  ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ

ِٓ ؽ١ش اٌّقطٍؾبد اٌؼ١ٍّخ ٚاإلعشائ١خ ، 

ِٕٙظ اٌجؾش، ئػذاد أدٚاد اٌذساعخ ٚئخز١بس 

  اٌٛع١ٍخ إٌّبعجخ ٌم١بط اٌّزغ١شاد 

  2، د. 1د.  ٠زؾمك ٌُ . 2،ة.1ة. 1، أ. 2أ. اٌزبعغ

: وزبثرخ اٌجؾرش ٚرغ١ّرغ  ِفطزاد اٌّمبطض إٌظبطٞ

 اٌفقٛي

  2، د. 1د. ٠زؾمك ٌُ 2،ة.1ة.  2،أ. 1أ. اٌؼبؽش

: رؾ٠ًٛ اٌج١بٔبد  ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ

اٌخبفخ ثبالعزج١بٔبد اٌٟ ث١بٔبد سل١ّخ ٚوزبثٗ 

 –اٌفقً اٌشاثغ إٌزبئظ اٌٛفف١خ )ٚفف اٌؼ١ٕخ 

 اإلعزغبثبد اٌخبفخ ثبٌّزغ١شاد(

اٌؾبدٞ 

 -ػؾش

اٌضبٟٔ 

 ػؾش

،أ.2،أ.1أ.

 4،أ.3

  2، د. 1د.  1ط. 2،ة.1ة.

 ٌشاٌضب : وزبثخ اٌّشاعغ ِفطزاد اٌّمطض إٌظطٞ

-ػؾش

اٌشاثغ 

    

 لبػٗ ثؾش ِغّٝ اٌّمشس
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 ػؾش

 ٔٙٝ /زأ.َ. - ِب٠ؽخ اٌحجشٝ/  ز أ. -أ.ز / ؼّحبء ؼ١ّط   -/ ِٙغخ دمحم ِؽٍُِٕؽك اٌّمطض : ا.ز 

  اٌؽزبض، ػجس

 1212َ- 1212 :اٌزبض٠د                            ضث١غ ٔٛفً /ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ: أ.ز.

 

 (     ة11ّٔٛرط سلُ )      عبِؼخ : إٌّٛف١خ           

 و١ٍخ: االلزقبد إٌّضٌٟ

 لغُ: اداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد

 

 ِصفٛفخ اؼب١ٌت اٌزؼٍُ  ( س)

 

 ِٙبساد ػبِخ ِٙبساد ١ِٕٙخ ِٙبساد ر١ٕ٘خ اٌّؼبسف اٌشئ١غخ اعب١ٌت اٌزؼٍُ

ِؾبمشاد 

ٚاٌزؼ١ٍُ  ٔظش٠خ

اٌٙغ١ٓ ػٓ 

هش٠ك إٌّقبد 

 .االٌىزش١ٔٚخ

  2، د. 1د. 3.،ط2،ط. 1ط. 2،ة. 1ة.  2، أ. 1أ.

اٌزمبس٠ش 

 ٚاٌجؾٛس

  2، د. 1د. ٠زؾمك ٌُ .  2،ة. 1ة. 2أ.

  2، د. 1د. ..٠زؾمك ٌُ  2،ة. 1ة.  2أ. اٌزؼٍُ اٌزارٟ

إٌّبلؾخ 

 ٚاٌؾٛاس

  2، د. 1د. 1ط. 2،ة. 1ة.  2، أ. 1أ.

 ٔٙٝ /زأ.َ. - ِب٠ؽخ اٌحجشٝ/  ز أ. -أ.ز / ؼّحبء ؼ١ّط   -/ ِٙغخ دمحم ِؽٍُِٕؽك اٌّمطض : ا.ز 

  اٌؽزبض، ػجس

  ضث١غ ٔٛفً /ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ: أ.ز.

 1212َ- 1212 :اٌزبض٠د
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 (     ط11ّٔٛرط سلُ )                                              

 عبِؼخ: إٌّٛف١خ                                                  

 و١ٍخ : االلزقبد إٌّضٌٟ

 لغُ : اداسح إٌّضي ٚاٌّإعغبد

 ِصفٛفخ اؼب١ٌت اٌزم١١ُ ( ؾ)

 

اٌّؼبضف  اؼب١ٌت اٌزم١١ُ

 اٌطئ١ؽخ

 ِٙبضاد ػبِخ ِٙبضاد ١ِٕٙخ ِٙبضاد ش١ٕ٘خ

االخزجبس 

 اٌذٚسٞ
  2،أ.1أ.

  2، ة. 1ة.
  1ط.

  2، د. 1د.

األداء 

 األعجٛػٟ

  2، د. 1د. ٌُ ٠زؾمك ٌُ ٠زؾمك  2، أ. 1أ.

اٌزفبػً اٌقفٟ 

ٚاالخزجبس 

 اٌؾفٟٙ

  2، د. 1د.  2،ط.3ط. 2،ة.1ة.  2أ.

 2، د. 1د. 3،ط.2ط. ٌُ ٠زؾمك 2، أ. 1أ. اٌزمبس٠شرم١١ُ 

 ٔٙٝ /زأ.َ. - ِب٠ؽخ اٌحجشٝ/  ز أ. -أ.ز / ؼّحبء ؼ١ّط   -/ ِٙغخ دمحم ِؽٍُِٕؽك اٌّمطض : ا.ز 

  اٌؽزبض، ػجس

  ضث١غ ٔٛفً /ضئ١ػ ِغٍػ اٌمؽُ اٌؼٍّٟ: أ.ز.

 1212َ- 1212 :اٌزبض٠د
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