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 (21ًَىرج رلى )

 خبيؼخ / أكبدًَُخ : خبيؼخ انًُىفُخ

 

 كهُخ / يؼهذ : كهُخ األقزصبد انًُضنً   

 قسى :    يالثس وَسُح 

 

 يمرر دراصٍ حىصُف
 1229-1212انعاو اندايعٍ  -انفصم انذراصٍ االول 

 بُاَاث انًمرر -2

 / االولنًضخىي : انرابعت  انفرلت / ا اصى انًمرر : كًبُىحر        C417انريز انكىدي : 

 عذد انىحذاث انذراصُت :  َظري                 عًهً          انخخصص : يالبش وَضُح 

 

 

 هذف انًقشس : -2

 

 

 

     

نخهبُت احخُاخاث االفراد   بانكىيبُىحر َذَر انًىارد انًخاحت 2-2

 واالصر انًرحبطت بخخصص انًالبش وانُضُح 

  

نهًدخًع وانًضخههكٍُ فً يداالث  انكىيبُىحر َمذو خذياث  2-1

 انًالبش وانُضُح

 َخصم بفعانُت يع االخرٍَ  2-3

 َضخخذو االدواث وانخاياث وفما نهخكُىنىخُا انحذَثت  2-4

 فً يدال انًالبش وانُضُحنهكىيبُىحر 
 

 - 

 : انًسزهذف يٍ رذسَس انًقشس -3

                      

2 1 
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 : انًؼهىيبد وانًفبهُى - أ

 

 

 

  هأيكبَُبر و أهًُخ انسبست االنً . َششذ (1

وكُفُخ ػًههب يٍ  يدُبدالخهضح وانجشن انُظى انًخزهفخ  َىظر  – 3- أ (2

 خالل َظبو انزشغُم.

 

َزكش  انًصطهسبد انؼهًُخ انًشرجطخ ثزخصص انًالثس وانُسُح - 1 (3

 1-2-1—2 واسبسُبد رطجُقبد انسبسىة

َىظر انًصطهسبد انزكُىنىخُخ انًشرجطخ ثزخصص انًالثس -2 (4

 2-2-1-2وانُسُح واسبسُبد رطجُقبد انسبسىة

 2-4-1-2 َؼشف اسس رقذَى انخذيبد  -3 (5

  

 

 

 

 انًهبساد انزهُُخ : - ة

 

 

 .هجُبَبدنانكًجُىرش  َسهم اسهىة يؼبندخ -1-ة 1 (1

 االيكبَبد انؼًهُخ نهسبست اِنً فً خذيه يدبل انزخصص .َخطط   -2-ة (2

 زطجُقُخ فً يدبل انزخصص.انجشايح ان َسهم  -3-ة (3

 االخزالفبد ثٍُ يفبهُى ويصطهسبد ركُىنىخُب انًؼهىيبد. َصىؽ -4-ة (4

 1-1-2-2انؼًهُبد انًزؼهقخ ثبنزفكُش واالرصبل ثًسُط انؼًم وانًدزًغ  َذيح (5

 2-1-2-2 َذيح انؼًهُبد انًزؼهقخ ثبنقُبدح ثًسُط انؼًم وانًدزًغ 2 (6

 1-8-2-2َسهم اثش انؼهىو وانزكُىنىخُب ػهً اَزبج االنُبف وانُسُح  -3 (4

 2-8-2-2َسهم اثش انؼهىو وانزكُىنىخُب ػهً رصًُى انًالثس وانُسُح -4 (8

 

انخبصخ انًهبساد انًهُُخ  -خـ

 ثبنًقشس :

 

 شغم انكًجُىرش ثطشَقخ أيُهَدُذ ر -1-ج (1

 انزؼبيم يغ انجشيدُبد انًخزهفه َزًكٍ يٍ -2-ج (2

 ج نزطجُقبد انسبست ػهً ثشايح انؼشوض انزقذًَُه .رثؼط انًُب َُفز -4-ج (3

سهب انًخزهفخ ثؼط انجشايح انزقذًَُه انًشهىسح يٍ يصبد َُقر -5-ج (4

 كبالَزشَذ .

 َزقٍ اسزخذاو خجشاد االرصبالد انًهُُخ نزًُُخ انكفبءاد فً دساسخ 1- (5

 1-14-3-2 انًالثس

 َزقٍ اسزخذاو خجشاد االرصبالد انًهُُخ نزًُُخ انكفبءاد فً دساسخ -2 (6

 2-14-3-2انُسُح

 

 

 انًهبساد انؼبيخ : - د

(4) 

 1-4-2 ٍَسفض  وَقىد انؼبيهُ- 1

 2-4-2 َسزخذو ركُىنىخُب انًؼهىيبد ثشكم خُذ -.2

 2-5-4-2 َزبثغ انزطىس انزكُىنىخً فً يدبل انًالثس وانُسُح-3

 

 : يسزىي انًقشس -4

 
 ػذد انسبػبد ػًهً َظشي اإلسجىع
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 إخًبنً ػًهً َظشي

 1 1 2 يراخعت ياصبك يراخعت ياصبك دراصخّ االول

 انثاًَ

يع اإلَخرَج انخعايم 

ودراصت كُفُت انحصىل 

عهً انًعهىياث وانبحث فً 

 صفحاث انىَب

 

 1 1 2 انخذرَب عهً اإلَخرَج

 انثانث

إصخكًال انخعايم يع 

اإلَخرَج ودراصت كُفُت 

انحصىل عهً انًعهىياث 

 وانبحث فً صفحاث انىَب

 1 1 2 حابع انخذرَب عهً اإلَخرَج

 انرابع

انخعايم يع برَايح ال 

ward خعايم يع طرق نه

 انكخاباث انًخخهفت

 word 2 1 1انخذرَب عهً ال 

 انخايش
اصخكًال انخعايم يع ال 

wd 

حابع انخذرَب عهً ال 

word 2 1 1 

 انضادس
 –يعًُ لىاعذ انبُاَاث 

 اصش  اَشاء لاعذة انبُاَاث

انخذرَب عهً اصش لىاعذ 

 1 1 2 انبُاَاث

 1 1 2 اخخبار  اخخبار  انضابع

 انثايٍ
اصخكًال انعًم عهً لىاعذ 

 انبُاَاث

انخذرَب عهً عًم لاعذِ 

 1 1 2 بُاَاث

 excelبرَايح ال   انخاس
حابع انخذرَب عهً عًم 

 1 1 2 لاعذة انبُاَاث

 excelاصخكًال برَايح ال  انعاشر
انخذرَب عهً انخعايم يع 

 excel 2 1 1برَايح 

 accessبرَايح  انحادي عشر
يم حابع انخذرَب عهً انخعا

 excel 2 1 1يع برَايح 

 accessاصخكًال برَايح  انثاًَ عشر
انخذرَب عهً برَايح 

access 2 1 1 

 يراخعّ ياصبك دراصخّ انثانث عشر
حابع انخذرَب عهً برَايح 

access 2 1 1 

 1 1 2 ايخحاٌ ححرَري ايخحاٌ ححرَري انرابع عشر
 

 

ى ـأصانُب انخعهُ -5

 : ىـوانخعه

  محاضرات نظرية 

 لعصف الذهنيا 

  العروض التقديمية 
 التعليم عن بعد والتعلم المباشر والتعلم المدمج 

أصااانُب انخعهااُى وانااخعهى  -6

نهطااااااااالق روي انمااااااااذراث 

 : انًحذودة

 

 اسزخذاو وسبئم إَعبذ واسطىاَبد رؼهًُُخ -

 اسزشارُدُبد انزذسَس انًجبشش

 انًسبكبح -

 انسقبئت انزؼهًُُخ  -

 انفُذَى انزؼهًٍُ -

 زؼهُى ػٍ ثؼذ وانزؼهى انًجبشش وانزؼهى انًذيحان-

 حمىَى انطـــالق :   -7

 
 اعمال  سنة -1 األسبنُت انًسزخذيخ - أ
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 اختبار نصفي -2
 اختبار عملي -3
 ايزسبٌ َهبَخ انؼبو انُظشٌ      -4

 انزىقُذ - ة

 

 

 

 األول            اسجىػٍ  ىانزقُُ

 انثبٍَ           األسجىع انسبثغ ىانزقُُ

 األسجىع انشاثغ ػشش           انثبنث ىانزقُُ

 االسجىع االخُش    انزقُُى انشاثغ       

 

 رىصَغ انذسخبد -خـ

 

 

 

 يبدح يسزًشح َزى رقًُُهب فً َهبَخ انفصم انذساسً انثبًَ

 دسخخ30         َهبَخ انفصم انذساسٍ     -

 دسخخ:10       يُزصف انفصم انذساسٍ   -

 دسخخ10           االيزسبٌ انؼًهٍ         -

 لائًت انكخب انذراصُت وانًراخع : -8

 

 يزكشاد - أ

 

 2018  انًزكشاد انزً َقىو اسزبر انًبدح ثإػذادهب -

 

  كزت يهضيخ - ة

 2018 انًزكشاد انزً َقىو اسزبر انًبدح ثإػذادهب 

 كزت يقزشزخ -خـ

 
 2018 انًزكشاد انزً َقىو اسزبر انًبدح ثإػذادهب

 دوسَبد ػهًُخ أو َششاد -د

 ... انخ

 

 2018 انًزكشاد انزً َقىو اسزبر انًبدح ثإػذادهب

 

 

 أسبيخ ػجذ انؼظُى انشقُقُشيد/  : يُضك انًمرر

                  
 

                                       

 هًٍ : ا.د / رشذٌ عُذرئُش انمضى انع                                                


