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  الوٌْف٘خ :عبهؼخ
 االلزصبد الوٌضلٖ :كل٘خ
 الوالثظ ّالٌغ٘ظ :لغن
 

 مقرر دراسي توصيف
 م3009-3030لؼبم  الضبًٖ الذساعٖالفصل 

 

 : ث٘بًبد الومشس -0

 C224الكْدٕ: الشهض 
 

   الومشس:اعن 
 الززّق الولجغٖ

 الوغزْٓ:الفشلخ / 
 الضبًٖ/  الضبً٘خ

  الزخصص:
 ٘ظهالثظ ًّغ

 ٖػول                ٕػذد الْؽذاد الذساع٘خ :  ًظش

  

 الومشس:ُذف  -3

 

 

 اى ٗكْى الطبلت لبدسا ػلٖ اى  

 

ٗذٗش الوْاسد الوزبؽخ لزلج٘خ اؽز٘بعبد االفشاد  ّاالعش  0-0

 رخصص الوالثظ ّالٌغ٘ظ ثبلززّق الولجغٔ فٔ  الوشرجطخ 

 

ٗغزخذم الزفك٘ش الؼلؤ الوزطْس لوْاعِخ هشكالد  0-3

لفشد ّاالعشح لثبلززّق الولجغٔ   زخصص  الوشرجطخ ال

 ّالوغزوغ ػلٔ الوغزْٓ الوؾلٖ ّااللل٘ؤ

  

للوغزوغ ّالوغزِلك٘ي  هشرجطخ  ثبلززّق الولجغٔ ٗمذم خذهبد 0-2

 فٔ هغبالد الوالثظ ّالٌغ٘ظ

 

ٗزجٌٔ اعلْة للزؼلن ّرٌو٘خ هِبسارَ ّرٌو٘خ لذسارَ رار٘ب هذٕ  0-7

 الؾ٘بح

 

ْل٘بد الوٌِ٘خ ّاالخالل٘خ ّاالػزجبساد الضمبف٘خ ٗزفِن الوغئ 0-8

 الوشرجطخ  ثبلززّق الولجغٔ ّالوغزوؼ٘خ

 

1  
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 :الوغزِذف هي رذسٗظ الومشس -2

 ثبًزِبء الومشس ٗكْى الطبلت لبدًسا ػلٔ أى:

 

 

 الوؼلْهبد ّالوفبُ٘ن: -أ 

 

 .الوصطلؾبد الؼلو٘خ الوزؼلمخ ثبلززّق الولجغٖ ٗزكش (0
. 
 .الؼْاهل الوؤصشح ّالذّافغ اللزٌبء الولجظٗششػ  -2-أ (3

 
 .رزّق ػٌبصش الزصو٘ن الولجغٖ ظْٗضؼ اع -2-أ (2

 

 
 .أُو٘خ الولجظ ثبلٌغجخ للفشد ّالوغزوغ ٗزكش -5-أ (2

 
ّك٘ف٘خ ّاًْاع الوكوالد الولجغ٘خ  ْٗضؼ ػٌبصش الزصو٘ن  -6-أ  (5

 .االعزفبدح هٌَ فٖ ّضغ الزصو٘وبد الؾذٗضخ ّالوجزكشح
 

ْٗضؼ الغلْك٘بد الزٔ رغبُن فٔ دػن الؼاللابد االٗغبث٘اخ  0-0-3 (6
 ث٘ي االفشادالوشرجطخ  ثبلززّق الولجغٔ 

 
الوشرجطخ  ثبلزازّق  ٗزفِن الوغئْل٘بد الوٌِ٘خ ّاالخالل٘خ 3-0-2-0 (7

 الولجغٔ
 
شرجطااااخ  الوٗشااااشػ االػزجاااابساد الضمبف٘ااااخ ّالوغزوؼ٘ااااخ  3-0-2-3 (8

 ثبلززّق الولجغٔ
 

 
 
ػاللخ الوالثظ  ّالوكوالد ثبلوؤصشاد الزبسٗخ٘اخ ٗو٘ض 3-0-00-0 (9

 . الوشرجطخ  ثبلززّق الولجغٔالضمبف٘خ االلزصبدٗخ 
 

 ٘ااخئلوالثااظ ّالوكوااالد  ثبلؼْاهاال الج٘لااخ ا. ٗؾااذد ػال 3-0-00-3 (00
 الوشرجطخ  ثبلززّق الولجغٔ
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 الوِبساد الزٌُ٘خ -ة 

 

الؼاللخ اإلسرجبط٘خ ث٘ي الززّق الولجغٔ   ٗؾلل –0–ة (0
 .ّالشخص٘بد الوخزلفخ اّ الوغزوؼبد

 
 .الولجظ ّالوزغ٘شاد الٌفغ٘خ ٗخطظ الؼاللخ ث٘ي –3–ة (3

 

 
ػاللخ الولجظ ّالوكوالد ثبلوؤصشاد الزبسٗخ٘خ ٗؾلل  –2 –ة (2

 .,الضمبف٘خ, االلزصبدٗخ ّالؼْاهل الج٘ئ٘خ
 
أًْاع الوالثظ الزٖ رالئن الوٌبعجبد ّالوشاؽل  ٗمبسى ث٘ي  -2-ة (2

 .الؾ٘بر٘خ الوخزلفخ
 

 
الوشرجطااخ  الؼول٘اابد الوزؼلمااخ ثاابلزفك٘ش ّاالرصااب   ٗااذهظ  3-0-0- (5

 ثوؾ٘ظ الؼول ّالوغزوغ ثبلززّق الولجغٔ 
 

الوشرجطاااخ  ثبلزااازّق  ٗاااذهظ الؼول٘ااابد الوزؼلماااخ ثبلم٘ااابدح 3-0-3. 3 (6
 ظ الؼول ّالوغزوغثوؾ٘ الولجغٔ

 
ٗم٘ن الؼْاهل الوزصالخ ثزو٘اخ الغْاًات راد الصالخ ثفِان  3-3-3-3 (7

 الوشرجطخ  ثبلززّق الولجغٔ الزاد ّالشخص٘خ
 
 الوشرجطخ  ثبلززّق الولجغٔ .ٗؾلل ػول٘خ صٌبػخ المشاس3-3-2-0 (8
 
الوشرجطاخ  ثبلزازّق  خطظ الؼاللبد الوزجبدلخ ث٘ي االفشاد3-3-2-3ٗ (9

 الولجغٔ
 
 
 

الوِااااابساد الوٌِ٘اااااخ  -عااااا 

 :الخبصخ ثبلومشس

 

 .هِبساد رؼذٗل ّرؾذٗش الولجظ ل٘جذّ هزغذداٗغزخذم –0–ع  (0

 .ٗغ٘ذ اخز٘بس الولجظ الوٌبعت للوكبى ّالؾذس الوٌبعت –3–ع  (3

 .اخز٘بس الوكوالد الوالئوخ للوالثظ لزؾم٘ك األًبلخٌٗظن  –2–ع  (2
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ٗغ٘ذ الزؼبهل هغ الزكٌْلْع٘ب الؾذٗضخ للؾصْ  ػلٔ  –2–ع  (2

 .اٙخشٗيالوؼلْهبد ّالزْاصل هغ 

 0-0-2-3ٗزوكي هي المذسح ػلٔ رٌو٘خ الؾظ الولجغٖ. -5-ط (5

 ٗوبسط الوْاطٌخ الغل٘وخ

 
الوشرجطاااخ  ثبلزااازّق  ٗاااذٗش هاااْاسدٍ الخبصاااخ الوزبؽاااخ 3-2-0-3 (6

 الولجغٔ
 
 ٗزؾول الوغئْل٘خ فٔ الؼول ّرغبٍ االفشاد 3-2-0-2 (7
 
الوشرجطاخ  ثبلزازّق الولجغأ جك الخجشاد ّالوؼابسف ٗط 3-2-2-0 (8

 فٔ هغب  الوالثظ ّالٌغ٘ظ
 
 الوشرجطااخ  ثبلزازّق الولجغاأ ٗطجاك الوِاابساد االعبعا٘خ 3-2-2-3 (9

 فٔ هغب  الوالثظ ّالٌغ٘ظ
 

الوشرجطاااخ  ٗااازمي اخز٘ااابس الوكواااالد الوالئواااخ للوالثاااظ   3-2-05 (00
 لزؾم٘ك االًبلخثبلززّق الولجغٔ 

 

 خ:الؼبهالوِبساد  - د

 

 الؼبهل٘ي ٔ رؾف٘ض ّل٘بدحفلززّق الولجغٔ اعزٌبدا لٗغبُن  3-2-0 (0
 
فااأ سفاااغ الاااْػٔ اعااازٌبدا للزااازّق الولجغااأ ٗشااابسن  6-0—3-2 (3

 الولجغٔ لالعشح 
 
فٔ سفغ الْػٔ الولجغأ اعزٌبدا للززّق الولجغٔ ٗشبسن  3-2-6-3 (2

 للوغزوغ
 

هفِاْم  -همذهخ ػبهخ ػي الززّق الولجغٖ: هفِاْم الزازّق األسثوع األول هؾزْٓ الومشس:  -2

الوفاابُ٘ن الوشرجطااخ ّالوصااطلؾبد  -اُو٘زااَ -اُذافااَ -الزاازّق الولجغااٖ

 ثبلززّق الولجغٖ.

الولاااجظ  -الؼْاهااال الواااؤصشح ّالاااذّافغ اللزٌااابء الولاااجظ األسبببثوع اليببباوي

 ّػاللزَ ثبلوزغ٘شاد الٌفغ٘خ.

للفشد ّالوغزوغ: األُو٘خ الزبسٗخ٘خ اُو٘خ الولجظ ثبلٌغجخ  األسثوع اليالث

 -األُو٘اخ الغا٘كْلْع٘خ للولاجظ -أُو٘اخ الولاجظ لصاؾخ االًغابى -للولجظ
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 األُو٘خ االعزوبػ٘خ للولجظ.
 ػاللخ الوشكض االلزصبدٕ ّاالعزوبػٖ ثبلولجظ. األسثوع الراتع

 الولجظ ّػاللزَ ثبلؾ٘بح الفٌ٘خ ّالؾبلخ الغ٘بع٘خ. األسثوع الخامس
 الولجظ ّاالرصب  الضمبفٖ ّالؾضبسٕ. ادساألسثوع الس

 اهزؾبى األسثوع الساتع
 الوكوالد الولجغ٘خ. األسثوع اليامه

 الوكوالد الولجغ٘خ.األسثوع التاسع 
 أًْاع الوالثظ للوٌبعجبد الوخزلفخ. األسثوع العاشر

 هٌبعجخ الوالثظ لوشاؽل الٌوْ الوخزلفخ. األسثوع الحادي عشر

 عجخ الوالثظ لوشاؽل الٌوْ الوخزلفخ.هٌب األسثوع الياوي عشر
راايص٘ش الماا٘ن ّالؼاابداد ّالزمبل٘ااذ ّالمااْاً٘ي ػلاأ  األسببثوع اليالببث عشببر

 الطشص الولجغ٘خ.
 امتحاناألسثوع الراتع عشر 

 .ػشّض رمذٗو٘خ -هؾبضشاد ًظشٗخ –0–5 أعبل٘ت الزؼل٘ن ّالزؼلن: -5
 الزؼلن الٌشظ -–الزؼلن الزارٖ  –3–5
 .الؼصف الزٌُٖ -2–5
 ؽلمبد الوٌبلشخ ّرجبد  اٙساء ّالزفبػل. -الزؼلن الزؼبًّٖ –2–5

 الزؼل٘ن ػي ثؼذ ّالزؼلن الوجبشش ّالزؼلن الوذهظ

أعاابل٘ت الزؼلاا٘ن ّالاازؼلن  -6

الماااااااذساد  رّٕللطاااااااالة 

 الوؾذّدح:

 

 
 الؾمبئت الزؼل٘و٘خ

 اعزشار٘غ٘بد الزذسٗظ الوجبشش
 لصؼْثبد الزؼلن اعزشار٘غ٘بد الزذسٗظ الؼالعٔ

 لزّٓ المذساد الوؾذّدح عزشار٘غ٘بد الزؼل٘ن االٗغبثٔ الفؼب ا
 .الوؾبكبح  –3–6
 لؼت األدّاس. -2–6
 رؼذد الْعبئظ. –2–6
 الف٘ذْٗ الزؼل٘وٖ. -6-5

 الزؼل٘ن ػي ثؼذ ّالزؼلن الوجبشش ّالزؼلن الوذهظ

   الطـــالب:تقويم  -7

 

 

 األعبل٘ت الوغزخذهخ - أ

 

 

 اهزؾبى أػوب  عٌخ. –0 –أ
. 
 اهزؾبى ًِبٗخ الؼبم. –2 –أ
 

 أعجْػً٘ب            0الزم٘٘ن  الزْل٘ذ - ة
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 األعجْع الغبثغ            3الزم٘٘ن 
 االعجْع االخ٘ش            2الزم٘٘ن 

 
 30أػوب  عٌخ                   رْصٗغ الذسعبد - ع 

 80اهزؾبى رؾشٗشٕ              
 000الوغوْع                   

 

 والمراجع:ح الكتة الذراسيح قائم -8

 

 

 3008 الةزكشح ػلٔ شكل أّساق رْصع ػلٔ الطه هزكشاد - أ

  - - - كزت هلضهخ - ة

داس  -(: الززّق ّالزضم٘ف الولجغ3007ٖاِٗبة فبضل )  كزت همزشؽخ -ع 

 الشٗبض. -الضُشاء

 ( ٖالوالثظ الخبسع٘خ للوشأح3006صٌٗت ػجذ الؾف٘ظ فشغل :)- 

 مبُشح.ال -داس الفكش الؼشثٖ -0ط

 ( دساعبد فٖ ع٘كْلْع٘خ الوالثظ3005ػل٘خ ػبثذٗي :)-  داس

 المبُشح. -الفكش الؼشثٖ

 ( الوذخل لذساعخ الٌغ٘ظ ّالوالثظ3006ػل٘خ ػبثذٗي :)- 0ط- 

 المبُشح. -داس الفكش الؼشثٖ

 ( ع٘كْلْع٘خ هالثظ األطفب 3006ػل٘خ ػبثذٗي :)- داس  -0ط

 المبُشح. -الفكش الؼشثٖ

 ٗ(: الوْضخ ّفي اخز٘بس الولجظ 3007ش )ًغبح هؾوذ ثبّص

 المبُشح. -داس الفكش الؼشثٖ -الوٌبعت

دّسٗبد ػلو٘خ أّ  -د

 ًششاد ... الخ

 

 ٖعبهؼخ الوٌْف٘خ. -هغلخ ثؾْس االلزصبد الوٌضل 

  ٖالززّق الولجغٖ دساعبد الوبعغز٘ش الوزخصصخ ف

 ّالوفبُ٘ن الوشرجطخ ثِب.

  ٖولجغٖالززّق الدساعبد الذكزْساٍ الوزخصصخ ف 

 ّالوفبُ٘ن الوشرجطخ ثِب.

 

 ًشٍْ ػجذ الشءّف رْف٘ك ػجذ الؾل٘ن./ د.أ. :هٌغك الومشس 
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 سشذٓ ػ٘ذ أ.د/  الؼلوٖ:سئ٘ظ هغلظ المغن 


