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ععلوعات أدادوة:

ادم ادلقرر :تصموم أألزؼاء واظتطبوقات اظتشكولوة سلى ادلاغوكان (ب)
اظرعز اظكودي:

HF CT (42)3

سدد اظساسات اظدرادوة 1 :غظري  4سملي

اظفرضة  :اظرابعة
 3اإلمجاظي

ب  -ععلوعات عتخصصة:
 - 1األػداف اظعاعة ظلمقرر:
 تعلوم اظطاظب طوفوة وضع اخلطط اظفنوة واجلماظوة دلالبس ادلنادبات
جباغب بعض اظتقنوات اهلاعة يف تصموم وتشكول ادلالبس سلى
ادلاغوكان طنواة دلشروع تطبوقي.
 - 2ادلخرجات اظتعلوموة ادلستهدصة عن تدرؼس ادلقرر:

ادلعرصة واظفهم:
 أن ؼذطر ادلواصفات واخلصائص اظعاعة ظألضمشة ادلًثرة يف اظتشكول
سلى ادلاغوكان.
 أن حيدد أدس وضواسد اختوار اخلاعات واألضمشة ادلستخدعة يف
اظتصموم واظتشكول.
 أن ؼصف أداظوب اظتشكول ادلستخدعة ظلخاعات ذات اظطبوعة
اخلاصة.

 أن ؼعدد اخلاعات وادلستلزعات ادلساسدة يف إزهار اظتصموم
ادلٌشكل.
 أن حيدد بعض اظتقنوات اظفنوة ادلنادبة إلجناح صكرة اظتصموم
ادلشكل.
 أن ؼوضح اظعالضة بني اجلسم وبعض األداظوب اظتشكولوة سلى
ادلاغوكان.

اظقدرات اظذػنوة:
 أن ؼدرك دلوطوات تشكول اخلاعة بناء سلى ربوعتها.
 أن ؼتخول عدى االدتفادة عن ادلًثرات شري ادلرئوة يف دسم
اظتشكول.
 أن ؼعي اظعالقة بني اجلسم واخلاعة وادلنادبة.
 أن حيلل أداظوب اظتشطوب اهلاعة ادلساػمة يف دسم ادلنتج
مجاظواً.

ادلهارات ادلهنوة:
 أن خيتار اخلاعات ادلختلفة وؼصنفها تبعا ظلمنادبات.
 أن ؼردم اظتصموم طرؤؼة تشكولوة عن خالل عا توصر عن خاعات
وأضمشة.
 أن ؼظهر أػموة وضع ادلًثرات شري ادلرئوة طمستلزعات تشكول.
 أن ؼبتكر بعض اظتشكوالت ادلردوعة وحماوظة تنفوذػا تشكولوا سلى
ادلاغوكان باألضمشة عع تشطوبها باألدلوب ادلنادب طمشروع تطبوقي.
 أن ؼقوم بتقووم ادلشروع اضتصادؼا.

ادلهارات اظعاعة:
"أن ؼكون ضادر سلى حتلول اظتصموم اضتصادؼا واختوار اخلاعة ادلنادبة ظتشكولها
سلى ادلاغوكان وتشطوبها حبوث تكون غواة إلدارة عشروع ظلتصموم اظفردي ادلتموز

عع اظتمتع باظقدرة سلى حتقوق األػداف اظنهائوة ظلمشروع وحتسونه سن ررؼق
احلماس ظلعمل وإحرتام األخالضوات ادلهنوة

 -3حمتوي ادلقرر Syllabus
اإلسبوع

َظشٖ

ػًهٗ

ػذد انغبػبد

ن
االٔل

انثبَٗ

انثبنث

انشاثغ

انخبيظ

انغبدط

األعبنٛت انًخزهفخ نزشكٛم األقًشخ رشكٛم نجؼض األكًبو ٔانٛبقبد ٔ
اندبكٛذ
راد انطجٛؼخ انخبصخ
انشعٕو ٔانُقٕػ انًخزهفخ نألقًشخ اعزخذاو انًقهى ٔانكبسِٔ ٔثؼض
انُقٕػ ف ٙرصًٛى يالثظ انغٓشح
ٔػالقزٓب ثأعهٕة انزشكٛم
رشكٛم انذساث ّٛاإلشؼبػٙ
خبيبد انحشٕ انًخزهفخ ٔأًْٛزٓب
ف ٙانزشكٛم
رشكٛم دساث ّٛيشكت +كهٕػ
ػالقخ حدى اندغى ثجؼض أعبنٛت
انزشكٛم
اثزكبس رصًًٛبد إلخفبء انؼٕٛة
دٔس انزشكٛم ػهٗ انًبَٛكبٌ فٙ
اندغًبَٛخ
صُبػخ انًالثظ
اخزجبس أػًبل انغُخ ف ٙانًبَٛكبٌ
اخزجبس شفٕ٘ ٔرحشٚش٘

انغبثغ

صفبد ٔخٕاص االقًشخ انًؤثشح
فٗ انزشكٛم
اعزخذاو ركُٕنٕخٛب انحبعت فٙ
رصًٛى ٔرشكٛم انًالثظ
يالثظ انًُبعجبد ٔيٕاصفبرٓب

انؼبشش

انزطشٚض ٔأًْٛزّ ف ٙيدبل انزصًٛى رصًٛى ثؼض انًجزكشاد يغ رقذ ٚى
رحهٛهّ انفُٔ ٙاالقزصبد٘
ٔانزشكٛم ػهٗ انًبَٛكبٌ
يزبثؼخ انًششٔع ٔانزُفٛز ثبنخبيبد
يصًً ٙاألصٚبء ٔيالثظ
انًُبعجخ
انًُبعجبد
انًزبثؼخ ٔانزقٕٚى
اندبيبد انًغزدذيخ فٗ انزشكٛم
ػهٗ انًبَٛكبٌ
انزقٛٛى
انزحهٛم االقزصبد٘ نهًششٔػبد
راد اإلَزبج انفشد٘
االيزحبٌ رطجٛقٗ اػًبل عُّ
يُبقشبد +إيزحبٌ أػًبل عُخ

انثبيٍ

انزبعغ

انحبدٖ
ػشش
انثبَٗ
ػشش
انثبنث
ػشش
انشاثغ
ػشش

إعزكًبل إثزكبس رصًًٛبد إلخفبء
انؼٕٛة اندغًٛخ
اعزخذاو ثؼض ثشايح انحبعٕة فٙ
يؼبندخ انزصًٛى انزشكٛهٙ
اخزٛبس انًششٔع ٔإػذادِ ثبنذيٕس

ع

ج

3 4 1
3 4 1
3 4 1
3 4 1
3 4 1
3 4 1
3 4 1
3 4 1
3 4 1
3 4 1
3 4 1
3 4 1
3 4 1
3 4 1

 -4أداظوب اظتدرؼس واظتعلم Teaching and Learning Methods
أ -احملاضرة
ب -احلوار وادلناضشة
ج -حبوث عوداغوة وعناضشتها
د -اظبوان اظعملي سن ررؼق احلادوب
 -5تقووم اظطالب Student Assessment
أ -األداظوب ادلستخدعة:
 اختبار حتصولي ثاغوي ظقواس االدتوعاب
 اختبار حتصولي غهائي ظقواس ضدرات اظطالب ادلعرصوة و ادلهارؼة.

ة -انزٕقٛذ
انزقٛٛى انُظشٖ

Time schedule

و

اإلعجٕع

َٕع االيزحبٌ

انذسخبد

1
2
3

انغبدط
انشاثغ ػشش
انُٓبئٗ

شفٕٖ
رحشٚشٖ
رحشٚشٖ

خًظ دسخبد
خًظ دسخبد
ثالثٌٕ دسخخ

انزقٛٛى انؼًهٗ
و

اإلعجٕع

َٕع االيزحبٌ

انذسخبد

1
2
3

انغبدط
انشاثغ ػشش
انُٓبئٗ

شفٕٖ
رحشٚشٖ
رحشٚشٖ

خًظ دسخبد
خًظ دسخبد
خًغٌٕ دسخخ

د – َظبو رحذٚذ انزقذٚشادGrading system
انُغجخ انًئٕٚخ
أقم يٍ %30
يٍ %49 :%30
يٍ %64 : %50
يٍ %74 : %65
يٍ %84 : %75
أكثش يٍ %85

انزقذٚش
ضؼٛف خذا
ضؼٛف
يقجٕل
خٛذ
خٛذ خذا
إيزٛبص

 -6ضائمة اظكتب اظدرادوة وادلراجع List of References
 اظكتب وادلًظفات Required Books
 طتب عقرتحة عن ادلكتبة Recommended Book
 دورؼات سلموة Periodicals
 عواضع اغرت غت Web sites
 -7اإلعكاغوات ادلطلوبة ظلتدرؼس واظتعلم
 ضاسة ظتدرؼس اظتصموم واظتشكول عزودة مباغوكاغات تشكول وسرض
 ععاعل جمهزة بىالت سرض داتاذو

 Data Showظعرض اظدروس

واظتصمومات اظعملوة.
 ععاعل جمهزة بيجهزة احلادب وسلوها برعج ختدم جمال اظتصموم
واظتشكول .
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