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Aims

التؼرف ػلً أوىاع الخاماخ الىسجيح تمختلف أوىاػها ػه
طريك اختثاراخ أوليه واختثار الحرق وتحذيذ خصائص
الخاماخ تاالختثار المثاشر وفحص اي وىػيه مه االلمشه
لتحذيذ مىاصفح التشغيل الخاصح تها.

Intended Learning Outcomes
أ 1.أن َعزف وىعًُ انخامح تاالختثاراخ االونًُ.
 Knowledge and Understandingأ.2.أن َفهم خصائص انخاماخ انىظجُح.
أ.3.أن َذرك كُفًُ عمم مىاصفح تشغهًُ نالقمشً.

Intellectual skills

ب . 1.أن َتذكز وىعًُ انخامح وخصائصها.
ب.2.أن َتخُم انمىاصفح انتشغُهُح انخاصح تانقماع.

ج. 1.أن َكىن نذًَ انقذرج عهً تحذَذ وىعًُ انخامح تانهمض أو
االختثاراخ االونًُ.
ج.. 2.أن َتىثأ تخصائص ومىاصفح االقمشً تمجزد انتعامم
معها
د.1.أن َظتطُع انطانة انتىثؤ تخصائص االقمشً وتىاء
 General Skillsمىاصفاتها انتشغُهُح.
.
 -3محتىٌ الممرر ( Syllabusالىظري)

المىضىع

ػذد الساػاخ

األطثىع األول -:عزض نهخاماخ انىظجُح.
األطثىع انثاوٍ-:االختثاراخ االونًُ نتحذَذ وىع انخامً .
األطثىع انثانث-:االختثاراخ انمعمهًُ نتحذَذ وىع انخامً.
األطثىع انزاتع-:االختثاراخ انخاصً تتحذَذ خصائص
االقمشً.
األطثىع انخامض-:اختثار.
األطثىع انظادص-:اطض تحهُم انعُىً.
األطثىع انظاتع-:كُفًُ تحهُم انعُىً واَجاد انتشزَة.
األطثىع انثامه-:كُفًُ حظاب وسن انظذاء انهحمً.
األطثىع انتاطع-:اوهاء مىاصفً انتشغُم.
األطثىع انعاشز -:اختثار.
األطثىع انحادٌ عشز -:عُىً نعمم مىاصفً تشغُم "طادي".
األطثىع انثاوٍ عشز :عُىً  2نعمم مىاصفً تشغُم "مقهمً"
األطثىع انثانث عشز -:عُىً  3نعمم مىاصفً تشغُم "كاروج".
األطثىع انزاتع عشز-:اختثار.
 -3محتىٌ الممرر ( Syllabusالؼملً)
المىضىع

ػذد الساػاخ

األطثىع األول -:اختثار انحزق نهتعزف عهً انخاماخ انىظجُح.
األطثىع انثاوٍ-:اطتكمال االختثار انحزق .
األطثىع انثانث-:انتذرَة عهً تحذَذ اتجاي انظذاء وانهحمً.
األطثىع انزاتع -:انتذرَة عهً تحذَذ اتجاي انظذاء وانهحمً.
األطثىع انخامض-:وضع انمىاضفً انتشغُهًُ.
األطثىع انظادص-:اطتكمال وضع انمىاصفً.
األطثىع انظاتع -:اختثار.
األطثىع انثامه -:عُىً طادي وتحهُهها.
األطثىع انتاطع-:اطتكمال تحهُم انعُىً انظادي
األطثىع انعاشز -:عُىً مقهمً وتحهُهها.
األطثىع انحادٌ عشز -:عُىً كاروج.
األطثىع انثاوٍ عشز :عُىً جاركارد.
األطثىع انثانث عشز -:كُفًُ حظاب وسن انظذاء انهحمً.
األطثىع انزاتع عشز-:اختثار.
.4أ.انمحاضزج.
 -4أسالية التذريس والتؼلم
Teaching
and
learning
methods
.4ب .انتىجًُ انثحثً.
.4ج .انشَاراخ انمُذاوًُ.
.5أ . .قُاص انفزوق انفزدًَ.
 -5أسالية التذريس والتؼلم للطالب روٌ
.5ب.تصىُف انطالب وفقا نمظتىي انتحصُم.
المذراخ المحذودج
.5 Teaching and Learning methods forج.
disables
 -6أسالية التذريس والتؼلم للطالب المتميزيه .6أ مشاركتهم فً انتجمُع وانعزض اثىاء انشزح.
. 6ب .
 -7تمييم الطالب :Students assessment
Tools

Time schedule

Grading system

:List of references  لائمح الكتة الذراسيح والمراجغ-8
Course notes

Required books (Text books)

Recommended books

Periodicals, web sites.. etc.

فُذَى تعهُمٍ –داتا شى

سؼذ سالمان/د.أ:)مىسك الممرر(أستار المادج
رشذٌ ػلً احمذ ػيذ/د. أ:رئيس المسم

