جبيعخ ثُهب

كهُخ انزًشَض
رىصُف يقشس:حوىم اإلنسبٌ
يىاصفبد انًقشس :
انجشَبيج أو انجشايج انزً َقذو يٍ خالنهب انًقشس  :ثكبنىسَىط كً ػهىو انتًشَط
انًقشس ًَثم عُصشاً سئُسُب ً أو ثبَىَب ً ثبنُسجخ نهجشايج  :ثبنىَب
انوسى انعهًٍ انًسئىل عٍ انجشَبيج :جًُغ األهسبو انؼهًُخ ثبنكهُخ واألهسبو انًشبسكخ ثبنكهُبد
األخشي (كهُخ انطت ,حوىم ,تشثُخ ,آداة ,وحبسجبد ويؼهىيبد)
انقسى انعهًٍ انًسئىل عٍ رذسَس انًقشس  :كهُخ انحوىم
انسُخ انذساسُخ  /انًسزىي :انلشهخ انثبنثخ
ربسَخ إعزًبد رىصُف انجشَبيج 2010 / 9 / 26:
( أ ) انجُبَبد األسبسُخ
انكىد 0941 :

انعُىاٌ  :حوىم األنسبٌ
انسبعبد انًعزًذح/انزذسَسُخ 2:سبػخ /األسجىع

انذسوس انعًهُخ -:

انًحبضشح  :واحذح كٍ األسجىع

انًجًىع  30:سبػخ

سبعبد اإلسشبد األكبدًًَ - :

( ة ) انجُبَبد انًهُُخ
َهذف انًقشس إنً:
 1ـ األهذاف انعبيخ:
أٌ تتؼشف انطبنجخ ػهً انحوىم اإلنسبنُخ كً ظىء انًنظىيخ انوبنىنُخ انًتكبيهخ انتٍ تحشص انذونخ
وكبكخ انجهبد انًؼنُخ ػهً انحلبظ ػهُهب واحتشايهب
1

2ـ انُزبئج انزعهًُُخ انًسزهذفخ نهًقشس :
فٍ َهبَخ انًقشس َجت أٌ رعشف انطبنجخ:
أ ـ انًعشفخ وانفهى :
a1-

أٌ تؼشف انطبنجخ حوىم اإلنسبٌ.

 a2أٌ تؼشف انطبنجخ حوىم اإلنسبٌ وغجُؼتهب وهبنىٌ حوىم اإلنسبٌ a3أٌ تتؼشف ػهً انًصبدس انىغنُخ نوبنىٌ حوىم اإلنسبٌ. a4أٌ تتؼشف ػهً انًصبدس انذونُخ نوبنىٌ حوىم اإلنسبٌ. a5أٌ تزكش أنىاع حوىم اإلنسبٌ وغجُؼتهب وانوُىد انًلشوظخ ػهُهب.ة ـ انًهبساد انزهُُخ :
 b1أٌ تنبهش انطبنجخ حوىم انًشاح وانطلم وروي االحتُبجبد انخبصخ.b2-

أٌ تذسى كُلُخ حًبَخ حوىم االنسبٌ ػهً انًستىي انذونً وانىغنً.

b3-

أٌ تنبهش انطبنجخ انىاججبد وانًسئىنُبد انلئىَخ وانًهنُخ كً انًجبالد انًختهلخ ( يجبل
انطت – انًجبل انتشثىي – انًجبل انلكشي واالػاليً –يجبل انؼهىو وانهنذسخ
وانضساػخ).

جـ ـ انًهبساد انًهُُخ وانعًهُخ انخبصخ ثبنًقشس :
جـ ـ  1ـ ال َىجذ يهبساد ػًهُخ
د ـ انًهبساد انعبيخ :
د -1-إختُبس ثشايج كًجُىتش
د -2.ػشض انتوبسَش كً يجًىػبد

2

3ـ يحزىي انًقشس :
انًىضىع
عذد انسبعبد
 تؼشَفففق حوفففىم اإلنسفففبٌ وغجُؼتهفففب وهفففبنىٌ حوفففىم

يحبضشح

1

2

اإلنسبٌ
 انًصبدس انىغنُخ وانذونُخ نوبنىٌ حوىم اإلنسبٌ

2

1

 انحوىم انلشدَخ

2

1

 انحوىم انجًبػُخ

2

1

 انوُىد انًلشوظخ ػهً حوىم االنسبٌ

2

1

 حوىم انًشاح

2

1

 حوىم انطلم

2

1

 حوىم روي االحتُبجبد انخبصخ

2

1

 انًنظىيخ انذونُخ نحًبَخ حوىم اإلنسبٌ

2

1

 ظًنبد وانُبد حوىم اإلنسبٌ كً اننظبو انذستىسٌ
وانوبنىٌ انىغنٍ
 انحًبَخ انجنبئُخ نحوىم اإلنسبٌ كً انوبنىٌ انىغنٍ

2

1

2

1

 انىاججبد وانًسئىنُبد انلئىَخ وانًهنُخ كً انًجبل
انطجٍ
 انىاججبد وانًسئىنُبد انلئىَخ وانًهنُخ كً انًجبل

3

2

1

2

1

سبعبد إسشبد
دسوس أكبدًَُخ

-

انتشثىٌ
 انىاججبد وانًسئىنُبد انلئىَخ وانًهنُخ كً انًجبل
2

انلكشٌ واالػاليً
 انىاججبد وانًسئىنُبد انلئىَخ وانًهنُخ كً يجبل

2

انؼهىو وانهنذسخ وانضساػخ
اإلجًبنٍ

30

 4ـ أسبنُت انزعهُى وانزعهى :
 4ـ  1غشَوخ اإلنوبء و انًنبهشخ
 4ـ  2انوصخ
 5ـ أسبنُت رقُُى انطالة
 5ـ  1ـ اختجبس نهبئٍ تحشَشٌ نتوُُى يؼهىيبد انطبنجخ
جذول انزقُُى :
انزقُُى  1االختجبس اننهبئٍ انتحشَشٌ األسجىع 15
انُسجخ انًئىَخ نكم رقُُى :
ايزحبٌ َصف انعبو  /انفصم انذساسً
ايزحبٌ َهبَخ انعبو  /انفصم انذساسً

%
% 100

االيزحبٌ انشفىٌ

-

%

االيزحبٌ انعًهٍ

-

%

أعًبل انسُخ  /انفصم انذساسً
أَىاع انزقُُى األخشي

-

-

انًجًىع

%
%
% 100

أٌ رقُُى أخش ثذوٌ دسجبد ال َىجذ

4

1

1
15

-

-

-6قبئًخ انًشاجع
 6ـ  1ـ يزكشاد انًقشس
........................................................
........................................................
 6ـ  2ـ انكزت انذساسُخ
كتبة حوىم االنسبٌ انخبص ثجبيؼخ انضهبصَن انؼبو انجبيؼً 2005/2004
 6ـ  3ـ يجالد دوسَخ  ،يىاقع إَزشَذ  ، ................. ،إنخ
Http: // www.google. Com
Http:// www.yahoo.com.
 7ـ اإليكبَُبد انًطهىثخ نهزعهُى وانزعهى
-انسجىسح انجُعبء

ـ رى يُبقشخ انزىصُف وإعزًبدِ ثًجهس انقسى انًُعقذ ثزبسَخ 2010 / 9 / 26

أسزبر انًبدح  :ا.د /األنصبسي يحًذ انذَبدنً
انذَبدًَ
انزىقُع :
انزبسَخ / :

سئُس انقسى  :ا.د /األَصبسي يحًذ

انزىقُع :
/

5

