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9268 :كىد الومشس                           تذوَش الوخلفبد وإعبدح إستخذاههب :همشس                                                         الماجستيرثشنبهح:       
 نوىرج خشَطخ الونهح علً هستىي الومشس

 الومشس

 الذساسً

 الهذف العبم

 سهحتىي الومش نىاتح التعلن الوستهذفخ

 أستشاتدُبد 

 التعلُن و التعلن

 األدلخ و الشىاهذ أسبلُت التمىَن
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تعشَف . 1

الطبلت ثحدن 

الوخلفبد 

الضساعُخ 

والوشبكل 

الوتشتجخ علً 

تشاكوهب وعذم 

اعبدح 

 استخذاههب.

تعشَف . 2

الطبلت 

ثبلوفبهُن 

األسبسُخ 

ألهوُخ استخذام 

الوخلفبد 

 الضساعُخ.

تىضُح . 3

الذوس الحُىٌ 

للوُكشوثبد فٍ 

التكنىلىخُب 

الوختلفخ 

لالستفبدح هن 

الوخلفبد 

 .الضساعُخ

َلخص الطشق الوختلفخ  .2أ

 لالستفبدح هن الوخلفبد العضىَخ.

َحذد أنست الطشق لوعبلدخ  .1ة

 الوخلفبد الضساعُخ.

َستخذم التكنىلىخُبد الحذَثخ  .1د

 فٍ تدوُع الجُبنبد.

ُبد الوهنخ فً َطجك أخالل .3د

 الجحث العلوً.

التأثُشاد الضبسح النبخوخ عن حشق الوخلفبد 

االستخذام األهثل للوخلفبد العضىَخ –  
محبضساث □

       نظسيت.

 حلقبث نقبش.□  

 أعمبل فصليت.□ 

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملً

 نمىذج االسئلت و االجببت

 و العملً لالمتحبن النظسي

ملف و متبح ببلكنتسول أو 

 المقسز

االمتحبن الدوزي بملف 

 المقسز

 سؤال الطالة

َتعشف علً الوُكبنُكُبد  .1أ

الوختلفخ لوعبلدخ الوخلفبد 

 العضىَخ.

َشثط ثُن الذوس الزٌ تلعجه  .2ة

الوُكشوثبد فٍ هعبلدخ الوخلفبد 

وإنتبج الوىاد راد األهوُخ 

 التطجُمُخ.

 َعول ثألل لذس هن األششاف. .2د

خوُش الهىائٍ والالهىائٍ تكنىلىخُب الت

 لالستفبدح هن الوخلفبد
   محبضساث نظسيت. □

 

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملي

اسئلت االمتحبن و كشف 

 الدزجبث ببلكنتسول

 مركسة الطالة بملف المقسز

َشثط ثُن الذوس الزٌ تلعجه  .2ة

الوُكشوثبد فٍ هعبلدخ الوخلفبد 

وإنتبج الوىاد راد األهوُخ 

 ُخ.التطجُم
َحضش اللمبحبد الحُىَخ  .1ج

الوستخذهخ فً عولُبد تذوَش 

 الوخلفبد.

تحضُش السوبد العضىٌ الصنبعٍ هن 

 الوخلفبد
   محبضساث نظسيت. □

□ مبدة بحث.       □ 

 أعمبل فصليت.

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملي

 

 نمىذج االسئلت و االجببت

 و العملً لالمتحبن النظسي

و ملف و متبح ببلكنتسول أ

 المقسز

االمتحبن الدوزي بملف 

 المقسز

 سؤال الطالة

َتعشف علً الوُكبنُكُبد  .1أ

الوختلفخ لوعبلدخ الوخلفبد 

 العضىَخ.

َحضش السوبد العضىٌ  .2ج

 الصنبعٍ

 َعول ثألل لذس هن األششاف. .2د

     محبضساث نظسيت. □ إنتبج الطبلخ الحُىَخ هن الوخلفبد

         تدزيببث عمليت.□ 

 حلقبث نقبش.□ 

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملي

 

اسئلت االمتحبن و كشف 

 الدزجبث ببلكنتسول

 مركسة الطالة بملف المقسز

 نمىذج االسئلت و االجببت أمتحبن نظسي نهبئً   محبضساث نظسيت. □إنتبج األعالف الغُش تملُذَخ هن الوخلفبد َتعشف علً الوُكبنُكُبد  .1أ
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الوختلفخ لوعبلدخ الوخلفبد 

 العضىَخ.

َشثط ثُن الذوس الزٌ تلعجه  .2ة

الوُكشوثبد فٍ هعبلدخ الوخلفبد 

هوُخ وإنتبج الوىاد راد األ

 التطجُمُخ.

 َشغل وحذح الجُىخبص ثوهبسح. .3ج

َطجك أخاللُبد الوهنخ فً  .3د

 الجحث العلوً.

□ مبدة بحث.       □  الضساعُخ

 أعمبل فصليت.

 أمتحبن عملي

 

 و العملً لنظسيلالمتحبن ا

و متبح ببلكنتسول أو ملف 

 المقسز

االمتحبن الدوزي بملف 

 المقسز

 سؤال الطالة

َلخص الطشق الوختلفخ  .2أ

 لالستفبدح هن الوخلفبد العضىَخ.

 َشغل وحذح الجُىخبص ثوهبسح. .3ج

     محبضساث نظسيت. □ إنتبج السُالج هن الوخلفبد الضساعُخ

      تدزيببث عمليت.□ 

 لقبث نقبش.ح□ 

 أمتحبن نظسي نهبئً

 أمتحبن عملي

 

اسئلت االمتحبن و كشف 

 الدزجبث ببلكنتسول

 مركسة الطالة بملف المقسز

َلخص الطشق الوختلفخ  .2أ

 لالستفبدح هن الوخلفبد العضىَخ.

َحذد أنست الطشق لوعبلدخ  .1ة

 الوخلفبد الضساعُخ.

َستخذم التكنىلىخُبد الحذَثخ  .1د

 بنبد.فٍ تدوُع الجُ

تعظُن االستفبدح هن هخلفبد التصنُع الغزائٍ 

 فً إنتبج الوىاد الحُىَخ
   

َتعشف علً الوُكبنُكُبد  .1أ

الوختلفخ لوعبلدخ الوخلفبد 

َحذد أنست الطشق  .1ةالعضىَخ.

 لوعبلدخ الوخلفبد الضساعُخ.

 َعول ثألل لذس هن األششاف. .2د

وَش التمُُن االلتصبدٌ والجُئٍ لتكنىلىخُب تذ 

 الوخلفبد العضىَخ 
   

 عوُذ الكلُخ                                                 أستبر الوبدح                                                                  سئُس المسن                                             

 

 

 حسنى محمد عبدالدايم  رئيس مجلس القسم : أ.د.              زعلول راشد عبدالفتاح  أستاذ المادة : أ.د

 

9268كىد الومشس :                                             تذوَش الوخلفبد وإعبدح إستخذاههبثشنبهح : الوبخستُش                               همشس :  
 

 الوحتىَبد الشئُسُخ للومشس 

3د 2د  1د  3ج   2ج  1ج   2ة  1ة  2أ  1أ   
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االستخذام األهثل للوخلفبد العضىَخ –التأثُشاد الضبسح النبخوخ عن حشق الوخلفبد   

 
     

   
 تكنىلىخُب التخوُش الهىائٍ والالهىائٍ لالستفبدح هن الوخلفبد 

     
     تحضُش السوبد العضىٌ الصنبعٍ هن الوخلفبد 

 
   

     
 الطبلخ الحُىَخ هن الوخلفبد إنتبج  

   
   

   
 إنتبج األعالف الغُش تملُذَخ هن الوخلفبد الضساعُخ 

   
     

  إنتبج السُالج هن الوخلفبد الضساعُخ 

  
     

   تعظُن االستفبدح هن هخلفبد التصنُع الغزائٍ فً إنتبج الوىاد الحُىَخ 

           جُئٍ لتكنىلىخُب تذوَش الوخلفبد العضىَخ التمُُن االلتصبدٌ وال  

 

 عوُذ الكلُخ                                                 أستبر الوبدح                                                                  سئُس المسن                                            

  

 حسنى محمد عبدالدايم  رئيس مجلس القسم : أ.د.              راشد عبدالفتاح زعلول  أستاذ المادة : أ.د

 

 

 

 

 

 

 

9268كىد الومشس :                                             تذوَش الوخلفبد وإعبدح إستخذاههبثشنبهح : الوبخستُش                               همشس :  

 

نواتج 
التعليم 
 فةالمستهد

 هحتىي الومشس
التأثُشاد الضبسح 

النبخوخ عن حشق 

 –الوخلفبد 

االستخذام األهثل 

 للوخلفبد العضىَخ

تكنىلىخُب التخوُش 

الهىائٍ والالهىائٍ 

 لالستفبدح هن الوخلفبد

تحضُش السوبد 

العضىٌ الصنبعٍ 

 هن الوخلفبد

إنتبج الطبلخ 

الحُىَخ هن 

 الوخلفبد

إنتبج األعالف 

ن الغُش تملُذَخ ه

 الوخلفبد الضساعٍ

إنتبج السُالج هن 

 الوخلفبد الضساعُخ

تعظُن االستفبدح 

هن هخلفبد 

التصنُع الغزائٍ 

فً إنتبج الوىاد 

 الحُىَخ

التمُُن االلتصبدٌ  

والجُئٍ لتكنىلىخُب تذوَش 

 الوخلفبد العضىَخ 

 1ا
امتحان نظرى و 

     عملى و شفوى
امتحان نظرى و 

 عملى
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 عملىامتحان نظرى و   2ا
امتحان نظرى و 

    عملى
  

   أمتحان عملى    أمتحان شفوى  1ب

   2ب
امتحان نظرى و 

  امتحان عملى و نظرى  عملى
  

   امتحان دورى   امتحان عملى  امتحان عملى 1ج 

         2ج 

         3ج

   مشروع جماعى   ورقة عمل   1د

       مشروع جماعى  2د

    رقة عملو مشروع جماعى    3د

 

 

 عوُذ الكلُخ                                                 أستبر الوبدح                                                                  سئُس المسن                                              

  

 حسنى محمد عبدالدايم  رئيس مجلس القسم : أ.د.              راشد عبدالفتاح زعلول  أستاذ المادة : أ.د

 


