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 1. اعى انًادج اعرخذاو انؽاعٕب في انرؼهيى

 2. سقى انًادج 0832204

 (ح،ػًهيحانغاػاخ انًؼرًذج )َظشي / اعثٕع3
.3 

 (ح، ػًهيحانغاػاخ انفؼهيح )َظشي / اعثٕع3

 4. اذانًرضايُحانًرطهث/حانغاتق اخانًرطهّث ال يٕظذ

 5. اعى انثشَايط يؼهى صف+ ذشتيح غفم

 6. سقى انثشَايط 

 7. اعى انعايؼح األسدَيح

 8. انكهيح انؼهٕو انرشتٕيح

 9. انقغى انًُاْط ٔانرذسيظ

 10. انًادج يغرٕٖ ال يٕظذ ذؽذيذ

 11. انؼاو انعايؼي/ انفصم انذساعي 2015/2016األٔل 

 12. انذسظح انؼهًيح نهثشَايط تكانٕسيٕط

 13. األقغاو األخشٖ انًؾرشكح في ذذسيظ انًادج ال يٕظذ

 14. نغح انرذسيظ انؼشتيح

ذاسيخ / يخطػ انًادج انذساعيحذاسيخ اعرؽذاز  28/9/2015

 انذساعيحيشاظؼح يخطػ انًادج 
.15 

 

 يُّغق انًادج .16

 .: سقى انًكرة، انغاػاخ انًكرثيح، سقى انٓاذف، انثشيذ اإلنكرشَٔييا يهي انشظاء إدساض

 ال يٕظذ

 يذسعٕ انًادج.17

 .: سقى انًكرة، انغاػاخ انًكرثيح، سقى انٓاذف، انثشيذ اإلنكرشَٔييا يهي انشظاء إدساض

 

077742429؛ انًؽًٕل 24475انًكرة شٍ؛  5-4ؼذ، شم، خًظ +  12-11؛ 305 9 

Aljarrah@ju.edu.jo   

 

 ٔصف انًادج .18

 .يزكٕس في انخطح انذساعيح انًؼرًذج ْٕ كًا

ذٓذف ْزِ انًادج إنٗ ذٕظيػ يفٕٓو انؽاعٕب ٔدٔسِ ٔأًْيرّ ٔاعرخذاياذّ في انؼًهيح انرؼهًيح انرؼهيًيح، شقافح انؽاعٕب انرؼهيًيح، 

ٔذطثيقاذّ في انؼًهيح انرذسيغيح، انؼالقح تيٍ انؽاعٕب ٔذكُٕنٕظيا انًؼهٕياخ، اعرخذاو أظٓضج انؽاعٕب ٔاعرخذاو تؼط انثشايط انعاْضج 

(؛ ٔانُاؽش Power Point؛ ٔػشض انثياَاخ ٔانًؼهٕياخ )(Excel)؛ انعذأل اإلنكرشَٔيح (Microsoft Word)ط انُصٕؿ يصم: يؼان

(Publisher) (؛ ٔكزنك ذؼشيف انطهثح تاالَرشَدInternet ٔكيفيح ذٕظيفٓا في خذيح انؼًهيح انرؼهًيح انرؼهيًيح 

 

 انًادج َٔرائعٓاذذسيظ أْذاف  19.
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 األْذاف -أ

ْزِ انًادج إنٗ ذؼشيف انطانة:ذٓذف   

 تذٔس انؽاعٕب ٔأًْيرّ في انؼًهيح انرؼهيًيح  .1

 إنٗ تؼط انثشايط انعاْضجٔاعرخذاياذٓا في انؼًهيح انرؼهًيح انرؼهيًيح .2

. 

 َراظاخ انرؼهّى:  -ب

 .  يٓاساخ انًؼشفح ٔانفٓى:

يفاْيى يرؼهقح تانصقافح انؽاعٕتيح   -  

انؽاعٕب كٕعيهح ذؼهيًيح .يؼشفح ؼٕل اًْيح اعرخذاو   -  

 

.  يٓاساخ إدساكيح ذؽهيهيح:2  

اعرخذاو انؽاعٕب في يؼانعح انُصٕؿ ٔانكهًاخ ٔانعذأل اإلنكرشَٔيح ٔانؼشٔض انرقذيًيح. -  

اخرياس انثشيعيح انرؼهيًيح انًُاعثح نهًٕقف انرؼهيًي  -  

. 

.  يٓاساخ خاصح تانًٕظٕع:3  

 انؽاعٕب.ذصًيى ٔذُفيز دسٔط ذؼهيًيح تاعرخذاو  -

 ذقييى تؼط انثشايط انرؼهيًيح انري يصًًٓا انطهثح ٔفق يعًٕػح يٍ انًؼاييش راخ انصهح تانًٕظٕع. -

.  يٓاساخ اَرقانيح:4  

اعرخذاو ؼضيح تشيعياخ االٔفيظ: يؼانعح انُصٕؿ ٔانكهًاخ ، انعذأل اإلنكرشَٔيح، انؼشٔض انرقذيًيح، انُاؽش ٔاالَرشَد في  -

 انؼًهيح انرؼهيًيح.

 خذاو االَرشَركأداج تؽس ٔخذياذّ االخشٖاعر -

 

 

 نٓا ٔانعذٔل انضيُي انًادج انذساعيح يؽرٕٖ.20

 انًشاظغ
أعانية 

 انرقييى
 انًؽرٕٖ األعثٕع انًذّسط َراظاخ انرؼهّى انًرؽققح

اَظش سقى 

25 

اَظش 

سقى

22 

 انٕؼذج األٔنٗ: انؽاعٕب : َظشج ػايح 2-1 د. انعشاغ 19اَظش سقى 

إَٔاع انؽٕاعية  .1

ٔاعرخذاياذٓا في انًعاالخ 

 انًخرهفح .

انًكَٕاخ األعاعيح  .2

 نهؽاعٕب.

اَظش سقى 

25 

اَظش 

سقى

22 

 انٕؼذج انصاَيح : انؽاعٕب ٔانرؼهيى 5-3 د. انعشاغ 19اَظش سقى 

 انؽاعٕب كٓذف ذؼهيًي. .3

 انؽاعٕب كأداج ذؼهيًيح. .4

انؽاعٕب كٕعيهح يغاػذج  .5

 (.CAIفي ػًهيح انرؼهيى )

يغاػذج انؽاعٕب كٕعيهح  .6

في إداسج ػًهيح انرؼهيى 

(CMI.) 

فٕائذ ٔيضايا اعرخذاو  .7

 انؽاعٕب في انرؼهيى .

يثشساخ اعرخذاو انؽاعة في  .8

 انرؼهيى.

ػيٕب ٔيغأئ اعرخذاو  .9

 انؽاعٕب في انرؼهيى .

اَظش سقى 

25 

اَظش 

سقى

22 

انٕؼذج انصانصح : ذطثيقاخ انؽاعٕب  7-6 د. انعشاغ 19اَظش سقى 

 في انرؼهيى 

انؽاعٕتيح ،  انصقافح .1

انٕػي ٔانرؼشيف 

 ٔانرؾغيم
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 انؽاعٕب ٔانرؼهيى .2

تشيعياخ انرذسية  .3

ٔانًًاسعح ، 

انًؽاكاج ، انرؼهيى 

انؾايم، األنؼاب 

 انرؼهيًيح.

تشيعياخ انؽاعٕب  .4

في يراتؼح يؼهٕياخ 

انطهثح)ؼفع 

انغعالخ، ظذأل 

انثياَاخ، قٕاػذ 

 انًؼهٕياخ(.

أعانية ظؼم  .5

انثشَايط انرؼهيًي 

 .أكصش فاػهيح

يؾكالخ اعرخذاو   .6

انؽاعٕب في 

 انرؼهيى.

دٔس انًؼهى في  .7

ٔظٕد اعرخذاو 

انؽاعٕب في 

 انرؼهيى.

اَظش سقى 

25 

اَظش 

سقى

22 

انٕؼذج انشاتؼح : ذطثيقاخ تاعرخذاو سصو  15-8 د. انعشاغ 19اَظش سقى 

 انثشايط انعاْضج

يؼانعح انُصٕؿ  .8

ٔانثشايط 

(Microsoft 

Word) 

انعذأل اإلنكرشَٔيح  .9

ٔانثشايط 

(Spread 

Sheet, Excel) 

ػشض انثياَاخ  .10

ٔانًؼهٕياخ 

)انؼشض أنرقذيًي( 

تاعرخذاو  

(Power Point) 

انُاؽش  .11

(Microsoft 

Publisher) 

تؼط انثشايط  .12

 انرؼهيًيح انعاْضج.

االَرشَد ٔخذياذٓا  .13

 انًرؼذدج

 االيرؽاٌ انُٓائي 16    
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 انُؾاغاخ ٔاالعرشاذيعياخ انرذسيغيح.21

 انرانيح: انُؾاغاخ ٔاالعرشاذيعياخ انرذسيغيحذطٕيش َراظاخ انرؼهى انًغرٓذفح يٍ خالل  يرى

 

 انًؽاظشج ٔيا يشافقٓا يٍ ؼٕاس َٔقاػ ٔيٕاد ذؼهيًيح. .1

 ذكهيف انطهثح تإػذاد يؾاسيغ ذؼكظ يذٖ فًٓٓى نؼًهيح ذصًيى ٔإَراض انًٕاد انرؼهيًيح ٔاعرخذاو األظٓضج انرقُيح.  .2

 

 انرقييى ٔيرطهثاخ انًادج .أعانية22

 انرقييى ٔانًرطهثاخ انرانيح: أعانيةخالل يٍ انًغرٓذفح َراظاخ انرؼهى ذؽققإشثاخ  يرى

 

 %25                                                  ايرؽاٌ يُرصف انفصم .1

 %25 + يؾشٔع( اػًال انفصم )ٔاظثاخ .2

 %50  االيرؽاٌ انُٓائي .3

 

 

 عيرى االنرضاو ترؼهيًاخ ٔقٕاَيٍ انعايؼح االسدَيح في كافح االيٕس ايذسظح ادَاِ تانًادج انغياعاخ انًرثؼح.23

 ٔانغياب عياعح انؽعٕس -أ

 انٕقد انًؽذداخ ٔذغهيى انٕاظثاخ في انغياب ػٍ االيرؽاَ -ب

 ٔانصؽح إظشاءاخ انغاليح -ض

 انغؼ ٔانخشٔض ػٍ انُظاو انصفي -د

 إػطاء انذسظاخ -ِ

 ذغٓى في دساعح انًادجانري ٔانعايؼح انًرٕفشجت انخذياخ -ٔ

 انًؼذاخ ٔاألظٓضج انًطهٕتح .24

 ٔغيشْا(ؼاعٕب؛تشيعياخ ؛  فرقش نكصيش يٍ االؽياء انالصيح نهًادج)اظٓضجذفي انكهيح ؼغة االصٕل ػهًا تاَّ  يخرثشاخ انؽاعٕب ذعٓيض 

 

 

 انًشاظغ .25

 

 
 تؾكم يغرًش ٔانؽصٕل ػهٗ يقاالخ  ؼذيصح نٓا ػالقح تاعرخذاياخ انؽاعٕب في انرؼهيى. االَرشَدانشظٕع إنٗ  .1
 األسدٌ . –ػًاٌ  ٔيا تؼذْا، انؽاعٕب ٔانثشيعياخ انعاْضج ، داس ٔائم نهُؾش ٔانرٕصيغ ، انطثؼح انغاتؼح :انضػثي ، يؽًذ تالل ٔآخشٌٔ .2

 انًًهكح انؼشتيح انغؼٕديح. -آلني في انرؼهيى، انشياض. يكرثح ذشتيح انغذ، انشياض اعرخذاو انؽاعة ا 2002انًٕعٗ، ػثذ هللا تٍ ػثذ انؼضيض،  .3

 يؼهٕياخ إظافيح .26

 

 راخ ػالقح تانًادج انذساعيح ذاذي يٍ قثم انطهثح يؼهٕياخ اظافيحٔيُافؾح  تشيعياخ ظاْضج اخشٖ اظافح نًا ركش ٔذؼهًٓا انًعال يفرٕغ نقثٕل

 نذيٓى ذغاػذ في ذؽقيق اْذاف انًادج
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----/ انقغى: يقشس نعُح انخطح------------------اسيخ: انر - ------------------------انرٕقيغ:  ----------------ال يٕظذ---اعى يُغق انًادج: 

 --------------------------------- انرٕقيغ ---------- -----------

 -------------- ------------------- انرٕقيغ -------------------------انقغى:  سئيظ

 --------------------------------- انرٕقيغ -------------------------انكهيح:  يقشس نعُح انخطح/

 ----------------------------انرٕقيغ -------------------------------------------انؼًيذ: 

 :َغخح إنٗ

 قغىانسئيظ 

 يغاػذ انؼًيذ نعًاٌ انعٕدج

 انًادجيهف 


