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 1. اعى انًبدح اعزخذاو انؾبعٕة في انزؼهيى

 2. سلى انًبدح 0832780

 (خ،ػًهيخانغبػبد انًؼزًذح )َظشي / اعجٕع3

.3 
 (خ، ػًهيخانغبػبد انفؼهيخ )َظشي / اعجٕع3

 4. بربنًزضايُخانًزطهج/خانغبثم بدانًزطهّج ال يٕعذ

 5. اعى انجشَبيظ يبعغزيش يُبْظ ٔرذسيظ/ ركُٕنٕعيب انزؼهيى

 6. سلى انجشَبيظ 

 7. اعى انغبيؼخ األسدَيخ

 8. انكهيخ انؼهٕو انزشثٕيخ

 9. انمغى انًُبْظ ٔانزذسيظ

 10. يغزٕٖ انًبدح ال يٕعذ رؾذيذ

 انؼبو انغبيؼي/ انفقم انذساعي 2015/2016األٔل 
.11 

 12. انذسعخ انؼهًيخ نهجشَبيظ يبعغزيش يُبْظ ٔرذسيظ/ ركُٕنٕعيب انزؼهيى

 13. األلغبو األخشٖ انًؾزشكخ في رذسيظ انًبدح ال يٕعذ

 14. نغخ انزذسيظ انؼشثيخ

ربسيخ / يخطو انًبدح انذساعيخربسيخ اعزؾذاس  28/9/2015

 يشاعؼخ يخطو انًبدح انذساعيخ
.15 

 

 يُّغك انًبدح .16

 .: سلى انًكزت، انغبػبد انًكزجيخ، سلى انٓبرف، انجشيذ اإلنكزشَٔييب يهي انشعبء إدساط

 ال يٕعذ

 

 يذسعٕ انًبدح.17

 .اإلنكزشَٔي : سلى انًكزت، انغبػبد انًكزجيخ، سلى انٓبرف، انجشيذيب يهي انشعبء إدساط

 

077742429؛ انًؾًٕل 24475صٍ؛ انًكزت  5-4ؽذ، صم، خًظ +  12-11؛ 305 9 

Aljarrah@ju.edu.jo   
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 ٔفف انًبدح .18

 .يزكٕس في انخطخ انذساعيخ انًؼزًذح ْٕ كًب

، رٓذف ْزِ انًبدح إنٗ رٕميؼ يفٕٓو انؾبعٕة ٔدٔسِ في ػًهيخ انزؼهى ٔانزؼهيى، ٔاعزخذاو انؾبعٕة في رقًيى انذسٔط انزؼهيًيخ ٔانزذسيجيخ

ش ٔرمييى انجشايظ انؾبعٕثيخ انزذسيجيخ ٔانزؼهيًيخ انغبْضح ٔرٕميؼ انًؼبييش انًغزخذيخ في رنك. كًب يزُبٔل ْزا انًغبق عبَت رطجيمي، ؽي

 Internetطشق إنٗ رذسيت انطهجخ ػهٗ اعزخذاو األعٓضح ٔثؼل انجشايظ انزؼهيًيخ انغبْضح، ٔكزنك رؼشيف انطهجخ ثؾجكخ انًؼهٕيبد انذٔنيخ يز

 ٔكيفيخ رٕظيفٓب في خذيخ ػًهيخ انزؼهى ٔانزؼهيى

 

 انًبدح َٔزبئغٓبرذسيظ أْذاف  19.

 األْذاف -أ

إلى تعريف الطالب: دةالما هذههدف ت  
 

 ثذٔس انؾبعٕة ٔأًْيزّ في انؼًهيخ انزؼهيًيخ  .1

 ثزطجيمبد انؾبعٕة في انؼًهيخ انزؼهًيخ انزؼهيًيخ  .2

 إنٗ ثؼل انجشايظ انغبْضح ٔاعزخذايبرٓب في انؼًهيخ انزؼهًيخ انزؼهيًيخ . .3

 أعبعيبد في رقًيى انجشايظ انزؼهيًيخ يزؼذدح انٕعزئو .4

 .ثبعزخذاو يغًٕػخ يٍ انجشايظ انزطجيميخاٌ يقًى انطبنت ٔؽذح رؼهيًيخ ) في يغبل رخققّ (  .5

 ثبعزخذاو انطبنت انؾبعٕة في رؾذيذ، رمييى، ٔعًغ انًؼهٕيبد يٍ يقبدس يخزهفخ الغشاك انجؾش. .6

 ..ثًؼبييش رمييى انجشايظ انزؼهيًيخ .7

 

 َزبعبد انزؼهّى:  -ة

 .  يٓبساد انًؼشفخ ٔانفٓى:

يٍ ؽيش انًؼذاد ٔانجشيغيبد ٔاخالليبد انزؼبيم يغ انؾبعٕة ٔايخ يؾبكم يزؼهمخ ثبنؾبعٕة. يفبْيى يزؼهمخ ثبنضمبفخ انؾبعٕثيخ  -  

.رغبػذ في رؾميك االْذاف انًُؾٕدح في انًٕاد انزذسيغيخ يؼشفخ ؽٕل اًْيخ اعزخذاو انؾبعٕة كٕعيهخ رؼهيًيخ  -  

 

.  يٓبساد إدساكيخ رؾهيهيخ:2  

.ٔانخشائو انًفبْيًيخ ٔانكهًبد ٔانغذأل اإلنكزشَٔيخ ٔانؼشٔك انزمذيًيخاعزخذاو انؾبعٕة في يؼبنغخ انُقٕؿ  -  

اخزيبس انجشيغيخ انزؼهيًيخ انًُبعجخ نهًٕلف انزؼهيًي -  

 

.  يٓبساد خبفخ ثبنًٕمٕع:3  

 .يب عيزى رؼهًّ يٍ ثشيغيبد رطجيميخ رقًيى ٔرُفيز دسٔط رؼهيًيخ ثبعزخذاو  -

 ٓب انطهجخ ٔفك يغًٕػخ يٍ انًؼبييش راد انقهخ ثبنًٕمٕع.رمييى ثؼل انجشايظ انزؼهيًيخ انزي يقًً -

.  يٓبساد اَزمبنيخ:4  

ٔاخشائو  اعزخذاو ؽضيخ ثشيغيبد االٔفيظ: يؼبنغخ انُقٕؿ ٔانكهًبد ، انغذأل اإلنكزشَٔيخ، انؼشٔك انزمذيًيخ، انُبؽش -

 االَزشَذ في انؼًهيخ انزؼهيًيخ.انًفبْيًيخ ٔايخ ثشيغيبد اخشٖ امبفخ انٗ 

 خذيبد اخشٖيب رٕفشِ يٍ خذاو االَزشَذ كأداح ثؾش ٔاعز -
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 نٓب ٔانغذٔل انضيُي انًبدح انذساعيخ يؾزٕٖ.20
 

 انًؾزٕٖ األعجٕع انًذّسط َزبعبد انزؼهّى انًزؾممخ أعبنيت انزمييى انًشاعغ

فكشِ ػبيّ ؽٕل انًبدح ٔانخطخ –يمذيخ  1 د. انغشاػ 25+ 22+   19اَظش   

انؾبعٕة ٔيغبالرّ انزؼهيًيخخقبئـ  2    .1   

ٔانجشيذ  ،يؾشكبد انجؾش :االَزشَذ 3    .2 

 االنكزشَٔي

خطٕاد رقًيى ٔرطٕيش انجشايظ انزؼهيًيخ  4    .3 

، أًَبه انجشايظ انزؼهيًيّ:انًؾٕعجخ  

 ػشك ًَبرط ٔيُبلؾزٓب

رمٕيى انجشايظ انزؼهيًيخ, االهالع ػهٗ ًَبرط  5    .4 

 رمٕيًيّ يخزهفّ

 انٕيت كٕيغذ ؛انؾبعٕة أخالليبد 6    .5 

انؼشٔك انزمذيًيخ ثبعزخذاو  7    .6 

 PowerPointثشَبيظ

   Excelاعزخذاو ثشَبيظ 8    .7 

 Publisherذاو ثشَبيظاعزخ 9    .8 

انخشائو انًفبْيًيخ ثبعزخذاو  11 - 10    .9 

 Inspirationثشَبيظ

يؾبسيغ ػًهيخ ثبعزخذاو كبفخ انجشايظ  15- 12    .10 

عيزى رؼهًٓب امبفخ انٗ انؾبعٕثيخ انزي 

ؽضيخ ثشيغيبد ييكشٔعٕفذ أفيظ 

 ٔيُبلؾزٓب ٔرمٕيًٓب ٔػشمٓب ايبو انطهجخ

 االيزؾبٌ انُٓبئي 16    .11 
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 انُؾبهبد ٔاالعزشاريغيبد انزذسيغيخ.21

 انزبنيخ: انُؾبهبد ٔاالعزشاريغيبد انزذسيغيخرطٕيش َزبعبد انزؼهى انًغزٓذفخ يٍ خالل  يزى

 

 يشافمٓب يٍ ؽٕاس َٔمبػ ٔيٕاد رؼهيًيخ.انًؾبمشح ٔيب  .1

اعزخذاو انؾبعٕة في انزؼهيى يٍ خالل انجشيغيبد إػذاد يؾبسيغ رؼكظ يذٖ فًٓٓى نؼًهيخ ثٕاعجبد ػهٗ كم ثشيغيخ ٔركهيف انطهجخ   .2

 انزطجيميخ انزي عيزى رؼهًٓب

 

 

 انزمييى ٔيزطهجبد انًبدح .أعبنيت22

 انزمييى ٔانًزطهجبد انزبنيخ: أعبنيتخالل يٍ انًغزٓذفخ َزبعبد انزؼهى رؾمكإصجبد  يزى

 

 %20                                                  ايزؾبٌ يُزقف انفقم .1

 %40 + يؾشٔع( اػًبل انفقم )ٔاعجبد .2

 %40  االيزؾبٌ انُٓبئي .3

 

 

 عيزى االنزضاو ثزؼهيًبد ٔلٕاَيٍ انغبيؼخ االسدَيخ في كبفخ االيٕس ايذسعخ ادَبِ انغيبعبد انًزجؼخ ثبنًبدح.23

 ٔانغيبة عيبعخ انؾنٕس -أ

 انٕلذ انًؾذدبد ٔرغهيى انٕاعجبد في انغيبة ػٍ االيزؾبَ -ة

 ٔانقؾخ إعشاءاد انغاليخ -ط

 انغؼ ٔانخشٔط ػٍ انُظبو انقفي -د

 إػطبء انذسعبد -ِ

 رغٓى في دساعخ انًبدحانزي ٔبنغبيؼخ انًزٕفشحث انخذيبد -ٔ

 انًؼذاد ٔاألعٓضح انًطهٕثخ .24

 ٔغيشْب(ؽبعٕة؛ثشيغيبد ؛  فزمش نكضيش يٍ االؽيبء انالصيخ نهًبدح)اعٓضحرفي انكهيخ ؽغت االفٕل ػهًب ثبَّ  يخزجشاد انؾبعٕة رغٓيض 

 

 

 انًشاعغ .25

 

 
 ػهٗ يمبالد  ؽذيضخ نٓب ػاللخ ثبعزخذايبد انؾبعٕة في انزؼهيى.ثشيغيبد يغبَيخ ٔ ػهٗ ثؾكم يغزًش ٔانؾقٕل االَزشَذانشعٕع إنٗ  .1
 األسدٌ . –ػًبٌ  ٔيب ثؼذْب، انؾبعٕة ٔانجشيغيبد انغبْضح ، داس ٔائم نهُؾش ٔانزٕصيغ ، انطجؼخ انغبثؼخ :انضػجي ، يؾًذ ثالل ٔآخشٌٔ .2

 انًًهكخ انؼشثيخ انغؼٕديخ. -ي في انزؼهيى، انشيبك. يكزجخ رشثيخ انغذ، انشيبك اعزخذاو انؾبعت اآلن 2002انًٕعٗ، ػجذ هللا ثٍ ػجذ انؼضيض،  .3

 يؼهٕيبد إمبفيخ .26

 

 راد ػاللخ ثبنًبدح انذساعيخ ربري يٍ لجم انطهجخ يؼهٕيبد امبفيخٔيُبفؾخ  ثشيغيبد عبْضح اخشٖ امبفخ نًب ركش ٔرؼهًٓب انًغبل يفزٕػ نمجٕل

 نذيٓى رغبػذ في رؾميك اْذاف انًبدح
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----/ انمغى: يمشس نغُخ انخطخ------------------بسيخ: انز - ------------------------انزٕليغ:  ----------------ال يٕعذ---اعى يُغك انًبدح: 

 --------------------------------- انزٕليغ ---------- -----------

 -------------- ------------------- انزٕليغ -------------------------سئيظ انمغى: 

 --------------------------------- انزٕليغ -------------------------انكهيخ:  يمشس نغُخ انخطخ/

 ----------------------------انزٕليغ -------------------------------------------انؼًيذ: 

 :َغخخ إنٗ

 مغىانسئيظ 

 انؼًيذ ننًبٌ انغٕدحيغبػذ 

 انًبدحيهف 


