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 دواو سصًٍ أشكبل انحضىس انًزبحخ .5

 انشاثؼخ انضُخ انذساصُخ  / وانضبٍَانفظم االول  انفظم / انضُخ .6

 صبػخ 181حىانٍ  )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذساصُخ  .7

 8/4/2118 ربسَخ إػذاد هزا انىطف  .8

 : أهذاف انًمشس-9
  .نظريا وتطبيقيا وعملياوطرق التعامل معها التخرج  المشروعاكتساب الطالب لمفهوم  - أ

 .من خالل اعداد بحث خاص بمشروعه المتعلقة بهاالنظرية والعالقات المشروع توضيح مفهوم  - ب

  اعداد المخططات الهندسية والتصميمية للمشروع الخاص به.  -ج     
 اكتساب الطالب خبرة في اعداد نموذج مصغر على وفق مقياس مناسب من حيث الحجم. .  -د     
 التطبيقيةبانواعها واجراء مختلف العمليات  مواد والخاماترة في التعامل مع الإعطاء الطالب خب -ه     

 واقعيا. تنفيذ المشروع عملية من خالل  ليهاع         

 لبرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة ا

دراسة العبارات والجمل الرياضية والمجموعات وعملياتها والعالقات والدوال والمصفوفات لتهيئة الطالب 

للتعامل مع العمليات الرياضية مستقبال بشكل منطقي رياضي صحيح وتدريبه على العمليات على المصفوفات 

 . والمعادالت الخطية وطرق العد 



      

       
 
 

 

 يخشعبد انزؼهى وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .9

 انًؼشفخ وانفهى  -أ
 انزؼبيم يؼهب.انًشبسَغ وكُفُخ فٍ رًُُز وانخجشح انمذسح وانًهبسح  اكزضبة -

 .ثٍُ انًشبَغ انزًُُز ثٍُ انؼاللبد لذسح اكزضبة  -

 .ؼبيم يغ انًشبسَغ َظشَب وػًهُبزان -

 كم انًجبديء انزظًًُُخ.  أصزخذاو -

 ششوعانًهبساد انخبطخ ثبنً  -ة 

 . ثشكههب انُهبئٍػهً يضزىي سصى انًخططبد عًُؼهب ويٍ صى رمذًَهب انزذسَت – 1ة

 ثحش رخشط.  – 2ة

 خبص. رمشَش يُفشد ثًششوػه ان – 3ة

  -4ة

 ؼهُى وانزؼهى زطشائك ان     

 

  .نهًخططبد  االخزجبساد انُىيُخ انًضزًشح -

 انزذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسس .  -

  . نإلفبدح يُهب راد انؼاللخ ثبنزظًُى انذاخهُخ ىالغ االنكزشوَُخ إسشبد انطالة إنً ثؼض انً -

 انزَبساد انًُذاَُخ نًىلغ يششوػه -

 

 

 طشائك انزمُُى      

 

 انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسس.

 انؼًهُخ وانزطجُمُخ. ى األَشطخ رمذَ
 يهبساد انزفكُش -ط

 . انًمشس انًىػذ فٍ ورضهًُهب انىاعجبد أداء ػهً نهؼًم انطبنت لذسح رطىَش  -1ط

 . يبدَب  ػُذ انزُفُز واَغبد انحهىل نهب ػهً اصبس انُزبئظ انًزىلؼخعذٌ رحهُم  انًشكهخ ثشكم  -2ط

 .وانجحش وانزمظٍ ػٍ انزظًُى انذاخهُخ ُبلشخوانً انحىاس ػهً انطبنت لذسح رطىَش  -3ط

 انًشبسَغ رُفُز اصزخذاو انزمُُبد فٍ انطبنت ػهً  لذسح رطىَش   -4ط

 

 



 

 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 نغزة انطبنت انً يىضىع انذسس دوٌ  رطجُمٍ يشرجظ ثىالغ انحُبح انُىيُخ َحى ػهً انًحبضشح إداسح

 .االثزؼبد ػٍ طهت انًىضىع نزكىٌ انًبدح يشَه لبثهه نهفهى وانزحهُم 
 انغًبػُخ وانىاعجبد األَشطخ ثجؼض انطبنت ركهُف. 

 هىاعجبد انُىيُخ واالخزجبساد .ن انذسعخ يٍ َضجخ رخظُض 

 

 طشائك انزمُُى    

 انًضؤونُخ ورحًهه انطبنت زاوانز دنُم انذسس لبػخ فٍ انفبػهخ انًشبسكخ. 

 وانجحىس. انىاعجبد رمذَى فٍ انًحذد ثبنًىػذ االنززاو 
 وانًهبسٌ  انًؼشفٍ وانزحظُم االنززاو ػٍ وانُهبئُخ انفظهُخ االخزجبساد رؼجش . 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخظٍ (. -د 

 انزمُُخ. وصبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذسح ُخرًُ  -1د

 اإلَزشَذ. يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذسح رًُُخ  -2د

 انًزؼذدح. انىصبئم يغ انزؼبيم ػهً انطبنت لذسح رًُُخ  -3د

 .وانًُبلشخ انحىاس ػهً انطبنت لذسح رطىَش    -4د



 ثُُخ انًمشس .11

 انضبػبد األصجىع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
ىحذح / انًضبق اصى ان

 أو انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

 8 االول

توضيح لمفهوم المشروع 
وما يتعلق به من كافة 

 المجاالت 

البحث عن المشاريع  
 المنفردة 

 َظشٌ 
اصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 8 انضبٍَ

مناقشة المشاريع 
المقترحة من قبل كل 

 طالب وتحديد المشروع 

حول المحاورات 
واسباب المشروع 

 االختيار

 َظشٌ

 ورطجُمٍ 
خبطخ حىل 

انًششوع 

 انًمزشػ 

 8 انضبنش
اعطاء مدة اسبوعين 

 لتقديم المقترح 

حول المحاورات 
 المشروع

أصئهخ ػبيخ  انزطجُمٍ

 ويُبلشخ 

انشاثغ 

 وانخبيش
8 

اعطاء مدة اسبوعين 
 لتقديم المقترح

حول المحاورات 
 المشروع

انًُبلشخ 

انُظشٌ 

وكُفُخ 

 انزطجُك. 

ايزحبٌ 

نهًمزشػ 

انزظًًٍُ 

 انًمذو  

انضبدس 

 وانضبثغ 
8 

يُبلشخ ػذد يؼٍُ يٍ 

 يمزشػ كم طبنت  
مناقشة المفردات 

 التصميمية 

انًُبلشخ 

انُظشٌ 

وكُفُخ 

 انزطجُك.

ايزحبٌ 

نهًمزشػ 

انزظًًٍُ 

 انًمذو  

 8 انضبيٍ
يُبلشخ ػذد يؼٍُ يٍ 

 يمزشػ كم طبنت  
مناقشة المفردات 

 التصميمية 
اصئهخ ػبيخ و   َظشٌ

 يُبلشخ

 8 انزبصغ
رُفُز يخططبد 

انًحذداد االفمُخ 

 وانؼًىَخ

التوجهات الفكرية لكل 
مشروع وتحديد الجهة 

 المستفيدة

 ػًهٍ
يُبلشخ خبطخ 

 نكم يخطظ

  8 انؼبشش
التوجهات الفكرية لكل 
مشروع وتحديد الجهة 

 المستفيدة 

, َظشٌ 

 ػًهٍ

اصئهخ ػبيخ 

حىل 

 يشبسَؼهى 

 اعطاء المالحظات   تخطيط المناظير  8 شانحبدٌ ػش
 انىاعجبد َظشٌ 

 انغًبػُخ
انضبٍَ ػشش 

انضبنش ػشش 

 انشاثغ ػشش
 اعطاء المالحظات   تنفيذ النماذج  8

 َظشٌ 
 انىاعجبد

 انغًبػُخ

 رمذَى انًشبسَغ  8 انخبيش ػشش
اصئهخ يُفشدح حىنخ 

 حىل كم يششوع 

 َظشٌ 

 انُهبئٍايزحبٌ 



 

 خ انجُُخ انزحزُ .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :
 كزت انًمشس 
 اخشي  

 المصادر متنوعة وذات منحى تخصصي  (0)

  خيزطهجبد خبط
حيتاج الطلبة اىل اجلانب التطبيقي الفعلي يف تنفيذ احد املشاريع ذات االمهية  

 العامة 

انخذيبد االعزًبػُخ ) ورشًم ػهً صجُم 

انًضبل يحبضشاد انضُىف وانزذسَت 

 انًُذاَُخ ( انًهٍُ وانذساصبد 
 .ومشاريع حبوث التخرجيف الشركات والدوائر ذات العالقة  العملي التطبيق

 

 انمجىل  .13

 ال رىعذ انًزطهجبد انضبثمخ

 31 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 41 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 

11.  


