تؼهًٛبد ٔيؼبٛٚز االػتًبد انخبص
نتخظظبد ثزَبيح اٜداة ٔانؼهٕو االختًبػٛخ أالَضبَٛخ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

انهغخ انؼزثٛخ ٔآداثٓب
انًكتجبد ٔانًؼهٕيبد
اندغزافٛب
انؼًم االختًبػٙ
ػهى االختًبع
اٜثبر
االَحزاف ٔاندزًٚخ
انفهضفخ
ػهى االختًبع ٔانخذيخ االختًبػٛخ
انتبرٚخ
ػهٕو صٛبصٛخ
دراصبد انتًُٛخ
طٛبَخ انًظبدر انتزاثٛخ ٔادارتٓب
االَثزٔثٕنٕخٛب

1

تؼهًٛبد ٔيؼبٛٚز االػتًبد انخبص نتخظظبد ثزَبيح اٜداة ٔانؼهٕو االختبيؼٛخ ٔاالَضبَٛخ
طبدر ثًٕخت انفمزت( ٍٛأ) ٔ(ن) يٍ انًبدح ()7
نمبٌَٕ ْٛئخ اػتًبد يؤصضبد انتؼهٛى انؼبن ٙرلى ( )21نضُخ ٔ 2117تؼذٚالتّ.
أٔالً :انهغةةةخ انؼزثٛةةةخ ٔآداثٓةةةبٚ :كةةةٌٕ انحةةةذ اادَةةةٗ نؼةةةذد انضةةةبػبد انًؼتًةةةذح نهخ ةةةخ انذراصةةةٛخ نُٛةةةم درخةةةخ
انجكبنٕرٕٚس ف ٙانتخظض ( )132صبػخ يؼتًذح ػهٗ انُحٕ اٜت:ٙ
أ .انًدبالد انُظزٚخ ااصبصٛخ اإلخجبرٚخ:
انحذ اادَٗ
انًدبل انًؼزفٙ
نهضبػبد انًؼتًذح
انذراصةبد انهغٕٚةةخ ٔانُحٕٚةةخ :انُؽووٕ ٔانصووه
األصٕاخ ٔانهٍاَٛاخ انؽكٚصح

انهغووح انؼهتٛووح ٔانًؼعًٛووح ػهووى

21

انذراصبد اادثٛخ :األقب انعاْهٔ ٙاإلٌومي ٙصصوكن اإلٌومو ٔاأليوٕ٘ األقب
انؼثاٌووؤ ٙاألَكنٍووو ٙاألقب انفووواعًٔ ٙاألٚوووٕتٔ ٙانًًهوووٕؤ ٙانؼصًووواَ ٙاألقب
انؽكٚس ٔانًؼاصه األقب انًمانٌ صلكًٚا ٔؼكٚصا

27

انذراصبد انُمذٚخ ٔانجالغٛخ :انُمك األقت ٙانمكٚى ٔانثمغح انؼهتٛح صٔذرضًٍ انثٛاٌ
انمهآَٔ ٙانُثٕ٘ انُمك األقت ٙانؽكٚس

9

انذراصةةبد انًشةةتز:خ :انؼووهٔ( صيٌٕووٛمٗ اناووؼه انؼهتوو ٙانًصوواقن األقتٛووح
ٔانهغٕٚح صانًكرثح انؼهتٛح يُٓط انثؽس ف ٙاألقب ٔانهغح.

9

ب .انًدبالد انًضبَذح:
انحذ اادَٗ
انًدبل انًؼزفٙ
نهضبػبد انًؼتًذح
6
انرانٚؿ انمكٚى ٔانرانٚؿ انؽكٚس ٔانفهٍفح اإلٌميٛح
ج .انًؼبخى ٔانًٕصٕػبد ٔانًظبدر ااخزٖٚ :عة ذٕفٛه انؼكق انكاف ٙيٍ انًؼاظى يصم نٍاٌ انؼهب
التٍ يُظٕن ٔانمايٕي انًؽٛظ نهفٛهٔو أتاق٘ ٔذاض انؼهٔي نهىتٛك٘ ٔانًؼعى انٌٕٛظ نًعًغ انهغح انؼهتٛح/
انماْهج ٔانًٌٕٕػاخ انؼايح ٔانًرفصصح يصم قائهج انًؼان اإلٌميٛح ٔقائهج يؼان انثٍراَٙ
ٔانًٌٕٕػح انؼهتٛح ٔانًهاظغ انمويح نهرفصص يصم قٔأ ٍٚيٍ اناؼه انؼهت ٙانمكٚى ٔانؽكٚس تانهغح
انؼهتٛح ٔتانهغاخ األظُثٛح.
د .انًختجزادٚ :دت تٕفٛز يختجز ٚحتٕ٘ ػهٗ :أظٓىج ػه( أفمو فٛك / ٕٚأفمو ػاقٚح ظٓاو ػه(
صٔ Data Showذٍعٛمخ نغٕٚح ٔأقتٛح ذرؼهك تًٕاق انفغح انكناٌٛح تاإلضافح ئنٗ أظٓىج انرٍعٛم
انمويح ٔاألشاز انضهٔن٘.
ْـ .انًزافك انخبطخ :ذٕفٛه يهافك ذكنٚثٛح نهرفصصاخ لاخ انغثٛؼح انرغثٛمٛح.
 يُركٖ انُااعاخ األقتٛح. -يٍهغ نإلنماء ٔانفغاتح ٔانرًصٛم.

ثبَٛةةبً :انًكتجةةبد ٔانًؼهٕيةةبدٚ :كةةٌٕ انحةةذ اادَةةٗ نؼةةذد انضةةبػبد انًؼتًةةذح نهخ ةةخ انذراصةةٛخ نُٛةةم درخةةخ
انجكبنٕرٕٚس ف ٙانتخظض ( )132صبػخ يؼتًذح ػهٗ انُحٕ اٜت:ٙانًدبالد انُظزٚخ ااصبصٛخ اإلخجبرٚخ:
انحذ اادَٗ
انًدبل انًؼزفٙ
نهضبػبد انًؼتًذح
9
ئقانج انًكرثاخ ٔيهاوى انًؼهٕياخ
2

15
12
30
6

يصاقن انًؼهٕياخ ٔذًُٛرٓا ٔذُظًٓٛا ٔيؼانعرٓا فُٛا
ـكياخ انًؼهٕياخ ٔذٍٕٚمٓا
ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ٔانؽٌٕثح ٔانًكرثاخ االنكرهَٔٛح َٔظى ٔشثكاخ انًؼهٕياخ
ذكنٚة ػًهٙ
ًٚكٍ نهمٍى اضافح يعال يؼهف ٙاـرٛان٘ ذكٌٕ ٌاػاذّ ص 9وؽك أػهٗ.
أ .انًةةٕاد انؼًهٛةةخ :ذغغوو ٙيعوواالخ انًمووهناخ انكناٌووٛح انُظهٚووح صيصووال :ػُووك ذووكن ًٚيمووهن افٓهٌووح
ٚغغ ٙانًمهن انعٕاَة انُظهٚح ٔانرغثٛماخ انؼًهٛح .
ض .انتذرٚت انؼًه:ٙ
 ٚعة أٌ ال ٚمم انركنٚة انؼًه ٙػٍ صٌ 6اػاخ يؼرًكج ف ٙيكرثح يُظًح ٔيؽٌٕثح. ٚعة اٌ ال ٚمم يعًٕع يمرُٛاخ انًكرثح انرٚ ٙورى فٓٛوا انروكنٚة انؼًهو ٙػوٍ ص50,000ياقج يكرثٛح.
ق .انًختجزادٚ :عة ذٕفٛه انًفرثهاخ اٜذٛح:
 يفرثه انركنٚة انؼًهٚٔ ٙاًم ص 20يؽغح ؼإٌتٛح ػهٗ األلم نهركنٚة ػهٗ أػًال انؽٌٕثحفوو ٙانًكرثوواخ ٔيهاوووى انًؼهٕيوواخ ٔانثؽووس تاالذصووال انًثاشووه صٔ (onlineاٌوورفكاو لٕاػووك
انثٛاَاخ ٔشثكح االَرهَد.
 يفرثه ذكنٚة ػًه ٙصيصاقن انًؼهٕياخ ٔٚؽرٕ٘ ػهٗ يصاقن يؼهٕياخ يفرهفح ٔيرُٕػح فٙيعاالخ ذًُٛح يصاقن انًؼهٕياخ ٔانفٓهٌح ٔانرصُٛف ٔغٛهْا .وًا ٚضى األقٔاخ األٌاٌٛح
انمويح يصم لٕاػك انفٓهٌوح َٔظوى انرصوُٛف انؽكٚصوح ٔانًكواَى ٔغٛهْواٚٔ .عوة أٌ ال ذىٚوك
ٌؼح ْما انًفرثه ػٍ ص 25عانثاً.
ْـ .انتدٓٛزاد ٔاادٔاد ٔانٕصبئم انتؼهًٛٛخ:
ٚعة ذٕفٛه انرعٓٛىاخ ٔاألقٔاخ ٔانٌٕائم انرؼهًٛٛح اٜذٛح
ظٓاو ؼإٌب ؼكٚس يوهذثظ يوغ شوثكح االَرهَود ٔعاتؼوح ص Printerنكوم ػضوٕ ْ ٛوح
ذكن ًٚف ٙانمٍى.
ظٓاو ػه( ص Data Showنًفرثه انركنٚة انؼًه ٙصانؽإٌب .
ـغووظ ذصووُٛف َظوواو قٚووٕ٘ انؼاووه٘ صٍَ 20ووفح ؼكٚصووح تانهغووح انؼهتٛووح ٔصٍَ 10ووؿ
ؼكٚصوووح تانهغوووح االَعهٛىٚوووحًٚٔ .كوووٍ اٌووورثكالص %50يوووٍ انٍُوووؿ االَعهٛىٚوووح انًغثٕػوووح
تاالشرهان انفؼه ٙتُظاو ق ٕ٘ٚيٍ ـمل االَرهَد.
ـغح ذصُٛف َظاو يكرثح انكَٕعهي تؽٛس ٚرى ذٕفٛه صٍَ 3ؿ ػهٗ األلم ألؼكز عثؼح.
لٕائى نؤٔي انًٕضٕػاخ ٔانًكاَى:
 صٍَ 15فح يٍ لائًح نؤٔي يٕضٕػاخ ػهتٛح ؼكٚصح يؼرًكج ف ٙانًكرثاخ. صٍَ 5ؿ يٍ لائًح نؤٔي انًٕضٕػاخ ص Searsتانهغح االَعهٛىٚح ألؼكز عثؼح. صٍَ 3ؿ ػهٗ األلم يٍ لائًح نؤٔي يٕضٕػاخ يكرثح انكَٕعهي ألؼكز عثؼح. ص 5يكاَى تانهغح انؼهتٛح أٔ يرؼكقج انهغاخ ألؼكز انغثؼواخ صٔنلٛوح أٔ انكرهَٔٛوح ػهوٗ أٌ ٚكوٌٕانًكُى انؼهت ٙانًٌٕغ يرؼكق انهغاخ صػهت/ٙاَعهٛى٘/فهٍَٔ ٙاؼكا يُٓا.
 صٍَ 5ؿ يٍ لٕاػك انفٓهٌح األَعهٕأيهٚكٛح ص AACR IIانغثؼح انصاَٛح تانهغح انؼهتٛح ٔصٍَ 5ؿأـهٖ تانهغح االَعهٛىٚح ألؼكز انغثؼاخ.
 ذمرُ ٙانعايؼح يا ْٕ يرٕفه يٍ ْمِ األقٔاخ األٌاٌٛح ػهٗ األلهاص انًرهاصوح ص CD-ROMأٔذارهن تٓا انكرهَٔٛاً.
ثبنثبً :اندغزافٛبٚ :كٌٕ انحذ اادَٗ نؼذد انضبػبد انًؼتًذح نهخ خ انذراصٛخ نُٛم درخخ انجكةبنٕرٕٚس فةٙ
انتخظض ( )132صبػخ يؼتًذح ػهٗ انُحٕ اٜت:ٙ
د .انًدبالد انُظزٚخ ااصبصٛخ اإلخجبرٚخ:
انحذ اادَٗ
نهضبػبد
انًدبل انًؼزفٙ
انًؼتًذح
3

اندغزافٛب ان جٛؼٛخ :أشكال ٌغػ األن( يُاؾ ذهتح َثاخ ت ٛح أناض ٙظافح

15

اندغزافٛةةةب انجشةةةزٚخ :انٍوووكاٌ الرصووواقٚح ٌٛاٌوووٛح اظرًاػٛوووح ـوووكياخ ذوووهٔٚػ
ٌٔٛاؼح انؼًهاٌ

18

اندغزافٛةةب انت جٛمٛةةخ ٔانؼاللةةبد انًكبَٛةةخ :ذؽهٛووم األناضوو ٙأـغووان تٛ ٛووح َظهٚووح
انًٕلغ ذفغٛظ ئلهٔ ًٙٛؼضه٘ انُمم ٔعهق انًٕاصمخ.

15

يٓبراد ف ٙلزاءح ٔتظًٛى ٔتحهٛم انخزائط ٔانظٕر اندٕٚخ ٔانًزئٛبد انفضبئٛخ
ٔانخزائط انزلًٛخ :انفهائظ ٔانصٕن انعٕٚح االٌراؼان ػٍ تؼك َظى انًؼهٕيواخ
انعغهافٛح َظاو انرٕلٛغ انؼانً ٙانفهائظ انهلًٛح

15

ز .انًدبالد انًضبَذح:
انحذ اادَٗ
نهضبػبد انًؼتًذح

انًدبل انًؼزفٙ

يٓبراد يؼبندخ ٔتحهٛم ٔتفضٛز انجٛبَبد اندغزافٛخ ٔاصةتخذاو انحبصةٕة فة ٙاندغزافٛةب:
ئؼصاء ٔصف ٙئؼصاء ذؽهٛه ٙاٌرفكاو انؽإٌب فو ٙانعغهافٛوا يُواْط تؽوس فهٍوفح
9
ٔذانٚؿ ػهى انعغهافٛا
ج .انًؼبخى ٔانًٕصٕػبد ٔانًدالد ٔانذٔرٚبد ٔانًظبدر ااخزٖٚ :عة ذٕفٛه انؼكق انكاف ٙيٍ
انًؼاظى يصم يؼعى انًصغهؽاخ انعغهافٛح ٔانكٔنٚاخ يصمProgress in Human Geography :
.Progress in Physical Geography
د .انًختجزاد ٔااخٓزحٚ :دت تٕفٛز اٜت:ٙ
ص 1يفرثه ؼإٌب ذؼهٚ ًٙٛؽرٕ٘ ػهٗ:
أظٓىج ؼإٌب ؼكٚصح ص P4ػكق ص 30ظٓاو وؽك أقَٗ.
.1
ظٓاو ػه(  Data Showػكق ص. 2
.2
شاشح ػه( ػكق ص. 2
.3
عاتؼح نٛىن يهَٕح . A4
.4
ظٓاو ؼإٌب يؽًٕل ػكق ص. 2
.5
تهيعٛاخ ؼإٌب  Soft Wareـاصح تـ:
.6
  GISيصم.Map Info, Arc GIS, Geomedia, Micro Station : ذؽهٛم صٕن فضائٛح يصم.ERDAS, ENVI, ER Mapper : انرؽهٛم اإلؼصائ ٙيصم.SPSS :ص 2يفرثه وانذٕغهافٚ ٙؽرٕ٘ ػهٗ:
أظٓىج ذؽهٛم صٕن ظٕٚح .Mirror Stereoscope
.1
ظٓاو ناٌى  Plotterتؽعى ٍٚأ٘ .A0
.2
ظٓاو ياٌػ ضٕئ Scanner ٙتؽعى ٍٚأ٘ .A0
.3
ظٓاو ياٌػ ضٕئ Scanner ٙتؽعى ٍٚأ٘ .A3
.4
عأنح نٌى يض ٛح.
.5
عأنح نٌى ُْكٌ.ٙ
.6
أقٔاخ نٌى ـهائظ.
.7
ظٓاو لٛاي يٍاؼاخ ـهائظ نلً.Planimeter ٙ
.8
أظٓىج  GPSػكق ص 10ػهٗ االلم.
.9
 .10ظٓاو ذهفىٌٕٚ
ظٓاو فٛك.ٕٚ
.11
تٕصهح.
.12
 .13وهج أنضٛح.
 .14ـهائظ ؼائغٛح.
4

.15

ـهائظ ؼائغٛح نهًًهكح تًمٛاي نٌى  ٔ 50000 : 1تًمٛاي نٌى 100000 : 1

ص 3لاػح صفٛح تٍؼح ص 60يمؼك يعٓىج تعٓاو ػه( ٔ Data Showشاشح ػه(.
ِ .انفُٔ ٌٕٛيشزفٕ انًختجزادٚ :دت تٕفز:
 -1فُ ٙؼإٌب ػكق ص. 1 -2فُ ٙـهائظ َٔظى انًؼهٕياخ انعغهافٛح ػكق ص. 1راثؼبً :انؼًم االختًبػٚ :ٙكٌٕ انؽك األقَٗ نؼكق انٍاػاخ انًؼرًكج نهفغح انكناٌٛح نُٛم قنظح انثكانٕنٕٚي فٙ
انرفصص صٌ 132اػح يؼرًكج َظهٚح ػهٗ انُؽٕ اٜذ:ٙ
أ .انًدبالد انُظزٚخ ااصبصٛخ اإلخجبرٚخ:
انحذ اادَٗ
انًدبل انًؼزفٙ
نهضبػبد انًؼتًذح
يؼبرف أصبصٛخ :يمكيح ف ٙانفكيح االظرًاػٛح انًًانٌح انؼايح ف ٙانفكيح
12
االظرًاػٛح ياهٔع تؽس ٔوٚاناخ يٛكاَٛح
خذيخ انفزد :أٌاٌٛاخ انًًانٌح ف ٙـكيح انفهق ػًهٛاخ ٔيٓاناخ انًًانٌح فٙ
9
ـكيح انفهق ًَالض َٔظهٚاخ ف ٙيًانٌح ـكيح انفهق.
خذيخ اندًبػخ :أٌاٌٛاخ انًًانٌح ف ٙـكيح انعًاػح ػًهٛاخ ٔيٓاناخ انًًانٌح
9
ف ٙـكيح انعًاػح ًَالض َٔظهٚاخ ف ٙيًانٌح ـكيح انعًاػح
تُظٛى انًدتًغ :أٌاٌٛاخ انًًانٌح ف ٙذُظٛى انًعرًغ ػًهٛاخ ٔ يٓاناخ انًًانٌح
9
ف ٙذُظٛى انًعرًغ ًَالض َٔظهٚاخ ف ٙيًانٌح ذُظٛى انًعرًغ
انتخ ٛط االختًبػَ :ٙصٕص ف ٙانرفغٛظ االظرًاػ ٙتانهغح االَعهٛىٚح ئقانج
9
انًإٌٍاخ االظرًاػٛح يُاْط انثؽس ف ٙانفكيح االظرًاػٛح
يدبالد انخذيخ االختًبػٛخ :انفكيح االظرًاػٛح ف ٙانًعال انرؼهٔ ًٙٛنػاٚح اناثاب
12
انفكيح االظرًاػٛح ف ٙانًعال انغثٔ ٙنػاٚح انًؼال ٍٛانفكيح االظرًاػٛح ف ٙيعال
انكفاع االظرًاػ ٙانفكيح االظرًاػٛح ف ٙيعال نػاٚح انًٍُ.ٍٛ
ة .انتذرٚت انًٛذاَٗ ٔٚمضى انٗ:
 .1انتذرٚت انًٛذاَ:)1(ٙ
ٚعة ذكنٚة انغمب ػهٗ ذغثٛك انًؼان انُظهٚح نهرفصوص تًعواالخ انًًانٌوح انًٛكاَٛوح ػهوٗ أٌ
ٚوورى ذكنٚثووّ تاؼووك يعوواالخ انفكيووح االظرًاػٛووح ـوومل ػًهٛووح ئػووكاقِ انًُٓوؤ ٙتٕالووغ صٌ 21وواػح وؽووك
ألصووٗ أٌووثٕػٛح يووكان فصووه ٍٛقناٌووٍٚ ٍٛٛووعهّ انغانووة تؼووك اظرٛوواو انغووهق األٌاٌووٛح فوو ٙانفكيووح
االظرًاػٛح
 .2انتذرٚت انًٛذاَ)2(ٙ
ٍٚركًم ذكنٚة انغمب ػهٗ ذغثٛك انًؼان انُظهٚح نهرفصص تًعاالخ انًًانٌح انًٛكاَٛح ػهٗ أٌ
ٚرى ذكنٚثّ تأؼك انًعاالخ انًُٓٛح نهفكيح االظرًاػٛح ػهٗ أٌ ٚفرهف ػٍ انًعال انم٘ ذكنب ػه ّٛـمل
انركنٚة انًٛكاَ ٙص 1ـمل ػًهٛح ئػكاقِ انًُٓٔ ٙتٕالغ صٌ 21اػح وؽك ألصٗ أٌثٕػٛح ػهٗ يكان
فصه ٍٛقناٌٍٚ ٍٛٛعهّ انغانة تؼك اظرٛاو ذكنٚة يٛكاَ ٙص1
 .3انزٚبراد انًٛذاَٛخ:
ٚعوو ة أٌ ٚمووٕو انغانووة تىٚوواناخ يٛكاَٛووح نًإٌٍوواخ يُٓٛووح ذؼثووه ػووٍ يعوواالخ انفكيووح االظرًاػٛووح
صاألؼكاز انًصاَغ انًكاني قٔن انًٍُ ٍٛاألٚرواو ......انوؿ تٕالوغ صٌ 3واػاخ أٌوثٕػٛاً ٔٚوكني
انًٍاق َظهٚاً ٔػًهٛاً ػهٗ أٌ ُٚعى انغانة ص 3وٚاناخ ف ٙانفصوم انكناٌو ٙيوغ وراتوح ذمهٚوه يفصوم
ػٍ ْمِ انىٚاناخ انًٛكاَٛح.
 .4يشزٔع ثحث ٙنهتخزج:
ٚعة أٌ ٚركنب انغمب ػهٗ ذُفٛم انثؽٕز االظرًاػٛح ٔاٌرفكاو يٓاناخ ذصوًٛى أقٔاخ ظًوغ انثٛاَواخ
ٔظًغ انثٛاَاخ ٔذفهٚغٓا ٔذؽهٛهٓا ٔ وراتح ذمهٚه انثؽس ٔانُظهٚاخ انؼهًٛح ٔانًُٓط انؼهً . ٙيوٍ ـومل
قناٌح ٔذمكٚه اؼرٛاظاخ ٌكاٌ انًعرًغ يٍ انف اخ انًفرهفح تٕالغ صٌ 3اػاخ أٌثٕػٛح
5

 يؼضكز إػذاد انمبدح ٚ :عة أٌ ٚعرواو انغانوة يؼٍوكه ٚروكنب ـمنوّ ػهوٗ انًٓواناخ انًفرهفوحإلػكاق انماقج ف ٙانفكيح االظرًاػٛح ُٔٚعى ْما انًؼٍكه تؼك ئذًاو انغانة نهًٍرٕٖ انصانس أ٘
أٌ ْما انعاَة انؼًهٕٚ ٙاوٖ انًٍرٕٖ انهاتغ ٔٚإقٖ ـمل فرهج انصٛف ٔيكذّ يٍ أٌوثٕع ئنوٗ
ػاهج أٚاو ؼٍة نٕائػ َٔظاو انؼًم تانكهٛح .
 يؼًةم يٓةةبراد ٚ :عووة ذووٕفٛه يؼًوم يٓوواناخ ٚؽرووٕٖ ػهووٗ أظٓوىج ػووه( أفوومو فٛووك /ٕٚأفووموػاقٚح ظٓاو ػه( صٔ Data Showذٍعٛمخ نهىٚاناخ انًٛكاَٛح ئضافح ئنٗ ذغثٛماخ يُٓٛح
ذرؼهك تًٕاق انفغح انكناٌٛح وانًٕالف ٔانرمانٚه ف ٙانؼًم يغ انعًاػاخ ٔٔضوغ ٔذصوًٛى ٔذُفٛوم
ٔذمٕٚى انثهايط ئضوافح ئنوٗ ذغثٛمواخ ػًهٛوح ػهوٗ انكناٌوح ٔانراوفٛص ٔٔضوغ ـغوح انؼومض فوٙ
ـكيووح انفووهق تاإلضووافح ئنووٗ أظٓووىج انرٍووعٛم انمويووح صوووايٛها ػاقٚووح ٔوووايٛها فٛووكٔ ٕٚاألشوواز
انضهٔن٘ .
خبيضبً :ػهى االختًبعٚ :كٌٕ انؽك األقَٗ نؼكق انٍاػاخ انًؼرًكج نهفغح انكناٌٛح نُٛم قنظح انثكانٕنٕٚي فٙ
انرفصص صٌ 132اػح يؼرًكج يٕوػح ػهٗ انُؽٕ اٜذ:ٙ
أ .انًدبالد انُظزٚخ ااصبصٛخ:
انًدبل انًؼزفٙ
يدبل انُظزٚبد ٔ انًُبْح :انُظهٚاخ االظرًاػٛح انكمٌٛكٛح انُظهٚاخ
االظرًاػٛح انًؼاصهج يُاْط انثؽس ف ٙػهى االظرًاع ذصًٛى ٔ ذُفٛم انثؽٕز
االظرًاػٛح اإلؼصاء االظرًاػ ٙذانٚؿ انفكه االظرًاػٙ
يدبل انتغٛٛز ٔ انتًُٛخ :انرغٛه االظرًاػ ٙانرًُٛح ٔانرؽكٚس انًعرًؼاخ انهٚفٛح
ٔانؽضهٚح
يدبل انؼبئهخ ٔ انًدتًغ :ػهى اظرًاع انؼائه ٙانًهأج ٔانًعرًغ َصٕص
اظرًاػٛح ف ٙانهغح االَعهٛىٚح).(reading in sociology
يدبل انًشكالد االختًبػٛخ :انًاكمخ االظرًاػٛح ػهى انعهًٚح انؼُف
انًعرًؼ.ٙ
يدبل انتُظًٛبد االختًبػٛخ :انثُاء ٔانُظى ػهى االظرًاع انصُاػ ٙانعًاػاخ
االظرًاػٛح ػهى انُفً االظرًاػٙ
يدبل انًدتًؼبد انًؼبطزح :يكـم انٗ ػهى االظرًاع انًعرًغ االنقَٙ
انًؼاصه انًعرًغ انؼهت ٙانًؼاصه

انحذ اادَٗ
نهضبػبد انًؼتًذح
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** ذُفم ياقج تظًٛى ٔ تُفٛذ انجحٕث االختًبػٛخ يٍ ـمل قناٌح يٛكاَٛح يغ اشوها يوكني انًواقج
الـرٛان ظاْهج أ ياكهح اظرًاػٛح نكناٌرٓا يٛكاَٛا تًا ٍُٚعى يغ ياقج يُاْط انثؽس.2+ 1
** ذٕفٛه اقٔاخ ػه(  data showنؼه( ياانٚغ انرفهض انُاذعح ػٍ انكناٌوح انًٛكاَٛوح نغهثوح
يوواقج تظةةًٛى ٔ تُفٛةةذ انجحةةٕث االختًبػٛةةخ ٔنؼووه( يووٕاق ذكنٍٚووٛح يووٍ لثووم أػضوواء ْ ٛووح انرووكنًٚ
نهغهثح.
** ذٕفٛه يفرثه ـاص يغ ػكق يٍ اظٓىج انؽإٌب يٍ أظم يٍاػكج انغهثح ػهٗ ذفهٚغ ٔ اٌرفهاض
انًؼغٛاخ انهلًٛح يٍ قناٌاذٓى انًٛكاَٛح ٔيٍ اظم ذكنٚة انغهثح ف ٙياقج االؼصاء االظرًاػ.ٙ
صبدصبً :اٜثبرٚ :كٌٕ انؽك األقَٗ نؼكق انٍاػاخ انًؼرًكج نهفغح انكناٌٛح نُٛم قنظح انثكانٕنٕٚي
ف ٙانرفصص صٌ 132اػح يؼرًكج ؼكاً أقَٗ ػهٗ انُؽٕ اٜذ: ٙ
أ .انًدبالد انُظزٚخ ااصبصٛخ :
انًدبل انًؼزفٙ
 .1آثبر انؼظٕر انمذًٚخ  :آشان ػصٕن يا لثم انرانٚؿ آشان األنقٌ ف ٙانؼصٕن
انثهَٔىٚح ٔانؽكٚكٚح آشان يصه انمكًٚح آشان انؼهاق انمكًٚح َمَٕ ٌايٛح شًانٛح
غهتٛح انفى انمكٚى .
6

انحذ اادَٗ
نهضبػبد انًؼتًذح
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 .2آثبر انؼظٕر انكالصٛكٛخ  :ذانٚؿ ٔآشان انَٕٛاٌ ٔانهٔياٌ آشان األَثاط آشان األنقٌ
ٔفهٍغ ٍٛانكمٌٛكٛح ٔانثٛىَغٛح انفٌُٕ ٔانؼًانج انكمٌٛكٛح انفى انكمٌٛكٙ
ٔانثٛىَغ. ٙ

15

 .3اٜثبر اإلصاليٛخ  :انفٌُٕ ٔانؼًانج اإلٌميٛح آشان األنقٌ ٔفهٍغ ٍٛاإلٌميٛح
َاأج ٔذغٕن انفظ انؼهت ٙانفى اإلٌمي. ٙ
 .4يٕاد أصبصٛخ يتفزلخ  :يكـم انٗ ػهى اٜشان ػهى انًراؼف َصٕص أشهٚح
تاإلَعهٛىٚح

12
9

ة .انًدبالد انًضبَذح:
انحذ اادَٗ
نهضبػبد انًؼتًذح
3

انًدبل انًؼزفٙ
 .1يكـم ئنٗ انٍٛاؼح

3

 .2يكـم ئنٗ انصٛاَح ٔانرهيٛى

ج  .تذرٚت ػًه ٙػهٗ اٜثبر  :تٕالغ ص 8أٌاتٛغ يرصهح تًا ال ٚمم ػٍ صٕٚ 5و ػًم ػهٗ أٌ ٚثكأ
انركنٚة تؼك ئَٓاء انغانة يا ال ٚمم ػٍ صٌ 60اػح يؼرًكج .
 -2ياهٔع انرفهض  :صال ٕٚظك .
صبثؼبً :ػهى اَحزاف ٔخزًٚخ :انحذ اادَٗ نؼذد انضبػبد انًؼتًذح نهخ خ انذراصٛخ َٛم درخخ انثكانٕن ًٚفٙ
ذفصص ػهى اَحزاف ٔخزًٚخ صٌ 132اػح يؼرًكج ػهٗ انُؽٕ اٜذ:ٙ
أ .انًدبالد انُظزٚخ ااصبصٛخ اإلخجبرٚخ:
انحذ اادَٗ نهضبػبد انًؼتًذح

انًدبل انًؼزفٙ
انًعووال انؼوواو انُظووه٘ نهعهًٚووح :يووكـم انووٗ ػهووى انعهًٚووح َظهٚوواخ ػهووى

ص18

انعهًٚووح ػهووى انضووؽاٚا ػهووى انووُفً انعُووائ ٙانًووهأج ٔانعهًٚووح انؼٕنًووح
ٔانعهًٚح.
انًعال انؼاو نألؼكاز  :اَؽها

األؼكاز ػكانح األؼكاز.

انًعال انؼاو انًمانٌ  :ػهى انعهًٚح انًمانٌ َظى انؼكانح انعُائٛوح انًمانَوح

ص6
ص6

.
انًعووال انؼوواو فوو ٙاإلصوومغ  :انرأْٛووم ٔاإلصوومغ انٍٛاٌوواخ االصوومؼٛح

ص12

انًإٌٍاخ انؼماتٛح انمإٌَ ٔانًعرًغ.
انًعال انؼاو ف ٙانرًُٛظ  :أًَاط انعهائى ذصُٛف انًعهي. ٍٛ

ص6

ب .انًدبالد انًضبَذح :
انحذ اادَٗ نهضبػبد انًؼتًذح

انًدبل انًؼزفٙ

ص6

 .1االؼصاء انٕصفٔ ٙانرؽهٛهٙ
7

ص6

 .2يُاْط انثؽس 2+1
( 6صبػبد يؼتًذح)

ج .انًدبل انؼًه( ٙانتذرٚت)

ذكٌٕ يكج انركنٚة شًاَٛح أٌاتٛغ يرصهح تؼك اٌ ٚكًم انغانة صٌ 90واػح يؼرًوكج ػهوٗ األلوم ٔٚكوٌٕ
انغانة يرفهغًا ف ٙئؼكٖ انًإٌٍاخ انًؼرًكج ٔذؽود اشوها

اٌورال يوٍ انمٍوى انًؼُؤ ٙـوانض األنقٌ

ص 6أٌوواتٛغ فوو ٙاؼووكٖ انًإٌٍوواخ انًؼرًووكج ٔٚرووٕنٗ انمٍووى انًؼُوو ٙضووًاٌ ذؽمٛووك انرووكنٚة نألْووكا
انًُإقج يُّ ٔنتظ اػرًاق انركنٚة تكم يًا ٚه :ٙانؽضٕن ٔيكٖ اٌرفاقج انًإٌٍح يٍ انغهثوح ٔذمهٚوه
انغانة ٔذمهٚه انًإٌٍح .
ثبيُةبً :انفهضةفخٚ :كةٌٕ انحةذ اادَةٗ نؼةذد انضةةبػبد انًؼتًةذح نهخ ةخ انذراصةٛخ نُٛةم درخةخ انجكةبنٕرٕٚس فةةٙ
انتخظض ( )132صبػخ يؼتًذح ػهٗ انُحٕ اٜت:ٙ
أ .انًدبالد انُظزٚخ ااصبصٛخ اإلخجبرٚخ:
انحذ اادَٗ
انًدبل انًؼزفٙ
نهضبػبد انًؼتًذح
انفهضفبد ااخُجٛخ :انفهٍفاخ اناهلٛح انفهٍفح انَٕٛاَٛح فهٍفح انؼصٕن انٌٕغٗ ٔػصه
انُٓضح انفهٍفح انؽكٚصح انفهٍفح انًؼاصهج.
انفكز انؼزثٔ ٙاإلصالي :ٙانفهٍفح االٌميٛح ػهى انكمو انرصٕ انفكه انؼهتٙ
ٔاالٌمي ٙانؽكٚس انفكه انؼهتٔ ٙاالٌمي ٙانًؼاصه.
15

15

انفهضفخ انًؼٛبرٚخ :فهٍوفح االـومق انُظهٚوح فهٍوفح االـومق انؼًهٛوح فهٍوفح انفوٍ ٔػوانى
انعًال انفهٍفح انٍٛاٌٛح ٔاالظرًاػٛح انًُغك صاناكهٔ ٙانهٚاضٙ

15

فهضةةفخ انؼهةةى ٔانًؼزفةةخ :فهٍووفح انؼهووٕو انغثٛؼٛووح فهٍووفح انؼهووٕو االظرًاػٛووح ٔاالٍَوواَٛح
االت ٍووورًٕٛنٕظٛا فهٍوووفح انًٛرافٛىٚموووا َصوووٕص فهٍوووفٛح تهغوووح اظُثٛوووح صٚفضوووم أٌ ذكوووٌٕ
تاالَعهٛىٚح

12

ب .انًدبالد انًضبَذح:
انحذ اادَٗ
انًدبل انًؼزفٙ
نهضبػبد انًؼتًذح
ؼٍة يا ٚهاِ
فهضفخ انذ ،ٍٚفهضفخ حمٕق االَضبٌ ،يبر:ش ٔانًبر:ضةٛخ ،فهضةفخ انهغةخ ،فهضةفخ انؼمةم،
انمٍى يُاٌثاً
فتدُشتَ ،ٍٛظٕص فهضفٛخ ثبنهغخ انؼزثٛخ ،انتفكٛز انؼهًْ ،ٙبثزيبس

تبصؼبً :ػهى االختًبع ٔانخذيخ االختًبػٛخٚ :كٌٕ انؽك األقَٗ نؼكق انٍاػاخ انًؼرًكج نهفغح انكناٌٛح نُٛم قنظح
انثكانٕنٕٚي ف ٙانرفصص صٌ 132اػح يؼرًكج َظهٚح ػهٗ انُؽٕ اٜذ:ٙ
أ :انًدبالد انُظزٚخ ااصبصٛخ اإلخجبرٚخ :
انحذ اادَٗ نهضبػبد
انًؼتًذح

انًدبل انًؼزفٙ
يدبل انخذيخ االختًبػٛخ :يثاقئ أٌاٌٛح ذرؼهك تًفٕٓو ٔياْٛح انفكيح االظرًاػٛح
َٔظهٚاذٓا ٔعهلٓا ـكيح انفهق ـكيح انعًاػح ٔذُظٛى انًعرًغ ٔيعاالذٓا انًرؼكقج
انًكنٌٔ ٙانغثٔ ٙانؼًانٔ ٙاناثاب ٔانًٍُٔ ٍٛاألٌه٘ ٔذرضًٍ انًًانٌح انؼايح
ٔانرفغٛظ ٔانرًُٛح االظرًاػٛح ٔيٓاناخ االذصال.
8
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يدبل ػهى االختًبع االختًبػ :ٙيفاْٛى أٌاٌٛح ذرضًٍ يفٕٓو ػهى االظرًاع انؼاو
َٔظهٚاذّ ٔانث ٛح ٔأَظًح انًعرًغ ٔانرغٛه االظرًاػ ٙانًاكمخ االظرًاػٛح ٔفهٔع
ػهى االظرًاع انٍٛأٌ ٙاألٌه٘ ٔانًؼهفٔ ٙانغثٔ ٙيُاْط انثؽس ٔاإلؼصاء
االظرًاػ.ٙ

9

يدبل انتشزٚؼبد االختًبػٛخ ٔانضٛبصٛخ ٔحمٕق اإلَضبٌ :ذرضًٍ يٕاضٛغ أٌاٌٛح فٙ
لإٌَ األؼكاز ٔاألؼٕال انافصٛح ٔانمإٌَ انًكَٙ

9

انًدبل انُفض: ٙذرضًٍ يٕاضٛغ وؼهى انُفً انؼاو ٔػهى انُفً االظرًاػٔ ٙانفكيح
االظرًاػٛح نهمٔ٘ االؼرٛاظاخ انفاصح.
ة :انًدبالد انًضبَذح:

12

انًدبل انًؼزفٙ

انؽك األقَٗ نهٍاػاخ
انًؼرًكج

انًٓبراد انجحثٛخ :ذرضًٍ يُاْط انثؽس ف ٙػهى االظرًاع ٔاإلؼصاء االظرًاػٔ ٙانمٛاي
ٔانرمٕٚى ٔذغثٛمٛاخ انؽإٌب ف ٙانثؽٕز االظرًاػٛح .
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