وزارة التعلمي العايل
جامعة أم القرى
لكية العلوم التطبيقية
قسم الفزيايء

وصف
البرنبمج
العبم

ٚسرٓذف انثشَايح ذأْٛم انطانة انخشٚح نٛكٌٕ ػُصشا فؼال ف ٙكافح انًدالخ
انؼهًٛح ٔانؼًهٛح ٔانثسثٛح .انرأكذ يٍ أٌ انطانة انخشٚح قادسا ػهٗ اسرخذاو
يؼاسفّ ٔقذساذّ انكراتٛح ٔانخطاتٛح ٔانثسثٛح ٔانرُظًٛٛح .إػطاء انطانة فشصح
نرطثٛق يا ذؼهًّ ٔذُفٛز رنك ػهٗ اسض انٕاقغ .إػطاء انطانة فشصح نًًاسسح
ٔذطثٛق أخالقٛاخ انًُٓح ٔانؼًم ضًٍ انفشٚق قثم انرساقّ فؼهٛا تانؼًم.

الفئت
المستهدفت

طانثاخ يقشس يششٔع انرخشج

مدة البرنبمج  01ساػاخ

محبور
البرنبمج

انثشَايح ػثاسج ػٍ دٔسج يركايهح يقسًح ان ٙخًس أقساو نثٛاٌ يفٕٓو انثسث
انؼهً ْٙٔ ٙػثاسج ػٍ
 -0أساسٛاخ انثسث انؼهًٙ
 -2كٛفٛح انثسث ف ٙقٕاػذ انًؼهٕياخ انؼانًٛح
 -3اسرخذاو تشايح انشسٕياخ انؼهًٛح ٔالزصائٛح
 -4اسرخذاو تشَايح  Endnoteف ٙانرٕثٛق انًشخؼٙ
 -5كراتح يقرشذ تسثٙ

برنبمج التهيئت لطبلببث مقرر مشروع التخرج

مقدمت

يششٔع انرخشج ْٕ فكشج يؼُٛح ذٓذف نسم يشكهح زقٛقح ف ٙأ٘ يدال كاٌ يغ
يشاػاج أٌ ذكٌٕ انفكشج خذٚذج ٔأٌ ٚكٌٕ أسهٕب انسم يثركش ٚرثغ رنك ذخطٛط
سهٛى نهقذساخ ٔنهٕقد ٔاندٓذ .كًا ًٚثم يششٔع انرخشج اخرثاسا زقٛقا نهطانة إر
ٚكشف ػٍ قذساخ انطهثح ف ٙذسهٛم انًشاكم ٔاتركاس زهٕل خذٚذج نّ ٔذطثٛق
ػهٗ يا ذى دساسرّ قثم انٕصٕل نًششٔع انرخشج  ,كًا ٚقذو يششٔع انرخشج
ذدشتح فؼهٛح ْايح نهطانة ذكٌٕ يقذيح نهسٛاج انؼًهٛح نّ تؼذ انرخشج إر ٚؼرًذ
انطانة ف ٙػًم انًششٔع ػهٗ إتذاػّ اػرًادا كهٛا.
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الخٓضج:
خٓاص كًثٕٛذش
اذصال اَرشَد
تشخكرٕس

البرمجيبث
المستخدمت

المهبراث
الالزمت
للملتحق
ببرنبمج
التهيئت
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انثشيدٛاخ:
Flash Player
MS powerpoint
MS Excel
Origin
Matlab
Endnote 7
يرصفر اَرشَد

 -0انشغثح ف ٙذطٕٚش ٔذسس ٍٛانًٓاساخ انثسثٛح ٔانرُظًٛٛح
 -2النًاو تًكَٕاخ ٔاسرخذاياخ انساسة النٙ
 -3النًاو تادٔاخ ٔذطثٛقاخ ٔيًٛضاخ اسرخذاو الَرشَد ٔانثشٚذ
النكرشَٔٙ
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األهداف
العبمت

ٚرٕقغ يٍ انطانة تؼذ إذًاو دساسح يسرٕٖ انسقٛثح ٔذُفٛز األَشطح انًقرشزح تٓا
أٌ ٚكٌٕ قادسا ػهٗ:
 -0اكرساب يٓاساخ انكراتح انؼهًٛح
 -2انقذسج ػه ٙذصًٛى يقرشذ تسثٔ ٙفق انًؼاٛٚش ٔانًٕاصفاخ انفُٛح
ٔالكادًٛٚح انًؼرًذج
 -3اكرساب يٓاساخ انثسث ف ٙقٕاػذ انًؼهٕياخ
 -4اكرساب يٓاساخ ذٕظٛف أدٔاخ انرفاػم (انرٕاصم – انرؼأٌ) تًا
ٚرُاسة يغ انًششٔع انز٘ سٛقٕو تاخرٛاسِ ٔانؼًم ف ّٛيٍ خالل فشٚق
ػًم

