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  التــدريـس الجـامـعـي  طـــــــرائق واسالـــــيب                   حامعت الكىفت              

 يالاسد عبدالصمد نعمه  أ.د.            الثانيتدورة التأهيل التربىي 

a.edu.iqneyamaha.hussein@uokufE.mail: 

::  املحاضرةاملحاضرة  محاور محاور                                             

 --  فلسفت التدريس الجامعي : فلسفت التدريس الجامعي :   

  مفهىم الطريقت وألاسلىب وإلاستراجيجيت .مفهىم الطريقت وألاسلىب وإلاستراجيجيت .  --

  اججاهاث التدريس .اججاهاث التدريس .  --

  طرائق التدريس .طرائق التدريس .  جصنيف -

 طريقت املحاضرة : املفهىم ، املساًا والسلبياث . -

 . اعداد املحاضرة الجامعيت -

س اإلاجخمم   ًىاٌ مىطىق الخدَزع الجامعي اهمُت هبيرة جمهيد :  هـسا للدوز الىبير و الهام الري جلىم به الجاملت في حوُير و جؼٍى

مىً الاػازة الى ان مً اهم ادواز وبال ػً ان هجاح الجاملت ًخىكف كلى اكظاء الخدَزع  فيها و كؼائهم الللمي و التربىي ٍو

 اكداد اليىادز الللمُت بمخخلف الاخخصاصاث مً خالٌ الخدَزع الىاجح و اإلاثمس . الاطخاذ الجامعي هى 

مىً  الفلسفت الحدًثت للتدريس الجامعي : بدأث جخطح في بداًت اللسن الحالي مالمذ الفلظفت الحدًثت للخدَزع الجامعي ٍو

 اًجاشها بما ًأحي :

بهم كلى اللُام جؤهد الفلظفت الحدًثت للخدَزع الجامعي كلى طسوزة مم -1 ت ) كملُاث الللم ( وجدٍز ازطت الؼلبت للملُاث فىٍس

 بمهازاث كملُت .

 الخأهُد كلى ابساش الجاهب اإلاىطىعي للملسفت الللمُت . -2

 الاهخلاٌ بالخدَزع مً الخدَزع بالؼسابم الاكخُادًت الى الؼسابم الحدًثت ومنها ػسابم الخدَزع الالىتروهُت والخللُم اإلادمج . -3

اكداد الؼالب ًجب ان ال ًلخصس كلى الىاخُت الاوادًمُت بل مً الظسوزي جىمُت كدزاجه في اللُادة والابخياز والخصمُم   -4

 والىلد واجخاذ اللساز وهيرها ) جىمُت مىاهبه اإلاخخلفت (  .

 الخأهُد كلى الىـسة الاوظاهُت في الخللُم ) أوظىت الخللُم ( . -5

 لب الاًجابي في اللملُت الخللُمُت .الخأهُد كلى دوز الؼا -6

 الخأهُد كلى جىمُت الاججاه هدى الللم والللماء . -7

 ال ًلخصس الاكداد الجامعي للؼالب في اكداده للمهىت وخل اإلاؼىالث الحالُت بل اكداده للحُاة اإلاظخلبلُت . -8

 الخأهُد كلى هلل الؼالب مً الُلين الى الؼً الللمي . -9

 يىن اإلاللىماث واإلالازف الللمُت لِظذ هاًت بل هي وطُلت إلامازطت الخفىير الللمي للؼالب .طسوزة ان ج -11

 

  ::  مفهىم الطريقت وألاسلىب وإلاستراجيجيتمفهىم الطريقت وألاسلىب وإلاستراجيجيت  --

لت  لت الؼٍس      ::الؼٍس
 
 لوت
 
 : : حلالى في طىزة الجً حلالى في طىزة الجً   الحىُم في كىلهالحىُم في كىله  لسأنلسأنظلً وجملها ػسابم ووزدث  في الظلً وجملها ػسابم ووزدث  في الحلني اإلارهب أو اإلاحلني اإلارهب أو اإلا    لوت
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خؼىاث مدظلظلت ومىـمت ًمازطها اإلادزض في إًصاٌ اإلاللىماث وإهظاب الخبراث للمخللم لخدلُم أهداف خؼىاث مدظلظلت ومىـمت ًمازطها اإلادزض في إًصاٌ اإلاللىماث وإهظاب الخبراث للمخللم لخدلُم أهداف   ::  وطريقت التدريسوطريقت التدريس

  مدددة.مدددة.

ظُت الخاصت باإلادزض واإلافظلت لدًه  ::  أسلىب التدريسأسلىب التدريس ظُت الخاصت باإلادزض واإلافظلت لدًهمجمىكت ألاهماغ الخدَز   ..والتي جميزه كً هيره مً اإلادزطين والتي جميزه كً هيره مً اإلادزطين   مجمىكت ألاهماغ الخدَز

ظُت ًظلها اإلادزض لفترة شمىُت مدددة كد جيىن اطبىكُت او خؼخؼجمثل الخؼىغ اللٍسظت لجمثل الخؼىغ اللٍسظت لو و   استراجيجيت التدريس :استراجيجيت التدريس : ظُت ًظلها اإلادزض لفترة شمىُت مدددة كد جيىن اطبىكُت او ت جدَز ت جدَز

ت او فصلُت ، او اجساءاث لخدَزع وخدة دزاطُت ملُىت . ت او فصلُت ، او اجساءاث لخدَزع وخدة دزاطُت ملُىت .ػهٍس   ػهٍس
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  اججاهاث التدريس : اججاهاث التدريس : 

وفُمااا ًااااحي ملازهااات وفُمااا ًااااحي ملازهااات همااا : ) الاججااااه الخللُااادي والاججاااه الحااادً  ( همااا : ) الاججااااه الخللُااادي والاججاااه الحااادً  (   اطااااجرة الجاملااات فااي الخااادَزع اطااااجرة الجاملااات فااي الخااادَزع هىااان اججاهاااان مخبلااان ماااً كباال هىااان اججاهاااان مخبلااان ماااً كباال 

 بُنهما :بُنهما :

 الاججاه الحدًث الاججاه التقليدي

 ًسهص كلى ازازة جفىير الؼلبت . -1 ًسهص كلى جللين اإلاللىماث  -1

 ًيىن دوز الؼالب اًجابُا . -2 ًيىن دوز الؼالب طلبُا في الخللم  -2

 اهب الىىعي في  اهظاب اإلاللىماث .الترهيز كلى الج -3 الترهيز كلى الجاهب الىمي في  اهظاب اإلاللىماث  -3

 هخم بالجاهب اللللي والىجداوي واإلاهازي .ي -4 هخم بالجاهب اللللي للمخللم فلؽ.ي -4

اث الؼلبت .ًال  -5 اث اإلاخخلفت للؼلبت ً -5 ساعي مظخٍى  ساعي اإلاظخٍى

م الؼلبتٌ -6 طااااااااابل مخىىكاااااااات فااااااااي خماااااااد كلااااااااى الاخخبااااااااازاث وألاوؼاااااااؼت وو ٌل -6 لخمد كلى الاخخبازاث في جلٍى

م الؼلبت .  جلٍى

 

ع ، أهمها ما ًأحي :كدًدة كدًدة جصاهُف جصاهُف   وهىان وهىان : : جصنيف طرائق التدريس جصنيف طرائق التدريس  ع ، أهمها ما ًأحي :لؼسابم الخدَز   لؼسابم الخدَز

  ::  ضمضميي: و : و جصنيف طرائق التدريس استنادا الى عرض املادة العلميت جصنيف طرائق التدريس استنادا الى عرض املادة العلميت _ _ 

 ستقرائيتالا  ائقالطر   . قياسيتال ائقالطر             

لت.  --11 كصيرة.كصيرة.اخخفاؾ اإلاخللم باإلاللىماث لفترة اخخفاؾ اإلاخللم باإلاللىماث لفترة   --11 لت.اخخفاؾ اإلاخللم باإلاللىماث لفترة ػٍى  اخخفاؾ اإلاخللم باإلاللىماث لفترة ػٍى

 . ال حظاكد في إهماٌ اإلالسزاثال حظاكد في إهماٌ اإلالسزاث  --22 حظاكد في إهماٌ اإلالسزاث .حظاكد في إهماٌ اإلالسزاث .  --22

 جسهص كلى الفهم والاطخيخاج .جسهص كلى الفهم والاطخيخاج .  --33 جسهص كلى الحفف  والخرهس .جسهص كلى الحفف  والخرهس .  --33

 ..جىمي الخفىير الابداعي جىمي الخفىير الابداعي   --44 ..جىمي الخفىير اإلاىؼلي جىمي الخفىير اإلاىؼلي   --44

 ..ججلل الخللم مؼىكا ججلل الخللم مؼىكا   --55 ..ججلل الخللم مؼىكا وظبُا ججلل الخللم مؼىكا وظبُا   --55

          

    ::اهمها اهمها و و   الجامعيالجامعي  طرائق التدريسطرائق التدريس

لت اإلاداطسة اوال : اوال :  لت اإلاداطسة ػٍس فها :  ::  MM..  LLeeccttuurreeػٍس مىً حلٍس  وحلد مً اكدم ػسابم الخدَزع الجامعي ٍو

    كسض ػفىي مظخمس مً كبل اإلادزض للمادة الخللُمُت مم ملداز كلُل مً اػتران الؼلبت أو دون اػتراههم باإلاسة.كسض ػفىي مظخمس مً كبل اإلادزض للمادة الخللُمُت مم ملداز كلُل مً اػتران الؼلبت أو دون اػتراههم باإلاسة.  --

لت اإلاداطسة حؼول اإلاسجبت ألاولى في الخللُم الجامعي ، وكد وكد  ت إلى أن ػٍس لت اإلاداطسة حؼول اإلاسجبت ألاولى في الخللُم الجامعي ، أػازث اللدًد مً الدزاطاث التربٍى ت إلى أن ػٍس   : :   بظبببظببأػازث اللدًد مً الدزاطاث التربٍى

  ..  جللُد الاطاجرة الظابلينجللُد الاطاجرة الظابلين  --11

  هثرة أكداد الؼلبت في اللاكت الدزاطُت في الجاملت .هثرة أكداد الؼلبت في اللاكت الدزاطُت في الجاملت .  --22

  ..  الدزاطُتالدزاطُتمُت في الخللُم الجامعي وهثرة اإلافسداث للملسزاث مُت في الخللُم الجامعي وهثرة اإلافسداث للملسزاث ُُللللخخػبُلت اإلاادة الػبُلت اإلاادة ال  --33

  كلت اإلادفصاث التي جدكى ألاطخاذ الجامعي إلى اخخُاز ػسابم بدًلت وأفظل . كلت اإلادفصاث التي جدكى ألاطخاذ الجامعي إلى اخخُاز ػسابم بدًلت وأفظل .   --44

  ..  فى الخدَزعفى الخدَزع  ػسابم أخسي ػسابم أخسي كدم امخالن مهازاث اطخخدام كدم امخالن مهازاث اطخخدام   --55

ل في ؤلاكداد لها .  --66 ل في ؤلاكداد لها .ال جدخاج إلى وكذ ػٍى   ال جدخاج إلى وكذ ػٍى

  في اللاكاث الىبيرة.  --77
 
  في اللاكاث الىبيرة.ال ٌلاوي اإلادزض مؼاول في طبؽ اللاكت الدزاطُت خصىصا
 
  ال ٌلاوي اإلادزض مؼاول في طبؽ اللاكت الدزاطُت خصىصا

  : وجضم :: وجضم :  أساليب طريقت املحاضرة في التعليم الجامعيأساليب طريقت املحاضرة في التعليم الجامعي

 . اللسض اإلالسوء أطلىب - أ
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 . اللسض الحس ) اإلاسججل ( أطلىب - ب

 اللسض الحس اإلالخمد كلى الىص اإلالسوء .  أطلىب  -جا              

 اًجابياث طريقت املحاضرة : 

لت جدَزع اكخصادًت حظاكد في حوؼُت مادة كلمُت هبيرة بأكل الخ  --11 لت جدَزع اكخصادًت حظاكد في حوؼُت مادة كلمُت هبيرة بأكل الخػٍس   يالُف وال جخؼلب إوؼاء مخخبراث أو ػساء مىاد أو أجهصة.يالُف وال جخؼلب إوؼاء مخخبراث أو ػساء مىاد أو أجهصة.ػٍس

لت مىاطبت في جلدًم مىطىكاث وأفياز ومللىماث جدًدة.  --22 لت مىاطبت في جلدًم مىطىكاث وأفياز ومللىماث جدًدة.ػٍس   ػٍس

  ًمىً أن حظخخدم في الصفىف اإلاصدخمت باألكداد الىبيرة مً الؼلبت ًمىً أن حظخخدم في الصفىف اإلاصدخمت باألكداد الىبيرة مً الؼلبت   --33

  في اإلاؤجمساث و الىدواث.في اإلاؤجمساث و الىدواث.  اطخخدامهااطخخدامهاًمىً ًمىً   --44

 إذا  جم  --55
 
لت مؼىكت وفاكله وظبُا  إذا  جمحلد ػٍس
 
لت مؼىكت وفاكله وظبُا   يز اإلادزض بلوت خؼابُت و أطلىب كسض جراب.يز اإلادزض بلوت خؼابُت و أطلىب كسض جراب.حلد ػٍس

  حظاكد في إهماٌ اإلافسداث واإلالسزاث الدزاطُت.حظاكد في إهماٌ اإلافسداث واإلالسزاث الدزاطُت.  --66

  سلبياتها : سلبياتها : 

 كلى جللي اإلاللىماث.  --11
 
يىن ملخصسا  كلى جللي اإلاللىماث.دوز الؼالب طلبي فيها ٍو
 
يىن ملخصسا   دوز الؼالب طلبي فيها ٍو

  ت.ت.الى الؼلبالى الؼلب  دزضدزضالاجصاٌ ذو اججاه واخد مً اإلاالاجصاٌ ذو اججاه واخد مً اإلا  --22

 إذا وان الىال   --33
 
 إذا وان الىال جثير اإلالل والىلاض لدي الؼلبت خصىصا
 
  م مظخمس كلى وجيرة واخدة ودون ػسح مادة كلمُت مثيرة للخفىير.م مظخمس كلى وجيرة واخدة ودون ػسح مادة كلمُت مثيرة للخفىير.جثير اإلالل والىلاض لدي الؼلبت خصىصا

  ..  جظم اإلاداطس فى مىطم الظلؼت اإلاؼللتجظم اإلاداطس فى مىطم الظلؼت اإلاؼللت  --44

  ال حصجم كلى جىمُت اإلاهازاث واإلاٌُى والاججاهاث.ال حصجم كلى جىمُت اإلاهازاث واإلاٌُى والاججاهاث.  حصجم كلى خفف اإلاللىماث فلؽ ، و حصجم كلى خفف اإلاللىماث فلؽ ، و   --55

  ..  الفسوق الفسدًت بُنهمالفسوق الفسدًت بُنهمال جساعي ال جساعي و و   لبتلبتالؼالؼ  مؼازهتمؼازهتتهمل تهمل   --66

  إعداد املحاضرة الجامعيت وجقدًمها :

مها في الخؼىاث الخالُت:  ًمىً جددًد هُيل اإلاداطسة مً خُ  إكدادها، وجلدًمها، وجلٍى

 للمحاضرة : والسلىكيت جحدًد ألاهداف الخاصت  -

 :  اختيار محتىي املحاضرة وجنظيمه -

 الاستعداد لتقدًم املحاضرة : -

 ؼمل :َو 

 :  املحاضرة جمهيد  –أ    

ساعى فُه خظً اطخخدام الىكذ  العرض :-ب لخمد ذلً بالدزجت ألاولى كلى الؼسح وهى مهازة مهمت لخلدًم مداطسة فاكلت ٍو َو

 اإلاخاح وجىشَله كلى كىاصس اإلادخىي ، وجدلُم مجمىكت مً الخصابص اإلاؼلىبت منها :

 وطىح اللوت والخددر بظسكت مىاطبت . -2

ت .الخأهُد كلى الىلاغ واللىاصس الجى  -3  هٍس

 إبساش السوابؽ واللالكاث بين اللىاصس اإلاخخلفت للمىطىق . -4

  املناقشت : -ج

الخاص ببلع كىاصس اإلاداطسة ، وتهدف اإلاىاكؼت إلى  وجيىن هالبا بلد اهتهاء ػسح ول اللىاصس وكد جيىن بلد اهتهاء الؼسح

أخسي في خصٌى اإلاداطس كلى حورًت الاطخجابت إلى اخخُاجاث الؼالب واطخفظازاتهم مً  جهت، هما حظهم مً جهت 

 خٌى فهم الؼالب بخىجُه أطئلت إليهم ومؼالبتهم بخلدًم جىطُداث .  Feedbackزاجلت

 : Closureالغلـق -د

خمثل كادة في صىزة جلخُص للمدخىي وكىاصسه السبِظُت ، مم إبساش اللالكاث  بُنهما وزبؼها بمدخىي اإلاداطساث الظابلت  ٍو

 مل أو جيلُفاث ذاث صلت بمىطىق اإلاداطسة .وجىجُه الؼالب إلى ك

 :جقىيم املحاضرة  
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 كيف جحسن محاضرجك ؟كيف جحسن محاضرجك ؟

لت اإلاداطسة ولخدلُم  لت اإلاداطسة ولخدلُم لخجاوش الظلبُاث اإلاىجىدة في ػٍس   --::  ًاحي ًاحي   ماماًىصح بخؼبُم ًىصح بخؼبُم   ؼىزةؼىزةاإلااإلاداطسة داطسة ما ٌلسف باإلاما ٌلسف باإلالخجاوش الظلبُاث اإلاىجىدة في ػٍس

  والىلاغ ألاطاطُت لها .والىلاغ ألاطاطُت لها .  وضح هدف اإلاداطسة ودوز الؼالب فيهاوضح هدف اإلاداطسة ودوز الؼالب فيها  --11

  وألافياز بؼيل مدظلظل ومىؼلي وخاٌو إكؼاء جىطُداث وطسب أمثلت واكلُت .وألافياز بؼيل مدظلظل ومىؼلي وخاٌو إكؼاء جىطُداث وطسب أمثلت واكلُت .  هـم اإلاللىماثهـم اإلاللىماث  --22

  ..الخدظير للمداطسة وهخابت بلع الاطئلت الهامت الخدظير للمداطسة وهخابت بلع الاطئلت الهامت   --33

  إفسح اإلاجاٌ للؼلبت بالظؤاٌ والاطخفظاز وشجلهم كلى ذلً . إفسح اإلاجاٌ للؼلبت بالظؤاٌ والاطخفظاز وشجلهم كلى ذلً .   --44

  ؟؟  إلااذاإلااذا  ؟؟  اطخلً بخلبيراث مثل هُفاطخلً بخلبيراث مثل هُف  --55

  ً ذلً .ً ذلً .اطخخدم الىطابل والخلىُاث الخللُمُت ما أمىاطخخدم الىطابل والخلىُاث الخللُمُت ما أمى  --66

 اطخخدم اإلالازهت وكدم اطخخدم اإلالازهت وكدم   --77
 
 افيازا
 
  ..  جثير الجدٌجثير الجدٌافيازا

  ..  السبِظتالسبِظت  ُماث واإلاباداُماث واإلاباداممال جسهص كلى الخفصُالث الدكُلت وخاٌو الترهيز كلى اإلافاهُم و الخلال جسهص كلى الخفصُالث الدكُلت وخاٌو الترهيز كلى اإلافاهُم و الخل  --88

  أو الىكذ الحاطس .أو الىكذ الحاطس .  االهدؼافاث الجدًدةاالهدؼافاث الجدًدةببوضح صلت مىطىق اإلاداطسة وضح صلت مىطىق اإلاداطسة   --99

  خدم ؤلاػازاث والحسواث التي حؼد اهدباه الؼلبت.خدم ؤلاػازاث والحسواث التي حؼد اهدباه الؼلبت.واطخواطخ  هىق مً اإلاثيراث باطخمساز ازىاء اإلاداطسةهىق مً اإلاثيراث باطخمساز ازىاء اإلاداطسة  --1111

  ..  ((، واضح ، باإلاىاطبت، ، واضح ، باإلاىاطبت،   جىساز ولمه ملُىت مثل : إذا صح الخلبير جىساز ولمه ملُىت مثل : إذا صح الخلبير   ))  ابخلد كً اإلاؤاخراث الىالمُتابخلد كً اإلاؤاخراث الىالمُت  --1111

  ..  ابخلد كً اإلاؤاخراث الحسهُت ) جىساز خسهت ملُىت مثل الجلىض بهُئت ملُىت ػىاٌ اإلاداطسة (ابخلد كً اإلاؤاخراث الحسهُت ) جىساز خسهت ملُىت مثل الجلىض بهُئت ملُىت ػىاٌ اإلاداطسة (  --1122

 اكؽ ػسخاكؽ ػسخ  --1133
 
 ا
 
   ا

 
 بدًال
 
  ..  هلؼت حؼلس كدم فهم ػالبً لهاهلؼت حؼلس كدم فهم ػالبً لها  ييأل أل   بدًال

دُا     اطخخدم بلع الفياهاث البظُؼتاطخخدم بلع الفياهاث البظُؼت  --1144 دُا وهً دابما أٍز   ..للمصؼلحاث للمصؼلحاث   إخسص كلى الىؼم الظلُمإخسص كلى الىؼم الظلُم  وووهً دابما أٍز

جم إكؼابه مً مللىماث مم ما طىف ٌلؼى في جم إكؼابه مً مللىماث مم ما طىف ٌلؼى في   ًفظل أن جىهي اإلاداطسة بملخص أو هدُجت ملُىت بدُ  جسبؽ ماًفظل أن جىهي اإلاداطسة بملخص أو هدُجت ملُىت بدُ  جسبؽ ما  --1155

  اإلاداطساث اللادمت.اإلاداطساث اللادمت.

  --الفلاٌ هما:الفلاٌ هما:  للمللممبادا الخمبادا الخ  اكخمد مبدأًً مًاكخمد مبدأًً مً    --1166

ت في كسض اإلاادة الللمُت .  --أأ ت في كسض اإلاادة الللمُت .ؤلازازة الفىٍس   ؤلازازة الفىٍس

  الصالث الصخصُت الاًجابُت مم الؼلبت.الصالث الصخصُت الاًجابُت مم الؼلبت.  --ب ب         

  

  كيفيت جقدًم املحاضرة في ظل الازمت الصحيت ؟كيفيت جقدًم املحاضرة في ظل الازمت الصحيت ؟

  اوال : جلدًم اإلاداطسة مباػسة ) اوهالًً ( :اوال : جلدًم اإلاداطسة مباػسة ) اوهالًً ( :

  كلًُ ان جساعي الاحي :كلًُ ان جساعي الاحي :

ت لب  اإلاداطسة .جأهد مً جىفس وافت اإلاظخلصماث اجأهد مً جىفس وافت اإلاظخلصماث ا  --11 ت لب  اإلاداطسة .لظسوٍز   لظسوٍز

ت .  --22 ت .جدزب كلى اطخخدام الخلىُاث الحدًثت مً اإلاىصاث اإلاىاطبت للمؤجمساث الفدًٍى   جدزب كلى اطخخدام الخلىُاث الحدًثت مً اإلاىصاث اإلاىاطبت للمؤجمساث الفدًٍى

  .( ..( .PP..PPًفظل كسض هص اإلاداطسة مً خالٌ بسهامج اللسوض الخلدًمُت ) ًفظل كسض هص اإلاداطسة مً خالٌ بسهامج اللسوض الخلدًمُت )   --33

  اخسص كلى افظاح اإلاجاٌ لؼلبخً في الىلاغ .اخسص كلى افظاح اإلاجاٌ لؼلبخً في الىلاغ .  --44

  خدة .خدة .ابخلد كً اكؼاء مادة هبيرة  في اإلاداطسة الىاابخلد كً اكؼاء مادة هبيرة  في اإلاداطسة الىا--55

  زاهُا : حسجُل اإلاداطسة ووؼسها للؼلبت :زاهُا : حسجُل اإلاداطسة ووؼسها للؼلبت :

  كلًُ ان جساعي الاحي :كلًُ ان جساعي الاحي :

ت   --11 ت جأهد مً جىفس وافت اإلاظخلصماث الظسوٍز   اإلاداطسة .اإلاداطسة .  لدسجُل لدسجُل جأهد مً جىفس وافت اإلاظخلصماث الظسوٍز

  ( .( .    ..CCaammttaassiiaa  SSًفظل حسجُل اإلاداطسة مً خالٌ بسامج خاصت مثل بسهامج )ًفظل حسجُل اإلاداطسة مً خالٌ بسامج خاصت مثل بسهامج )  --22

  ًفظل حسجُل اإلاداطسة صىث و صىزة .ًفظل حسجُل اإلاداطسة صىث و صىزة .  --33

  وؼسها .وؼسها .  اإلاداطسة صويرا لِظهل هللها واإلاداطسة صويرا لِظهل هللها وًجب ان ًيىن حجم ملف ًجب ان ًيىن حجم ملف --44
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  ابخلد كً اكؼاء مادة هبيرة  في اإلاداطسة الىاخدة .ابخلد كً اكؼاء مادة هبيرة  في اإلاداطسة الىاخدة .  --55

 
 
 ثانيا
 
 طريقت حل املشكالث :  ::  ثانيا

لاات خااّل اإلاؼااىالث مااً الؼساباام التااي ًااخم الترهيااز كليهااا فااي الخاادَزع وذلااً إلاظاااكدة الؼلباات كلااى إًجاااد الحلااٌى )للمىاكااف   لااّد ػٍس
ُ
ح

اب الاري اإلاؼيلت( بأهفظهم اهؼال لات التاي تهادف إلاى حصاجُم الؼلبات كلاى البدا  والخىلُاب والدظااٌ  والخجٍس ا مً مبدأ هره الؼٍس
 
ك

 ًمثل كّمت اليؼاغ الللمي الري ًلىم به الللماء.

 مفهىم املشكلت

ااا بئهجاااش مهّماات مااا ٌؼااير مصااؼلح )اإلاؼاايلت( إلااى مىكااف ًيااىن فُااه هباات فااي لخدلُاام هاادفي ملااّين، وجيااىن لدًااه الس  الفااسد مؼالب 

 الىصٌى إلُه، وال ٌظخؼُم بلىهه في إػاز ؤلامياهاث اإلاخىافسة لدًه .

 

 : خطىاث طريقت حّل املشكالث

: وفيها ًلىم اإلادّزض بلسض مجمىكت مً اإلاللىماث أو البُاهاث أو الـىاهس الللمُت التي جثير اهخمام الؼلبت هدى إثارة املشكلت -1

 اإلاؼيلت مىطىق الّدزض.

ا.كلتجحدًد املش -2 ا دكُل   : وفيها ًلىم اإلادزض بمظاكدة الؼلبت كلى صىن اإلاؼيلت وجددًدها في طؤاٌ أو أهثر جددًد 

: وفيهااا ًلااىم اإلااادزض بدصااجُم الؼااالب كلااى كااسض مجمىكاات مااً ألافياااز أو الحلااٌى اإلالترخاات للمؼاايلت مىطااىق اقتــراا الحلــى   -3

 الّدزض.

الؼلباااات إلاااااى اخخباااااز ألافياااااز والحلااااٌى اإلالترخااااات للمؼاااايلت ملخماااادًً فااااي ذلاااااً  : وفيهااااا ًلاااااىم اإلااااادّزض بخىجُااااهمناقشــــت الحلــــى   -4

 اإلاللىماث والبُاهاث التي طبم جملها .

 : وفيها ًلىم اإلادّزض باالػتران مم ػالبه باخخُاز أوظب الحلٌى اإلالترخت.الافضل  للحّل  الىصى   -5

 التي جىصلىا إليها في خّل اإلاؼيلت مىطىق الّدزض.: وفيها ًلىم الؼلبت بئػساف اإلادزض بئكمام الىخابج التعميم -6

  

ػسابم جدَزع جاملُت كدًدة في الجاملت لىىه جم الخؼسق الى مثالين فلؽ مً الؼسابم وخخاما البد مً الاػازة الى اهه جىجد 

مىً للمخدزب الاػالق كلى ػسابم جدَزع اخسي وال لت  الاطخلصابُت هأهمىذجين للؼسابم الخللُدًت و الحدًثت في الخدَزع ٍو  ؼٍس

لت لت الاطخجىاب و ػٍس لت و اإلاىاكؼت  و ػٍس لت الخللم الخلاووي و ػٍس لت اللصف الرهني و ػٍس لت اللسض اللملي و ػٍس ػٍس

لت جىؿُف خسابؽ اإلافاهُم  لت جىؿُف الخصامُم الخللُمُت و  ػٍس لت جىؿُف الىماذج الخللُمُت و ػٍس لت  اإلاؼسوق و ػٍس و ػٍس

 الافتراض ي و هيرها .الخللُم جلىُاث 


