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 رقسٗس عي ًدّح علو٘خ

 " االردبُبد الوعوبزٗخ الحدٗثخ ّرطج٘قبرِب " : ثعٌْاىعٌْاى ًدّح 

  -: الوحبضسٗي

 هكبى العول االظن م

 م/ عجد الولك ظع٘د عجد هللا 1
ألوبً٘تتتتب ّهتتتتدزض  –هبخعتتتتز٘س العوتتتتبزح 

 هعبعد ثبألكبدٗو٘خ الجحسٗخ.

 العشسٕم/ خبلد األه٘س  2

 –هكزتتتتتت ًْزهتتتتتبى لْظتتتتتزس ثتتتتتبًدلزسا 

هحبضتتتتتس ثودزظتتتتتخ ثبزرل٘تتتتتذ للعوتتتتتبزح 

 ثبًدلزسا.

 

 -:  ربزٗخ عقد الٌدّح

 22/12/2112ْٗم العجذ الوْالق 

 -:  الٌدّحرْق٘ذ عقد 

 .العبعخ الثبً٘خ عشس ظِسا  

 -:  هكبى عقد الٌدّح

 قبعخ أ.د/ زشبد الجدزآّ

 -: الوشبزك٘ي لٔ الٌدّح

ّهي  هي قعن عوبزح ثبلكل٘خ العبدح أعضبء ُ٘ئخ الزدزٗط ّأعضبء الِ٘ئخ الوعبًّخ   

،   –قعن عوبزح  العبدح الوٌِدظ٘ي خسٗدٖ –،  الكل٘بد األخسٓ الرٗي رن دعْرِن

 .ة قعن عوبزح طال
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 -: أُداف الٌدّح

الزأك٘د علٔ أى االردبُبد الوعوبزٗتخ الحدٗثتخ لتٔ الزمتو٘ن رعزوتد علتٔ ضتسّزح ك٘ ٘تخ 

، ّثتترلك ٗوكٌٌتتب لدختتب  خو٘تتر العٌب تتس  ثسهدتتخ رمتتو٘ن هشتتسّ اظتتزادام األكتتْاد لتتٔ 

Elements  أثٌتبء رمتو٘ن الوشتبزٗرDesign Of The Projects  ألى األكتتْاد ،

عٌب تس ، ّعتي طسٗتق الزي٘٘تس لتٔ  ثبلززتبلٖهسرجتخ  Linesدوْعخ أظطس عجبزح عي ه

، كوتب ثعتِْلخ ختدا  رلقبي٘تب ّللزمتو٘ن  الٌِتبيٖرلك األكْاد رعطٌ٘ب هسًّخ لزي٘٘تس الشتكل 

ٗق األكْاد رعطٌ٘ب اهكبً٘خ لضبلخ عٌب س أخسٓ هعتزحدثخ للوشتسّ  ، سالجسهدخ عي ط

 الٌِتبيٖالسغجتخ لتٔ ري٘٘تس الشتكل  أّ حرف عٌب س هْخْدح ثبل عل ، ّذلك علٔ حعتت

 للزمو٘ن.

ًضتتطس ل٘تتَ للتتٔ ري٘٘تتس رمتتو٘ن السظتتن  التترٕ التتْزقٖ الٌوطتتّٖذلتتك علتتٔ عكتتط الٌ تتبم 

 .لٔ الوشسّ  خصئّلْ ثبلكبهل عٌد احز٘بخٌب للٔ ري٘٘س 

 -: هحبّز الٌدّح

 رن ثإٗدبش عسض الوزطلجبد الحدٗثخ لٔ هدب  العوبزح.  -1

رن عسض ًوبذج رمو٘ن هشسّعبد كجسٓ لٔ كال  هي ألوبً٘ب ّاًدلزسا عي   -2

 طسٗق لدخب  األكْاد لٔ رمو٘وِب.

ظ٘ي كال  هي العبدح الوٌِدل العول الرار٘خ عي ردسثخ ثإٗدبشرن الزٌَْٗ   -3

 الوحبضسٗي ّذلك ٗعزجس دالر للطالة الوْخْدٗي أّ ًوْذج ٗحزرٓ ثَ .
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 -: الزْ ٘بد

الوشتتبزٗر عتتي طسٗتتق لدختتب  األكتتْاد ، ّذلتتك لوعتتبٗسح الزطتتْز  ضتتسّزح رعلتتن رمتتو٘ن

 لتٔ الوعتزقجلظت٘كْى ّاقتر  ألى ُتراالزكٌْلْخٔ العبلؤ ل٘ط لٔ هدب  العوبزح لقظ ، 

 ...(  -رمو٘ن هابشى  –لٔ رمو٘ن أٓ هدب  ) رمو٘ن حعبثبد 

ُّتترا ٗزطلتتت الجتتدء لتتٔ رعلتتن دّزاد ثسهدتتخ رعزوتتد علتتٔ األكتتْاد ثح٘تت  ٗكتتْى الوٌتتزح 

لِرٍ الجتساهح ثتل ٗكتْى  Userهٌِدض هعزادم الٌِبئ ثعد دزاظخ ُرٍ الدّزاد ل٘ط 

ُّتْ هٌِتدض رمتو٘ن  األ تلٖثبإلضبلخ للٔ عولتَ   Programmerهٌِدض هجسهح 

Design Engineer . 

 -:رق٘٘ن الحضْز للٌدّح 

 ًعجخ الحضْز هوزبشح.  -1

 .هْضْ  الٌدّح حدٗ  خدا  ، ًّعجخ االظز بدح هٌَ عبل٘خ خدا    -2

  رْق٘ذ الٌدّح هٌبظت خدا . -3

 

 ّك٘ل الكل٘خ لشئْى خدهخ الودزور ّرٌو٘خ الج٘ئخ                                 

 

 أ.د/ هبُس هحود عجد السشاق                                       
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