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 ( لصذ311)تىصيف يبدح التصبديبد انًىارد وانجيئخ 

 

 صبػت فٍ انفظم انذراص45ٍ–  صبػبث فٍ األصبىع 3:انسبعبد انًعتًذح . 

 (.3)يبنً رلى - انذور انثبنٍ  - (129)يكتب رلى : طرق انتىاصم 

(. 12-1( )10-9) األحذ، انثالثبء و انخًُش :انسبعبد انًكتجيخ

 http://fac.ksu.edu.sa/alabdulwahed: انًىلع انشخصي

 alaa.ksu1@gmail.com: إيًيم

 Alaa_ksu@:  تىيتر           

 انكتت وانًراجع: 

 .(هـ1432)التظبدَبث انًىارد وانبُئت؛ جبيؼت انًهك صؼىد، انرَبع .  ػبذهللا، يحًذ حبيذ:انكتبة انرئيسي

 وصف انًمرر : 

تىضُح أصش التظبدَبث انًىارد بأنىاػهب انًختهفت ين خالل انتركُز ػهً انتحهُم االلتظبدٌ و اننظرَت االلتظبدَت فٍ  

وطف انًىارد و تحذَذ خظبئظهب و تظنُفبتهب و اصتخذايبتهب ببإلضبفت إنً طرق تنًُتهب و انًحبفظت ػهُهب و اِثبر االلتظبدَت 

 .نهكىارث

 يفرداد انًمرر : 

 خظبئض انًىارد االلتظبدَت، أنىاع انًىارد، انتؼرَف، يمذيت فٍ التظبدَبث انًىارد .

 انًىارد انطبُؼُت .

 التظبدَبث انًىارد انبشرَت .

 يىرد رأس انًبل و انتمنُت .

 األصش االلتظبدَت الصتخذاو انًىارد .

 التظبدَبث انبُئت .

 انًىارد االلتظبدَت فٍ انذول انؼربُت .
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 استراتيجيبد انتعهيى: 

 .انًنبظراث – Power Pointانؼروع انتمذًَُت –           انًحبضراث انؼهًُت 

 طرق انتمييى: 

 .ينبظراث- ػروع تمذًَُت –  اختببراث فظهُت 

انفصىل انًطهىثخ  انذرجخ  االختجبر انيىو وانتبريخ

 اختببر فظهٍ أول  و10/10/2019 انًىافكهـ 11/2/1440خًُش ال 3 إنً 1ين  20

 اختببر فظهٍ ثبنٍ  و14/11/2019 انًىافكهـ 17/3/1440 خًُشال 7-6-4 20

7  __  ػروع تمذًَُت  ػهً يذي انترو انذراصٍ

3  __ ػهً يذي انترو انذراصٍ   يشبركت

10  __ ػهً يذي انترو انذراصٍ  ينبظراث 

و 18/12/2019انًىافك هـ 21/4/1440األربؼبء  7 إنً 1ين  40 اختببر نهبئٍ  

 

 يىاضيع انًُبظراد:    

 االلتظبد األخضر وفرص نًىه فٍ انًًهكت. 

 انتنًُت انًضتذايت فٍ انًًهكت. 

 انتجبرة انخبرجُت انضؼىدَت. 

 انمطبع انضكنٍ انضؼىدٌ يشبكم وحهىل. 

   ٌسيتى اختيبر يىضىعيٍ فمط نًجًىعتيٍ وكم يجًىعخ تُمسى إنى فريميٍ يستمهيٍ ثحيث يتُبظراٌ ويتحبورا

 .حىل أفكبرهًب ويشبكم وحهىل انًىضىع ، نهىصىل إنى خالصخ انجهسخ وَتبئجهب 

 

 

 يغ خبنض دػىاتٍ نكن ببنتىفُك


