
   
  انهيئخ انمىييخ نضًبٌ عىدح انزعهيى و اإلعزًبد

 
 

 (21نموذج رقم )

 

 االسكُذسيخ عبيعخ / أكبديًيخ : 

 انؾمىق كهيخ / يعهذ :

  انهيسبَس لسى :

 

 

 توصيف مقرر دراسى 
 ًمشسانثيبَبد  -1

 انشاثعخ  انفشلخ / انًسزىي : انمضبء انذسزىسي  سى انًمشس :ا 4114انشيض انكىدي :

 

  انزخظض :

  

  عًهً                  َظشي          عذد انىؽذاد انذساسيخ:

 

 

 هذف انًمشس: -1

 

 

 يهذف انًمشس انً اٌ يكىٌ انطبنت لبدساَ عهً :ـ

فً يظش نهشلبثخ عهً انزعشف عهً رُظيى ورشكيم انمضبء انذسزىسي  -

 دسزىسيخ انمىاَيٍ وانهىائؼ 

 فً انًؾكًخ انذسزىسيخ  خاٌ يؾذد ششوط انعضىي -

طبد انًؾكًه واخزظبخ اٌ يعشف انطبنت انذعىي انذسزىسي -

 انعهيب  خانذسزىسي

 

 طبنت يشؽهخ انهيسبَس  انًسزهذف يٍ رذسيس انًمشس: -3

 

 انًفبهيى انًعهىيبد و -أ

 

1111 

 

 

 

انًعشفخ وانفهى وانزعشف عهً االسس وانزً يمىو ظ اٌ يكزست انخشي -

 انذسزىسي وانُظبو انمبَىًَ  انُظبوعهيهب 

 

 انًهبساد انزهُيخ : -ة

 

114 

 

 

 

نُظىص انمبَىَيخ رفسيشا سهيًبَ واسزخالص يب يُطجك يُهب رفسيش ا -

 عهً انىلبئع 

 انًهبساد انًهُيخ -ط

 انخبطخ ثبنًمشس:

313 

 

 

 انًشبسكخ فً األَشطخ انجؾضيخ  -

  

  انًهبساد انعبيخ : -د
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115 

415 

515 

 

 اسزخذاو انؾبست اآلنً فً انًغبل انمبَىًَ  -

 انعًم ثشوػ انفشيك وانمذسح عهً انزفبعم  -

 خ ثطشيمه سهيًخ ياسزخذاو انًظطهؾبد انمبَىَ -

 

 يؾزىي يمشس : -4

 

 

 

 

 

 
 انمسى االول :ـ 

 رُظيى ورشكيم انمضبء انذسزىسي فً يظش          

 انفظم األول :ـ  -

 انزُظيى انعضىي نهًؾكًخ انذسزىسيه انعهيب           

 انفظم انضبًَ :ـ  -

 كيفيخ انزعييٍ فً انًؾكًخ انذسزىسيخ انعهيب           

 انفظم انضبنش :ـ  -

 انهيكم انذاخهً نهًؾكًخ انذسزىسيخ انعهيب               

 انمسى انضبًَ :ـ

 انفظم االول :ـ  -

 اخزظبطبد انًؾكًخ انذسزىسيه انعهيب       

 انفظم انضبًَ :ـ  -

 ؽغيه اؽكبو انمضبء انذسزىسي وآصبسهب       

 

 :ـانمسى انضبنش 

 انًشكض انمبَىًَ وانىظيفً نهمبضً انذسزىسي  

 انفظم االول :ـ  -

 نهمبضً انذسزىسي انزؾذيذ وانزُظيى انزششيعً نهًشكض انمبَىًَ     

 

 أسبنيت انزعهيى  -5

 و انزعهى       

 

 

 

 انًؾبضشح  -1

 اسهىة انعشع  -1

 انزطجيمبد انعًهيخ  -3

 أسبنيت انزعهيى  -6

ة روي و انزعهى نهطال

 انمذساد انًؾذودح

 

 

 

 

 رفعيم انشيبدح انعهًيخ 

 

 رمىيى انطالة : -3

 ايزؾبٌ رؾشيشي                                    

  األسبنيت انًسزخذيخ-أ

 انزىليذ -ة

 

 صالس سبعبد 
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 رىصيع انذسعبد -ط

 
 درجة  12

 لبئًخ انكزت انذساسيخ و انًشاعع : -5

 

 يزكشاد - أ

 
 ال يوجد 

 يهضيخ كزت - ة

 

 

 

 

 انمضبء انذسزىسي 

 

 كزت يمزشؽخ -ط

 

 

 دوسيبد عهًيخ  -د

 أو َششاد ... انخ

 

 

 

 

 

 

 

 سئيس يغهس انمسى انعهًً :                                           أسزبر انًبدح :


