
   
  انهيئخ انمىييخ نضًبٌ خىدح انزؼهيى و اإلػزًبد

 
 

 (21نموذج رقم )

 

 االسكُذسيخ خبيؼخ / أكبديًيخ : 

 انحمىق كهيخ / يؼهذ :

  انهيسبَس لسى :

 

 

 توصيف مقرر دراسى 
 ًمشسانثيبَبد  -1

 انثبَيخ انفشلخ / انًسزىي : يظبدس االنزضاو  سى انًمشس :ا 219انشيض انكىدي :

 

انمبَىٌ انزخظض :

  انًذًَ 

  

  ػًهً               َظشي             ػذد انىحذاد انذساسيخ:

 

 

 هذف انًمشس: -9

 

 

يهذف انًمشس إنً إكسبة انطبنت انًؼبسف وانًفبهيى انًزؼهمخ  -

 ثًظبدس االنزضاو

 

 

 )طبنت انهيسبَس( انًسزهذف يٍ رذسيس انًمشس: -3

 ويكىٌ انخشيح لبدسا ثؼذ انزخشج ػهً                                           

 

 انًفبهيى انًؼهىيبد و -أ

 

 

 

اكزسبة انًؼبسف وانًفبهيى انخبطخ ثذوس انمبَىٌ انًذًَ فً َشأح  -9.1

 يظبدس االنزضاو .

 ثًُبهح انجحث وأدواد انزحهيم وانظيبغخ انمبَىَيخ . اإلنًبو -2.9

يؼشفخ أثش انزطىس انسيبسً وااللزظبدي ػهً يظبدس االنزضاو  -2.9

 ثأَىاػهب انًخزهفخ 
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 هُيخ :انًهبساد انز -ة

 

 

 

 

 

انمذسح ػهً رفسيش َظىص انمبَىٌ رفسيشاً سهيًبً واسزخالص  -9.2

 يبيُطجك يُهب ػهً انىلبئغ 

انمذسح ػهً َمذ َظىص انمبَىٌ انخبطخ ثبالنزضاو وانجحث ػٍ  -2.3

 رطىيشهب 

اسزخالص اردبهبد انمضبء فً انًسبئم انًؼشوضخ واسزخذايهب  -2.3

 نزذػيى سأيه 

 انًهبساد انًهُيخ -ج

 شس:انخبطخ ثبنًم

 

 انمذسح ػهً انًشبسكخ فً األَشطخ انجحثيخ  -3.3

انمذسح ػهً طيبغخ انؼمىد ورطجيك يبرى دساسزه ػهيهب ورمذيى  -2.3

 االسزشبساد انمبَىَيخ انخبطخ ثهب 

 إلخشاء انًفبوضبد انؼمذيخ اكزسبة انًهبساد انالصيخ  -2.3

 

 انًهبساد انؼبيخ : -د

 

 

 اسزخذو انىسبئظ انًزؼذدح فً انجحث وانزحهيم  -9.2

 انمذسح ػهً رًُيخ انزؼهى انزارً انًسزًش      - 5.2

 حشيخ انشأي وانًشبسكخ فً انًُبلشبد نحم انًشكالد -2.2

 

 يحزىي يمشس : -2

 

 

 

 

 انزؼشيف ثًظبدس االنزضاو  -

 انزفشلخ ثيٍ االنزضاو انًذًَ وانطجيؼً  -

 

 انًظبدس اإلساديخ نالنزضاو  -

 انؼمذ               
 اإلرادة المتفرده                 

 

 انًظبدس غيش اإلساديخ نالنزضاو  -

 انؼًم غيش انًششوع                 

 اإلثشاء ثال سجت                

 انمبَىٌ                     

 

 أسبنيت انزؼهيى  -2

 و انزؼهى       

 

 

 انششذ يٍ خالل انًحبضشاد -

 أسبنيت انزؼهيى  -5

و انزؼهى نهطالة روي 

 انمذساد انًحذودح

 

 

 

  

 رمىيى انطالة : -3

 األسبنيت انًسزخذيخ-أ

 

 ايزحبٌ يُزظف انؼبو -

 انسكبشٍ انؼًهيخ -

 انزىليذ -ة

 

 سبػبد  3يُزظف يُبيش ) يىػذ االيزحبٌ ( نًذح  -

 رىصيغ انذسخبد -ج

 

 بدح دسخخ نه92ً  -

  دسخخ نهسيكشٍ 92 -
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 لبئًخ انكزت انذساسيخ و انًشاخغ : -8

 

 يزكشاد - أ

 
 

 كزت يهضيخ - ة

 

 ‘يى سؼذ، يظبدس االنزضاو، داس اندبيؼه اندذيذح د.َجيم إثشاه -

 9218االسكُذسيخ 

 كزت يمزشحخ -ج

 

 

 ‘داس اندبيؼه اندذيذح‘يظبدس االنزضاو ‘ د.سيضبٌ أثى انسؼىد  -

 9212االسكُذسيخ 

 دوسيبد ػهًيخ  -د

 أو َششاد ... انخ
 

 

 

 هس انمسى انؼهًً :سئيس يد                                           أسزبر انًبدح :
 


