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ٜٕددذه ٔددزم موٍاددسا مالاددس  موعىفددو موٍاشاددو ٖموٍٕددسسم  مورصٌددو ا ددشم  موذسم ددس   

ٍٜٝو وىفشمٌج موتشبٜٗو ٌُ حٝث أٔدذمه موتقدًٜٗ ٖأ ادٓ ٌٖقٌٗسودٓ ٖأِٗمندٓ ٍِٖسر دٓ موّ شٜدو موتقٗ

 ٖوٍمُٝٝ موعسوب ٌُ لفسٜس  وخعٝظ موذسم س  موتقٍٜٗٝو 

 

 تناجات التعلم:
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 لتسبو وقشٜش موتقًٜٗ. 3-3
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 إظٕسس موقذسة نىٙ: :موٍٕسسم  مإلبذمنٝو/ موقسبىو وىتحٗن -4
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 -محتوى المساق :

ضددٓ   ٌاددسٜٝشْ ٖنرقتددٓ مشً مأل س ددٝو وىتقددًٜٗ موتشبددٗٚ   م ٌشم اددو موٍفددسٔٝ الوحددذا االىلددي :

  . بسوقشمسم  موتشبٜٗو ٖضع مواٝس س 



 وصّٝفس  موتقًٜٗ ٖأِٗمنو  الوحذا الثانَة :

 ٌجسا  موتقًٜٗ موتشبٗ٘ الوحذا الثالثة :

 أدمٖم   ٍع موفٝسِس  ٖموٍاىٌٗس  وغسٜس  موتقًٜٗ موتشبٗٚالوحذا الرابعة :

 : ٍِٗرج موتقًٜٗ موٍٗ ٕٓ بسألٔذمه ٖم تخذمٌو اٛ وقًٜٗ موفشمٌج موتشبٜٗو  الوحذا الخامسة

 ٍِسرج موتقًٜٗ موٍٗ ٕٓ بحس س  موٍاتٕىك وىٍّتجس  ٖموفشمٌج موتشبٜٗو  الوحذا السادسة :

 سي موخفشم حمألٍِسرج موتقًٜٗ موٍاتّذْ  : الوحذا الثامنه

 : ٍِسرج موتقًٜٗ موٍاتّذة وىٍّٗرج موقضسئٛ الوحذا التاسعة

 ٍِسرج موتقًٜٗ موعفٝاٛ ما تٝجسبٛالوحذا العاشرا : 

 وفاٝش موفٝسِس  موتقٍٜٗٝو ٖلتسبٓ وقشٜش موتقًٜٗ : وحىٝه ٖ الوحذا الحادٍة عشرا

 : وقًٜٗ موذسم س  موتقٍٜٗٝو  الوحذا الثانَة عشرا

 

 

 

 متطلبات المساق : 

 %30  مٌتحسَ ٌّتصف موفصه 

 %30   أنٍــسن موفصــه

 %40   مٌتحسَ ِٕسئــٛ
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