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 -الموضوعات التى تم تدريسها

عشض ألهذاف الوقشس ورىصُفه وهحزىَبره
 رعشَف علن االقزصبد واسلىة دساسزه و دساسخ الوشاحل الوخزلفخ للحصىل علًهنزج هطجىع
هزبثعخ دساسخ جذوٌ هجسطخ لوششوع صغُش (طجبعخ الونسىجبد)
 دوس الوصون فً رحقُق نزبئج اقزصبدَخ جُذح سثط إقزصبدَبد الزصوُن ثوىاد الزصوُن الزٍ روذ دساسزهبالجذء فٍ دساسخ جذوٌ هجسطخ لوششوع صغُش (طجبعخ الونسىجبد)
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 -6مقترحات تحسين المقرر
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تطوير تسلسل المحتوي العلمي للمقرر
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تطوير ربط المادة العلمية للمقرر والتطبيق العلمي
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-3

 -11خطة التطوير للمقرر للعام القادم :
الجنذ
A

هجبالد الزطىَش
الوقشس(اهذاف،هحزىَبد ،
اسلىة رعلُن
الوحبضش والهُئخ الوعبونخ

C

أسبلُت الزقُُن

D

القبعبد الذساسُخ والوعبهل

E

أخشي

B

رىقُذ الزطىَش

رىصُف الزطىَش

العبم الذساسٍ -8112
تطوير تسلسل المحتوي العلمي للمقرر
8112
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تطوير أساليب التقييم باضافة اساليب
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ثبلقبعخ.
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