أ -انفٓى ٔانًؼزفخ:
أُٚ )2ؼزف أصبنٛت انجُبء انزشكٛه ٙنصٛبغخ
ٔرصًٛى انسٛز انًكبَ ٙنهزصٕٚز انمصصٗ.
أٚ )9ؼذد أصبنٛت ردضٛذ انُصٕص األدثٛخ
ٔانزبرٚخٛخ ٔاررجبطٓب ثبنًكبٌ ٔانزيبٌ.
أٚ )0سذد دٔر انجٛئخ االخزًبػٛخ ٔانطجٛؼٛخ فٙ
رصًٛى خهفٛبد ٔيُبظز أزذاس انزصٕٚز
انمصص.ٙ

ة -انًٓبراد انذُْٛخ:
ةٚ )2زثظ ث ٍٛانضٛبق األدث ٙنهمصخ ٔانجُبء
انزشكٛه.ٙ
ةٚ )9ضزهٓى انززاس اإلَضبَ ٙانًؼًبر٘ فٙ
انصٛبغخ انزشكٛهٛخ نألزذاس.
ةٚ )0ذرس ػُبصز انزشكٛم انفُ( ٙانهٌٕ ،
انخظ  ،انًهًش  )....،ف ٙردضٛذ درايٛخ
انُصٕص ٔاألزذاس.
ج -المهارات المهنية الخاصة بالمقرر:

جٚ )2صًى يٍ انؼًبرح انززاثٛخ انًصزٚخ
يشبْذ انزصٕٚز انمصص.ٙ
جٚ )9ضزخذو األصبنٛت انفُٛخ انزشكٛهٛخ فٙ
انزصًٛى.
جٚ )0طجك أصبنٛت رُفٛذٚخ نهغالف ٔانًشبْذ.
د – انًٓبراد انؼبيخ:

دٚ )2ضزخذو ٔصبئم االرصبل ٔانًؼزفخ انسذٚثخ.

دٚ )9ؼًم ثزٔذ انفزٚك.
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ػزض رًٓٛذٖ نهطهجخ نزٕضٛر أصبصٛبد
انًبدح ٔانخطخ انزيُٛخ ٔانًطهٕة انُٓبئٗ
ػًم رذرٚجبد نهزصى ٔانزشكٛم ٔاصزخذاو
األدٔاد انخبصخ ثبنزصى.
شزذ طزق يخزهفخ ندًغ انذراصبد يثم انًٛذاَٛخ
ثبنزصٕٚز انفٕرٕغزافٗ أٔ انزصى انًجبشز أٔ يٍ
اإلَززَذ نهُطبق انًخزبر نكم طبنت.

رسذٚذ انمصخ ٔصٛبغزٓب ٔرسذٚذ انًفزداد
انًطهٕثخ نزصًٛى انًشبْذ.
أصبصٛبد انًُظٕر انسز ٔاصزخذايّ فٗ
رصًٛى انًشبْذ انخبرخٛخ ٔانذاخهٛخ
رسذٚذ إَٔاع انًشبْذ انًطهٕثخ نكم طبنت يٍ  2انٗ
 2يشبْذ ف ٙانمصخ ٔثذأ ػًم انزصًٛى نهًشبْذ.

رمٛٛى ٔرٕخ ّٛنهطبنت نزسض ٍٛاألداء فٗ
رُبٔل انذراصخ ٔرثطٓب ثبنُطبق.
رمٛٛى يُزصف انفصم انذراصٙ

يزبثؼخ ٔرؼذٚم رصًٛى انًشبْذ
شزذ انزهٕ ٍٚنهًشبْذ ثبنخبيبد انًخزهفخ
(انٕاٌ خشت أٔ يٛبِ أٔ خٕاط)
انًزاخؼخ ٔانزؼذٚم انُٓبئٗ ػهٗ انزصًًٛبد
ثذٌٔ أنٕاٌ نإلَزمبل انٗ يززهخ انزهٍٕٚ
رمٛٛى َٓبٚخ انفصم انذراصٗ األٔل
شزذ انزطجٛك نهزهٕ ٍٚانزلًٗ (فٕرٕشٕة)
ٔاصزخذاو انًبصر انضٕئٗ
يزبثؼخ َزبئح انزهٍٕٚ

90

92

يزاخؼخ يُزدبد انطهجخ ػهٗ انسبصت اٜنٗ
ٔظجظ انًمبصبد
رمٛٛى يُزصف انفصم انذراصٗ انثبَٗ
شزذ اصبنٛت اصزخذاو انكزبثخ يغ يشبْذ
انمصخ ٔاخزٛبر َٕع انخظ انًالئى

92

يزاخؼخ ٔرؼذٚم َٓبئٗ ػهٗ انمصخ ٔانًشبْذ
انًهَٕخ
رمٛٛى َٓبئٗ
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