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كود المقرر 1204 :

مصفوفة مقرر َ :ظشَاٌ انهىٌ

إكساب انطانة انًؼاسف وانًهاساخ انخاصح:
 -1اساسُاخ انهىٌ فً انتصًُى انذاخهً.

انهذف انؼاو يٍ انًقشس :

الفرقة :أونٍ

 -2فً إتشاص انقُى انفُُح نهؼُاصش و انًكىَاخ يٍ خالل َظشَاخ انهىٌ .

انًىضىػاخ تاألسثىع
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تحهُم االنىاٌ
فٍ انطثُؼح
تؼشَف انهىٌ و
ػشض
َظشَاتهالهذاف
انًقشس

انذوائش انهىَُح

اختثاس اػًال
انسُح
اَظًح انهىٌ
تذسَة ػًهٍ
انخذاع انثصشٌ

انخطط انهىَُح

استكًال
انًششوع
يششوع تطثُقٍ

األخشاد انُهائٍ
تؼذَم انًششوع

ػشوض تؼهًُُح
تقُُى َهائٍ
يُاقشح
تقُُى
قثم َهائٍ



يُاقشاخ













يحاضشاخ









حم يشكالخ



تًاسٍَ تطثُقُح















إرشاء تحىث

أستار انًادج  :أ..و.د /دػاء ػثذ انشحًٍ











َقذو انشسىو انهُذسُح وَؼًم اإلسكتشاخ.
انًهاساخ انؼايح
َثذع أفكاسا ً رذَذج نحم انًشكالخ انهىَُح فً انتصًُى .
َخشد انتصًُى انهىًَ تانكفاءج انًطهىتح طثقا ً نىظائف
انتصًُى واالداء انًتىقغ.
َقذو انؼشض انفؼال.





















يشاسَغ تطثُقُح
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صَاساخ يُذاَُح
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تزاسب يؼًهُح
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انتؼهُى
اإلنكتشوًَ
انؼصف انزهًُ

أ3-













انتؼهى انتؼاوًَ

أ2-



















استشاتُزُح
انتؼهُى
انًثاشش

استشاتُزُح
انتؼهًُىانتؼهى
انتفاػهً





























































































































































يُاقشاخ وتقُُى
آديء صفً
تكهُفاخ
ووارثاخ
يُضنُح
تقُُى
يششوػاخ
تصًًُُح
إيتحاٌ َظشي

أ1-





استشاتُزُح
انتؼهُى غُش
انًثاشش

استشاتُزُح
انتؼهى انزاتً

انتقىَى
انختايً
وانُهائً









انتقىَى
انشخصً
انًقاتالخ
نهطانة
انًالحظح
اختثاس ػًهً
اختثاس شفىي

أ-

انًؼهىياخ وانًفاهُى
َزكش انُظشَاخ انسُكىنىرُح نهىٌ فً انتصًُى
انذاخهً واألحاث
َششس اِداء انىظُفً نهىٌ فً انتصًُى انذاخهً يٍ
حُج يالءيته نهىظُفح وانشكم انزًانً.
َفسش َظشَاخ ػهى األنىاٌ ودالالته وػالقاته
وخىاصه و أحشها ػهً انًًاسساخ انتصًًُُح.
انًهاساخ انزهُُح
َستُتذ انؼالقح تٍُ انهىٌ فً انتصًُى انذاخهً وطثُؼح
االستخذاو .و استثاطهى تانتكانُف .
َستُتذ حهىل يتُىػح نًتطهثاخ انهىٌ فً انتصًُى
انذاخهً .
َستُثط انؼالقح تٍُ انهىٌ و دالالته و ػالقته تًساحح
و طثُؼح انًكاٌ.
انًهاساخ انًهُُح انخاصح تانًقشس
َحهم األنىاٌ إنً يزًىػاتها انٍ ػُاصشها االونُح
وطثُؼح استخذايها وػالقتها تانتصًُى انذاخهً
واألحاث.
َصُغ األفكاس انتصًًُُح تاستخذاو انخطط انهىَُح تأكخش
يٍ شكم .
َحذد اَظًح انهىٌ تانطشص انتاسَخُح انًختهفح وَقًُها.





أستشاتُزُح وطشق انتؼهُى وانتؼهى
استشاتُز
َح انتؼهى
انتزشَثً

أسانُة وطشق انتقُُى
انتقىَى انثُائً وانتكىٍَُ



















































































































قائى تأػًال سئُس يزهس انقسى انؼهًٍ  :ا.و.د َ /ها فخشي ػثذ انسالو





يهف اإلَزاص

و

انُتائذ انتؼهًُُح انًستهذفح

انفصم انذساسٍ:

األول2018/2017 /
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