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إكساب انطانة انًعارف وانًهاراخ انخاصح -1 :تعزيف انحاسثاخ وتصُيفاتها انعهًيح وتاريخها نتطثيقاخ انعايح نهحاسثاخ وإيكاَياخ انحاسة اآلنً انفُيح.
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عزض ألهذاف انًقزر

اختثار أعًال انسُح

تقييى انُهائً

عزوض

يُاقشاخ وعزوض تعهيًيح

يحاضزاخ

حم يشكالخ
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سياراخ ييذاَيح

يشاريع تطثيقيح







تدارب يعًهيح












انعصف انذهًُ








انتعهى انتعاوًَ









انتعهيى اإلنكتزوًَ




























إيتحاٌ َظزي













تكهيفاخ وواخثاخ يُشنيح










تقييى يشزوعاخ تصًيًيح
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يُاقشاخ وتقييى آديء فصهً
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اختثار شفىي
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اختثار عًهً
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انًقاتالخ
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التقىين الثنائً والتكىيني







استشاتيجيح
التعليوىالتع
لن التفاعلً







التقىين
الختاهً
والنهائً

انتقىيى انشخصً نهطانة

أ2-

الوعلىهاخ والوفاهين
يذكز أسس تصًيى يهفاخ انكتاتح وانحصز انًتعهقح تًشزوعاخانتصًيى انذاخهً .
يعذد االسانية انتقُيح انحذيثح تاستخذاو انحاسة اآلنً إلظهار
يشزوعاخ انتصًيى انذاخهً .
يذكز أسس وقىاعذ انزسى تاستخذاو انحاسة األنً .
الوهاساخ الزهنيح
يستُح انعالقح تيٍ تصًيى يهف فً تزَايح وطثيعح استخذايح فً
انتصًيى انذاخهً .
يستُثظ افكار تاستخذاو تزايح انحاسة اآلنً إلظهار يهفاخ يُتح
انتصًيى انذاخهً
يضع تصًيى تاستخذاو تزايح انحاسة اآلنً يزتظ تيٍ انكتهه
وانفزاغ في إيداد حهىل تصًيًيح نهًساحاخ .
يستُح حهىل يتُىعح نًتطهثاخ انتصًيى انذاخهي و إعذاد انزسىو
انتحضيزيح تاستخذاو انحاسة األنً .
الوهاساخ الوهنيح الخاصح تالوقشس
يستخذو انثزايح انًتخصصح إلظهار يشزوعاخ انتصًيى انذاخهً .
يتقٍ انتعايم يع انحاسة اآلنً وانثزايح انتكُىنىخيح انًختهفح انتً
تخذو انتصًيى انذاخهً
يزسى انزسىو انهُذسيح تإستخذاو انحاسة االني
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يهف اإلَداس
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النتائج التعليويح
الوستهذفح

أستشاتيجيح وطشق التعلين والتعلن

تقييى قثم انُهائً نألعًال انفصهيح
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الوهاساخ العاهح
يتقٍ انتعايم يع انكًثيىتز وانثزايح انًتخصصح انًختهفح الَتاج
انتصًيًاخ وانتحهيم وكتاتح انتقاريز
يقذو انعزض انفعال نهتطثيقاخ انخاصح تانًشزوعاخ انتً قذيها
.
يخزج انتصًيى تانكفاءج انًطهىتح طثقا ً نهىظائف واآلداء انًتىقع.

أستار الوادج  :م.د/هيثن دمحم نجية
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