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مصفوفة مقرر :
اٌهذف اٌؼاَ ِٓ اٌّمشس :

كود المقرر 3114 :

ِىاطفاخ وػمىد وتىاٌيف
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ػشع ألهذاف اٌّمشس

ويفيح وتاتح اٌؼمىد

ِفهىَ اٌؼمىد – أٔىاػها

تطثيماخ ػًٍ وتاتح اٌؼمىد

إختثاس ٔظف اٌفظً
اٌذساعي األوي
ويفيح إػذاد وشاعح
اٌّىاطفاخ
ِفهىَ اٌّىاطفاخ و ويفيح
إػذادها

تطثيماخ ػًٍ إػذاد وشاعح
اٌّىاطفاخ

ِفهىَ حغاب اٌتىاٌيف (
اٌّمايغه ) تأٔىاػها

تطثيماخ ػًٍ ويفيح حغاب
اٌتىاٌيف

تمييُ لثً إٌهائً

ػشوع

ِحاضشاخ

ِٕالشاخ وػشوع
تؼٍيّيح

حً ِشىالخ

تّاسيٓ تطثيميح

إرشاء تحىث

ِشاسيغ تطثيميح

صياساخ ِيذأيح

تزاسب ِؼٍّيح

اٌؼظف اٌزهًٕ

اٌتؼٍيُ اإلٌىتشؤً

اٌتؼٍُ اٌتؼاؤً

إِتحاْ ٔظشي



























































































ب-
اٌّهاساخ اٌزهٕيح
ب1-
ب2-
ب3-
رـ-
رـ1-
رـ2-
رـ3-
د4-

يغتٕتذ اٌؼالله تيٓ اٌتظّيُ وطثيؼح االعتخذاَ واستثاطهُ تاٌتىاٌيف
يختاس اٌّىاطفاخ اٌفٕيح واٌتٕفيزيح وحغاب اٌتىٍفح.
يحًٍ ِغتىياخ اإلٔتاد واالعتهالن وحغاتاتهُ واستثاطهُ تاإلٔتاد.







































































































































اٌّهاساخ اٌّهٕيح اٌخاطح تاٌّمشس

يخطظ اٌذساعاخ اٌفٕيح اٌّتخظظح .
يختاس اٌخاِاخ واٌّىاد اٌّغتخذِح استثاطا تاٌّىاطفاخ اٌّطٍىتح
ٌالعتخذاَ إٌهائي ٌٍّٕتذ.
يحغة اٌتىاٌيف اٌّثذئيح ٌٍؼٍّيح اٌتظّيّيح و اٌتٕفيزيح
يضغ اٌّىاطفاخ اٌتٕفيزيح ٌّٕتزاخ االحاث .

































































































































اختثاس شفىي

ِٕالشاخ وتمييُ
آديء فظًٍ
تىٍيفاخ ووارثاخ
ِٕضٌيح
تمييُ ِششوػاخ
تظّيّيح

تمييُ إٌهائً

اعتشاتيزيح
اٌتؼٍيُ
اٌّثاشش

اعتشاتيزيح
اٌتؼٍُ
اٌتزشيثً
اعتشاتيزيح
اٌتؼٍُ
اٌزاتً
اعتشاتيزيح
اٌتؼٍيُ غيش
اٌّثاشش

اعتشاتيزيح
اٌتؼٍيّىاٌتؼ
ٌُ اٌتفاػًٍ

اٌتمىيُ
اٌختاًِ
وإٌهائً

اٌتمىيُ
اٌثٕائً
واٌتىىيٕي

أ4-





























اٌّالحظح

أ3-

يؼذد اٌخىاص ٌّٕتزاخ االحاث .
يؼذد اٌّىاطفاخ اٌمياعيح ٌّٕتزاخ االحاث وظشوف اٌؼًّ وحغاب
اٌتىٍفح .
يششس اٌمىأيٓ واٌتششيؼاخ إٌّظّه ٌؼٍّياخ اٌتظٕيغ ,اٌؼّاٌه  ,في
ِزاي اٌتخظض.
يؼذد اٌّظطٍحاخ اٌخاطح تاألحاث و اٌتظّيُ اٌذاخٍي و وزٌه
اٌّىاطفاخ و األعاٌية اٌفٕيح و اٌتمٕيح اٌحذيخح ويظف اٌّىاطفاخ
اٌفٕيح واألعاٌية اٌفٕيح ويزوش اٌثذائً ٌتمٕياتها في اإلٔتاد.





























اختثاس ػًٍّ

أ1-
أ2-

اٌّؼٍىِاخ واٌّفاهيُ

ٍِف اإلٔزاص
اٌتمىيُ اٌشخظً
ٌٍطاٌة
اٌّماتالخ

أ-

الفرقة :الثالثة

األول

 .1إوغاب اٌطاٌة اٌّفاهيُ و اٌحمائك اٌّشتثطح تاألعاٌية اٌفٕيح ٌىضغ رذاوي حغاب اٌخاِاخ و اٌّىاد و حغاب اٌتىاٌيف إٌهائيح فً حذود إلتظادياخ اٌّششوػاخ اٌظغيشج و اٌىثيشج.
 .2تّٕيح اٌّهاساخ اٌّهٕيح ٌّىاوثح إحتياراخ عىق اٌؼًّ
أعاٌية وطشق اٌتمييُ
اعاٌية اٌتؼٍيُ واٌتؼٍُ
اٌّىضىػاخ تاألعثىع

إٌتائذ اٌتؼٍيّيح
اٌّغتهذفح

َ

الفصل الدراسي:
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اٌّىضىػاخ تاألعثىع

ػشع ألهذاف اٌّمشس

ِفهىَ اٌؼمىد – أٔىاػها

ويفيح وتاتح اٌؼمىد

ػشوع

ِٕالشاخ وػشوع
تؼٍيّيح

ِحاضشاخ

حً ِشىالخ

تّاسيٓ

إرشاء تحىث

ِشاسيغ تطثيميح
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صياساخ ِيذأيح

تطثيماخ ػًٍ وتاتح اٌؼمىد

إختثاس ٔظف اٌفظً
اٌذساعي األوي
ويفيح إػذاد وشاعح
اٌّىاطفاخ
ِفهىَ اٌّىاطفاخ و ويفيح
إػذادها

تطثيماخ ػًٍ إػذاد وشاعح
اٌّىاطفاخ

ِفهىَ حغاب اٌتىاٌيف (
اٌّمايغه ) تأٔىاػها

تطثيماخ ػًٍ ويفيح حغاب
اٌتىاٌيف

تمييُ لثً إٌهائً

تمييُ إٌهائً

اعتشاتيزيح
اٌتؼٍيُ
اٌّثاشش

اعتشاتيزيح
اٌتؼٍيُ غيش
اٌّثاشش

اعتشاتيزيح
اٌتؼٍُ اٌزاتً

اعتشاتيزيح
اٌتؼٍُ
اٌتزشيثً
تزاسب ِؼٍّيح

اٌؼظف اٌزهًٕ

اٌتؼٍيُ اإلٌىتشؤً

اٌتؼٍُ اٌتؼاؤً







اعتشاتيزيح
اٌتؼٍيّىاٌتؼٍ
َ اٌتفاػًٍ

16

اختثاس شفىي
ِٕالشاخ وتمييُ
آديء فظًٍ
تىٍيفاخ ووارثاخ
ِٕضٌيح
تمييُ ِششوػاخ
تظّيّيح
إِتحاْ ٔظشي

اٌتمىيُ
اٌختاًِ
وإٌهائً

اٌتمىيُ
اٌثٕائً
واٌتىىيٕي

اٌّالحظح
اختثاس ػًٍّ

















































د2-
د3-
د4-

اٌّهاساخ اٌؼاِح
د-
د1-

يؼذ اٌثحج اٌتطثيمي ويحًٍ اٌثيأاخ ويطىس اٌتؼٍُ اٌذائُ اٌّغتّش
ويطىس ِؼاسفه وِهاساته.
يتؼاًِ ِغ طشق لياط اٌزىدج واٌّشالثح اٌفٕيح.
يمذَ اٌؼشع اٌفؼاي ويذيش إٌّالشاخ و اٌحىاساخ.
يذيش إٌّالشاخ و اٌحىاساخ.

أعتشاتيزيح وطشق اٌتؼٍيُ واٌتؼٍُ

ٍِف اإلٔزاص
اٌتمىيُ اٌشخظً
ٌٍطاٌة
اٌّماتالخ



















































َ

لائُ تأػّاي سئيظ ِزٍظ اٌمغُ اٌؼٍّي  :ا.َ.د ٔ /ها فخشي ػثذ اٌغالَ
أعتار اٌّادج .َ :د /سحاب ػٍي فشحاخ



















































إٌتائذ اٌتؼٍيّيح
اٌّغتهذفح

أعاٌية وطشق اٌتمييُ

