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 (21نمىذج رقم )                  

 

 عبِؼخ / أوبديّيخ : عبِؼخ إٌّىفيخ

 وٍيخ / ِؼهذ : وٍيخ األلزظبد إٌّضًٌ   

 لغُ :    اٌّالثظ وإٌغيظ 

 

 مقرر دراسي تىصيف
 

 ثيبٔبد اٌّمشس -1

ّٔبرط رظّيُ وسعُ ثبرشوْ اعُ اٌّمشس :  CP113اٌشِض اٌىىدي : 

 طٕبػً

  خدثٍىِ اٌفشلخ / اٌّغزىي :

 ػذد اٌىحذاد اٌذساعيخ :  ٔظشي                 ػًٍّ          اٌزخظض : ِالثظ ؤغيظ 

 

 

 هذف اٌّمشس : -2

 

 

 

 -ثٕهبيخ اٌّمشس يىىْ اٌطبٌت لبدسا ػٍي أْ:

رغّيغ واعزخالص اٌّؼٍىِبد ورطجيك إٌّهظ اٌؼٍّي في وزبثخ االوساق  -1

 ثظ .اٌجحضيخ في ِغبي أزبط ورظٕيغ اٌّال

رٍجيخ احزيبعبد عىق اٌؼًّ ورّٕيخ اٌّغزّغ ِٓ خالي اٌزؼٍُ اٌّغزّش  -2

 ورطىيش اٌزاد.

االٌزضاَ ثزطجيك إٌظُ و اٌزششيؼبد و اٌحفبظ ػٍي اٌجيئخ في طٕبػخ  –3

اٌّالثظ اٌغبهضح ِٓ خالي االعزغالي االِضً ٌٍّىاسد اٌّزبحخ ِغ اٌزظشف 

 ثٕضاهخ و ِظذاليخ .

 اٌٍّجغيه وفمب ألعبٌيت االداسح اٌحذيضخ .اداسح اٌّششوػبد  –4

 اٌّغزهذف ِٓ رذسيظ اٌّمشس: -3
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 اٌّؼٍىِبد واٌّفبهيُ: - أ

 

 

 

 

 

 

 -ثٕهبيخ اٌّمشس يىىْ اٌطبٌت لبدسا ػٍي أْ:

 إٌظشيبد األعبعيخ اٌّزؼٍمخ ثّغبي أزبط ورظٕيغ اٌّالثظ  يزوش 1 -أ

طجبػخ وسعُ اٌجبرشوْ ثيٓ اٌّّبسعبد اٌّهٕيخ في ِغبي اٌزظّيُ و اٌ يشثظ 2-أ

 اٌظٕبػي وأؼىبط رٌه ػًٍ االػالْ و اٌزغىيك ٌٍّالثظ اٌغبهضح 

 يظف األطش اٌفٕيخ و اٌؼٍّيخ في رظّيُ و أزبط ورظٕيغ اٌّالثظ اٌغبهضح 3-أ

 اهُ اٌششوط االصِخ ٌزغىيك اٌّالثظ اٌغبهضح. يزوش 4 -أ

 رظٕيغ وأزبط ثبٌغٍّخ اٌحذيضخ في زمٕيبد اٌ يحذد 5-أ

 ب .ـبد رٕفيزهـاٌخبِبد إٌّبعجخ ٌٍزظّيّبد اٌٍّجغيه اٌّخزٍفخ ورمٕي حذدي 6 -أ

يحذد طشق ووعبئً اٌغالِخ اٌظحيخ و اٌّهٕيخ اٌّزجؼخ في ِظبٔغ  7 -أ

 اٌّالثظ اٌغبهضح .

 اٌّهبساد اٌزهٕيخ : - ة

 

 -ثٕهبيخ اٌّمشس يىىْ اٌطبٌت لبدسا ػٍي أْ:

 ٔزبط اٌّالثظ اٌغبهضح .يحًٍ اٌّشىالد في ِغبي رظّيُ ورظٕيغ وا 1-ة

 اٌّشىالد وفمب ألهّيزهب  يظٕف 2-ة

 يميُ ِخبطش ِّبسعخ اٌّهٕخ في ِغبي رظٕيغ وطٕبػخ اٌّالثظ اٌغبهضح 3-ة

 دساعبد ػٍّيخ حىي ِشبوً رظّيُ وطٕبػخ اٌّالثظ اٌغبهضح . مزشػي 4-ة

 ٕشئيحًٍ اٌّؼٍىِبد اٌّزحظً ػٍيهب ِٓ رظٕيغ وأزبط اٌّالثظ وي 5-ة

 إٌّبعجخ .اٌحٍىي 

اوساق اٌؼًّ و االثحبس اٌؼٍّيخ في ِغبي طٕبػخ ورغىيك اٌّالثظ  حًٍي 6 -ة

 اٌغبهضح .

اٌّهبساد اٌّهٕيخ اٌخبطخ  -عـ

 ثبٌّمشس :

 

 

 -ثٕهبيخ اٌّمشس يىىْ اٌطبٌت لبدسا ػٍي أْ:

في ِغبي رظٕيغ ثٕبءا ػٍي اٌجيبٔبد اٌّزحظً ػٍيهب يىزت اٌزمبسيـش اٌفٕيخ  1-ط

 بهضح ثبعزخذاَ اٌحبعىة الرخبر اٌمشاساد إٌّبعجخاٌّالثظ اٌغ

اٌّهبساد اٌّهٕيخ األعبعيخ واٌحذيضخ في ِغبي رظٕيغ اٌّالثظ  ّبسطي 2-ط

 .اٌغبهضح 

اٌظٕبػي واآلالد وسعُ اٌجبرشوْ يغزخذَ اٌزمٕيبد اٌحذيضخ في رظّيُ  3-ط 

 واٌّبويٕبد.
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 اٌّهبساد اٌؼبِخ : - د

 

 -ػٍي أْ:ثٕهبيخ اٌّمشس يىىْ اٌطبٌت لبدسا 

د احزيبعبره اٌزؼٍيّيه اٌشخظيخ  ٌّىاوجه ُ راره أوبديّيبً و ِهٕيبً و يحذيمي 1-د

 اٌزطىساد اٌؼٍّيه فً ِغبي رظٕيغ اٌّالثظ اٌغبهضح.

 –لىاػذ اٌجيبٔبد  –اٌشعبئً  –ِظبدس اٌّؼشفخ اٌّخزٍفخ )اٌذوسيبد  زبثغي  2-د

بسف اٌزً رخذَ ِغبي اٌىزت .....( ٌٍحظىي ػٍي اٌّؼٍىِبد واٌّؼ –اٌّغالد 

 رظٕيغ اٌّالثظ اٌغبهضح.

يؼًّ ضّٓ  فشيك ػًّ ثّب يشفغ ِٓ ِغزىي األداء فً ِغبي رظٕيغ  -3-د

 اٌّالثظ اٌغبهضح .

 يذيش اٌىلذ ثىفبءح في اصٕبء اٌزغبسة اٌؼٍّيخ واٌحٍمبد إٌمبشيخ   -4-د

ٌؼّالء  ) ٌمبءاد ِغ ا ثشىً فؼبي ِغ ٔىػيبد ِزجبيٕه ِٓ اٌفئبد يزىاطً  -5 -د

  و يغبهُ فيواطحبة اٌّظبٔغ ورغبس اٌّالثظ اٌغبهضح واٌّىصػيٓ( 

 .حٍمبد ٔمبشيخ(  -) حضىس ٔذواد 
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 ِحزىي اٌّمشس: -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظري اإلسبىع
ػدد 

 السبػبث
 ػملً

ػدد 

 السبػبث

 االوي

 –رؼشيف إٌّبرط 

األعظ  -ِىاطفبرهب

 اٌمبئّخ ػٍيهب
2 

طشيمخ ػًّ اٌجبرشوْ 

 اٌظٕبػً

2 

 اٌضبًٔ

أهُ طشق إػذاد إٌّبرط 

اٌىسليخ + إهُ اٌؼالِبد 

 اإلسشبديخ داخً اٌجبرشوْ

اٌزذسيت ػًٍ اٌجبرشوْ  2

اٌظٕبػً ٌّىديً ريششد 

 ِٓ خالي وسلخ ػًّ

2 

 اٌضبٌش

طشيمخ لشاءح اٌزىطيف 

)وسلخ اٌؼًّ( ٌٍّٕزظ 
 ريششد

لض اٌزيششد ػيٕخ  2

وصٌه 2:1طغيشح ثّمبط 

ٌٍزذسيت ػًٍ اٌشىً 

 إٌهبئً

2 

 اٌشاثغ

اٌزؼشف ػًٍ ّٔبرط 
أخشي ِٓ وسق اٌؼًّ 

ٌٍزيششد + طشق سفغ 

 اٌّمبعبد ِٓ اٌزيششد

اٌزؼشف ػًٍ طشيمخ ػًّ  2

اٌجبرشوْ اٌضٕبػً 

 ٌٍجٕطٍىْ اٌغيٕض

2 

 اٌخبِظ

اٌزؼشف ػًٍ وسلخ 

اٌؼًّ اٌخبص ثبٌجٕطٍىْ 

اٌغيٕض+ طشيمخ سفغ 
اٌّمبعبد ِٓ ػًٍ 

 اٌجٕطٍىْ

ذ إعزىّبي اٌجبرشوْ واٌزأو 2

ِٓ طحخ اٌّىديً 

 اٌّشعىَ وِمبعبره

2 

 اٌغبدط

إخزجبس شفىي ٌّب رُ 

+ إعزىّبي  دساعزه
وسلخ اٌؼًّ اٌخبص 

ثبٌجٕطٍىْ 
 اٌغيٕض)ِىديالد ِخزٍفخ(

إخزجبس ػًٍّ ٌّب رُ  2

دساعزه + اٌزذسيت اٌؼًٍّ 

ػًٍ سفغ اٌّمبعبد ِٓ 

ػيٕبد ِخزٍفخ ٌٍزيششد أو 

 اٌجٕطٍىْ

2 

 اٌغبثغ

زهب دساعخ اٌؼيٕه وأهّي

في اٌزظٕيغ + حغبة 
 ِؼذي اإلٔىّبػ

اٌزذسيت اٌؼًٍّ ػًٍ  2

رذسيظ اٌزيششد ِغ ػًّ 

 عذوي اٌزذسيظ اٌخبص ثه

2 

 اٌضبِٓ

لىاػذ رذسيظ اٌجبرشوْ + 
 طشيمخ ػًّ اٌزذسيظ

اٌزذسيت اٌؼًٍّ ػًٍ  2

رذسيظ اٌجٕطٍىْ ِغ ػًّ 

 عذوي اٌزذسيظ اٌخبص ثه

2 

 اٌزبعغ

عّبحيبد اٌحيبوخ رجؼب 

 ؼخ إٌّزغخٌٕىع اٌمط
ػًّ ػيٕبد ػًٍ إٌّزظ  2

واٌزؼذيً رجؼب ٌإلٔىّبشبد 

اٌزً ِٓ اٌّّىٓ حذوصهب 

رجؼب ٌّؼذي إٔىّبػ 

 اٌمّبػ

2 

 اٌؼبشش

اٌزذسيت ػًٍ ػًّ 

اٌزذسيظ وعذاوي اٌزذسيظ 

 ٔظشيب

ػًّ فششه ثغيطخ ٌٍّٕزظ  2

) ثٕطٍىْ أو ريششد (+ 

 لض اٌفششه

2 
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 اٌحبدي ػشش

ػٍّيخ اٌزؼشيك+ اٌطشق 

ٍفخ ٌٍزؼشيك + أصش اٌّخز
اخزالف اٌخبِبد ػًٍ 

ٔىػيخ اٌزؼشيك 

  اٌّغزخذَ

رشطيت إٌّزظ ِغ  2

اٌزؼشف ػًٍ اٌّبويٕبد 

 اٌزً رغزخذَ فيهب

2 

 اٌضبًٔ ػشش
اإلعطّجبد وأهّيزهب في 

 اٌزظٕيغ
 2 إعزىّبي ٔشطيت إٌّزظ 2

 اٌضبٌش ػشش

ػًّ رىطيف ٌظبٌخ 

اإلٔزبط ِٓ خالي وسلخ 

 اٌزشغيً

2 
 عجكِشاعؼخ ٌّب 

2 

 2 اخزجبس رحظيٍي ػٍّي 2 أخزجبسرحظيًٍ ٌّب عجك اٌشاثغ ػشش

 

 أسبليت التؼليم والتؼلم -5

 

 

 ِحبضشاد ٔظشيخ -1

 ِٕبلشخ وػظف رهٕي  -2

 ثحىس ورمبسيش  -3

 اٌزؼٍُ اٌزاري -4

أسبليت التؼليم والتؼلم  -6

 للطالة ذوي القدراث المحدودة

 اعزخذاَ وعبئً رؼٍيّيخ ايضبحيخ -1

 ػًّ اثحبس -2

 تقىيم الطـــالة :   -7
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 األعبٌيت اٌّغزخذِخ - أ

 

 

 اخزجبس رحظيًٍ                     ٌميبط اٌغبٔت اٌّؼشفً -

 اخزجبس ِهبسي                     ٌميبط اٌغبٔت اٌّهبسي  -

 

 اٌزىليذ - ة

 

 

 األعجىع اٌغبثغ -

 األعجىع اٌشاثغ ػشش -

 

 رىصيغ اٌذسعبد -عـ

 

 

 

 % 22               ٔهبيخ اٌفظً اٌذساعي   -

 % 12ِٕزظف اٌفظً اٌذساعي              -

 %  52االِزحبْ اٌؼٍّي                        -

 %  22أػّبي فظٍيخ                            -

 

 قبئمت الكتت الدراسيت والمراجغ : -8

 

 ِزوشاد - أ

 

 اٌمغُ اٌّزوشاد اٌزي يؼذهب االعبرزح اٌزيٓ يمىِىْ ثزذسيظ اٌّبدح في -

 

 

 وزت ٍِضِخ - ة

 

 

  

 وزت ِمزشحخ -عـ

 

 ط1-2222–داس اٌفىش اٌؼشثً  –د/ ػٍيخ ػبثذيٓ : إٌّبرط اٌّزمذِخ ٌٍّالثظ 

 

 دوسيبد ػٍّيخ أو ٔششاد ... اٌخ -د

 

 

 

 

 ا.د/ نشأت نصر الرفاعي رئيس مجلس القسم الؼلمً :             أ.م.د/ سحر كمال فودة أستبذ المبدة :
 أ.َ.د/ ِّذوػ ِجشون                 

 

                
 


