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 ٔطف انجشَبيح األكبدًٚٙ 

 

املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 كهٛخ انزشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انشٚبػخ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 خانُظشٚ / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 انجشَبيح األكبدًٚٙرمٛى 

 انجكبنٕسٕٚط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 عُٕ٘ 

  انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

 ال ٕٚخذ انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7

  ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

 ٔيكَٕبرّرؼهٛى أعبعٛبد انسبعٕة  -
 زشَٛذالَرظبل ثبالانطبنت ػهٗ أعبعٛبد انسبعٕة ٔانزمُٛبد انًزجؼخ فٙ ثشايح انسبعجبد ٔارطٕٚش لذسح  -
 رؼهى أداسح َظى انزشغٛم نًخزهف انجشايح -
 كزشَٔٙالناعزخذاو أَظًخ انزشغٛم ا رؼهى -
        اعزخذاو ايبٌ انسبعٕة ٔرشاخٛض انجشايح رؼهى -
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 انًطهٕثخ ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيحيخشخبد ان  .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  -أ
 .انشٓبدح انًًُٕزخ ٔانًؤْالد انٕظٛفٛخ انًغزمجهٛخ 

 كزشَٔٙ النانسبعٕة ا ٛبدرؼهى اعبع 

 كزشَٔٙالنع انطبنت ػهٗ انزطٕس انؼهًٙ ثبنًدبل االاؽ 

 ًٙانٕلٕف ػهٗ اْى َمبؽ انزٕاطم انؼهًٙ انخبص ثبنؼبنى انشل 

 جشَبيح نخبطخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 . ٙيغبػذح انطهجخ ػهٗ رطجٛك يب رؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛخ داخم ٔخبسج اإلؽبس اندبيؼ 

 كزشَٔٙالنيٓبسح اعزخذاو أَظًخ انزشغٛم ا 
 يٓبسح اعزخذاو ايبٌ انسبعٕة ٔرشاخٛض انجشايح        

 انزؼشف ػهٗ اخضاء انسبعجخ 
 شكٛت اخضاء انسبعجخر 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 ؽشٚمخ اإلنمبء ) انًسبػشح( -
 ؽشٚمخ زم انًشكالد -
 انًُبلشخؽشٚمخ  -
 ؽشٚمخ االعهخ ٔاالخبثخ االنكزشَٔٛخ -

 ؽشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزسشٚشٚخ  -
 االخزجبساد انشفٕٚخ  -

 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

 .ٌٔرًُٛخ سٔذ انزؼب 

 ٙانزمٛٛى انزار 

 ٘انزمٛٛى انمٛبد 

  اٚظبل انًبدح انؼهًٛخ نهطبنت 

 رسفٛض انطبنت يؼُٕٚب ػهٗ انزفبػم ثبنًسبػشح 

 عزُزبج ٔاٚدبد زهٕل يُبعجخالصٚبدح لبثهٛخ انطبنت ٔيٓبس رّ فٙ ثُبء َظى ركٛخ نٓب انمذسح ػهٗ ا 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .)ؽشٚمخ اإلنمبء ) انًسبػشح 
  اعزخذاو انًُظبد اانهكزشَٔٛخ انزؼهًٛٛخ 
  فذٕٚاد رؼهًٛٛخ 

 رٕظٛف لبثهٛخ انزذسٚغٙ ٔخجشرّ فٙ إٚظبل انًبدح انؼهًٛخ نهطبنت ٔاشؼبس انطبنت ثأًْٛخ انٕلذ 

  انًُبلشخؽشٚمخ 

 
 ؽشائك انزمٛٛى    
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 . االخزجبساد انزسشٚشٚخ 
 . االخزجبساد انشفٕٚخ 
 . االخزجبساد انؼًهٛخ 

 انًجبششح انشفٕٚخ نهطبنتعئهخ الا 

 فزر ثبة انًُبلشخ 

 ْزًبو ثبنسؼٕس ٔانزبكٛذ ػهّٛاال 

 
 .انشخظٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 .رًُٛخ زت انٕؽٍ نذٖ انطهجخ 

 .رًُٛخ زت انزؼبٌٔ ٔانًغبػذح ثٍٛ انطهجخ 

  ٙانثمبفٙ ٔانشٚبػٙ نذٖ انطبنت.رًُٛخ انٕػ 

 ثشاص شخظٛخ انطبنت ٔانؼًم ػهٗ رطٕٚشِ ٔصٚبدح انثمخ ثُفغّ.ا 

 ةٕانزذسٚت ػهٗ أعبعٛبد انسبع 

 كزشَٔٙالنق انؼبنى االاخ 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 انغجٕسح- .1

 انذارب شٕ .2

 انسبعٕة .3

 انجسث انؼهًٙ .4

 يسبػشاد َظشٚخ .5

 انؼًهٛخ ادانًخزجش .6

 ٔانسٕاسانًُبلشخ  .7

8. google meet, classroom 

 ؽشائك انزمٛٛى          

o يزسبَبد انزسشٚشٚخ انشٓشٚخاال 

o ٔانٕٛيٛخ انشفٕٚخ االيزسبَبد 

o يزسبَبد انٕٛيٛخ انزسشٚشٚخاال 

o يزسبَبد اانهكزشَٔٛخاال 

o انزمبسٚش 

o ُٕ٘انغؼٙ انغ 

o - َٙٔكشٔثبد)رؼهٛى رؼب( 

o ٔاخجبد ثٛزٛخ 

 

 

 

 

 ثُٛخ انجشَبيح  .11

 انغبػبد انًؼزًذح اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انذساعٛخانًشزهخ 
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 ػًهٙ َظش٘

 1 1 1-زبعجبد Tem 2-1 األٔنٗ

     
 
 

 انزخطٛؾ نهزطٕس انشخظٙ .12

 .ٚؼًم انجشَبيح ػهٗ رطٕٚش شخظٛخ انطبنت األكبدًٚٙ ثشكم ٚزُبعت يغ ؽًٕزبد انذٔنخ انسذٚثخ  -

  .ثشكم ٚغًر ػهٗ ركٍٕٚ شخظٛخ لٛبدٚخ فٙ انًغزمجم إثشاص َمبؽ انمٕح نذٖ انطهجخ -

 اعزخشاج انًٕاْت انًذفَٕخ نذٖ انطبنت نزطٕٚش يدبل ػًهخ ٔسفغ يغزٕٖ انزؼهٛى.  -

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔػيؼٛبس انمجٕل  .13

 يؼذل انطهجخ فٙ انظف انغبدط )اإلػذاد٘ , انًُٓٙ( ٔانز٘ يٍ خالنّ ٚكٌٕ انمجٕل فٙ انًشزهخ  -
 اندبيؼٛخ .

 لجٕل ػٍ ؽشٚك انهدُخ االٔنًجٛخ ) فمؾ نإلثطبل انشٚبػٍٛٛ(. -
 سفغ يؼذل كهٛخ انزشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو يب ٚؼبدل لجٕل كهٛبد انُٓذعخ ٔانؼهٕو.  -

 

 انجشَبيحأْى يظبدس انًؼهٕيبد ػٍ  .14

 انًمشس انذساعٙ

 الٔل(اندضء ا)أعبعٛبد انسبعٕة ٔرطجٛمبرّ انًكزجٛخ 

 ٔل: أعٛبعٛبد انسبعٕةالانفظم ا

 انفظم انثبَٙ: يكَٕبد انسبعٕة

 انفظم انثبنث: أيبٌ انسبعٕة ٔرشاخٛض انجشايح

 انفظم انشاثغ : َظى انزشغٛم
 اندضء انثبَٙ

 يبٚكشٔعٕفذ ٔٔسد ٔثٕسثُٕٚذ 
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 يخطؾ يٓبساد انًُٓح

 ٚشخٗ ٔػغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشخبد انزؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيح انخبػؼخ نهزمٛٛى

 يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيح 

 اعى انًمشس انًمشسسيض  انغُخ / انًغزٕٖ
 أعبعٙ

 أو اخزٛبس٘

 خٛانًؼشفاألْذاف 
 ٛخانًٓبساراألْذاف 

 جشَبيحانخبطخ ثبن
 ٔانمًٛٛخاألْذاف انٕخذاَٛخ 

ٔانزأْٛهٛخ بساد انؼبيخ انًٓ

انًٓبساد األخشٖ  )انًُمٕنخ

انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف 

 (ٔانزطٕس انشخظٙ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

2221 /2222 
Tem 2-1  اعبعٙ 1 -زبعجبد / / /  / / /  / / /  / / / / 
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 ًٕرج ٔطف انًمشسَ

 ٔطف انًمشس

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 كلية التربية وعلوم الرياضة انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 انُظشٚخ      / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 اعى / سيض انًمشس .3
Tem 2-1 

 ٕٚيٙ  أشكبل انسؼٕس انًزبزخ .4

 عُٕ٘  انفظم / انغُخ .5

 أعجٕػٛبعبػزٍٛ  )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

  ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

مساادػ ا طلبة ااع لةؼطرااع اططقاام طلمستااتة طلةساامم مع لةمالاا  مااى مخااىت طلبة ااع ػةاا  ممطخااد  طلاامؼةة  -

 طلةسمه رع.
مسدػ ا طلبة ع لةؼطرع ػالقع طل طندمح وػندصطه طل رطستع ) طلكىرسد  أو طلةىطد طل رطساتع   ماغ طلااهددا  -

 وطلةؤهال  طلىظتفتع طلةسمس ةتعطلةةنىمع 
 مسدػ ا طلبة ع ػة  تب تم مد تؼةةىه مى مىطد ػةةتع دطخل وخدرج طإلادر طلددمؼي . -
  مسدػ ا طلبة ع ػة  تب تم مد تؼةةىه مى مىطد نظطيع  دطخل وخدرج طإلادر طلددمؼي . -
       مسدػ ا طلبة ع ػة  تب تم أركدرهة وطلةىطهب طلمي يةمةكهد دطخل وخدرج طإلادر طلددمؼي.  -
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 ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسيخشخبد ان .12

  ه ط  طلةؼطرتع طأل -أ
يغبػذح انطهجخ نًؼشفخ ػاللخ انجشَبيح ٔػُبطشِ انذساعٛخ ) انكٕسعبد أٔ انًٕاد انذساعٛخ ( يغ  -1أ

 انشٓبدح انًًُٕزخ ٔانًؤْالد انٕظٛفٛخ انًغزمجهٛخ
يغبػذح انطهجخ نًؼشفخ ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزٙ رغبػذْى ػهٗ رسمٛك يخشخبد انزؼهى   -2أ

 انًغزٓذفخ فٙ انمغى انُظش٘

يخشخبد انزؼهى فٙ  يغبػذح انطهجخ نًؼشفخ ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزٙ رغبػذْى ػهٗ رسمٛك -3أ

 يدبل 
 . انُؼش٘

  
  ًمشس.انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 يغبػذح انطهجخ ػهٗ رطجٛك يب رؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛخ داخم ٔخبسج اإلؽبس اندبيؼٙ . - 1ة 

 يب رؼهًِٕ يٍ يٕاد َظشٚخ  داخم ٔخبسج اإلؽبس اندبيؼٙ .يغبػذح انطهجخ ػهٗ رطجٛك  - 2ة 

        يغبػذح انطهجخ ػهٗ رطجٛك أفكبسْى ٔانًٕاْت انزٙ ًٚزهكٓب داخم ٔخبسج اإلؽبس اندبيؼٙ.  – 3ة 

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 ٔاعزخذاو انٕعبئم االكزشَٔٛخ يثم دارّ شٕ ؽشٚمخ اإلنمبء ) انًسبػشح( -
 انًشكالد.ؽشٚمخ زم  -

 انًُبلشخ ؽشٚمخ     -
 ؽشائك انزمٛٛى      

 

 االخزجبساد انزسشٚشٚخ  -
 االخزجبساد انشفٕٚخ  -

 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 رًُٛخ سٔذ انزؼبٌٔ. -1ج         

 انزمٛٛى انزارٙ. -2ج

 انزمٛٛى انمٛبد٘. -3ج

 رثًٍٛ خٕٓد انؼهًبء. -4ج

 
 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 ؽشٚمخ اإلنمبء ) انًسبػشح(. -
 ؽشٚمخ زم انًشكالد. -

 .ؽشٚمخ اإلثذاع ٔاالخزشاع    -
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 ؽشائك انزمٛٛى    

 االخزجبساد انزسشٚشٚخ  -
 االخزجبساد انشفٕٚخ  -

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 إثشاص شخظٛخ انطبنت ثشكم ٚؼًم ػهٗ رطٕٚشِ. -1د

 صٚبدح انثمخ ثبنُفظ نذٖ انطبنت. -2د

 إثشاص انًٕاْت انًذفَٕخ نذٖ انطبنت. -3د
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 (انسبعٕةثُٛخ انًمشس ) .11

 يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ انغبػبد األعجٕع
اعى انٕزذح / 

 أٔ انًٕػٕع
 ؽشٚمخ انزمٛٛى ؽشٚمخ انزؼهٛى

 2 األٔل

  زٛبح اؽٕاس دٔسح

 انسبعٕة

 رطٕس أخٛبل انسبعٕة 

 كزشَٔٙانسبعٕة االن 

 انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد 

أعبعٛبد 

 انسبعٕة
 انغجٕسح ٔانذارب شٕ

طلمحطيطيع  طالممحدند 

 طالممحدند طلاهطيع، و

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 

 

 انثبَٙ

2 

 انسبعٕة   يٛضاد 

  يدبالد اعزخذاو انسبعٕة 

 يكَٕبد انسبعٕة 

 إَٔاع انسٕاعٛت 

أعبعٛبد 

 انسبعٕة
 انغجٕسح ٔانذارب شٕ

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 

 

 انثبنث

2 

 انسبعٕة  يكَٕبد 

 االخضاء انًبدٚخ نهسبعٕة 

 ٙانكٛبٌ انجشيد 

يكَٕبد 

 انسبعٕة
 انغجٕسح ٔانذارب شٕ

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلافىيع طلتىمتع 

 وطلمحطيطيع

 2 طلططبغ

 فٙ انسبعٕة  االػذاد َظًخا 

  يكَٕبد  انشخظٙزبعٕثك

 انسبعٕة
 انغجٕسح ٔانذارب شٕ

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 2 طلمدمس

 كزشَٔٙاخالق انؼبنى االن 

  أشكبل انزدبٔصاد فٙ انؼبنى

 انشلًٙ

 أيٍ انسبعٕة 

انسبعٕة أيبٌ 

ٔرشاخٛض 

 انجشايح

 انغجٕسح ٔانذارب شٕ

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 2 طلسددس

 نسبعٕةخظٕطٛخ ا 

 ثشايح انسبعٕة رشاخٛض 

 انزشاخٛض  إَٔاع 

 انفكشٚخ انًهكٛخ 

أيبٌ انسبعٕة 

ٔرشاخٛض 

 انجشايح

 انغجٕسح ٔانذارب شٕ

طلمحطيطيع طالممحدند  

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 ايزسبٌ انشٓش االٔل انغبثغ

 2 انثبيٍ

 االنكزشَٔٙ   خزشاقاال 

  ثشايدٛبد خجٛثخ 

 فبٚشٔعبد انسبعٕة 

أخاللٛبد ػبنى 

 االَزشَٛذ
 انغجٕسح ٔانذارب شٕ

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 2 انزبعغ

  نهسًبٚخ انالصيخ اْى انخطٕاد

 خزشاقااليٍ ػًهٛبد 

 خأػشاس انسبعٕة ػهٗ انظس

أخاللٛبد ػبنى 

 االَزشَٛذ
 انغجٕسح ٔانذارب شٕ

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 2 انؼبشش
 رؼشٚف َظبو انزشغٛم 

 ٔظبئف َظبو انزشغٛم 
 انغجٕسح ٔانذارب شٕ انزشغٛمَظى 

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 2 انسبد٘ ػشش

 اْذاف َظبو انزشغٛم 

 رظُٛف َظى انزشغٛم 

 7ُٔٚذٔص  َظبو انزشغٛم

 انغجٕسح ٔانذارب شٕ َظى انزشغٛم

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلافىيع طلتىمتع 

 وطلمحطيطيع

 ايزسبٌ انشٓش انثبَٙ انثبَٙ ػشش

 2 انثبنث ػشش

  انًدهذاد ٔانًهفبد 

 االٚمَٕبد 

 أخشاء ػًهٛبد ػهٗ انُٕافز 
 انغجٕسح ٔانذارب شٕ َظى انزشغٛم

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع

 2 انشاثغ ػشش

 خهفٛبد عطر انًكزت 

  انزسكىنٕزخ 

  ثؼضضضغ انسضضضبالد ٔاالػضضضذاداد

 انشبئؼخ فٙ انسبعٕة

 انغجٕسح ٔانذارب شٕ َظى انزشغٛم

طالممحدند  طلمحطيطيع 

طلاهطيع، وطالممحدند  

طلتىمتع طلافىيع 

 وطلمحطيطيع
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 انثبنث االيزسبٌ انشٓش٘ انخبيظ ػشش

 يؼبنح انُظٕص انزؼشف ػهٗ ثشايح انطجبػخ 2 انغبدط ػشش
انذارب شٕ + انزطجٛك 

 انؼًهٙ

 -طخم درط  تحطيطيع 

 -شفىيع 

 2 انغبثغ ػشش
انزؼشف ػهٗ ٔاخٓخ ثشَبيح 

 انٕٔسد
 يؼبنح انُظٕص

انذارب شٕ + انزطجٛك 

 انؼًهٙ

 -طخم درط  تحطيطيع 

 شفىيع .

 يؼبنح انُظٕص انزؼشف ػهٗ االششؽخ 2 انثبيٍ ػشش
انذارب شٕ + انزطجٛك 

 انؼًهٙ

 -طخم درط  تحطيطيع 

 شفىيع .

 يؼبنح انُظٕص fileانزؼشف غهٗ لبئًخ  2 ػششانزبعغ 
انذارب شٕ + انزطجٛك 

 انؼًهٙ

 -طخم درط  تحطيطيع 

 ػةةي -شفىيع 

 يؼبنح انُظٕص انزؼشف ػهٗ انمبئًخ انشئٛغخ 2 ػششٌٔ
انذارب شٕ + انزطجٛك 

 انؼًهٙ

 –طخم درط  تحطيطيع 

 شفىيع.

 طالممحدن طلاهطي ٔازذ ٔػششٌٔ

 يؼبنح انُظٕص ػهٗ لبئًخ ادساجانزؼشف  2 اثُبٌ ٔػششٌٔ
انذارب شٕ + انزطجٛك 

 انؼًهٙ

 –اخزجبساد رسشٚشٚخ 

 شفٕٚخ.

 يؼبنح انُظٕص انزؼشف ػهٗ لبئًخ رظًٛى 2 ثالثخ ٔػششٌٔ
انذارب شٕ + انزطجٛك 

 انؼًهٙ

 –اخزجبساد رسشٚشٚخ 

 شفٕٚخ.

 يؼبنح انُظٕص layoutانزؼشف ػهٗ لبئًخ  2 أسثؼخ ٔػششٌٔ
انزطجٛك انذارب شٕ + 

 انؼًهٙ

 –اخزجبساد رسشٚشٚخ 

 شفٕٚخ.

 يؼبنح انُظٕص انزؼشف ػهٗ لبئًخ يشاخغ 2 خًغخ ٔػششٌٔ
انذارب شٕ + انزطجٛك 

 انؼًهٙ

 –اخزجبساد رسشٚشٚخ 

 شفٕٚخ.

 االيزسبٌ انشٓش٘ عزخ ٔػششٌٔ

 يؼبنح انُظٕص mailingانزؼشف ػهٗ لبئًخ  2 عجؼخ ٔػششٌٔ
انذارب شٕ + انزطجٛك 

 انؼًهٙ

 –اخزجبساد رسشٚشٚخ 

 شفٕٚخ.

 يؼبنح انُظٕص انزؼشف ػهٗ لبئًخ يشاخؼخ 2 ثًبَٛخ ٔػششٌٔ
انذارب شٕ + انزطجٛك 

 انؼًهٙ

 –اخزجبساد رسشٚشٚخ 

 شفٕٚخ.

 يؼبنح انُظٕص انزؼشف ػهٗ لبئًخ ػشع 2 رغؼخ ٔػششٌٔ
انذارب شٕ + انزطجٛك 

 انؼًهٙ

 –اخزجبساد رسشٚشٚخ 

 شفٕٚخ.

 انشٓش٘االيزسبٌ  ثالثٌٕ
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 نيياعداد التدريس                            
 أ.م.د حسن هادي صاحل   
 أ.م وسيم سعد نصيف     
 سارة علي عبد الكرمي مم.       
 م.م. سجى سامل دمحم 
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يمة طالاالع باكل دوري ػة  طلةخددر طلؼةةتع طلح يثع وأخط طل حىث طلؼةةتع طلمي  مى خاللهد يمة  تبىيط  -

 طلةنهح طلةسطر.
 يمة طل مح بتى طلةددا طلنظطيع وطلؼةةتع لمبىيط طلةنهح طل رطسي. -


