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 نمىرج

 تىصيف انممرر

 

 انكهية انتزثٛخ
 انمسم      

          

 تىصيف انممرر  

 انجزَبيح / انجزايح  انتبثغ نّ انًقزر انجكبنٕرٕٚص

 انؼُبصز انزئٛظٛخ ٔانفزػٛخ نهجزَبيح انفزقخ انزاثؼخ ثٕٛنٕخٗ 

 انقظى انتبثغ نّ انًقزر  ثكهٛخ انؼهٕو انحٕٛاٌ ػهى ظىق

 انقظى انًُٕغ ثّ تذرٚض انًقزر انحٕٛاٌ ػهى ظىق

 / انًظتٕٖ انذراطٙانؼبو  و9002/9000

 تبرٚخ انًٕافقخ ػهٗ تٕصٛف انًقزر      

 

 أوال : انمعهىمات األساسية      

 انؼُٕاٌ انتشزٚح انًقبرٌ كٕد انًقزر      

 انًحبظزح 9 تًبرٍٚ         درٔص ػًهٛخ 9 انًدًٕع 4 )طبػخ / أطجٕع(

 

 ثانيا : معهىمات مهنية     

 األهذاف انعامة نهممرر  -1     

 اندٓبس اندهذ٘ ٔاندٓبس انٓٛكهٗ نطٕائف انفقبرٚبد انًختهفخ دراطخ

 

 (  ILOsمخرجات انتعهم انمستهذفة )  -2   

               انًؼزفخ ٔانفٓى -ا      

  0 -ا  يؼزفخ شبيهخ نهدٓبس اندهذ٘ فٙ غٕائف انفقبرٚبد انًختهفخ

 9 -ا  أدنتّ يؼزفخ شبيهخ ػٍ َظزٚخ انتطٕر ٔ

 3 -ا       

 انًٓبراد انذُْٛخ –ة            

 0 –ة  اكتظبة يٓبرح ٔيؼزفخ انتؼزف ػهٙ اندهذ ٔتزكٛجّ نهفقبرٚبد انًختهفخ

 9 –ة       

 3 -ة       

 انًٓبراد انؼًهٛخ ٔانًُٓٛخ –ج      

 0 –ج  دراطخ تزكٛت اندهذ نهفقبرٚبد انًختهفخ

 9 –ج   دراطخ إَٔاع َٔشؤ األطُبٌ فٗ انفقبرٚبد

 3 -ج       

 يٓبراد ػبيخ ٔنٓب قبثهٛخ انُقم –د        

 0 -د  حم انًشكالد ٔانؼًم اندًبػٙ

 9 –د  قٛقخ نهذراطخ األطض انؼهًٛخ انذ

 3 -د       

   

 انمحتىيات - 3    

 انًٕظٕع ػذد انظبػبد انًحبظزح ػًهٙتًبرٍٚ / 

 َجذح ػٍ انتشزٚح انًقبرٌ ٔاندٓبس اندهذٖ ػبيخ  3 0 9

اندٓبس اندهذٖ فٙ انظٓٛى ٔانجتزٔيٛشٌٔ ٔاألطًبك  3 0 9

 انغعزٔفٛخ

 اندٓبس اندهذٖ فٙ األطًبك انغعزٔفٛخ  3 0 9

 جزيبئٛبد ٔانشٔاحف ان فٙ ذٖانده اندٓبس 3 0 9

  طٕٛران فٙ اندهذٖ ندٓبسا 3 0 9

  ثذٚٛبدان فٙ اندهذٖ ندٓبسا 3 0 9

 االطُبٌ فٙ انثذٚٛبد 3 0 9

 إَٔاػّ(انتطٕر : يقذيخ ػٍ انتطٕر) 0 0      

 تبرٚخ األرض 0 0      

 يظبْز انحٛبح ػهٙ األرض 0 0      
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 انُظبو انجٛئٙ 0 0      

 أصم انحٛبح ػهٙ األرض 9 0      

 األدنخ ػهٙ صحخ انتطٕر 9 9      

 االتدبْبد انحذٚثخ فٙ تفظٛز َظزٚخ انتطٕر 0 0      

 خبتًخ رٚفهٍٛ 0 0      

 

 نتعهيم وانتعهمأسانيب وطرق ا -4   

 0-4 0اطتخذاو انًٛكزٔطكٕة

 9-4 تشزٚح ثؼط انؼُٛبد 

 3-4 ذاو انكًجٕٛتزاطتخ

      4-4 

   

 أسانيب تمييم انطانب -5   

 0-5 فحص انؼُٛبد  نتقٛٛى يذٖ انفٓى 

 9-5 ػًم يقبرَبد نتقٛٛى يذ٘ االطتٛؼبة

 3-5       نتقٛٛى      

 4-5       نتقٛٛى      

 5-5       نتقٛٛى      

 جذول انتمييم      

 انتقٛٛى األٔل       األطجٕع 9

 انثبَٙانتقٛٛى        األطجٕع 4

 انتقٛٛى انثبنث       األطجٕع 6

 انتقٛٛى انزاثغ       األطجٕع 00

 انتقٛٛى انخبيض       األطجٕع      

 

 نسب انتمييم       

 انذراطٙايتحبٌ َصف انفصم  90

 انذراطٙايتحبٌ َٓبٚخ انفصم  40

 االيتحبَبد انشفٓٛخ 00

 االيتحبَبد انؼًهٛخ 30

 انذراطٙانفصم  فٙإػًبل انظُخ       

 إَٔاع أخزٖ يٍ انتقٛٛى      

 اإلجماني 100%

 

 طرق أخري فعانه نهتمييم       

      

 

 لائمة انمراجع – 6  

 يذكزاد   0-6 ثٕٛنٕخٛخ انحٕٛاٌ انؼًهٛخ

 انكتت انذراطٛخ  9-6 انكتت انذراطٛخ انًقزرح

 كتبة حٛبِ انفقبرٚبد نَٕٛح

 

 كتت يٕصٗ ثٓب  6-3

 نذٔرٚبد ، يٕاقغ ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبد ، ...ا 6-4      

 

 انتسهيالت انالزمة نهتعهيم وانتعهم -7  

      

 

 زويم انسيذ محمذ/ د0أ

 / رجاء مصطفيدأ.

  منسك انممرر

       

 رئيس انمسم      

  

  


