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 وصف المقررCourse Description
 فكزج ٔاسس ػايح ػٍ يداالخ ٔػهٕو االَتاج انحيٕاَى انًتؼذدج ٔتؼزيف انطانة تانًذاخم انزئيسيح نٓذِانًداالخ ٔتٕفيز يادج نهطانة نهتؼزف ػهى فزص ٔايكاَاخ ٔيستقثم االَتاج انحيٕاَى فى انسٕداٌ

 أهذاف المقررCourseObjectives /
 .1تؼزيف انطانة تاًْيح يداالخ اإلَتاج انحيٕاَى انًختهفح.
 .2تقذيى َثذج تؼزيفيح نهطانة ػٍ ػهٕو ٔتكُٕنٕخيا االَتاج انحيٕاَى انًتاحح تانكهيح .
 محتويات المقررCourseContents /
 الجانب النظري Theoretical Part :
مواضيع المحاضرة

 أ ٔ .اقغ انثزٔج انحيٕاَيح فى انسٕداٌب  .دٔر انثزٔج انحيٕاَيح فى انتًُيح االقتصاديح ٔاالختًاػيح فى انسٕداٌ
 ػهٕو ٔتكُٕنٕخيا االَتاج انحيٕاَى ٔيداالتّ انًتؼذدج دٔر انًزاػي فى تًُيح انثزٔج انحيٕاَيح فى انسٕداٌ سالالخ االنثاٌ انًحهيح ٔانؼانًيح انهثٍ انسائم ٔيُتداخ االنثاٌ اَتاج انهثٍ فى انسٕداٌ يستقثم اَتاج ٔحضاَح االنثاٌ فى انسٕداٌ أ  .يقذيح ػٍ انهحٕو ب  .حيٕاَاخ ٔسالالخ انهحى انًحهيح ٔانؼانًيح انصفاخ انشكهيح ٔاالَتاخيح نحيٕاٌ انهحى َظى تزتيح حيٕاَاخ انهحى تصُيغ ٔحفظ انهحٕو اًْيح اَتاج ٔصُاػح انذٔاخٍ اقهيًيا ً ٔػانًياً ٔاقغ ٔيستقثم صُاػح انذٔاخٍ فى انسٕداٌ اصٕل سالالخ انذٔاخٍ ْٔديُاخ انذٔاخٍ انحذيثح أ  .ػهى انذٔاخٍ ٔفزٔػّ انًتكايهح ب  .اسس اختثار يٕقغ نًشزٔع دٔاخٍ حذيث -ج س َظى اَتاج انذٔاخٍ انتقهيذيح ٔانحذيثح

 الجانب العمليPractical part. /
 مخرجات التعلمOutcomes Course

 .1تًكيٍ انطانة يٍ تكٕيٍ فكزج ػايح ػٍ اَتاج ٔيُتداخ ٔتكُٕنٕخيا االَتاج انحيٕاَى كقاػذج اساسيح نثُاء
انكٕرساخ انذراسيح انًستقثهيح نهطانة .
 .2انًاو انطانة تاًْيح ٔيستقثم يداالخ االَتاج انحيٕاَى انًتؼذدج فى انسٕداٌ

. طريقة التذريس Teaching Methods
يحاضزاخ َظزيح Theoratical
Lectures

يشاركح تانفصمClass /
Participation

 -انؼًهيPractical

 طريقة التقويمCourseAssesment
إيتحاٌ Examination /

انحضٕرAttendance /

إختثارTest /

انؼًهيPractical/

أػًال انفصمClass /

ا نفزٔض انًُشنيحHome Work /

Work
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