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رٕطٛف انًمصش انرشاغٙ

اغى انًمصش :رفػٛص ()3
شيط انًمصشISLS 302 :
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ًَٕزط رٕطٛف يمصش ذشاغٙ
إغى انًؤغػخ انزؼهًٛٛخ :ظايؼح ذثىن
انكهٛخ /انمػى:

ربشٚخ انزٕطٛف:

أ -انزؼصٚف ثبنًمصش انرشاغٔ ٙيؼهٕيبد ػبيخ ػُّ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 .1اغى انًمصش انرشاغٔ ٙشيطِ :ذفغُش (ISLS 101 - )1
 .2ػرذ انػبػبد انًؼزًرح :عاػراٌ
 .3انجصَبيظ (أٔ انجصايظ) انس٘ ٚمرو ػًُّ انًمصش انرشاغ :ٙتكانىسَىط ذخصص انذساعاخ اإلعاليُح
(ف ٙحبل ٔعٕذ يمصش ػبو ف ٙػرح ثصايظ ،ثْ ٍّٛسا ثرالً يٍ إػراذ لبئًخ ثكم ْسِ انجصايظ)
 .4انػُخ أٔ انًػزٕٖ انرشاغ ٙانس٘ ٚؼطٗ ف ّٛانًمصش انرشاغ :ٙانًغرىي انشاتغ
 .5انًزطهجبد انػبثمخ نٓسا انًمصش (إٌ ٔعرد) :ذفغُش (ISLS 121 - )1
 .6انًزطهجبد انًزطايُخ يغ ْسا انًمصش (إٌ ٔعرد) :ال َىظذ
 .7يٕلغ رمرٚى انًمصش ،إٌ نى ٚكٍ ف ٙانًمص انصئٛع نهًؤغػخ انزؼهًٛٛخ :المقر الرئيس بتبوك ،والمقار

الفرعية :فرع تيماء ،وفرع حقل ،وفرع أملج
.8
ًَ .8ؾ انرشاغخ انًزجغ (اخزص كم يب ُٚطجك):
أ .لبػبد انًحبػصاد انزمهٛرٚخ

انُػجخ:

ب .انزؼهٛى اإلنكزصَٔٙ

انُػجخ:

ج .رؼهٛى يريظ (رمهٛر٘ ٔػٍ ؽصٚك اإلَزصَذ)

انُػجخ:

د .ثبنًصاغهخ

انُػجخ:

ه .أخصٖ

انُػجخ:

300

رؼهٛمبد:
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ة -األْراف
 -1يب ْرف انًمصش انصئٛع ؟
 -3أٌ َغشط فٍ انطالب /انطانثاخ االترؼاد ػٍ انرُاظٍ تاإلشى وانؼذواٌ.
 -1أٌ َرمٍ انطالب /انطانثاخ أٌ انصشاع تٍُ اإلعالو وخصىيه انًخرهفٍُ يٍ يششكٍُ وَهىد ويُافمٍُ صشاع لذَى لذو
اإلعالو.
 -1أٌ َرؼشف انطالب /انطانثاخ ػهً أعانُة سعىل هللا صهً هللا ػهُه وعهى تانرماغ األحذاز وانىلائغ وانًُاعثاخ فٍ كم
فشصح واعرخذايها تحكًح تانغح فٍ تُاء َفىط انصحاتح.
 -4أٌ َحزس انطالب /انطانثاخ يٍ أخالق انًُافمٍُ وأكارَثهى ودعائغهى وكُذهى نهًغهًٍُ.
 -2أٌ َرؼشف انطالب /انطانثاخ ػهً أهى فعائم انًغاسػح نصالج انعًؼح وااليرُاع ػٍ كم يا َشغم اإلَغاٌ ولد انصالج.
 -6أٌ َشغة انطالب /انطانثاخ فٍ لُاو انهُم ولشاءج انمشآٌ انكشَى.
 -7أٌ َرؼشف انطالب /انطانثاخ ػهً خطىسج شأٌ األعشج فٍ انُظاو اإلعاليٍ حُس فٍ ظهها ذهرمٍ انُفىط ػهً انًىدج
وانشحًح وانحصاَح وانطهش.

 -2ازكررص ثئٚغرربض أ٘ خطررؾ ٚ -ررزى رُفٛررسْب  -نزطررٕٚص ٔرحػرر ٍٛانًمررصش انرشاغرر( . ٙيضررم االغررزدراو انًزطاٚررر نزمُٛررخ
انًؼهٕيبد أٔ يصاعغ اإلَزصَذٔ ،انزغٛٛصاد ف ٙانًحزٕٖ كُزٛغخ نألثحبس انغرٚرح ف ٙيغبل انرشاغخ).
• ػشض انًادج انؼهًُح ػٍ غشَك ػشض ششائح (.)power point
• اعرخذاو شثكح االَرشَد فٍ اعرخشاض انًادج انؼهًُح راخ انصهح تانًىظىع.
• ذكهُف انطالب /انطانثاخ تذساعح ذطثُمُح نًُاهط تؼط انًفغشٍَ كاتٍ كصُش وانشىكاٍَ فٍ ذفغُشهًا يٍ خالل
انًادج انؼهًُح انًمشسج.

طٔ -طرررف انًمرررصش انرشاغررر( ٙيالحظةةةحل انًطهةةةىب هُةةةا وصةةةف ػةةةاو تانطشَمةةةح َفغةةةها انًغةةةرخذيح
فٍ انُششج انرؼشَفُح أودنُم انثشَايط).
ٔطف ػبو نهًمصش:
َرُاول انًمشس انرفغُش انرحهُهٍ نغىس انعضء انصايٍ وانؼششٍَ  -ظضء انًعادنح  -يٍ انمشآٌ انكشَى.
 .1لبئًخ انًٕػٕػبد انزُٚ ٙجغ ٙرغطٛزٓب:
ػرذ األغبثٛغ

غبػبد انزرشٚع

لبئًخ انًٕػٕػبد

 -3انرفغُش انرحهُهٍ نغىسج انًعادنح ()33-3

األول

1

 -1انرفغُش انرحهُهٍ نغىسج انًعادنح ()11-31

انصاٍَ

1

 -1انرفغُش انرحهُهٍ نغىسج انحشش ()30-3

انصانس

1

 -4انرفغُش انرحهُهٍ نغىسج انحشش ()14-33
 -2انرفغُش انرحهُهٍ نغىسج انًًرحُح

انشاتغ
انخايظ

1
1

 -6انرفغُش انرحهُهٍ نغىسج انصف

انغادط

1
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انغاتغ

1

 -7انرفغُش انرحهُهٍ نغىسج انعًؼح

انصايٍ

1

 -8انرفغُش انرحهُهٍ نغىسج انًُافمىٌ

انراعغ

1

 -9انرفغُش انرحهُهٍ نغىسج انرغاتٍ

انؼاشش

1

 -30انرفغُش انرحهُهٍ نغىسج انطالق

انحادٌ ػشش

1

 -31انرفغُش انرحهُهٍ نغىس انرحشَى

انصاٍَ ػشش

1

االخرثاس انذوسٌ انصاٍَ

انصانس ػشش

1

يشاظؼح ػايح نًا عثك دساعره

انشاتغ ػشش

1

االخرثاس انذوسٌ األول

 .3إعًبن ٙػرذ غبػبد انًمصش ٔرٕضٚؼٓب:
يحبػصاد
غبػبد انزرشٚع انفؼهٛخ
انػبػبد انًؼزًرح

ذشٔظ
إػبفٛخ

يؼبيم أٔ
اغزرٕٚ

رطجٛك

أخصٖ

انًغًٕع

31
1

 .1ػرذ غبػبد انرشاغخ  /انزؼهى انفصذ٘ (اإلػبف )ٙانزٚ ٙمٕو ثٓب انطبنت أغجٕػٛبً:

ٌتطلب من الطالب زٌارة مكتبة الكلٌة بمعدل  3ساعات أسبوعٌا لالطالع والقراءة

 .1يدصعبد انزؼهى نهًمصش ٔفمب ً نًغبالد اإلؽبش انٕؽُ ٙنهًؤْالد ٔارػبلٓب يغ ؽصق لٛبغٓب ٔاغزصارٛغٛبد
ررشٚػٓب
ٚحرذ انغرٔل انزبن ٙيغبالد يدصعبد انزؼهى اندًػخ انٕاشذح ف ٙاإلؽبش انٕؽُ ٙنهًؤْالد
 أٔالًل لى تًمء انعذول تًخشظاخ ذؼهى انًمشس ،تحُس ذكىٌ لاتهح نهمُاط حغة انًطهىب فٍ يعاالخ انرؼهىانًُاعثح.
 صبَٛب ًل ظغ اعرشاذُعُاخ انرذسَظ انرٍ ذُاعة غشق انرمُُى و ذرغك يؼها ويغ يخشظاخ انرؼهى انًغرهذفح. صبنضب ًل ظغ غشق انرمُُى انًُاعثح انرٍ ذغاػذ ػهً لُاط وذمىَى يخشظاخ انرؼهى تذلح ،وَعة أٌ ذرغك يخشظاخذؼهى انًمشس انًغرهذفح وغشق ذمًُُها واعرشاذُعُاخ ذذسَغها نرشكم يؼا ً ػًهُح ذؼهى وذؼهُى يركايهح ،يغ يالحظح
أَه ال َهضو أٌ َرعًٍ كم يمشس يخشظاخ ذؼهى فٍ كم يعال يٍ يعاالخ انرؼهى.

عرٔل يدصعبد انزؼهى نهًمصش
و

يغبالد انزؼهّى ٔفك اإلؽبش انٕؽُ ٙنهًؤْالد
ٔيدصعبد انزؼهى نهًمصش

اغزصارٛغٛبد ررشٚع
انًمصش

أغبنٛت انزمٕٚى
انًػزدريخ ف ٙانًمصش
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1

-1
1

انًؼصفخ
ػصع انًبذح انؼهًٛخ
ثٕاغطخ ثصَبيظ
power point
ؽصػ األغئهخ
أٌ ٚؼصف انطبنت رؼصٚف انزفػٛصٔ ،يصاحهّ.
انًُبلشخ ٔانحٕاش
انشصػ ٔانزًضٛم

-1
-2

أٌ ٚسكص انطبنت انغبٚخ يٍ ررشٚع انزفػٛص
ٔأطٕنّ ٔانظهخ ثًُٓٛب.
أٌ ٚسكص انطبنت إَٔاع انزفػٛص ٔأًْٛزّ
ٔانزؼصٚف ثأشٓص انًفػصٔ ،ٍٚانزؼصٚف
ثبنًصعغ انًمصش.

-1
3

أٌ ٚهدض انطبنت إَٔاع انزفػٛص ٔأًْٛزّ.

األغئهخ انًجبشصح:
شفٕٚخ أٔ رحصٚصٚخ
يمبنٛخ أٔ يٕػٕػٛخ
اغزدراو أغهٕة االخزجبش
انًفزٕػ ٔاالخزجبش
انمظٛص ( )quizنؼًبٌ
االغزسكبش انًزٕاطم
األغئهخ انًجبشصح:
ػصع انًبذح انؼهًٛخ
شفٕٚخ أٔ رحصٚصٚخ
ثٕاغطخ ثصَبيظ
يمبنٛخ أٔ يٕػٕػٛخ
power point
اغزدراو أغهٕة االخزجبش
ؽصػ األغئهخ
انًفزٕػ ٔاالخزجبش
انًُبلشخ ٔانحٕاش
انمظٛص ( )quizنؼًبٌ
انشصػ ٔانزًضٛم .
االغزسكبش انًزٕاطم
ػصع ًَبزط نُظٕص انزمٕٚى انجُبئٔ ٙاندزبيٙ
نؼًبٌ رُجّ انطالة
يزؼهمخ ثًٕػٕػبد
انرشاغخ ٔزنك يٍ خالل :انًػزًص خالل انًحبػصح
انزمٕٚى انًػزًص نؼًبٌ
 ثؼغ يؼبعى انهغخ
رفبػم انطبنت أصُبء
انؼصثٛخ
انرشظ.
 ثؼغ كزت
انًظطهحبد
انشصػٛخ
 ثؼغ َظٕص
انمصآٌ انكصٚى
 ثؼغ األحبذٚش
انُجٕٚخ انشصٚفخ
 انزؼهى انسار ٙيٍ
خالل ركهٛف انطالة
ثئػراذ ثحٕس
ٔرمبشٚص ػٍ ثؼغ
عطئٛبد انًمصش
األَشطخ انزؼهًٛٛخ
ٔانزرشٚػٛخ انًظبحجخ:
اغزدراو اإلَزصَذ –
أشصؽخ فٛرٔ ٕٚأشصؽخ
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2
-2
1

غًؼٛخ ٔألصاص كًجٕٛرص
– حؼٕش انُرٔاد
انرشٔظ ٔانًحبػصاد -
ػًم اغزجبَبد حٕل
ثؼغ انمؼبٚب أٔ ثؼغ
يفصذاد انًمصش .
انًٓبشاد انًؼصفٛخ
حم ررشٚت شفٕ٘ أٔ
رحصٚص٘
أٌ ٚحهم انطبنت األغجبة انز ٙغبػرد ػهٗ
كزبثخ فمصح يدزظصح
ٔػغ أطٕل انزفػٛص انزحهٛه.ٙ
إعصاء انًمبشَبد
انحٕاش
رحهٛم انُظٕص
ٔاغزُجبؽ يب فٓٛب يٍ
حمبئك
انزؼهى انسارٙ
انزؼهى انزؼبَٔٙ

رحهٛم انُظٕص
انكزبثخ
انًُبلشخ
ؽصػ األغئهخ انًجبشصح
حٕل انًمبشَبد
رؼجئخ ًَٕزط نهًمبشَخ
ٔانُمبؼ حٕنّ .

-2
2

أٌ ٚمبشٌ ؽصق انًزمرئ ٍٛانًزأخص ٍٚفٙ
انزفػٛص انزحهٛهٔ ٙيب ًٛٚط كم ؽصٚمخ.

3

يٓبشاد انؼاللبد انشدظٛخ ٔرحًم انًػؤٔنٛخ
رػغٛم انًالحظبد ػٍ رػغٛم انًالحظبد ػهٗ
كم ؽبنت ٔيزبثؼخ كٛفٛخ يرٖ فؼبنٛخ انزٕاطم ثٍٛ
يغًٕػبد انؼًم.
رفبػهّ يغ يٕػٕع
انرشظ ٔاغزًبػّ
أٌ ٚػزؼصع انطبنت انزفػٛص نػٕشرٙ
نهًؼهٕيبد
انًغبذنخ ٔانحشص .
ؽصػ األغئهخ ٔررشٚت
انطالة ػهٗ انزصكٛط
ٔانفٓى.
اغزدراو ؽصق انزرشٚع رػغٛم انًالحظبد ػٍ
انفؼبل[ :انُمبؼ ،انحٕاش ،كم ؽبنت ٔيزبثؼخ كٛفٛخ
رفبػهّ يغ يٕػٕع
انزغسٚخ انصاعؼخ] رمػٛى
انرشظ ٔاغزًبػّ
انطالة نًغًٕػبد
أٌ ٚحهم انطبنت :غٕش انًًزحُخ ٔانظف
نهًؼهٕيبد
نًُبلشخ عطئٛخ يٍ
ٔانغًؼخ ٔانًُبفمٌٕ.
ؽصػ األغئهخ ٔررشٚت
انرشظ
انطالة ػهٗ انزصكٛط
ٔانفٓى.

-3
1

-3
2
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4

-4
1

-4
2

5
-5
1
-5
2

يٓبشاد االرظبل ٔرمُٛخ انًؼهٕيبد ٔانًٓبشاد انؼرذٚخ
إربحخ انفصطخ نهطالة
ؽصػ األغئهخ انزمًٕٛٚخ
الغزؼصاع يب عًؼِٕ
أٌ ٚمٕو يغًٕػخ يٍ انطالة ثئػراذ ثحٕس
انز ٙرمٛع لرشح انطالة
ٔكزجِٕ أيبو ضيالئٓى
يدزظصح ػٍ رفػٛص انزغبثٍ ٔانطالق
ػهٗ اغزٛؼبة
ٔانمرشح ػهٗ شصحّ
ٔانزحصٚى .
يٕػٕػبد انرشظ
ٔثٛبَّ .

أٌ ٚػزدرو انطالة يٕالغ اإلَزصَذ
انًزدظظخ ف ٙيٕػٕػبد انًمصش ف ٙانجحش
حٕل ثؼغ انمؼبٚب زاد انظهخ َٔشص َزبئظ
انجحش ػهٗ يُزرٚبد ؽالة انغبيؼخ.

انزحهٛم ٔانُمر
انؼصع ٔاالغزرالل

رمٕٚى َزبئظ انجحٕس انزٙ
كهفذ ثٓب انًغًٕػبد.
ػًم اغزجبَخ فَٓ ٙبٚخ
انرشظ نهٕلٕف ػهٗ
َمبؽ انمٕح ٔانؼؼف فٙ
رغصثخ انؼًم فٙ
يغًٕػخ ثحضٛخ.

انًٓبشاد انُفػٛخ حصكٛخ (إٌ ٔعرد)
ال رٕعر

 .4عرٔل يٓبو رمٕٚى انطهجخ يٍ خالل انفظم انرشاغ:ٙ
يًٓخ انزمٕٚى
(يضبل :اخزجبش ،يشصٔع عًبػ ،ٙيمبل،
خطبثخ ،رمرٚى شفٓ ،ٙيالحظخ ... ،إنخ)
االخزجبش انرٔش٘ األٔل

األغجٕع انًحرذ نزػهًّٛ

َػجزّ يٍ انزمٛٛى انُٓبئٙ

األغجٕع انضبيٍ

%20

.2

االخزجبش انرٔش٘ انضبَٙ

األغجٕع انضبنش ػشص

%20

.3

االخزجبش انُٓبئٙ

األغجٕع اندبيع ػشص

%40

.4

انًشبشكخ ف ٙانًحبػصح

ؽٛهخ انفظم انرشاغٙ

%20

.1

ذ .اإلششبذ األكبذٔ ًٙٚذػًٓى:
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رصرٛجبد إربحخ أػؼبء ْٛئخ انزرشٚع ٔانٓٛئخ انزؼهًٛٛخ نالغزشبشاد ٔاإلششبذ األكبذ ًٙٚاندبص نكم ؽبنت
(يغ زكص يمراش انٕلذ انس٘ ٚزٕلغ أٌ ٚزٕاعر خالنّ أػؼبء ْٛئخ انزرشٚع نٓسا انغصع ف ٙكم أغجٕع).
ٚزٕاعر أغزبز انًمصش ثٕالغ غذ غبػبد أغجٕػٛب ً نزمرٚى انًشٕشح ٔاإلششبذ األكبذ.ًٙٚ
 رمرٚى اإلششبذ انكبفٔ ،ٙرمرٚى انًشٕشح ف ٙانًٕػٕػبد األكبذًٛٚخ انًدزهفخ -إلبيخ عهػبد إػبفٛخ نًُبلشخ األثحبس انز ٙأػرْب انطالة ف ٙانًمصش .

ْـ .يظبذش انزؼهّى :
 .1لبئًخ انكزت انًمصشح :
فرح انمذَش ل انشىكاٍَ.
 .2لبئًخ انًصاعغ انًػبَرح األغبغٛخ (يضالً :انرٔشٚبد انؼهًٛخ ،انزمبشٚص ... ،إنخ) :
 -3ظايغ انثُاٌ ل اتٍ ظشَش انطثشٌ.
 -1ذفغُش انمشآٌ انؼظُى ل اتٍ كصُش.
 -1صاد انًغُش ل اتٍ انعىصٌ.
 -4انعايغ ألحكاو انمشآٌ ل انمشغثٍ.
 -2انثحش انًحُػ ل أتى حُاٌ.
 -6انرفغُش انكثُش ل انشاصٌ.
 -7ذفغُش ظضء لذ عًغ ل يحًىد شهرىخ.
 .3لبئًخ انكزت ٔانًصاعغ انًمزصحخ (يضالً :انرٔشٚبد انؼهًٛخ ،انزمبشٚص ... ،إنخ):
 .4لبئًخ انًظبذش اإلنكزصَٔٛخ (يضالً :يٕالغ اإلَزصَذٔ ،غبئم انزٕاطم االعزًبػ ...ٙإنخ):
 يهرمً أهم انرفغُش. يىلغ يشكض ذفغُش. -انًكرثح انشايهح.

ٔ .انًصافك ٔانزغٓٛطاد انًطهٕثخ :
حرذ احزٛبعبد انًمصش ثًب ف ٙزنك حغى انفظٕل انرشاغٛخ ٔانًؼبيم (يضالً :ػرذ انًمبػر ف ٙانفظٕل انرشاغرٛخ ٔانًؼبيرم ،يررٖ
رٕفص أعٓطح انكًجٕٛرص ... ،إنخ).
ػذد انًماػذ ( )20غانة.
 .1انًصافك انزؼهًٛٛخ (يضالً :فظٕل ذشاغٛخ ،يؼبيم ،لبػبد ػصع أٔ يؼبيم إٚؼبػ ... ،إنخ):
لاػاخ دساعُح يعهضج تىعائم انؼشض.
 .2انزغٓٛطاد انحبغٕثٛخ (يضالً :أعٓطح انظٕد ٔانظٕشح ) ،(AVأعٓطح انؼصع ،انػجٕشح انسكٛخ ،ثصايظ انكًجٕٛرص ... ،إنخ)
وظىد عثىسج ركُح تاإلظافح إنً أظهضج حغاب آنٍ.
 .3يٕاشذ أخصٖ (يضالً :إزا انًطهٕة يؼراد يدزجص يؼُٛخ فحرذ االحزٛبعبد أٔ أشفك لبئًخ):
ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره:
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 .1استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:
 االختبارات الفصلٌة التحرٌرٌة والشفوٌة. األبحاث ومناقشتها. االختبارات النهائٌة. توزٌع استبانات على الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس . .2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 وضع استبانة فً كل فصل دراسً لتقوٌم تدرٌس المقرر ٌتم تعبئته من قبل الشرٌحة الدارسة ،ونتائج االستبانة ٌدفع منسقالمقرر تحري اإلٌجابٌات وتجنب السلبٌات خاصة التً تعود إلى القائم بتدرٌس المقرر ،كما ُتم ّكن المُنسّق من النصّ على
السلبٌات فً المقرر والخارجة عن نطاق التدرٌس وتقدٌمها لمن ٌهمّه األمر لٌتم تالفٌها.
 مراجعة محتو ى الملف األكادٌمً الورقً للمقرر؛ إذ من خالله تتبٌن بعض معالم التقوٌم؛ من الوفاء بمتطلبات التدرٌس،أو اإلخالل بها.
 دراسة اإلٌجابٌات والسلبٌات فً تقرٌر المقرر .. .3إجراءات تطوير التدريس:
االستفادة من أعضاء هٌئة التدرٌس اآلخرٌن فً األقسام المناظرة فً الجامعات األخرى.
 اإلفادة من نتائج االستبانات. تقدٌم دورات ألعضاء هٌئة التدرٌس فً استخدام الطرق الفعّالة لتدرٌس المقرر. التدرٌس عن طرٌق العارضات الضوئٌة الحدٌثة. اإلفادة من تقرٌر المقرر فً تطوٌر التدرٌس . .4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب (مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس
مستقلين ،والتبادل بصورة دوري ٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى):
مراجعة تصحٌح االختبارات من زمٌل آخر ألستاذ المقرر.
 إعداد االختبار النهائً بواسطة أستاذ المقرر. مراجعة تصحٌح ورقة االختبار. مقارنة أداء الطالب فً المقرر بأدائهم فً المقررات األخرى. الوقوف على أوراق اإلجابة والنظر فً تحصٌل الطالب.. 5صِ ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 تم تشكٌل لجنة بالقسم لتطوٌر المقرر . تعقد شعبة الفقه وأصوله اجتماعات دورٌة لمناقشة كٌفٌة تطوٌر مقرراتها. تقوم وحدة الجودة بالقسم بالمراجعة الدورٌة لخطط مقررات البرنامج. تقوم لجنة المناهج بالقسم بالمراجعة الدورٌة للمصادر والمراجع الدراسٌة. -تتم اإلفادة من تقرٌر المقرر فً تطوٌر المقرر .
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اسم العضو المسئول عن التوصيف ذ.ػجر هللا ثٍ حػ ٍٛانؼًٕذ٘  -أملج
اسم منسق البرنامج :د.عليوي الشمراني
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