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  المراجعة المھنية توصيف مقرر: 

  تقويم الموارد الطبيعية   القسم

  السالمة والصحة المھنية ( دبلوم مھني )  البرنامج

 DS05  كود المقرر

  

  األھداف العامة :

  ًإلماماً يمكنة من القيام بالمراجعة المھنية داخل المنشآت الصحية والصناعية .أن يكون الطالب ملما 

 عرفة أھمية المراجعة ودورھا في تصحيح األخطاء وتطبيق اإلجراءات واألنظمة .يتمكن الطالب من م 

 . معرفة الطالب بمتطلبات المراجعة وطريقة القيام بھا 

 . تدريب الطالب ليصبح مؤھالً لقيام بدور المراجع 

 . التدريب علي أسلوب إعداد تقارير المراجعة المھنية 

  

  

  )   ILOsمخرجات التعلم المستھدفة ( 

  تصحيح الوضع القائم في المؤسسة  يتمكن الطالب من معرفة المراجعة المھنية ودورھا في .١
  يكون الطالب قادراً علي معرفة أنواع المراجعات المطلوبة في المنشأة  .٢
  يتعرف الطالب علي واجبات ومسئوليات فريق العمل  .٣
  يلم باستخدام االستبيان واالجراءات المتبعة في المنشآت . .٤
  الب مھيئاَ علمياً للقيام بالمراجعة .يكون الط .٥
  من خالل التدريب يكون الطالب ملماً بمھارات المراجع المھني . .٦
  يكون الطالب ملماً بأنواع ومھارات المراجعة المھنية ومن ثم تأھيلة لرئاسة فريق المراجعة . .٧
  ة في المنشأة .لتعريف الطالب لسلوكيات المراجعة المھنية وكذلك االجراءات والتشريعات المتبع .٨
 يكون الطالب ملماً بمسئوليات المراجعة المھنية ومسئوليات فريق العمل والقيادة. .٩
يقوم الطالب بتطيق ما تعلمه في المراجعة المھنية  حيث يكون مؤھال لعمل المراجعة المھنية    .١٠

  ورئاستھا.
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  والعملى  المنھج التفصيلي النظري

عدد 
 األسابيع

عدد ساعات   المحتوي
  ريالنظ

عدد ساعات 
  العملي

تعريف المراجعة المھنية ( مقدمة ) تطبيقاتھا في حقول   ٢
  الصناعة والمنشآت الصحية .

٤  ٢  

٤    المراجعات المھنية . أنواع 

 . اعداد المراجعة ووصف فريق المراجعين ومسئولياتھم 

 ( التدقيق المھني ) تصميم استبيان المراجعة 

 . االجراءات المتبعة في المراجعة  

٨  ٤  

٤  
 والسلوكية في المراجع . والمھنية  االعتبارات العلمية 

 . ٨  ٤   اعداد تقارير المراجعة وآلية مناقشتھا مع المؤسسات  

٢   . آلية تأھيل الطالب للمراجعة المھنية ومتطلباتھا 

 . ًوصف للخطوات التي يكون فيھا الطالب مؤھال  

٤  ٢  

٢  
  

  ٤  ٢  آلية الـتأھيل لقيادة فريق المراجعة .
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  المراجع

 دليل سابك البيئي -

  دليل المراجع المھني  -

  

  نسب التقييم

 ٢٠امتحان نصف الفصل الدراسى
 ٣٠امتحان نھاية الفصل الدراسى

 ١٠االمتحانات الشفھية
 ١٥االمتحانات العملية

 ١٥أعمال السنة فى الفصل الدراسى
 ١٠أنواع أخرى من التقييم

 %١٠٠ االجمـــــــالى

  

  مصفوفة المقرر

  لمھارة ا           

  

 األسبوع

المعرفة 
 والفھم

 الذھنية
العلمية 
 والمھنية

عامة ولھا 
 قابلية للنقل

 *  *االسبوع االول
 * **االسبوع الثانى
  **االسبوع الثالث
  * **االسبوع الرابع
  **االسبوع الخامس
 * **االسبوع السادس

  **ابعاالسبوع الس
  **االسبوع الثامن
 * **االسبوع التاسع
 * ***االسبوع العاشر

  ***االسبوع الحادى عشر
  ** االسبوع الثانى عشر
  *   االسبوع الثالث عشر
  *  *     االسبوع الرابع عشر

  


