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  يعررررف مررردارة ادار، السرررفه وأسررراليبهاه

 وأنماطهاه واستراتيجياتها.

 العمة الفريقى يتعلم متطلبات 

  يفهم استراتجيات التفكير ومنهجيات البحث

 واالستقساء.
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 .يدير الوقت المتاح للتعلم بما يحقق فاعليته 
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