
        

 

 

 توصيف مقرر دراسينموذج 

       

Aims     

 

 ولوف انطبنت عهي االمكبويبد انمزبحخ في انحبضت االني وكيفيخ رشغيهخ

 واإلضزفبدح مىً 

 

 

Intended Learning Outcomes  

Knowledge and 

Understanding  

 .اٌ يرؼهى انطانة أهًيح انحاسة االنى .أ

 أٌ يذكش أيكاَياخ انحاسة االنى .أ

 يرؼشف ػهى َظاو انكًثيىذش  االجهزج وانثشيجياخ.3.أ

 .أٌ يذسك انثشايج وكيفيح ػًهها يٍ خالل َظاو انرشغيم

Intellectual skills  

 .أٌ يحهم تياَاخ انثحىز

 كيف يؼانج انكًثيىذش انثياَاخأٌ يأجذ في االػرثاس .ب

 

 

Professional Skills 

 يشغم انكًثيىذش تطشيقح أيُه.ج

 يسرطيغ انرؼايم يغ انثشيجياخ انًخرهفه.ج

 ذيسرطيغ انرثحش فى شثكح االَرش َد.ج

General Skills 

 يرؼايم يغ انكًثيىذش تسهىنح.د

 

 

 

 



  Syllabus   محزوً انممرر - 

   
اإلسثىع 

 وظرى

 

 عمهي
عذد انطبعبد 

 

 

 ٌ     ع    ج

 2 2 1 مراجعخ مبضجك مراجعخ مبضجك دراضزًاالول 

انزعبمم مع اإلوزروذ ودراضخ كيفيخ انحصول عهي انثبوي 

 انمعهومبد وانجحث في صفحبد انويت

 

 2 2 1 انزذريت عهي اإلوزروذ

إضزكمبل انزعبمم مع اإلوزروذ ودراضخ كيفيخ انثبنث 

انحصول عهي انمعهومبد وانجحث في صفحبد 

 انويت

 2 2 1 ربثع انزذريت عهي اإلوزروذ 

 نهزعبمم مع طرق wardانزعبمم مع ثروبمج ال انراثع 

 انكزبثبد انمخزهفخ

 word 1 2 2انزذريت عهي ال 

 word 1 2 2ربثع انزذريت عهي ال  wardاضزكمبل انزعبمم مع ال انخبمص 

 2 2 1 اخزجبر شفوى  إخزجبر شفوىانطبدش 

 2 2 1 انزذريت عهي اضص لواعذ انجيبوبد  اضص  اوشبء لبعذح انجيبوبد –معىي لواعذ انجيبوبد انطبثع 

 2 2 1 انزذريت عهي عمم لبعذي ثيبوبد  اضزكمبل انعمم عهي لواعذ انجيبوبد انثبمه 

 2 2 1 ربثع انزذريت عهي عمم لبعذح انجيبوبد   excelثروبمج ال انزبضع 

 excel 1 2 2انزذريت عهي انزعبمم مع ثروبمج  excelاضزكمبل ثروبمج ال انعبشر 

انحبدى 

عشر 
 excel 1 2 2ربثع انزذريت عهي انزعبمم مع ثروبمج  accessثروبمج 

انثبوي 

عشر 
 access 1 2 2انزذريت عهي ثروبمج  accessاضزكمبل ثروبمج 

انثبنث 

عشر 
 access 1 2 2ربثع انزذريت عهي ثروبمج  مراجعً مبضجك دراضزً

انراثع 

عشر 
 2 2 1 امزحبن رحريرى امزحبن رحريرى



 

  انزذريص  وانزعهم أضبنيت- 
Teaching and learning 

methods 

 

 انًحاضشج.أ.4  

 انثياٌ انؼًهى.ب.4

 انًُاقشح.ج.4

 

 

 

 

 

أضبنيت انزذريص وانزعهم نهطالة روً - 5

 انمذراد انمحذودح

Teaching and Learning methods for 

disables  

 اسرخذاو وسائم إيضاح واسطىاَاخ ذؼهيًيح.أ.5

 .ب.5

 .ج.5

 

 

 اسرخذاو أسهىب انرؼهى انذاذى وانًىديىالخ.أ.6 انمزميسيه أضبنيت انزذريص وانزعهم نهطالة- 6

 .ب.6

 

 

 Students assessment:  رمييم انطالة    - 7
 

Tools  

Time 

schedule  

  

 

 

 Grading 

system

انزمذير انىطجخ انمئويخ 
ضعيف جذا % 30ألم مه 

ضعيف % 49%: 30مه 

ممجول % 64% : 50مه 

جيذ % 74% : 65مه 

جيذ جذا % 84% : 75مه 

إمزيبز % 85أكثر مه  



 

 

: List of references  لبئمخ انكزت انذراضيخ وانمراجع- 8

 

       Course notesيزكشاخ -        أ

   

 

 انًزكشاخ انرى يقىو اسرار انًادج تإػذادها

كرة يهزيح -       ب

Required books (Text books)     

 

 

كرة يقرشحح  -       ج

Recommended books 

 

 

 انخ...دوسياخ ػهًيح أو َششاخ  -       د

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 

االمكبويبد انمطهوثخ نهزذريص و - 9

 انزعهم

دارب شو 

اضطواوبد رعهيميخ 

 

          

د عال يوضف محمذ :(أضزبر انمبدح)مىطك انممرر

رشذى عيذ . د.ا:رئيص انمطم                      

 /    /انزبريخ   
 

 


