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وحذج ضمان الجودج واالعتماد 

 

توصيف مقرر دراسي نموذج 
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Aims     

 

:- يهذف انًقرر انً

 انؼقىد –دراسح االشكال انرُظيًيح نهًشروػاخ  -1

. االداريح 

 .دراسح اندذوي نهًشروع  -2

االػرثاراخ انًانيح ورؤوش   االيىال وطرق  -3

 .انحصىل ػهيها 

. ذحذيذ رتحيح انًشروع -4

 

Intended Learning Outcomes  

Knowledge and Understanding  

 إثراء انًؼهىياخ حىل األيىر انًانيح و انقاَىَيح انًرؼهقح .1.أ

 .تئدارج انًشروػاخ  

إنًاو انطانة تانًؼارف انؼايح ترؤوش االيىال  .2.أ

وانقروض و انًركس انًاني و حساب انًراخرج و األرتاذ و 

 .انخسائر

 .شرذ اسانية انرقاتح انًسرخذيح فً انًشروػاخ  .3.أ

Intellectual skills  

 دراست اجلذوى تقيين نتائج .1.ب

 .للوشروعاث

القذرة على حتليل العالقاث التنظيويت .2.ب

 .للوشروع 

 .اسرُاج يذي رتحيح انًشروع  .3.ب

 

 



Professional Skills 

تطبيق ههاراث االدارة والتخطيط  .1.ج

 ..والعولياث لتنظين املهام واملسؤولياث

 ػائذ رأش انًال –ػائذ رأش انًال انُقذي  حساب .2.ج

  . َقطح انرؼادل –انثشري 

 .ذصًيى دراساخ خذوي نثؼط انًشروػاخ انصغيرج  .3.ج

 

General Skills 

 . االذصال  انفؼال يغ األخريٍ .1.د

 .  اذخار انقراراخ انسهيًح نحم انًشكالخ انرً يىاخهها .2.د

 انرفكير تطريقح يُظًح ذىاكة انرقذو انؼهًي في يدال .3.د

  .انرخصص 

     Syllabus   محتوي المقرر - 3
 االسثىع انًىظىع 

ػذد 

 انساػاخ

 ع ٌ

: الوحذج األولى 

يفهىو واهذاف انًشروػاخ 

انصُاػيح 

االشكال انرُظيًيح 

 انؼقىد –نهًشروػاخ 

االداريح  

  6 انثانث- األول

 

انعًاَاخ اياو انًشروػاخ 

انصُاػيح 

انؼالقاخ انرُظيًيح واسانية 

 انرقاتح

  6 انسادش _انراتغ

: الوحذجالثالثح

االػرثاراخ انًانيح 

واالقرصاديح فً 

ذحذيذ )انًشروػاخ 

ذحذيذ رتحيح - االسؼار

انرقاتح ػهً - انًشروع

 (االسؼار

  6 انراسغ - انساتغ 



:  الوحذج الراتعح 

دراسح اندذوي  

-)انذراسح انرسىيقيح- 1

 انؼىايم –حدى انسىق 

انًؤثرج فً ارواق 

انؼرض - انًسرههكيٍ

 (.....وانطهة ػهً انسهؼح 

انؼىايم انًؤثرج فً حدى 

- االسؼار)انًثيؼاخ انًرىقؼح

انذػايح واالػالٌ - انًُافسح

 ( انررويح وانرىزيغ –

- انًىقغ )انذراسح انفُيح - 2

وانًؼذاخ  اآلالخ –انًساحح 

 وسائم َقم انخاياخ –
 (....انخاياخ - واالَراج

انذراسح انًانيح - 3

َظاو انرًىيم )نهًشروع 

 انرتحيح –ورؤؤش االيىال 

 – خطىغ االَراج –

 –انقروض وطرق انسذاد 

 (...اَظًح انعرائة 

انثاًَ -انؼاشر

 ػشر

6  

: الوحذج الخامسح

انًؼايير انًخرهفح ندذوي 

ػائذ  )يشروع صغير 

 ػائذ –رأش انًال انُقذي 

 َقطح –رأش انًال انثشري 

 (انرؼادل

-  انثانث ػشر

 انراتغ ػشر

4  

  التذرٌس  والتعلم أسالٍة- 4

Teaching and learning methods 

 

. ـ الوحاضزات النظزية 1

. ـ العصف الذهني2

. ـ الوناقشات3

. ـ الحقاريز و البحوخ 4

ـ الحعلين الذاجي هن خالل إعداد الطالب لألبحاخ و 5

. الحقاريز الفزدية باالسحعانة باإلنحزنث

أسالٍة التذرٌس والتعلم للطالب روي القذراخ - 5

المحذودج 
Teaching and Learning methods for disables  

 . الوناقشات.أ.5
االطالع فً انًكرثح انًقروءج وشثكح االَررَد . ب.5

 

 . الحقاريز و البحوخ .أ.6 المتمٍزٌه أسالٍة التذرٌس والتعلم للطالب- 6
  الحعلن الذاجي.ب.6

 

 Students assessment:  تقٍٍم الطالب    - 7
 

Tools  انرفاػم انصفي

ذقييى انرقارير  

ذقييى انؼًهً  

 نقياش انىحذج االونً وانثاَيح...................... انسؼً االول 



قياش اندسء االول يٍ  انىحذج ................ َصف انريرو

اثانثح 

نقياش انىحذج انثانثح ......................... انسؼً انثاًَ

وانراتؼح 

 نقياش انًقرر تاكًهه............................ ...... انُهائً

Time schedule 

 

 

 

  

 

 

 Grading system

 :List of references  قائمح الكتة الذراسٍح والمراجع- 8

Course notes          انًشروػاخ  : (2006)سًحاء سًير اتراهيى يحًذ. د

 انصُاػيح ،انذار اندايؼيح نهطثاػح وانُشر،شثيٍ انكىو

Required books (Text books) 

 

   

Recommended books

 

 

 

Periodicals, web sites.. etc.

 

.                                             ـ الشزائح1

. ـ الشفافيات  power point   البوربوينث والكوبيوجز  ـ 2

  ـ األفالم الحعليوية4

 

د سمحاء سمٍر اتراهٍم محم .  د :(أستار المادج)مىسق المقرر

 وعمح مصطفى رقثان. د . أ :رئٍس القسم




