
                                                                                        

 

 

 

نموذج توصيف مقرر دراسي 

 HF CT (42)2             

تٕضٛح الضتخذاو أضبنٛت ٔتؼهًٛبد انؼُبٚخ انحذٚثخ  

 .تٕضٛح أًْٛخ االضتؼبَخ ثؼهًبء انًالثص ٔانُطٛح فٙ يدبل حًبٚخ انًطتٓهك 



 .اإلشبرح إنٙ دراضخ يؼبندخ انًالثص ثبإلضبفخ إنٙ طرق انحفظ ٔانتخسٍٚ 

أًْٛخ ٔضح انؼاليبد االرشبدٚخ ٔانتأكذ يٍ صحتٓب ٔيطبثمتٓب نهدٕدح 

تحهٛم ٔاضتُجبط انؼاللخ ثٍٛ يساٚب ٔػٕٛة األلًشخ ٔػاللتٓب ثأضبنٛت انؼُبٚخ  

. ٔاالضتخذاو

 دراضخ ػًهٛبد انتُظٛف انكًٛٛبئٙ ٔانًُظفبد انصُبػٛخ 

 انتذرٚت ػهٙ تمٛٛى انمذرح انتُظًٛٛخ نهًُظفبد انصُبػٛخ 

 .انتذرٚت ػهٙ ٔضغ يٕاصفبد نهؼُبٚخ انًهجطٛخ ٔخبصخ ثبندٕدح 

 .انتذرٚت ػهٙ ٔضغ يٕاصفبد انحفظ ٔانتخسٍٚ 

انمذرح ػهٗ انتؼبيم يغ كم إَاع انًُظفبد تجؼب نُٕػٛخ انُطٛح  

انتبكذ يٍ دٔر انجطبلبد اإلرشبدٚخ فٗ صُبػخ انًالثص اندبْسح ٔاًْٛتٓب فٗ ترٔٚح  

 .انًُتح ٔرفغ يطتٕٖ خٕدتّ

 

 

 

 ػذد السبػبد الوىضىػبى الٌظرَخ والؼولُخ ( أسجىع14)األسبثُغ 

انتؼرف ػهٙ يساٚب ٔػٕٛة األلًشخ  : الٌظرٌ األول والثبًٍ

انتؼرف ػهٗ كٛفّٛ انؼُبٚخ انٕٛيٛخ  : الؼولٍ

       ٔانذٔرٚخ نهًالثص ٔإػذادْب نؼًهٛبد  

        انتُظٛف انًختهفخ

 ضبػخ 2

  ضبػخ2

خهطبد األنٛبف ٔػاللتٓب ثبنؼُبٚخ  : الٌظرٌ الثبلث والراثغ 

         انًهجطّٛ  

- صٕف–لطٍ )تدبرة نتُظٛف انخبيبد انًختهفّ: الؼولٍ

 يُطٕج (....         حرٚر

 ضبػخ 2

 

 ضبػخ 2

 

 الخبهس 

 

إضتكًبل خهطبد األنٛهف ٔػاللتٓب ثبنؼُبٚخ انًهجطٛخ   (ًظري  )

تُظٛف ألًشخ انترٚكٕ راد األنٕاٌ انثبثتّ ٔانغٛر ثبثتّ  (ػولً  )

 



إخزُبر شفىي   (ًظري )السبدس  

إخزجبر شفىي  (ػولً  )

2 

2 

ػًهّٛ انتُظٛف كؼًهّٛ كًٛٛبئّٛ : الٌظرٌ السبثغ  

- صٕف–لطٍ )تدبرة نتُظٛف انخبيبد انًختهفّ: الؼولٍ

يُطٕج ٔترٚكٕ ٔغٛر يُطٕج راد انٕاٌ  (....         حرٚر

        ثبثتّ ٔغٛر ثبثتّ ٔطرق تدفٛفٓب ضٕاء تُظٛف خبف  

 "اختجبر تحصٛهٙ."        ٔرطت

 

انتُظٛف انكًٛٛبئٙ ٔانًُظفبد انصُبػٛخ  :-الٌظري  الثبهي والزبسغ 

- انفبكّٓ)انتؼرف ػهٗ طرق ازانّ انجمغ انًختهفّ : الؼولٍ

 (انخ-....انحجر-        انشبٖ

 ضبػخ 2

 ضبػخ 2

 

 أضبنٛت انؼُبٚخ ٔانًؼبندخ :الٌظرٌ الؼبشر والحبدٌ ػشر 

انتؼرف ػهٗ طرق انتُشئخ انًختهفخ ػهٗ حطت  : الؼولٍ

        غرض االضتخذاو ٔتطجٛك رنك ػهٗ فٕط انًبئذِ 

         ٔػًم طٛبد يختهفّ

 ضبػخ 2

 ضبػخ 2

 

 انًٕاصفبد انمٛبضٛخ ٔأضبنٛت انحفظ ٔانتخسٍٚ  :الٌظري الثبًٍ ػشر والثبلث ػشر 

تدًٛغ اشكبل يختهفّ الشكبل انًشبخت انًختهفّ ٔخساَبد : الؼولٍ

انًالثص ٔاكٛبش انحفظ انًختهفّ يٍ َشبط انطهجّ،تصًٛى اشكبل يختهفّ 

 (انجٛئّ–انجٛبَبد –انؼُبّٚ )نجطبلبد انؼُبّٚ ثبَٕاػٓب انًختهفّ 

 ضبػخ 2

 ضبػخ 2

 

  "ايتحبٌ تحصٛهٙ" الراثغ ػشر 

  :أسبلُت الزذرَس والزؼلن- 4

انًحبضرح  - 

انحٕار ٔانًُبلشخ - 

دراضبد يٛذاَٛخ ٔثحٕث تطجٛمٛخ   - 

رقُُن الطالة - 5
:- األسبلُت الوسزخذهخ- أ

اختجبر شفٕ٘ نمٛبش انمذراد ٔانًٓبراد انفُٛخ  - 

اختجبر تحصٛهٙ تًٓٛذ٘ نمٛبش انمذرح ػهٙ انتحصٛم - 

. اختجبر تحصٛهٙ يؼرفٙ شبيم- 

 Time scheduleالزىقُذ      - 

الزقُُن الٌظري 
الذرجبد  ًىع االهزحبى اإلسجىع م 
خوس درجبد شفىي السبدس  1

خوس درجبد  رحرَري الراثغ ػشر  2

سزىى درجخ رحرَري الٌهبئً  3

الزقُُن الؼولً 
الذرجبد  ًىع االهزحبى اإلسجىع م 
خوس درجبد شفىي السبدس  1

خوس درجبد  رحرَري الراثغ ػشر  2

ػشروى درجخ رحرَري الٌهبئً  3

 

 Grading system ًظبم رحذَذ الزقذَراد– د 



الزقذَر الٌسجخ الوئىَخ 

ضؼُف جذا % 30أقل هي 

ضؼُف % 49%: 30هي 

هقجىل % 64% : 50هي 

جُذ % 74% : 65هي 

جُذ جذا % 84% : 75هي 

إهزُبز % 85أكثر هي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إسالم ػجذ الوٌؼن حسُي / د.م.أ: (أسزبر الوبدح)هٌسق الوقرر 

رشذٌ ػلٍ ػُذ / د.أ: رئُس القسن

    :     /       /الزبرَخ
 


