
                                                                                        

 

 

 

نمــوذج توصيف مقرر دراسي 
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Aims     

 

تسذيذ أعانية نتمييى يغتىي انتزوق انًهثغً نالَغده 

وانًالتظ وانتً يسذد تها  انًُتح انُهائً وانًُافغح 

 انؼانًيح نه فً األعىاق 

 

Intended Learning Outcomes  

Knowledge and 

Understanding  

إكغاب انًؼهىياخ ػٍ انتزوق انًهثغً ويغتىياتها .1.أ

 وانتزوق انًهثغً انشايهح في يدال االَغده وانًالتظ 
رصُُف يغزىَبد انززوق انًهجغً انًخزهفخ رجؼب .2.أ

 نهًخشخبد انؼبنًُخ فً انززوق انًهجغً اانًالثظ وانًُزح 

   3.أ

 

Intellectual skills  

انمذسج ػهً تمييى انًُتح انُهائي عىاء يٍ . 1.ب

انُازيح انُغديح أو انًهثغيح تانُغثح نًغتىياخ انتزوق 

 انًهثغً انًختهفح 

 ..2.ة
 .يؼشفه أَىاع وانطشق االخشائُه الخزجبساد انززوق انًهجغً.1.ج



Professional Skills يؼشفه يؼانده َتائح االختثاساخ انتزوق انًهثغً .2.ج

 .انُغديح وانًهثغيح نتسذيذ يغتىي خىدتها و 

General Skills

 

انمذسح ػهً رىلغ لُى ويغزىَبد انززوق انًهجغً نالَغده .1.د

 وانًالثظ  ثًدشد انُظش وثبنزبنً رمُُى يغزىي انًُزح 

انمذسج ػهً ايداد ػاللاخ شخصيه تيٍ انًصُغ .2.د

وانؼًيم ػٍ طشيك تسميمه نًغتىياخ انتزوق انًهثغً 

 انتً يتطهثها انؼًيم

: يحزىي انًمشس

 َظشي اإلعثىع

 

 ػذد انغبػبد  رذسَجبد ولشاءاد رؼهى رارً

-انًالتظ. تؼشيف انتزوق انًهثغً االول

 انىظائف- انًهثىعاخ 

ششذ نثؼط اختثاساخ انتزوق 

 انًهثغً 
2 

 2 اعتكًال اختثاساخ انتزوق انًهثغً  رؼشَف َظى انززوق انًهجغً ورصُُفهب  انثبًَ

2 

اعزكًبل رصُُف يغزىَبد انززوق  انثبنث

 انًهجغً 
 2 يغتىياخ انتزوق انًهثغً

2 

انتزوق انًهثغً فً اَىاع انًالتظ   انشاثغ

 انًختهفح

اختثاس انتزوق انًهثغً نثؼط 

 اإلكغغىاساخ انًثثتح فً انًالتظ 
 

2 

إعتكًال انتزوق انًهثغً فً انًالتظ  انخبيظ

 ػشض ًَارج نها

 2 اختثاساخ  انتزوق انًالتظ 

2 

انتزوق يغ ػشض ]ششذ إلختثاساخ انغبدط

 نألخهضج انتً تمىو تها 

  تطثيماخ ػهً األكىاد انًغتخذيح 

 فً تصُيف ػيىب انتزوق انًهثغً 
 

2 

ششذ  الختثاساخ انتزوق  انتً تدشي  انغبثغ

 ػهً انًالتظ 

اعتكًال األكىاد انًغتخذيح فً يدال 

 تصُيف انؼيىب  
 

2 

طشيمح تمذيش انتزوق انًهثغً يٍ   اختثاساخ انُزوق انًالتظ  انثبيٍ

 انًُتح
2 

تؼط األكىاد انًغتخذيح فً  تزوق  انزبعغ

 انًالتظ

  تذسية انطهثح ػهً سفغ لياعاخ 

 تؼط انمطغ انًهثغيح
2 

طشق تسذيذ يؼاييش انتزوق يٍ تؼط  انؼبشش

 انؼيُاخ انًهثغيح  تثؼا نثؼط انؼًالء 

 تذسية انطهثح ػهً سفغ لياعاخ 

 يُتداخ يهثغيح 
2 

ػشض تفصيهً نثؼط انؼيىب  انحبدي ػشش

انشائؼح  فً تصُيغ انًالتظ تأَىاػها 

 انًختهفح وجفك يؼاييش انزوق انًهثغً 

 تذسية انطهثح ػهً تمذيش يغتىياخ 

 يُتداخ يهثغيح 
 

2 

 إعتكًال ػيىب انًُتح  يٍ وخهح  انثبًَ ػشش

 َظش انتزوق انًهثغً

تسذيذ تؼط انؼيىب فً تؼط 

 انًُتداخ انتً تؼشض ػهً انطهثح 
 

2 

 تسذيذ تؼط انؼيىب فً تؼط  ػشض انتماسيش انثبنث ػشش

 انًُتداخ انتً تؼشض ػهً انطهثح 
 

2 



 2 اختثاس تسشيشي أػًال عُح  اختثاس تسشيشي أػًال عُح  انشاثغ ػشش

 

  انزذسَظ  وانزؼهى أعبنُت- 4

Teaching and learning methods 

 

 .انًحبضشح.أ.4

 .فُذَى رؼهًٍُ. ة.4

 .انحىاس وانًُبلشخ. ج.4

 .انزذسَجبد انزطجُمُخ.د.4

 .دارب شى.هـ.4

 

 يشرجط ثخجشح ويهبسح انًحبضش فٍ انغُطشح 6، 5أ انجُذ .6 انًزًُضٍَ أعبنُت انزذسَظ وانزؼهى نهطالة- 6

ػهً ػمىل انًزهمٍ ثًخزهف انًغزىَبد انزكبء وانزفبػم يؼهى 

ثبنشكم االَدبثٍ وانزٌ َُزح ػُه انزمىَى وانزحغٍُ 

 .نهًغزىَبد انًخزهفخ

 Students assessment:  رمُُى انطالة    - 7

Tools 

 

 

 

 Time scheduleانزىلُذ      -     ة

 انزمُُى انُظشي

 انذسخبد  َىع االيزحبٌ اإلعجىع و

 خًظ دسخاخ تسشيشي انغادط 1

 خًظ دسخاخ  تسشيشي انشاتغ ػشش 2

 عتىٌ دسخح تسشيشي انُهائً 3

 انزمُُى انؼًهً

 انذسخبد  َىع االيزحبٌ اإلعجىع و

 خًظ دسخاخ تسشيشي انغادط 1

 خًظ دسخاخ  تسشيشي انشاتغ ػشش 2

 ػششوٌ دسخح تسشيشي انُهائً 3

 Grading system َظبو رحذَذ انزمذَشاد–  د 1

 انزمذَش انُغجخ انًئىَخ

 ضؼُف خذا %30ألم يٍ 

 ضؼُف %49%: 30يٍ 

 يمجىل %64% : 50يٍ 

 خُذ %74% : 65يٍ 

 خُذ خذا %84% : 75يٍ 

 إيزُبص %85أكثش يٍ  



 
 

 :List of referencesلبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاخغ  - 8

 

Course notes         

 

 انكتة انتي يمىو أعتار انًادج تإػذادها

Required books (Text books) 

 

 

Recommended books

 

 

Periodicals, web sites.. etc.

 

انُششاخ انتً تصذسها يكاتة انتزوق انًهثغً فً  .1

يصش وانتاتؼح نؼذد يٍ انؼًالء انزيٍ يتى ػًم 

 يُتداتهى فً داخم يصش

انًدالخ انؼهًيح انتً تصذس ػٍ انكهياخ انًتخصصح  .2

 فً انًالتظ انداهضج

 

 داتا شى–خهاص ػشض ششائر يصىسج–  فيذيى تؼهيًي  

               

 

سئُظ انمغى  (أعزبر انًبدح)يُغك انًمشس

خبنذ يحًُ انذٍَ يحًذ /و.د.أ

 

 سشذٌ ػهً احًذ ػُذ/د.أ

 

 

 

 

 

 

 

:     /       /  انزبسَخ
 


