نٓٛئخ انقٕيٛخ نضًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد

نمورج رقم ()21
عبيؼخ  /أكبدًٛٚخ  :انًُٕفٛخ
كهٛخ  /يؼٓذ  :االقزصبد انًُضنٗ
 :إداسح يُضل ٔيؤعغب د
قغى

توصيف مقرر دراسي
 -1ثٛبَبد انًقشس

انشيض انكٕدٖ HE M :
HM(22)2

انفشقخ  /انًغزٕٖ  :انضبَٛخ
اعى انًقشس  :ػهى َفظ
يبعغزٛش
ٔاعزًبع اعشٖ
ػًهٗ
ػذد انٕحذاد انذساعٛخ َ :ظشٖ

ْ -2ذف انًقشس :

 1دساعخ اشكبل ثُبء االعشح انًخزهفخ .
 -2انزؼشف ػهٗ االدٔاس انًخزهفخ انزٗ ٚقٕو ثٓب كم فشد يٍ افشاد
االعشح .
 -3دساعخ ٔافٛخ نهضٔاط( انًفٕٓو  -انُظشٚبد -انكفبءح) .
 -4اكزغبة يٓبساد فٗ اعزُزبط يؤششاد انزٕافق انضٔاعٗ .
 -5اكزغبة يٓبساد فٗ كٛفٛخ ارخبد انقشاساد االعشٚخ .
 -6دساعخ اًَبط انزفكك االعشٖ ٔربصٛشِ ػهٗ كم يٍ انضٔط
ٔانضٔعخ ٔاالثُبء ..

انزخصص :

2

 -3انًغزٓذف يٍ رذسٚظ انًقشس:
طالة انفشقخ /انضبَٛخ يبعغزٛش
أ -انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى:

 .1ششػ ٔظبئف االعشح انًخزهفخ
 .2رحذٚذ انؼٕايم انًؤصشح فٗ انزٕافق انضٔاعٗ .
 .3انزؼشف ػه ٙانًشكالد انز ٙرًش ثأ٘ اعشح ثٕعّ ػبو نًٛكُّ
يٍ يغبػذح األعش نزغبٔصْب .

نٓٛئخ انقٕيٛخ نضًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد

ة -انًٓبساد انزُْٛخ :

 .1إعزُجبط انحهٕل انًُبعجخ نحم انًشكالد األعشٚخ ٔ ،رحغٍٛ
يغزٕٖ يؼٛشخ األعشح .
.2سثظ انؼٕايم االقزصبدٚخ االعزًبػٛخ ثٕاقغ االصيبد االعشٚخ
 .3انقذسح ػهٗ رحهٛم انؼٕايم انًؤدٚخ نهزٕافق انضٔاعٗ .

عـ -انًٓبساد انًُٓٛخ
انخبصخ ثبنًقشس :

 .1ثحش آصبس االصيبد االعشٚخ ػهٗ انصؼٛذ االعشٖ ٔانًغزًؼٗ
.2انقذسح ػهٗ اداسح االصيبد االعشٚخ انًخزهفخ
 .3قبدس ػهٗ رخطٛظ ثشَبيظ نزًُٛخ انٕػٗ ثبنزٕافق انضٔاعٗ

د -انًٓبساد انؼبيخ :

 .1ارخبر انقشاساد انغهًٛخ نًٕاعٓٓخ انًشكالد
.2اعزخذاو انًٓبساد االداسٚخ فٗ سثظ انذساعخ االكبدًٛٚخ
ثًشكالد انًغزًغ ٔٔضغ حهٕل ػًهٛخ نٓب .
 33رًُٛخ يٓبساد االرصبل انفؼبل ٔانؼالقبد االعزًبػٛخ يغ
اٜخشٍٚ

 -4يحزٕٖ انًقشس:
الموضوع

االسثوع

عذد الساعاخ

الوحذج األولي :
انُظى األعشٚخ

األٔل -انضبنش

ن
9

الوحذج الثانيح:
انزززززززضٔاط ٔ انزٕافزززززززق
انضٔاعٗ

انشاثغ_انغبدط

9

-

الوحذجالثالثح:
اداسح االصيزززززززززززززززززززبد
االعشٚخ

انغبثغ  -انزبعغ

9

-

الوحذج الراتعح :
انزفكك االعشٖ

انؼبشش-انضبَٗ ػشش

9

-

الوحذج الخامسح:
ربصٛش يشكالد انزفكك
االعشٖ

انضبنش ػشش -انشاثغ
ػشش

6

-

الوحذج الساتعح :
رخفٛزززف آصزززبس انزفكززززك
االعشٖ

انشاثغ ػشش ـ انغبدط
ػشش

6

ع

-

-
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 -5أسالية التعليم
والتعلم

1ـ انًحبضشاد انُظشٚخ .
2ـ انؼصف انزُْ.ٙ
3ـ انًُبقشبد.
4ـ انزقبسٚش ٔ انجحٕس .
5ـ انزؼهٛى انزار ٙيٍ خالل إػذاد انطبنت نألثحزبس ٔ انزقزبسٚش انفشدٚزخ
ثبالعزؼبَخ ثبإلَزشَذ.

 -6أسالية التعليم
والتعلم للطالب روى
القذراخ المحذودج
 -7تقويم الطـــالب :

أ .انًُبقشبد.
.ة .االطالع فٗ انًكزجخ انًقشٔءح ٔشجكخ االَزشَذ

أ -األعبنٛت انًغزخذيخ

انزفبػم انصفٙ
رقٛٛى انزقبسٚش
رقٛٛى انجحٕس
انغؼٗ االٔل  ......................نقٛبط انٕحذح االٔنٗ ٔانضبَٛخ
َصف انزٛشو ................قٛبط انغضء االٔل يٍ انٕحذح اصبنضخ
انغؼٗ انضبَٗ .........................نقٛبط انٕحذح انضبنضخ ٔانشاثؼخ
انُٓبئٗ ...... ............................نقٛبط انًقشس ثبكًهّ

ة -انزٕقٛذ

األسبوع السادس
األسبوع الثامن

األسبوع الثانى عشر

األسبوع السادس عشر

عـ -رٕصٚغ انذسعبد

نهاية الفصل الدراسي

منتصف الفصل الدراسي

االمتحان الشفوي

أعمال فصلية
 -8قائمح الكتة الذراسيح والمراجع :
أ -يزكشاد
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د .عًحبء عًٛش اثشاْٛى يحًذ( : )2332ػهى االعزًبع االعشٖ

نٓٛئخ انقٕيٛخ نضًبٌ عٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد

ة -كزت يهضيخ

عـ -كزت يقزشحخ

 .2د َ /ؼًخ يصطفٗ سقجبٌ ( : )2332يٕعٕػخ يجبدئ ػهى
االقزصبد انًُضنٗ ـ داس انحغ ٍٛنهطجبػخ ٔانُشش ،شج ٍٛانكٕو.
 -2عُبء انخٕنٗ( : )1995االعشح ٔانؼبئهخ  ،يكزجخ االَغبٔ  ،انقبْشح.

د -دٔسٚبد ػهًٛخ أٔ
َششاد  ...انخ

أعزبر انًبدح  :ا.د/ربيع محمود نوفل

سئٛظ يغهظ انقغى انؼهًٗ  :ا.د/ربيع محمود نوفل

