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 توصيف المقرر:
 الرصاد يُضنٗ ٔذشتيح  -دكرٕساِ أني:  الثشًاهج الزٌ َحتىٌ الوقشس
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 8/6/8008تاسَخ اػتواد التىصُف هي قثل هجلس القسن

  

 أ. هؼلىهاخ أساسُح:

   HEPH(12)3 الشقن الكىدٌ                                                     انرخطيػ انرشتٕٖ : اسن الوقشس

                               دكرٕساِ أني : ستىيالفشقح / الو

    2اجوالٍ                     -ػولٍ:                   1   :ػذد الىحذاخ/ الساػاخ الذساسُح :  ًظشَح

 ب. هؼلىهاخ هتخصصح:

 :   أهذاف الوقشس-۱

 تُٓايح ذذسيظ انًمشس يكٌٕ )انطانة/انطانثح( لادساً ػهٗ:

 َشأج انرخطيػ انرشتٕٖ ٔيفٕٓيّ ٔػُاصشِ ٔأًْيرّ.  ػهٗانرؼشف  -2

 فٕائذِ ٔ يثشساذّ ٔأعغّ ٔإَٔاػّ ٔيشاحهّ.  ػهٗانرؼشف   -1

خصرررائل انخطرررح انعذيرررذج ٔ انثياَررراخ ٔ انًؼهٕيررراخ ان صيرررح نهرخطررريػ  ػهرررٗانرؼرررشف   -3

 انرشتٕٖ.

 يؼٕلاخ انرخطيػ انرشتٕٖ ٔ يٍ شى انحهٕل انًًكُح نٓا. ػهٗانرؼشف  -4

 غاب انذاسط يٓاسج إػذاد خطػ يذسعيح يُاعثح ذهثٗ انًشك خ ٔاالحرياظاخ انًيذاَيح.إك -5

 ػهررٗذحميررك انرٕاصررم يررغ يُغررٕتٗ انرخطرريػ انرشتررٕٖ يررٍ خرر ل إَشررا  يٕلررغ نهًررادج  -6

 اإلَرشَد.

 الوخشجاخ التؼلُوُح الوستهذفح هي تذسَس الوقشس -2

 أ. الوؼشفح و الفهن:

 يػ انرشتٕٖ ٔيفٕٓيّ ٔ ػُاصشِ ٔأًْيرّ يرؼشف ػهٗ َشأج انرخط     -2

 يرؼشف ػهٗ فٕائذِ ٔ يثشساذّ ٔأعغّ ٔ إَٔاػّ ٔيشاحهّ.     -1

 .خصائل انخطح انعذيذج ٔ انثياَاخ ٔ انًؼهٕياخ ان صيح نهرخطيػ انرشتٕٖيرؼشف ػهٗ  -3

 .يرؼشف ػهٗ يؼٕلاخ انرخطيػ انرشتٕٖ ٔ يٍ شى انحهٕل انًًكُح نٓا  -4

 .يٓاسج إػذاد خطػ يذسعيح يُاعثح ذهثٗ انًشك خ ٔ االحرياظاخ انًيذاَيح يكرغة انذاسط -5

 .اإلَرشَد ػهٗانرخطيػ انرشتٕٖ يٍ خ ل إَشا  يٕلغ نهًادج يحمك انرٕاصم يغ يُغٕتٗ  -6

  القذساخ الزهٌُحب. 

    أٌ يكٌٕ لادساً ػهٗ ذٕظيف انًؼشفح انخاصح تانرخطيػ انرشتٕٖ. -2

 ايا انرشتٕيح راخ انصهح تانرخطيػ انرشتٕٖ.أٌ يغرمشئ تؼط انمع -1

 أٌ يرمٍ انذاسط يٓاسج إػذاد خطػ يذسعيح يُاعثح ذهثٗ انًشك خ ٔاالحرياظاخ انًيذاَيح. -3

 يشتػ تيٍ انرخطيػ انرشتٕٖ فٗ انًعرًؼاخ انًخرهفح. -4

 يغرُرط اآلشاس انُاظًح ػٍ دساعح انصؼٕتاخ ٔانًؼٕلاخ ٔ انحهٕل انًُاعثح نٓا. -5

 يماسٌ تيٍ يصادس انثحس انًخرهفح ٔ يرؼايم يغ أًَاغٓا انًرثايُح.  -6

 



  ػاهحههاساخ ض. 

 يكرغة تؼط انًٓاساخ االظرًاػيح انرٗ ذًكُّ يٍ انرٕاصم يغ اآلخشيٍ. -2

    يشاسن اآلخشيٍ فٗ اذخار لشاس ذعاِ يٕظٕع يا. -1

)انًكرثررح ... ( ٔ اإلنكرشَٔيررح  يؼًررم فررٗ فشيررك  إلَعرراص يشررشٔع تحصررٗ يررٍ خرر ل انًصررادس انرمهيذيررح -3

 )اإلَرشَد(

 يرؼشف ػهٗ تؼط انمعايا انًشذثطح تانثحس انؼهًٗ فٗ ذخصل: يصم أخ لياخ انؼهى ، أخ لياخ انثاحس،  -4

 انؼًهيح انخاصح تانرخطيػ انرشتٕٖأٌ يرًكٍ يٍ ذحميك يٓاسج انرطثيماخ ٔ انرذسيثاخ  -5

 

 هحتىَاخ الوقشس: 

 الوىضىع
 ػذد الساػاخ

 اإلجوالً
 ػولٍ ًظشي

 20  20 الىحذج األولً: 

   1 إَٔاػّ( -أًْيرّ  -َشأذّ  -يفٕٓيّ  -يمذيح )انرخطيػ  -2

انرخطيػ انرشتٕٖ يفٕٓيّ َشأذّ ٔيثشساذّ ٔ أْذافّ  -1

 ٔخصائصّ ٔيحذداذّ.

1   

   1 أعظ انرخطيػ انفؼال ٔػٕايم َعاحّ ٔ إَٔاػّ ٔأعانيثّ -3

   1 رشتٕٖ ٔأدٔاذّ يغ أيصهح ذطثيميح ػهيّيشاحم انرخطيػ ان -4

   1 ًَٕرض انضْشج فٗ انرخطيػ انرشتٕٖ -5

 20  20 الىحذج الثاًُح: 

صؼٕتاخ انرخطيػ انرشتٕٖ ٔذحذيذ أٔنٕياذّ ٔػ لرّ  -2

 تانرًُيح.

1   

   1 انرخطيػ انرؼهيًٗ فٗ ض.و.ع فٗ ظٕ  انرًُيح انشايهح -1

   1 يح ٔانرخطيػانرخطيػ انًذسعٗ تيٍ انُظش -3

   1 يشك خ انرخطيػ انرشتٕٖ  -4

   1 يذاخم انرخطيػ انرشتٕٖ -5

 20  20 الىحذج الثالثح: 

   1 أعانية انرخطيػ انرشتٕٖ. -2

   1 انرخطيػ انرشتٕٖ كؼًهيح اظرًاػيح. -1

   1 يحذداخ َعاغ انرخطيػ انرشتٕٖ -3

   1 عياق انرخطيػ انرشتٕٖ  -4

   1 يػ انرشتٕٖ ٔأشكانّ انرٕظيحيح.أصٕل انرخط -5

  

 .أسالُة التذسَس والتؼلن ٤
 انًحاظشج -2

 انًُالشح ٔانحٕاس  -1

يشكهح(  -لعيح  -ظهغاخ انؼصف انزُْٗ ْٔٗ غشيمح ذؼرًذ ػهٗ اعرُاسج انًرؼهًيٍ يٍ خ ل ) عؤال  -3

    ٔيُالشرٓا.

 انًششٔػاخ انثحصيح فٗ فشيك. -4

 ل يٕظٕػاخ يخرهفح فٗ َفظ انرخصل.انرؼهى انرؼأَٗ يٍ خ  -5

 ذثادل األدٔاس. -6

 انًحاكاج )يغشحح انًُاْط( -7

 اعرخذاو انرمُياخ انحذيصح يصم )انكًثيٕذش، اإلَرشَد ، انؼُٕاٌ اإلنكرشَٔٗ(. -8

 

 .  أسالُة التذسَس والتؼلن للطالب روي القذساخ الوحذودج.5
 تشايط ػ ظيح يرخصصح يُٓا )يشكهح تغيطح يثحس ػُٓا فٗ انًكرثح(. -2

 ظهغاخ ٔيمات خ فشديح. -1

 ذؼهى األلشاٌ.  -3

 

 



 ..  أسالُة التذسَس والتؼلن للطالب الوتوُضَي6

 يششٔػاخ تحصيح ٔتشايط إششائيح ذؼرًذ ػهٗ انرٕعغ ٔانؼًك. -2

 يُٓا كرة فٗ انرخطيػ انرشتٕٖ.لشا ج أحذ انكرة ٔذحهيهّ ٔكراتح ذمشيش ػُّ،  -1

  

 . تقُُن الطالة7
 األعانية انًغرخذيح:  -أ

 االخرثاساخ انمصيشج ٔانطٕيهح، نمياط انرحصيم. -2

 تطالح ي حظح نمياط انًٓاسخ االظرًاػيح. -1

 اعرثاَح نمياط آسا  انط ب حٕل انًٕظٕػاخ. -3

 شض انًشكهح.كراتح انرماسيش ػٍ انًٕظٕػاخ نمياط يُٓعيح انثحس ٔػ -4

 التىقُة :   -ب 

 األعثٕع انصايٍ ػشش

 األعثٕع انصاَٗ ٔانؼششيٍ 

 األعثٕع انغادط ٔانؼششيٍ 

 األعثٕع انص شيٍ 

 

 تىصَغ الذسجاخ -جـ
                              %80                           َٓايح انفصم انذساعي انصاَٗ

                                    صفش%                            يُرصف انفصم انذساعي

                                    صفش%                           االيرحاٌ انشفٕٖ          

 صفش%                            االيرحاٌ انؼًهٗ          

  %10                                 أػًال فصهيح          

 

 ًظام تحذَذ التقذَشاخ -د
 ( يمثٕل 70 -60) 

 ( ظيذ 80 -70)

 ( ظيذ ظذاً 90 -80)

 ( يًراص200 - 90)

 

 . قائوح تالوشاجغ:8

 هزكشاخ   -أ

  

 كتة هقتشحح  -ب

أحًذ ػثذ انؼضيض انششلأٖ، انرخطيػ انًانٗ فٗ إغاس انرخطيػ انشايم ، يذخم َظشٖ ، يزكشج  -2

 .و2982رخطيػ انٕغُٗ، ، انماْشج يؼٓذ ان2193سلى 

انذالنح، عهغهح انرًُيح انثششيح ،  -انًفٕٓو ٔ انًمياط  -إعًاػيم صثشٖ ػثذ هللا ، انرًُيح انثششيح  -1

 و.2994انماْشج، انعًؼيح انؼشتيح نهثحٕز االلرصاديح، 

ح ٔفا  ظان ح ٌ ، االعرصًاس فٗ انًغرمثم ٔذحذيذ األٔنٕياخ انرؼهيًيح فٗ انؼانى انُايٗ ، ذشظً -3

  و.2991ْٔثٗ حغٍ ، ػًاٌ ، األسدٌ ، يكرة انيَٕغكٕ اإللهيًٗ، 

شيشٖ ياالٌ ،  انرخطيػ انرشتٕٖ تٕصفّ ػًهيح اظرًاػيح، عهغهح أعاعياخ انرخطيػ انرشتٕٖ ،  -4

 ،  )د.خ(.11ذشظًح يحًذ األحًذ انششيذ، انؼذد 

خ انرؼهيى انؼانٗ ، يكح انًكشيح ، عؼذ ػثذ هللا ٔيٕسٖ انضْشاَٗ ، انرخطيػ االعرشاذيعٗ نًؤعغا -5

 ْـ.2426يشكض انثحٕز انرشتٕيح ، ظايؼح أو انمشٖ، 

عؼذ يحًذ انغؼيذ ٔآخشٌٔ، يفاْيى ٔيصطهحاخ انرخطيػ انرشتٕٖ، انشياض، اإلداسج انؼايح  -6

 ْـ.2411ٔصاسج انًؼاسف  -نهرخطيػ ، يشكض انرطٕيش انرشتٕٖ 

شظًح إعًاػيم صثشٖ ػثذ هللا ، غ انصاَيح، انماْشج، داس شاسل شيهٓايى ، انرخطيػ ٔانرًُيح ، ذ -7

 انًؼاسف.

ػثذ هللا انغيذ ػثذ انعٕاد ، انًؤششاخ انرشتٕيح ٔاعرخذاو انشياظياخ فٗ انؼهٕو اإلَغاَيح ،  -8

 و.2993أعيٕغ ، كهيح انرشتيح ، ظايؼح أعيٕغ، 

 و.2997هً ييٍ ػثذ هللا ػثذ انذايى ، انرخطيػ انرشتٕٖ ، تيشٔخ، داس انؼهى ن -9



 و.2978ػهٗ انغهًٗ ، انرخطيػ ٔانًراتؼح ، انماْشج، انًؼٓذ انٕغُٗ نهرخطيػ،  -20

 و.2971ػًشٔ يحيٗ انذيٍ، انرًُيح  ٔانرخطيػ االلرصادٖ ، تيشٔخ، داس انُٓعح انؼشتيح  -22

ثح األَعهٕ يحًذ عيف انذيٍ فًٓٗ، انرخطيػ انرؼهيًٗ ، أعغّ ٔأعانيثّ ٔيشك ذّ، انماْشج ، يكر -21

 و.2996انًصشيح، 

يحًٕد أحًذ يٕعٗ ، انرشتيح ٔ يعاالخ انرًُيح فٗ اإلًَا  انرشتٕٖ، انماْشج ، يكرثح ْٔثح،  -23

 و.2985

 و.1007فاسٔق انثْٕٗ ٔآخشٌٔ، انرخطيػ انرشتٕٖ ، داس انُٓعح انؼشتيح ، انماْشج  -24
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 دوسَاخ ػلوُح أو ًششاخ  -جـ

 يعهح كهيح انرشتيح  -2

 َرشَد( يٕلغ ظٕظمانشثكح انذٔنيح )اإل -1

 عهغهح انرًُيح انثششيح نهعًؼيح انؼشتيح نهثحٕز االلرصاديح. -3

 عهغهح أعاعياخ انرخطيػ انرشتٕٖ. -4

  

 . اإلهكاًُاخ الوطلىتح للتذسَس 9

 لاػح تحس )ظهغاخ انؼصف انزُْٗ(

 لاػح إَرشَد نهثحٕز انعًاػيح )انًششٔػاخ انثحصيح(

 انًكرثح )انذٔسياخ ٔانكرة(

 

 

 

 

 

 

 نسق المقرر )أستاذ المادة(: د/ أحمد بهاءالحجار   م

     سئُس القسن:  ا.د/َىسف ػثذ الؼضَض الحساًُي

              3122/3123الفصل الدراسى الثانى 
 


