
                                                                                        
     
 جاهؼه الوٌىفُح                                 كلُح االقتصاد الوٌضلٍ    

 واى الجىدج واالػتوادوحذج ض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نموذج توصيف مقرر دراسى

 تىصُف الوقشس:

 اقزصبد يُضنٗ ٔرشثيخ  -: صبَيخ دكزٕساِ الثشًاهج الزٌ َحتىٌ الوقشس

 : قغى االقزصبد انًُضنٗ ٔانزشثيخ  القسن الزٌ َىفش الثشًاهج

 1022/1021 الؼام الذساسً:

 : قغى االقزصبد انًُضنٗ ٔ انزشثيخ سن الزٌ َىفش الوقشسالق

 8/6/1008تاسَخ اػتواد التىصُف هي قثل هجلس القسن

  

 أ. هؼلىهاخ أساسُح:

   HEPHE(22)2 الشقن الكىدٌ                                                     : رشثيخ أعشيخ اسن الوقشس

                               : صبَيخ دكزٕساِ الفشقح / الوستىي

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

 ب. هؼلىهاخ هتخصصح:

 :   أهذاف الوقشس-۱

 ثُٓبيخ رذسيظ انًقشس يكٌٕ )انطبنت/انطبنجخ( قبدساً ػهٗ:

 ب ٔرطٕسْب ٔأًْيزٓب ٔيُٓغيخ انجحش فيٓب. يفٕٓو انزشثيخ ٔأصٕنٓ ػهٗانزؼشف  -2

 رحذيذ أشكبل انزشثيخ انًشرجطخ ثبنزشثيخ األعشيخ.   -1

 أًْيخ ثؼط أشكبل انزشثيخ األعشيخ. ػهٗانزؼشف   -3

 يفٕٓو ٔغجيؼخ ٔأْذاف انزشثيخ األعشيخ. ػهٗانزؼشف  -4

 ٔعبئػ انزشثيخ األعشيخ ٔرحذيبرٓب. ػهٗانزؼشف  -5

 يب انًشرجطخ ثبنزشثيخ األعشيخ يضم )انغكبَيخ ، انجيئيخ ، انغُغيخ، ... إنخ(دساعخ ثؼط انقعب -6

 

 الوخشجاخ التؼلُوُح الوستهذفح هي تذسَس الوقشس -2

 أ. الوؼشفح و الفهن:

 يزؼشف ػهٗ يفٕٓو انزشثيخ األعشيخ ٔأصٕنٓب انًخزهفخ ٔغجيؼزٓب ٔأْذافٓب.     -2

 ٔكيفيخ إرًبيٓب. يحذد أًْيخ دساعخ انزشثيخ األعشيخ     -1

 يزؼشف ػهٗ ثؼط أشكبل انزشثيخ انًشرجطخ ثبنزشثيخ األعشيخ. -3

 يذسك يُٓغيخ انجحش فٗ انزشثيخ األعشيخ.   -4

 يزؼشف ػهٗ أثؼبد انًُٓظ انؼهًٗ ٔأْذافّ فٗ دساعخ انزشثيخ األعشيخ. -5

 يقبسٌ ٔيًيض ثيٍ ثؼط أشكبل انزشثيخ األعشيخ . -6

  

  القذساخ الزهٌُحة. 

 يغزقشئ ثؼط قعبيب انًشرجطخ انزشثيخ األعشيخ. -2

 يحهم ثؼط انقعبيب انًشرجطخ ثبنزشثيخ األعشيخ. -1

 يشثػ ثيٍ انزشثيخ األعشيخ ٔأشكبنٓب انًخزهفخ. -3

 يغزُزظ انزحذيبد ٔ انًؼٕقبد انزٗ رٕاعّ انزشثيخ األعشيخ. -4

 يقبسٌ ثيٍ انجحٕس ٔانذساعبد انزٗ رٓزى ثبنزشثيخ األعشيخ.  -5

  

  ههاساخ ػاهحط. 

 يكزغت ثؼط انًٓبساد االعزًبػيخ انزٗ رًكُّ يٍ انزٕاصم يغ اآلخشيٍ. -2

    يشبسك اآلخشيٍ فٗ ارخبر قشاس رغبِ يٕظٕع يب. -1

 يؼًم فٗ فشيق  إلَغبص يششٔع ثحضٗ يٍ خالل انًصبدس انزقهيذيخ )انًكزجخ ... ( ٔ اإلنكزشَٔيخ )اإلَزشَذ( -3

 يب انًشرجطخ ثبنجحش انؼهًٗ فٗ رخصص : يضم أخالقيبد انؼهى ، أخالقيبد انجبحش، يزؼشف  ػهٗ ثؼط انقعب -4



 هحتىَاخ الوقشس:  -3

 الوىضىع
 ػذد الساػاخ

 اإلجوالً
 ػولٍ ًظشي

    الىحذج األولً: الثٌُح الوفاهُوُح 

 يفٕٓو انزشثيخ يٍ ٔعٓخ انُظش االعزًبػيخ  -2

 انزشثيخ انحذيضخ -ئيخ انزشثيخ كُغق اعزًبػٗ: انزشثيخ انجذا -

1 -  20 

 ثؼط أشكبل انزشثيخ انًشرجطخ ثبنزشثيخ األعشيخ:

انزشثيخ انغكبَيخ: يؼُبْب ، ييبديُٓب، انزشثيخ انغكبَيخ خبسط  -1

 انًذسعخ

 

1 

 

- 

 

انزشثيخ انجيئيخ )يب ْٗ ، غجيؼزٓب ، أْذافٓب ، رحذيبرٓب، غجيؼخ  -3

 انًشكالد انجيئيخ ٔكيفيخ اخزضانٓب.

1 -  

  - 1 يجبدئٓب( -أْذافٓب  -غجيؼزٓب  -انزشثيخ انغُغيخ )يفٕٓيٓب  -4

ٔ  -ٔكيفيخ رحصيهٓب  -غجيؼزٓب  -انزشثيخ انغيبعيخ )يفٕٓيٓب  -5

 رحذيبرٓب(

1 -  

    الىحذج الثاًُح: التشتُح األسشَح

 20  - 1 انزشثيخ األعشيخ )يفٕٓيٓب ٔ غجيؼزٓب( -2

  - 1 يخأْذاف ٔٔعبئم انزشثيخ األعش -1

  - 1 كيف رزى انزشثيخ األعشيخ ٔٔعبئهٓب. -3

  - 1 دٔس انٕعبئػ انزشثٕيخ )األعشح ، انًذسعخ، ...انخ( -4

  - 1 رحذيبد انزشثيخ األعشيخ -5

    الىحذج الثالثح: 

 20  - 1 ثحٕس ٔ دساعبد ػٍ األعشح -2

  - 1 أًْيخ األعشح فٗ انزُشئخ االعزًبػيخ  -1

  - 1 انؼٕايم األعشيخ ٔدٔسْب فٗ انزُشئخ االعزًبػيخ -3

  - 1 َحٕ سؤيخ شًٕنيخ نذٔس األعشح فٗ انزُشئخ االعزًبػيخ -4

  - 1 َزبئظ ٔ آصبس انزغيش انزكُٕنٕعٗ فٗ األعشح -5

  

 .أسالُة التذسَس والتؼلن 4
 انًحبظشح -2

 انًُبقشخ ٔانحٕاس  -1

    يشكهخ( ٔيُبقشزٓب. -قعيخ  -رؼزًذ ػهٗ اعزُبسح انًزؼهًيٍ يٍ خالل ) عؤال عهغبد انؼصف انزُْٗ ْٔٗ غشيقخ  -3

 انًششٔػبد انجحضيخ فٗ فشيق. -4

 انزؼهى انزؼبَٔٗ يٍ خالل يٕظٕػبد يخزهفخ فٗ َفظ انزخصص. -5

 رجبدل األدٔاس. -6

 انًحبكبح )يغشحخ انًُبْظ( -7

 َذ ، انؼُٕاٌ اإلنكزشَٔٗ(.اعزخذاو انزقُيبد انحذيضخ يضم )انكًجيٕرش، اإلَزش -8

 

 .  أسالُة التذسَس والتؼلن للطالب روي القذساخ الوحذودج.5
 ثشايظ ػالعيخ يزخصصخ يُٓب )يشكهخ ثغيطخ يجحش ػُٓب فٗ انًكزجخ(. -2

 عهغبد ٔيقبثالد فشديخ. -1

 رؼهى األقشاٌ.  -3

 

 ..  أسالُة التذسَس والتؼلن للطالب الوتوُضَي6

 ايظ إصشائيخ رؼزًذ ػهٗ انزٕعغ ٔانؼًق.يششٔػبد ثحضيخ ٔثش -2

 قشاءح أحذ انكزت ٔرحهيهّ ٔكزبثخ رقشيش ػُّ، يُٓب كزت فٗ انزشثيخ ٔانزشثيخ األعشيخ. -1

  

 . تقُُن الطالة7
 األعبنيت انًغزخذيخ:  -أ

 االخزجبساد انقصيشح ٔانطٕيهخ، نقيبط انزحصيم. -2

 ثطبقخ يالحظخ نقيبط انًٓبسد االعزًبػيخ. -1

 زجبَخ نقيبط آساء انطالة حٕل انًٕظٕػبد.اع -3

 كزبثخ انزقبسيش ػٍ انًٕظٕػبد نقيبط يُٓغيخ انجحش ٔػشض انًشكهخ. -4

 التىقُة :   -ب 

 األعجٕع انشاثغ 



 األعجٕع انضبيٍ 

 األعجٕع انضبَٗ ػشش 

 األعجٕع يٍ انخبيظ ػشش 

 

 تىصَغ الذسجاخ -جـ
                              %80                                 َٓبيخ انفصم انذساعي

                                    صفش%                           يُزصف انفصم انذساعي

                                    صفش%                          االيزحبٌ انشفٕٖ          

 صفش%                            االيزحبٌ انؼًهٗ          

  %10                                أػًبل فصهيخ          

 

 ًظام تحذَذ التقذَشاخ -د
 ( يقجٕل 70 -60) 

 ( عيذ 80 -70)

 ( عيذ عذاً 90 -80)

 ( يًزبص200 - 90)

 

 . قائوح تالوشاجغ:8

 كتة هقتشحح  -

يؼزٓب أْذافٓب ، أثؼبدْب ، رحذيبرٓب، عهغهخ األعشح يحًذ يغشٖ إثشاْيى ، انزشثيخ األعشيخ ، يفٕٓيٓب، غج -2

 .2995( اإلعكُذسيخ 1انزشثٕيخ )

 و.2980يحًذ نجيت انُغيحٗ ، األعظ االعزًبػيخ نهزشثيخ ، األَغهٕ انًصشيخ  -1

 . 2998عًيشح أحًذ انغيذ، ػهى اعزًبع انزشثيخ ، داس انفكش انؼشثٗ، انطجؼخ انضبنضخ ، انقبْشح،  -3

ؼى يحًذ حغيٍ : األعشح ٔيُٓغٓب انزشثٕٖ نزُشئخ األثُبء فٗ ػبنى يزغيش، يكزجخ انُٓعخ انًصشيخ ػجذ انًُ -4

 و.2985، انقبْشح 

 و.2979ػشفبد ػجذ انؼضيض عهيًبٌ: ديُبييكيخ انزشثيخ فٗ انًغزًؼبد ، انقبْشح، يكزجخ األَغهٕ انًصشيخ  -5

 و.1001انًؼشفخ انغبيؼيخ ، اإلعكُذسيخ انغيذ ػجذ انؼبغٗ ٔ آخشٌٔ، األعشح ٔ انًغزًغ، داس  -6

 .2998ػهٗ أعؼذ ٔغفخ ، ػهى االعزًبع انزشثٕٖ، يكزجخ انفالػ ، انقبْشح  -7

 و1002صجحٗ حًذاٌ أثٕ عالنخ ، أصٕل انزشثيخ ثيٍ األصبنخ  ٔانًؼبصشح، يكزجخ انفالػ، انقبْشح،  -8

 

 دوسَاخ ػلوُح أو ًششاخ  -د

 يغهخ كهيخ انزشثيخ  -2

 خ انذٔنيخ )اإلَزشَذ( يٕقغ عٕعمانشجك -1

  

 . اإلهكاًُاخ الوطلىتح للتذسَس 9

 قبػخ ثحش )عهغبد انؼصف انزُْٗ(

 قبػخ إَزشَذ نهجحٕس انغًبػيخ )انًششٔػبد انجحضيخ(

 انًكزجخ )انذٔسيبد ٔانكزت(

 

 

 

 

 

 د/ رضا محمد مبروك      0منسق المقرر )أستاذ المادة(:أ

     ضَض الحساًُيا.د/َىسف ػثذ الؼسئُس القسن:  

              1022/1021الفصل الدراسى الثانى 
 


