
                                                                                        
     
 جبهؼَ الوٌْف٘خ                                 كل٘خ االقزصبد الوٌضلٖ    

 وبى الجْدح ّاالػزوبدّحذح ض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توصيف مقرر دراسينموذج 
 

 انًالبس واننسٍح انبزنايح انذي ٌخبعه انًقزر:

 1021/1023انعاو اندراسً    الوالثظ ّالٌغ٘ج  انقسـى انذي ٌخبعه انبزنايح

 1/6/2002قزار انخىصٍف: حارٌخ إ    الوالثظ ّالٌغ٘ج انقسى انذي ٌخبعه انًقزر

 هؼلْهبد أعبع٘خ: - أ

       
 اعن الوقشس:

دساعخ هزقذهخ لوبكٌ٘بد الح٘بكخ 

 الوزخصصخ

 الفشقخ/ الوغزْٕ:اّلٔ دكزْساٍ الشهض الكْدٕ:

 ّ / أّ روبسٗي ػولٖ 1 ًظشٕ 1 الذساع٘خ:  / الغبػبدػذد الْحذاد
3 

 ّحذح
 ٖجوبلاإل

 هؼلْهبد هزخصصخ: -ة
 

 Aimsأُذاف الوقشس  -2

 
ِٗددذف ُددزا الوقددشس الددٔ سفددغ كفددببح أداب ال لجددخ رجددبٍ 

الوبكٌ٘ددبد الحذٗ ددخ ّالوزخصصددخ فددٔ هجددب   ددٌبػخ 

 الوالثظ الجبُضح رجؼب لٌْػ٘خ الوٌزج الو لْة إًزبجَ

 الوخشجبد الزؼل٘و٘خ الوغزِذفخ هي رذسٗظ الوقشس:-1

Intended Learning Outcomes 
 Knowledge and Understanding      الوؼشفخ ّ الفِن               -أ     

 . اى ٗششح ال بلت األعظ الؼلو٘خ الزٔ رن ػلٔ اعبعِب ر ْٗش الوؼذاد الحذٗ خ. 2أ.

  . اى ٗؼذد ال بلت ثؼض اًْاع الوبكٌ٘بد الحذٗ خ. 1أ.

    اى ٗزكش ال بلت ك٘ف٘خ الزؼبهل هغ رلك الوؼذاد للْ ْ  الٔ اػلٔ كفببح اًزبج٘خ هوكٌخ.. 3أ.

 

 Intellectual skillsالقذساد الزٌُ٘خ                                       -ة   

   رْظ٘ف الزكٌْلْج٘ب الحذٗ خ فٔ خ ْط اإلًزبج رجؼب لوز لجبد الؼول ّجْدرَ. 2ة.

رحل٘ل اُو٘خ اعزخذام الوبكٌ٘بد الحذٗ خ فٔ رحق٘ق اػلٔ هغزْٓ جْدح ه لْثخ ّاسرجبط .  1ة.

 غرلك ثكبفخ اقغبم الوصٌ

 

 Professional Skillsالوِبساد الوٌِ٘خ                              -جـ   

القذسح ػلٔ اعزخذام الزكٌْلْج٘ب الحذٗ خ للوبكٌ٘بد فٔ كبفخ اًوبطب إلًزبج ّاال رزْقف   2جـ.  

 ػلٔ هٌزج ّاحذ فقظ

 ح الوٌزجرقل٘ل ركبل٘ف اإلًزبج هغ سفغ جْد اإلعزفبدح هي الوبكٌ٘بد الحذٗ خ فٔ . 1جـ. 

 General Skillsالوِبساد الؼبهخ                                       -د     



ػول دساعخ اعزشار٘ج٘خ لحل الوشكالد الزٔ رْاجَ الؼول فٔ الوصبًغ ّرلك ػي طشٗق .  2د.

 اإلعزفبدح هي الوبكٌ٘بد الحذٗ خ لشفغ جْدح الوٌزج ّرقل٘ل ركبل٘ف اإلًزبج ّالقذسح ػلٔ الوٌبفغخ

  الؼبلو٘خ

   Syllabusهحزْٕ الوقشس     -
اإلعجْ

 ػولٔ ًظشٓ ع
 ػذد الغبػبد

 

 

 ى     ع    ج

 3 1 1 ر ج٘قبد ػلٔ هبكٌ٘بد الح٘بكخ الصٌبػ٘خ هفِْم هبكٌ٘بد الح٘بكخ الوزخصصخ االّ 

 دّس الكوجْ٘رش فٔ الزكٌْلْج٘ب الحذٗ خ ال بًٔ

 

ر ج٘قدددددبد ػلدددددٔ هبكٌ٘دددددبد األّفدددددش لدددددْ  

 ثبلكوجْ٘رش
1 1 3 

ائش اعزخذام ثدشاهج الكوج٘دْرش فدٔ هبكٌ٘دبد  ال بلث

 الح٘بكخ الحذٗ خ

ر ج٘قبد ػلدٔ هبكٌ٘دبد األّسل٘دخ الوجشهجدخ 

 ثبلكوجْ٘رش
1 1 3 

 3 1 1 اًْاع الفْلذساد الجذٗذ فٔ هبكٌ٘بد األّفشلْ  الشاثغ

 3 1 1 ربثغ اًْاع الفْلذساد  الجذٗذ فٔ هبكٌ٘بد األّسلَ٘ الخبهظ

 3 1 1 اخزجبس ػولٔ  س شفْٓ ّرحص٘لٔ لوب رن دساعزَاخزجب الغبدط

الجذٗذ فٔ هبكٌ٘بد شق الج٘ت+ ر ج٘ذ  الغبثغ

 اللْثغبد...

 3 1 1 اًْاع حذٗ خ لوبكٌ٘بد الز شٗض ثبلكوجْ٘رش 

اعزكوب  اعظ ػول هبكٌ٘بد الز شٗض  الجذٗذ فٔ هبكٌ٘بد الزقْٗخ ّالحشْ ال بهي

 ثبلكوجْ٘رش
1 1 3 

الجذٗذ فٔ هبكٌ٘بد الز شٗض ّثج٘ذ  الزبعغ

 اإلكغغْاساد

اًْاع الخْ٘ط الزٔ رغزخذم هغ الوبكٌ٘بد 

 الحذٗ خ
1 1 3 

الجذٗذ فٔ هبكٌ٘بد الؼشآّ ّاألصساس  الؼبشش

 ّأألعزك

اشكب  الغشص الزٔ رقْم الوبكٌ٘بد 

 الوزخصصخ الحذٗ خ ثؼولِب ّرصٌ٘فِب 
1 1 3 

الحبدٓ 

 ػشش
ٔ رضبف الٔ الجذٗذ فٔ اإلكغغْاساد الز

الوبكٌ٘بد لشفغ الكفببح اإلًزبج٘خ لَ ه ل 

 الفْلذساد  

رصٌ٘ف اًْاع الْ الد الزٔ رقْم 

 الوبكٌ٘بد الوجشهجخ ثؼولِب ػلٔ الكوجْ٘رش
1 1 3 

ال بًٔ 

 ػشش
هكي غلق الجٌظ ّالكغشاد ّركٌْلْج٘خ 

 ادائَ ّهْا فبرَ

 3 1 1 اعزكوب  هٌبقشخ اًْاع الْ الد 

ال بلث 

 ػشش
 3 1 1 هشاجؼخ لوب عجق لوب عجق دساعزَ هشاجؼخ 

الشاثغ 

 ػشش
 3 1 1 اخزجبس رحشٗشٓ اخزجبس رحشٗشٓ 

 



 

 الزذسٗظ  ّالزؼلن  أعبل٘ت -4

Teaching and learning methods 

 الوحبضشاد . أ . 4

  الذساعخ الؼول٘خ. ة. 4

 الضٗبساد الو٘ذاً٘خ. جـ.  4

   

 قذساد الوحذّدحأعبل٘ت الزذسٗظ ّالزؼلن لل الة رّٕ ال -5

Teaching and Learning methods for disables 
 ٗزن رلك أثٌبب الوحبضشح ّثذّى فصل ال لجخ ثؼضِن ػي ثؼض ػي طشٗق 

 صٗبدح ػول٘خ الحْاس ّالوٌبقشخ. أ. 5

 األعئلخ الذائوخ للزأكذ هي ّ ْ  الوؼلْهخ الٔ ُزح الفئخ هي ال لجخ. ة. 5

 ٘ي ال لجخ األخشٗي حزٔ الٗكْى ٌُب  احغبط ثبلٌقص لذِٗن.  ػذم ػقذ هقبسًخ ثٌِ٘ن ّث .جـ5

 الوزو٘ضٗي أعبل٘ت الزذسٗظ ّالزؼلن لل الة -6
 ٗزن رلك أثٌبب الوحبضشح ّثذّى فصل ال لجخ ثؼضِن ػي ثؼض ػي طشٗق 

حث هؤالء الطمبة عمى االبتكار الدائم مع اتاحة الفرصة لهم لعرض أفكارهم عمى . أ  6
 األخرين

تطبيق المقترحات الخاصة بهم لمتاكد من نجاح تفكيرهم مما يشجعهم دائما عمى محاولة .ب 6
  االجتهاد

 Students assessment:  رق٘٘ن ال الة     -7

 Tools            األعبل٘ت الوغزخذهخ -أ    

 االخزجبساد الشفْٗخ لق٘بط عشػخ الجذِٗخ ّالقذسح ػلٔ الزك٘ف هغ الجذٗذ ّرو٘ض ال لجخ  -2

 خزجبساد الزحشٗشٗخ لق٘بط اإلدسا  الوؼشفٖ لذٓ ال لجخ ّقذسرِن ػلٔ رزكش الوؼلْهبد    اال -1

 االخزجبساد الؼول٘خ لق٘بط قذسح ال لجخ ػلٔ حل الوشكالد الزٖ رْاجِن ػٌذ الؼول -3

 Time scheduleالزْق٘ذ       -ة    

 الزق٘٘ن الٌظشٓ

 
 الذسجبد ًْع االهزحبى  اإلعجْع م
 خوظ دسجبد فْٓش الغبدط 2

 خوظ دسجبد رحشٗشٓ الشاثغ ػشش 1

 ثوبًْى دسجخ رحشٗشٓ الٌِبئٔ 3

 الزق٘٘ن الؼولٔ

 
 الذسجبد ًْع االهزحبى  اإلعجْع م
 خوظ دسجبد  شفْٓ الغبدط 2

 خوظ دسجبد رحشٗشٓ الشاثغ ػشش 1

 



 Grading system ًظبم رحذٗذ الزقذٗشاد –د 

 

 الزقذٗش الٌغجخ الوئْٗخ
 ضؼ٘ف جذا %45أقل هي 

 ضؼ٘ف %60%: اقل هي45هي 

 هقجْ  %70% : اقل هي60هي 

 ج٘ذ %00% : اقل هي70هي 

 ج٘ذ جذا %00% : اقل هي00هي 

 إهز٘بص %00أك ش هي  

 

 :List of referencesقبئوخ الكزت الذساع٘خ ّالوشاجغ   -0
          Course notesمذكرات  -أ       

 قْم اعزبر الوبدح ثبػذادُب لل لجخالوزكشاد الزٔ ٗ           

 كتب ممزمة -ب      
Required books (Text books) 

 انكخب انًخاحت فى انًكخبت فى يجال انًادة انعهًٍت         

 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books 

 دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د  

Periodicals, web sites.. etc. 

 
 
 

 الو لْثخ للزذسٗظ ّ الزؼلن داإلهكبً٘ب -9

 داحا  شى  .1

 يعًم كًبٍىحز يجهز ويزود بشبكت انخزنج  .2

 يعًم ياكٍناث يجهز ببعض انىحداث انحدٌثت نإلنخاج .3

 

 

 

 
 منسق المقرر)أستاذ المادة (: د/ إيهاب أحمد محمد النعسان 

 رئيس القسم:ا.د/ نشأت نصر الرفاعي
 1021/1022التاريخ: الفصل الدراسي االول         


