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---المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمان الجودة رًذ--------------------------  

 (21ًَىرج سلى )

 خبيؼخ / أكبدًَُخ : خبيؼخ انًُىفُخ

 

  كهُخ / يؼهذ : كهُخ األلزصبد انًُضنً   

  انزغزَخ وػهىو االغؼًخلغى :    

 

 توصيف مقرر دراسي

 و1229-1212انفصم انذساعٍ انثبٍَ نهؼبو اندبيؼٍ 

 ثُبَبد انًمشس -2

 / انثبٍَانفشلخ / انًغزىي : انثبَُخ       اعى انًمشس : إزصبء وثشيدخ خطُخ  N226انشيض انكىدي : 

انزغزَخ وػهىو انزخصص : 

  االغؼًخ

 ػذد انىزذاد انذساعُخ :  َظشي                 ػًهً         

 

 هذف انًمشس : -1

 

 

 اٌ َكىٌ انطبنت لبدسا ػهً اٌ

 

نزهجُخ اززُبخبد  ثبعزخذاو االزصبء وانجشيدخ انخطُخ َذَش انًىاسد انًزبزخ 2-2

بعزخذاو ثانزغزَخ وػهىو االغؼًخ الفشاد  واالعش انًشرجطخ ثزخصص ا

  االزصبء وانجشيدخ انخطُخ

 

فً  انزفكُش انؼهًً انًزطىسثبعزخذاو االزصبء وانجشيدخ انخطُخ َغزخذو  2-1

نًىاخهخ يشكالد انزخصص  انًشرجطخ  يدبل االزصبء وانجشيدخ انخطُخ

  وااللهًًُ ثبنفشد واالعشح وانًدزًغ ػهً انًغزىي انًسهٍ

 

 

نهًدزًغ وانًغزههكٍُ فً يدبالد  االزصبء وانجشيدخ انخطُخ َمذو خذيبد 2-3

 انزغزَخ وػهىو االغؼًخ

 

  َزصم ثفؼبنُخ يغ االخشٍَ  2-4
  انًغزهذف يٍ رذسَظ انًمشس: -3

 

2 2 
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 انًؼهىيبد وانًفبهُى: - أ

 

 ثبالزصبء وانجشيدخ انخطُخ َزكش  انًصطهسبد انؼهًُخ انًشرجطخ 1-2-1-2 (2

ثزخصص كًمبَُظ انزشزذ واالسرجبغ وانُضػخ انًشكضَخ وانجشيدخ انخطُخ 

 واعبعُبد رطجُمبد انسبعىة انزغزَخ وػهىو االغؼًخ

 

االزصبء  َىظر انًصطهسبد انزكُىنىخُخ انًشرجطخ ثزخصص1-2-1-1 (1

 واعبعُبد رطجُمبد انسبعىة انزغزَخ وػهىو االغؼًخ وانجشيدخ انخطُخ فً

 

 

 االزصبء وانجشيدخ انخطُخ فً نًالئًخ نزؼهى َصف انطشق ا 1-2-4-1 (3

وفمب الززُبخبد انًزؼهًٍُ  انزغزَخ وػهىو االغؼًخًدبالد رُظُى انجُبَبد ث

 انًخزهفخ وانًدزًغ

 

ربثُش اَظًخ يشالجخ  ثبعزخذاو االزصبء وانجشيدخ انخطُخ َفغش1-2-25-1 (4

 اندىدح ػهً ركهفخ انًُزح وخىدره

 

 

 انًهبساد انزهُُخ : - ة

 

 

انؼىايم انًؤثشح ػهً  ثبعزخذاو االزصبء وانجشيدخ انخطُخ َسهم 1-1-24-2 (2

اداسح انًىاسد انجششَخ انًشرجطخ ثبهذاف انؼًم وانزطىَش انًهًُ فً يدبل 

 انزغزَخ وػهىو االغؼًخا

 

انؼىايم انًؤثشح ػهً  ثبعزخذاو االزصبء وانجشيدخ انخطُخ َسهم 1-1-24-1 (1

ٍ انًشرجطخ ثبهذاف انؼًم وانزطىَش خطػ االَزبج واندذونخ وانًخضوٌ انغهؼ

 انًهٍُ 

 

 

انًهبساد انًهُُخ انخبصخ  -خـ

 ثبنًمشس :

 

 

 

 

انًجقققبديء انؼهًُقققخ  ثبعقققزخذاو االزصقققبء وانجشيدقققخ انخطُقققخ َطجقققك2- 1-3-1 (2

 فً  رصًُى ورطىَش ورسهُم انؼُبصش انزغزَخ وػهىو االغؼًخنًدبل 

 

انًجقققبدٌء انؼهًُقققخ ثبعقققزخذاو االزصقققبء وانجشيدقققخ انخطُقققخ َطجقققك  1-3-1-1 (1

 فً رصًُى ورطىَش  ورسهُم انُظى وانؼًهُبد انزغزَخ وػهىو االغؼًخنًدبل 
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 انزغزَقخ وػهقىو االغؼًقخاػذاد دساعبد اندقذوي نًشقشوػبد ًَبسط  1-3-7 (3

 ثبعزخذاو االزصبء وانجشيدخ انخطُخ   انصغُشح  االَزبخُخ

 

يء االداسح يجقققبدثبعقققزخذاو االزصقققبء وانجشيدقققخ انخطُقققخ َطجقققك  8-2 -1-3 (4

ثبعققزخذاو  انغققهًُخ العققزخذاو انًققىاسد انًزبزققخ  فققً ظققىء اززُبخققبد انغققىق

 االزصبء

 

 

اعقظ االداسح انغقهًُخ ثبعزخذاو االزصبء وانجشيدقخ انخطُقخ َطجك  1-3-8-1 (5

 ثبعزخذاو االزصبء العزخذاو انًىاسد انًزبزخ  فً ظىء اززُبخبد انغىق

  

 انًهبساد انؼبيخ : - د

 

ركُىنىخُب  فً اعزخذاو خذاو االزصبء وانجشيدخ انخطُخثبعز َغبهى 4-1-.1 (2

 انًؼهىيبد ثشكم خُذ

انشيدخ انخطُخ فً االزصبء و َزبثغ انزطىس انؼهًٍ فً يدبل 1-4-5-2 (1

 انزغزَخ وػهىو االغؼًخ يدبل 

انشيدخ انخطُخ فً االزصبء و َزبثغ انزطىس انزكُىنىخً فً يدبل  1-4-5-1 (3

 انزغزَخ وػهىو االغؼًخيدبل 

 

  

 

 يسزىي انًمشس: -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اوأل: االزصبء

 وظبئف االزصبء  –رؼشَف اإلزصبء  -2

انزىصَغ انزكشاسي انًزدًغ انصبػذ  –رُظُى انجُبَبد }انزىصَغ انزكشاسي  -1

  2وانهبثػ

  2ػشض انجُبَبد  -3

  2اوخخ االخزالف ثُُهى -يمبَُظ انُضػخ انًشكضَخ }انطشق انًخزهفخ{ -4

انزجبٍَ  –االَسشاف انًزىعػ  –َسشاف انشثُؼً اال –يمبَُظ انزشزذ }انًذي  -5

 يؼبيم االخزالف {  –واالَسشاف انًؼُبسي 

 2اإلنزىاء وانزفشغ  -6

 يمبَُظ االسرجبغ  -7

  2انزطجُمبد انهبيخ نهزح انًىظىػبد ػهً انزخصص  -8

 ثبَُب:انجشيدخ انخطُخ
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 انفئبد  -2

 انخػ انًغزمُى  -1

 رطجُمبد  –يمذيخ فً انزفبظُم وانزكبيم  -3

 د انًزجبَُب -4

 انزطجُمبد  –انجشيدخ انخطُخ  -5

 رىفُك انًُسُُبد  -6

 رطجُمبد انًىظىػبد ػهً ثؼط انًشبكم انخبصخ ثبنزخصص -7

 

 

 أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى -5

 

 انًُبلشخ وغشذ االعئهخ

 انزؼهى  ػٍ ثؼذ -انزؼهى انزؼبوًَ-انزؼهى انُشػ –انزؼهى انزارً  -2

 انًسبظشح انُظشَخ

 انؼشوض انزمذًَُخ

 هٍُانؼصف انز

أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى  -6

نهطالة روي انمذساد 

 انًسذودح

 

 انًسبظشاد انُظشَخ -2

 اعزشارُدُبد انزذسَظ انؼالخً نصؼىثبد انزؼهى -1

 اعزشارُدُبد انزذسَظ االَدبثً انفؼبل نزوي انمذساد انًسذودح -3

 انًسبظشاد انزطجُمُخ -4

 انزؼهُى انزؼبوًَ  -5

 انؼصف انزهٍُ -6

 رمىَى انطـــالة :   -7

 ألعبنُت انًغزخذيخا - أ

 

 

 اخزجبس أػًبل انغُخ -

 االخزجبس انزطجُمٍ -

 االخزجبس انزسشَشٌ -

 انزىلُذ - ة

 

 

 

 

       اػًبل عُخ األعجىع  انشاثغ                 إخزجبس رسشَشي   -

رمذَى رمشَش ػٍ زم ثؼط انًشبكم اػًبل عُخ  األعجىع  انغبدط                -

                                                                                                                                                  وانزًبسٍَ                    

 انزطجُمبد

 رطجُمًاألعجىع انزبعغ                  إخزجبس رسشَشي  -

 ويُبلشخ انطالة ئٍانُهباألعجىع االخُش                 اخزجبس  -

 

 دسخخ 12إخزجبس انؼًهٍ:  رىصَغ انذسخبد -خـ
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 دسخخ 62إخزجبس رسشَشي: 

 دسخخ12-: اػًبل انغُخ

 

 لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاخغ : -8

 

 

 

 يزكشاد - أ

 

 

 انًزكشاد انذساعُخ 

 

 

 كزت يهضيخ - ة

 

 

 

 

خ اندقبهضح : يجبديء االزصبء يغ اعزخذاو انسضيقخ االزصقبئُ -أزًذ يسًذ ػهٍ يسًذ 

 –االسرجقبغ  -يمقبَُظ انزشقزذ  -يمبَظ انُضػخ انًشكضَقخ  -رجىَت انجُبَبد االزصبئُخ 

 1228 داس انزؼهُى اندبيؼٍ. –االَسذاس 

 كزت يمزشزخ -خـ

 

 يكزجخ األَدهى انًصشَخ. -  spss رطجُمبد : اإلزصبء وانسبعت اِنٍ -زغٍ اندُذٌ 

1227 

 

دوسَبد ػهًُخ أو َششاد  -د

 ... انخ

 

----------------- 

 

 د/ عؼُذ ػهً انغُذ انصُشفً  2أ:  يُغك انًمشس

                   

         

 سشذي ػُذسئُظ يدهظ انمغى انؼهًً : ا.د/                                              


