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وحدج ضمان الجودج واالعتماد
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نموذج توصيف مقرر دراسي
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Aims

يهذف املقشس اىل-:
 -1انرتكيز ػهى انؼُبصش األسبسية ويجبدئ
التصًيى انذاخهي انشئيسية.
 -2دساسة خطظ ال تكمف ِ وكم يب يهزو يٍ
انتفبصيم واملىاصفبت نيكىر انفزاؽ .
 - 3ػشض انؼُبصش االسبسية يف انتكىيٍ واقرتاح
االفكبس وتُظيًهب .

Intended Learning Outcomes
Knowledge and Understanding

أ . 1.دساسة انؼُبصش األسبسية ملجبدئ التصًيى
وانذيكىس.
أ . 2.حتذيذ اخلبيبت املستخذية ىف انذيكىس
ويىاصفبهتب انفُية .

أ . 3.ذىضيح أسانية انذيكىر انًسرخذيح فً انًُاطق انًخرهفح
نهًسكٍ وانًؤسساخ .

Intellectual skills

ب . 1.اتجبع انهىائح انتُظيًية وانسيبسبت
واالجشاءات ىف استخذاو خبيبت انذيكىس نضًبٌ
ثيئة آيُة وصحيّ.

ب . 2.تقييى وحتهيم اسبنيت انذيكىس واخلبيبت
فيًب يتؼهق ثُىػيةاالختيبس  ،واالداءوالصيبَة.
ب . 3.انتحهيم الفين نالجشاءات واملًبسسبت
املستخذية يف انتصًيى انذاخهي.

Professional Skills

ج . 1.تطىيش املهبسات رات انصهة ثبلسسى احلس
وَىػية اخلطىط.
ج . 2.اكتسبة املهبسات نؼالج املشبكم اخلبصة يف جمبل
انتصًيى انذاخهي .
ج . 3.تُفيز منبرج خمتهفة ملشبسيغ ووحذات ديكىس
داخهى .

General Skills

د . 1.استخذاو انتكُىنىجيب نتحهيم ويؼبجلة
املشكالت انىت يىاجههب وتفسري املؼهىيبت .

د . 2.اكرساب يهاراخ انرؼايم واالذصال يغ يخرهف انشخصياخ .
د ..3.اكرساب يهاراخ فً ذحقيق يسرىي ػال يٍ انزضا ػٍ االداء .
 -3محتوي المقرر

Syllabus
انًىضىػاخ
الوحدج األولى :
يفهىو انذيكىر وانؼىايم انًؤثزج
فيه
ػُاصز انذيكىر (انُقطح – انخط-
انهىٌ -انفزاؽ -انرُاسق وانرُاغى
– انىحذج -االخرالف – انرزكيش-
انؼًق )
الوحدج الثاوٍح :

االسثىع
األول  -الثالث

الراتع _ الثامه

ذخطيط انركهفح نًشزوع ديكىر
الوحدج الثالثح :

التاسع ـ الثالث
عشر

الوحدج الراتعح:

الراتع عشر

ػذد
انساػاخ
ع
ٌ

 -4أسالٍة التدرٌس والتعلم
Teaching and learning methods

انًحاضزاخ انُظزيح
انًُاقشح.
انرقاريز.
انثياٌ انؼًهً.

. 5أ .قزاءاخ يىضىػاخ يرؼهقح تانًادج ػٍ طزيق انًكرثاخ
 -5أسالٍة التدرٌس والتعلم للطالب ذوي
انًىجىدج في يصز و ػثز شثكج اإلَرزَد ثى يُاقشرها  ،و
القدراخ المحدودج
 Teaching and Learning methods forذذخم ضًٍ يحرىياخ انًادج و يقىو انطانة تأداء االيرحاٌ فيه
. 5 disablesب  .انًُاقشح
 -6أسالٍة التدرٌس والتعلم للطالب المتمٍزٌه . 6أ .انرؼهى انذاذً يٍ خالل اػذاد انطالب نهرقاريز واسرخذاو
شثكح االَرزَد نهرؼزف ػهً انحذيث فً يىاد وخاياخ انذيكىر
واسانيثه .
. 6ب .انؼصف انذهًُ واػذاد انرقاريز .
 -7تقٍٍم الطالب :Students assessment
Tools

Time schedule

Grading system

انرفاػم انصفي
ذقييى انرقاريز
ذقييى انؼًهً
انسؼً االول  ......................نقياص انىحذج االونً
َصف انريزو................قياص انجشء االول يٍ انىحذج انثاَيح
انسؼً انثاًَ ............................نقياص انىحذج انثانثح
انُهائً ...... ............................نقياص انًقزر تاكًهه

 -8قائمح الكتة الدراسٍح والمراجع :List of references
Course notes

د .سًحاء سًيز اتزاهيى يحًذ ( : )2007ديكىر انًُشل

)Required books (Text books

Recommended books

-1
-2

Periodicals, web sites.. etc.

جهاس Data Show
يؼًم نهرصًيى وانزسى انهُذسً

مىسق المقرر(أستاذ المادج)  :د  .سمحاء سمٍر اتراهٍم محمد
رئٍس القسم :أ .د  .وعمح مصطفى رقثان

