نموذج توصيف مقرر دراسي

توصيف املقرر-0
انجشَبيج انزي يزجؼخ انًمشس  -:ثكبنىسيىط الزصبد يُضنً
انمغى انزي يىفش انجشَبيج  -:لغى انشيبظيبد
انمغى انزي يىفش انًمشس  -:لغى انشيبظيبد

انفشلخ انذساعيخ انزً رذسيظ انًمشس  -:انفشلخ انثبَيخ " يالثظ ورغزيخ" {فصم دساعً أول}
ربسيخ اػزًبد انزىصيف يٍ لجم يجهظ انمغى-:
أ-يؼهىيبد أعبعيخ -:
اعى انًمشس  -:إحصبء وثشيجخ خطيخ
انفشلخ انذساعيخ  :انفشلخ انثبَيخ " يالثظ ورغزيخ"
انشلى انكىديHF CT (22)6 -:
انغبػبد انذساعيخ  :يحبظشح عبػزبٌ اعجىػيبً  -رطجيمً عبػزبٌ اعجىػيبً
 28عبػخ يحبظشاد –  28عبػخ رطجيمً خالل انفصم انذساعً األول
ثًؼذل  4عبػبد اعجىػيبً
ة-يؼهىيبد يهُيخ-:
-1أهذاف انًمشس :
 - 1يؼشفخ انطبنت ثًمشس األحصبء وانجشيجخ انخطيخ وانفبئذح يُخ
 - 2إكغبة انطبنت يؼهىيبد كبفيخ ػٍ خذيخ هزا انًمشس نهًىاد انزخصصيخ
 -2انًخشجبد انزؼهًيخ انًغزهذفخ يٍ رذسيظ انًمشس -:
{ا} انًؼشفخ وانفهى -:
 - 1انزؼشيف ػهً يفهىو اإلحصبء وانجشيجخ انخطيخ وانًىظىػبد انًخزهفخ
فيهب
 - 2اهًيخ هزا انًمشس نًىاد االلزصبد انًُضنً0
 - 3انشثط ثيٍ يىظىػبد انًمشس ورطجيمبرهب خصىصبً ػهً يىاد انزخصص 0
{ة} انمذساد انزهُيخ -:
 - 1انمذسح ػهً حم انزًبسيٍ وخصىصبً ػهً انزطجيك فً يجبل انزخصص
 -2ارخبر انمشاس نحم انًشبكم وانشثط ثيُهب وثيٍ انًشبكم واَىاػهب
{جـ} انًهبساد انًهُيخ -:
 --1اإلعزفبدح يٍ هزا انًمشس فً خذيخ انًمشساد انزخصصيخ ووظغ
ثشايج خبصخ ثزهك انًمشساد 0
 - 2رىظيف طشق حم انًشبكم انزخصصيخ ثبعزخذاو انجشيجخ انخطيخ
 - 3انشثط ثيٍ انطشق اإلحصبئيخ الخز انجيبَبد وانىصىل إنً اخز لشساد
ثُبء ػهً االعزُزبجبد وانُزبئج انزً رىصم إنيهب انطبنت
{د} انًهبساد انؼبيخ-:

 - 1اعزخذاو انطشق انخبصخ ثبنًمشس نحم يشبكم انًجزًغ
 - 2انزًكٍ يٍ اعزغالل هزا انًمشس فً خذيخ نحم يشبكم جًيغ انؼهىو
 -3يحزىي انًمشس { -:اوأل االحصبء}
 - 1رؼشيف اإلحصبء – وظبئف االحصبء
 - 2رُظيى انجيبَبد {انزىصيغ انزكشاسي – انزىصيغ انزكشاسي انًزجًغ انصبػذ وانهبثط0

 - 3ػشض انجيبَبد 0
 - 4يمبييظ انُضػخ انًشكضيخ {انطشق انًخزهفخ} -اوجخ االخزالف ثيُهى 0
 - 5يمبييظ انزشزذ {انًذي – االَحشاف انشثيؼً – االَحشاف انًزىعط –
انزجبيٍ واالَحشاف انًؼيبسي – يؼبيم االخزالف }
 - 6اإلنزىاء وانزفشط 0
 - 7يمبييظ االسرجبط
 - 8انزطجيمبد انهبيخ نهزح انًىظىػبد ػهً انزخصص 0
ثبَيب  -:انجشيجخ انخطيخ -:
 - 1انفئبد
 - 2انخط انًغزميى
 - 3يمذيخ فً انزفبظيم وانزكبيم – رطجيمبد
 - 4انًزجبيُبد
 - 5انجشيجخ انخطيخ – انزطجيمبد
 - 6رىفيك انًُحُيبد
 - 7رطجيمبد انًىظىػبد ػهً ثؼط انًشبكم انخبصخ ثبنزخصص
 -4أعبنيت انزذسيظ وانزؼهى نهطالة:
أ  -انمبء انًحبظشاد
ة-يشبسكخ انطالة فً انًشبكم وحم انزًبسيٍ
جـ -انًُبلشخ ورمذيى رمبسيش نحم انًشبكم انهبيخ ثبنًىظىػبد
انًخزهفخ وخصىصبً انشثط ثيٍ انًمشس وانًمشساد انزخصصيخ
األخشي 0
د -انجحث فً انًشاجغ انؼهًيخ ويىالغ اإلَزشَذ
 -5طشق رميى انطالة -:
األعجىع انشاثغ  :إخزجبس رحشيشي
{أ} انزىليذ -:
األعجىع انخبيظ :إخزجبس شفهً
األعجىع انغبدط :رمذيى رمشيش ػٍ حم ثؼط انًشبكم وانزًبسيٍ انزطجيمبد
األعجىع انزبعغ  :إخزجبس رحشيشي
األعجىع االخيش :اخزجبس شفهً ويُبلشخ انطالة
%20
إخزجبساد اػًبل انفصم انذاعً
{ة} َغت انزميى :
%20
إخزجبساد شفهً ويُبلشبد
%60
اخزجبساد َهبيخ انفصم انذساعً
 -6لبئًخ انكزت انذساعيخ وانًشاجغ -:
{أ} كزت و يزكشاد

{ة} يشاجغ ثبنًكزجخ
{جـ} دوسيبد ػبنًيخ وَششاد ػٍ طشيك األَزشَذ ويكزجخ انكهيخ وانًكزجخ انؼبيخ

منسق املقرر {أستاذ املادة} أ.د /سعيد على السيد الصرفيى

