خايؼه انًُىفيح

كهيح االلرصاد انًُضني
وحذج ضًاٌ اندىدج واالػرًاد
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نموذج توصيف مقرر دراسي
توصيف المقرر:
انثشَايح انزي يحرىي انًمشس  :انًالثظ واننغُح
انمغى انزي يىفش انثشَايح  :لغى االلتصبد انًنضنٍ وانتشثُخ
انؼاو انذساعي2009 /2008 :و
انمغى انزي يىفش انًمشس :لغى االلتصبد انًنضنٍ و انتشثُخ
/ /
ذاسيخ اػرًاد انرىصيف يٍ لثم يدهظ انمغى:

أ .معلومات أساسية:
اعى انًمشس  :يؼبطف (ة)
انفشلح  /انًغرىي  :ساثؼخ تشثىٌ
ػذد انىحذاخ /انغاػاخ انذساعيح َ :ظشيح2 :

انشلى انكىدي )HEE42(5
ػًهي4 :

إخًاني4 :

ب .معلومات متخصصة:
-۱أهذاف انًمشس Aims :
إػذاد طبنت يؤهم ػهًُب وفتُب إلنتبج انًؼبطف ػبنُخ اندىدح حغت يتطهجبد عىق انؼًم.
 -٢انًخشخاخ انرؼهيًيح انًغرهذفح يٍ ذذسيظ انًمشس
أ .انًؼشفح و انفهىKnowledge and Understanding :
 -1انتؼشف ػهٍ انخبيبد األعبعُخ.
 -2انتؼشف ػهٍ يىاصفبد خهطبد األنُبف.
 -3انتؼشف ػهٍ أعبنُت إنتبج انًؼطف.

ة .انمذساخ انزهُيح Intellectual skills
 - 1تنًُخ انمذسح ػهٍ تحهُم انًشاحم اإلنتبخُخ نهًؼطف.
 - 2انتذسَت ػهٍ أعهىة إنتبج انًؼطف انصنبػٍ.
ج .يهاساخ ػايح
 -1انمذسح ػهٍ اإلنتبج وانتغىَك.
 -2انمذسح ػهٍ يىاكجخ عىق انؼًم.
د -انًهاساخ انًهُيحProfessional Skills.:
 -1انمذسح ػهٍ حم ثؼض انحهىل نًشكالد انتنفُز.
 -2انمذسح ػهٍ إػذاد اننًبرج وأعهىة تنفُزهب.
 -3انمذسح ػهٍ تشكُم انًىدَالد انحذَثخ.
(انُظشي)
 -3يحرىياخ انًمشس:
انًىضىع
االعثىع األول :انخبيبد اننغُدُخ األعبعُخ
االعثىع انثاَي :انخبيبد انًخهىطخ
االعثىع انثانث :خبيبد انحشى وانجطبنخ
االعثىع انشاتغ :وضغ اننًىرج ػهٍ انمًبػ وتؼشُمه
االعثىع انخايظ :اختجبس
االعثىع انغادط :اختُبس ألًشخ انحشى

ػذد انغاػاخ

انًىضىع
االعثىع انغاتغ :اختُبس ألًشخ انجطبنخ
االعثىع انثايٍ :أعبنُت وتمنُبد تنفُز انًؼطف
االعثىع انراعغ :اختجبس
االعثىع انؼاشش :أعبنُت انؼنبَخ واندىدح نكم يشحهه
االعثىع انحادي ػشش :انتنفُز انصنبػٍ
االعثىع انثاَي ػشش :انتغهُف وانتؼجئخ
االعثىع انثانث ػشش :يشاخؼه
االعثىع انشاتغ ػشش:

(انؼًهي)
االعثىع األول :انخاياخ انُغيديح ودساعرها
االعثىع انثاَي :اػاداد انًُارج وطشق وضؼها ػهي انمًاػ
االعثىع انثانث :اعهىب اعرخذاو انحشى وانثطاَح
االعثىع انشاتغ :اػذاد كى شال – كى خاتىَيض
االعثىع انخايظ :اػذاد كى ذاييش– كى خاتىَيض
االعثىع انغادط :ذصشيف تُغاخ
االعثىع انغاتغ :انرذسية ػهي لصاخ طىيهح وػشضيح
االعثىع انثايٍ :اخرثاس
االعثىع انراعغ :ذصًيى وذُفيز انداكد انصيفي نهُغاء
االعثىع انؼاشش :ذصًيى وذُفيز انداكد انشرىي نهُغاء
االعثىع انحادي ػشش :ذصًيى وذُفيز يؼطف نهًشاج انؼايهح
االعثىع انثاَي ػشش :اخرثاس
االعثىع انثانث ػشش :انرذسية ػهي أعظ إَراج انًؼطف في انصُاػح
االعثىع انشاتغ ػشش :يشاخؼح
.4أعانية انرذسيظ وانرؼهى
 -1انًحبضشاد نظشَخ.
 -2انًنبلشخ وانحىاس
 -3صَبساد يُذانُخ.
 .5أعانية انرذسيظ وانرؼهى نهطالب روي انمذساخ انًحذودج.
 -1يحبضشاد نظشَخ
 -2تذسَت فنٍ.
 -3صَبسح يُذانُخ.
 .6أعانية انرذسيظ وانرؼهى نهطالب انًرًيضيٍ.
 -1يحبضشاد نظشَخ وتطجُمُخ
 .7ذمييى انطانة
أ -األعبنُت انًغتخذيخ:
انًنبلشخ وانحىاس نمُبط انفهى
تمُُى انجحىث نمُبط انفهى
اختجبساد نمُبط االعتُؼبة
ب -انرىلية :
األعجىع انخبيظ
األعجىع انؼبشش
األعجىع انشاثغ ػشش
األعجىع ...............................
خـ -ذىصيغ انذسخاخ
نهبَخ انفصم انذساعٍ

% 70

ػذد انغاػاخ

% 20
% 20
%
%

ينتصف انفصم انذساعٍ
االيتحبٌ انشفىي
االيتحبٌ انؼًهً
أػًبل فصهُخ
دَ -ظاو ذحذيذ انرمذيشاخ
(  ) 64 -50يمجىل
(  ) 74 -65خُذ
(  )84 -75خُذ خذاً
(  )100 - 85يًتبص
List of references
 .8لائًح تانًشاخغ:
Course notes
أ -يزكشاخ
أ.و.د /إعالو ػجذ انًنؼى (يؼبطف  .ة)

ب -كرة يهضيح Required books Text books
خـ -كرة يمرشحح

Recommended books

د -دوسياخ ػهًيح أو َششاخ

Periodicals, web sites.. etc.
 .9اإليكاَياخ انًطهىتح نهرذسيظ
لبػخ تذسَظ يدهضح وثهب يبكُنبد وأدواد إنتبج انًالثظ.

يُغك انًمشس (أعرار انًادج) :د /عاني انؼشًاوي
سئيظ انمغى :أ.د /سشذي ػهي احًذ ػيذ
/
انراسيخ/ :

