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نموذج توصيف مقرر دراسي
تىصٍف انًقشس:
انثشنايج انزي ٌحتىي انًقشس  :ياجضتٍش االقتصاد انًنزنً (قضى انتغزٌح وعهىو األطعًح)
انقضى انزي ٌىفش انثشنايج ( :انتغزٌح وعهىو األطعًح)
انقضى انزي ٌىفش انًقشس( :انتغزٌح وعهىو األطعًح) انعاو انذساصً 1021/1022
انفشقح انذساصٍح انتً تذسس انًقشس  :انفشقح األونى (ياجضتٍش )
تاسٌخ اعتًاد انتىصٍف ين قثم يجهش انقضى2008/6/8 :

أ .يعهىياخ أصاصٍح:
اصى انًقشس  :طُبػبث غزائيت وأنببٌ يخمذو انفشقح انذساصٍح  -:األونى ياجضتٍش انشقى انكىدي ..................
عذد انضاعاخ ( فً انعاو  /فً انفصم انذساصً األول )  )28( -:صاعح ،
عذد انًحاضشاخ فً األصثىع :

اسم المقرر:

طُبػبث غزائيت وأنببٌ يخمذو

عدد الوحدات ) 3 ( /
الساعات الدراسية:

ب -معمومات متخصصة:
 -1أهذاف انًقشس انعايح
General Aims

الرمز الكودي:

......HEMNFS(12)2

2

نظري

4

الفرقة /المستوي :أونى ماجستير

عممي  /أو تمارين

3

اإلجمالي

 .1حًكيٍ انطبنب يٍ فهى بؼض انًببدئ انؼبيت في يجبل حخظظه
(حغزيت انًغخشفيبث وانًؤعغبث) نمببم به عىق انؼًم وانخيي حشيًم
أدذاد األعبنيب انًخبؼت في حظُيغ انغزاء ويُخجيبث األنبيبٌ وليزن
وعبئم دفظهب ولزن يُبلشت انًؼبيالث انخظيُيؼيت انًخخهفيت وييذ
حأريشهب ػهي خىاص وطفبث وجىد انًُخجبث انغزائيت.
 -1انًخشجاخ انتعهًٍٍح انًضتهذفح ين تذسٌش انًقشس:
Intended Learning Outcomes
 -1يذذد انؼذيذ يٍ انًىضىػبث في يجبل انظُبػبث انغزائيت
-1أ انًعشفح و انفهى
واألنببٌ انخي حفخخ رهٍ انطبنب وحضيذ يٍ لذسحه ػهي فهى انكزيش
Knowledge and
يٍ انًىضىػبث انًخؼهمت بًجبل حخظظه.
Understanding
 -2يالو انطبنب ببؼض االعظ وانمىاػذ انهبيت انخي بُي ػهيهب انؼًم
في يجبل انظُبػبث انغزائيت واألنببٌ.
 -3يؼشف انطبنب بؼض انًببدئ وانمىاػذ واألعظ وانُظشيبث
وانًفبهيى انًخؼهمت بؼهى انظُبػبث انغزائيت وطُبػبث األنببٌ.
 .1يخطظ انطبنب نفهى انؼذيذ يٍ االعظ انًخؼهمت بؼهى انظُبػبث
-1ب انقذساخ انزهنٍح
انغزائيت وطُبػه األنببٌ ػهي اخخالف أَىاػهب.
Intellectual skills
 .2يمبسٌ انطبنب بيٍ انؼذيذ يٍ انًفبهيى انذذيزت انًخؼهمت بؼهى
انظُبػبث انغزائيت (حؼشيفهب -االعظ انُظشيت وانؼًهيت -وعبئم

انخطىيش انذذيزت وغيشهب).
 .3يذهم انطبنب ويفغش في ضىء يب حؼهى يٍ لىاػذ انؼذيذ يٍ انخطبيمبث
انؼًهيت انخي حخذو يجبل انخخظض (انخغزيت وػهىو االطؼًه).

-1ج انًهاساخ انًهنٍح
Professional Skills

-1د انًهاساخ انعايح
General Skills

 -1يُفز انطبنب انؼذيذ يٍ انذسوط انؼًهيت انخيي حؼيُيه ػهيي فهيى انؼذييذ ييٍ
انًىضييىػبث انًخؼهمييت بؼهييى انظييُبػبث انغزائيييت وانخطييىساث انخييي
نذمج بهزا انًجبل.
 -2حجؼيم انطبنييب ليبدسا ػهييي حفغييش انؼذيييذ ييٍ انًىضييىػبث وانخطبيمييبث
انؼهًيت انؼذيذة في يجبل حخظظه.
 -3يطبييك انطبنييب يييب يمييىو بذساعييت يييٍ يىضييىػبث فييي صيييبساث ييذاَيييت
نييبؼض انشييشلبث وانًظييبَغ انخييي حؼًييم فييي يجييبالث َخييبس انغييزاء
وانًُخجبث انهبُيت.
 -1يبذذ انطبنب في انؼذيذ ييٍ انًىضيىػبث انهبييت انخطيىساث انخيي
نذمج بؼهى انظُبػبث انغزائيت واألنببٌ.
 -2حغبػذ انطبنب في دم انؼذيذ يٍ انًشكالث انخي نهب ػاللت بًجبل انخخظض.

 -3انًشبسلت انفؼبنت في ػذاد خطظ نهخفكيش انؼهًيي انًخًييض حضييذ ييٍ
لذسة انطبنب ػهي انًشبسلت وانذىاس في انؼذيذ يٍ انمضبيب انؼهًيت
انهبييييت يزيييم انخطيييىساث وانًيييذخالث انذذيزيييت انخيييي نذميييج بؼهيييى
انظُبػبث انغزائيت واألنببٌ.
 -3يحتىي
انًقشس
Syllabus

و

انًىضىع

2
1
3
4
5
6
7
8
9
20
22
21
23
24

يمذيت ػٍ أعبعيبث انخظُيغ انغزائيت
انطشق انًخخهفت نخظُيغ ودفع انًىاد انغزائيت (انخبشيذ وانخجًيذ)
انطشق انًخخهفت نخظُيغ ودفع انًىاد انغزائيت (انخؼهيب)
انطشق انًخخهفت نخظُيغ ودفع انًىاد انغزائيت (انخجفيف)
انطشق انًخخهفت نخظُيغ ودفع انًىاد انغزائيت (اإلشؼبع)
انطشق انًخخهفت نخظُيغ ودفع انًىاد انغزائيت (انًىاد انذبفظت)
ايخذبٌ يُخظف انفظم انذاسعي
يمذيت في ػهى األنببٌ
طُبػت األنببٌ انًخخًشة
طُبػت انجبٍ انطش
طُبػت انجبٍ انجبفت
انخغيشاث انطبيؼيت وانكيًيبئيت انخي حذذد نهًُخجبث انغزائيت أرُبء انخظُيغ
دساعت دبنت (صيبسة ألدذ يظبَغ االغزايت واألنببٌ)
ايخذبٌ شفى

.4أOver Head Projector .
 -4أصانٍة انتذسٌش وانتعهى
Data show Teaching and learning methods
.CD/ video films
.5أ - -طشيمت انًذبضشة
 -5أصانٍة انتذسٌش وانتعهى نهطالب روي انقذساخ انًحذودج
 -2 Teaching and Learning methods for disablesانًذبوسة
 -3انًُبلشت.

انعذد
انكهً
نهضاعاخ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 -6أصانٍة انتذسٌش وانتعهى نهطالب انًتًٍزٌن
 -7تقٍٍى انطالب

.6أ طشق طشح األعئهت.
 -2طشيمت انُذوة.
 -3اعخخذاو األبذبد انًُبظشة.

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة

Tools

االمتحانات التحريرية  -األسئمة الشفوية
األسئمة العابرة
طرح األسئمة المتعددة أثناء الشرح

ب -التوقيت

Time schedule

األسبوع السابع من بداية الترم (امتحان منتصف

الفصل الدراسي-تحريري)

األسبوع الرابع عشر من بداية الترم (االمتحان الشفوي).

نهاية الفصل الدراسي

منتصف الفصل الدراسي

ج -توزيع الدرجات

% 06

االمتحان الشفوي
االمتحان العممي

د – نظام تحديد التقديراتGrading system

جيد جدا % 06

%06
%26

أعمال فصمية

امتياز %06

% 06

%06

جيد

مقبول

% 06

% 06

الدرجة الكمية لممادة  066 -:درجة

 -8قائًح انكتة انذساصٍح وانًشاجع :List of references
أ -مذكرات

Course notes

ب -كتب ممزمة )Required books (Text books
ج -كتب مقترحة

Recommended books

د -دوريات عممية أو نشرات..الخ
Periodicals, web sites.. etc.
 -9اإليكانٍاخ انًطهىتح نهتذسٌش و انتعهى

 -2يشاجع عهًٍح تانًكتثح.
Over Head Projector
Data show
.CD/ video films

ينضق انًقشس(أصتار انًادج):أ.دٌ /ىصف عثذ انعزٌز
سئٍش انقضى:أ.دٌ/ىصف عثذ انعزٌز
انفصم انذساصى انتانى 1021/1022

