
   
  دانٓيئخ انمٕييخ نضًبٌ عٕدح انزؼهيى ٔ اإلػزًب

 
 (21نموذج رقم )

 

 االسكُذسيخ عبيؼخ / أكبديًيخ : 

 انؾمٕق كهيخ / يؼٓذ :

  انهيسبَس لسى :

 

 

 توصيف مقرر دراسى 
 ًمشسانثيبَبد  -1

 انشاثؼّ انفشلخ / انًسزٕٖ :  انزُفيز انغجشٖ :سى انًمشسا 31-1-4:انشيضانكٕدٖ

لبٌَٕ :انزخظض

انًشافؼبد انًذَيخ 

  ٔانزغبسيخ

  

  ػًهٗ               َظشٖ             ذاد انذساسيخ:ػذد انٕؽ

 

 

 ْذف انًمشس: -2

 

 يؼشف انطبنت طشق رُفيز انؾكى  -1

 يؼذد إَٔاع انسُذاد انزُفيزيخ  -2

 يهخض انمٕاػذ انؼبيخ انزٗ رؾكى يؾم انزُفيز  -3

 يمسى اشخبص انزُفيز  -4

يجذٖ انشأٖ فٗ اعشاءاد انؾغض ػهٗ انًُمٕل ٔانؼمبس ٔيؼيذِ  -5

 طيبغزّ

 

 -ثُٓبيخ ْزا انًمشس يكٌٕ انطبنت لبدساً ػهٗ : انًسزٓذف يٍ رذسيس انًمشس: -3

 

 انًفبْيى انًؼهٕيبد ٔ -أ

 

2.1 

 

            2.2 

 

           5.2 

 

 -يسزُزظ انًمظٕد ثكالً يٍ : -1

 انسُذ انزُفيزٖ  -

 ٔلف انزُفيز -

 االسزئُبف انٕضؼٗ  -

 انظيغّ انزُفيزيّ  -

 زاداسح انزُفي –لبضٗ انزُفيز  -

 انؾغض انزؾفظٗ -

 انؾغض انزُفيزٖ  -

 

 -يظف كالً يٍ: -2

 انغيش اعشاءاد ثيغ انًُمٕل ٔؽغضِ نذٖ انًذيٍ  -

 اعشاءاد ثيغ انؼمبس ٔانزُجيّ ثُضع انًهكيخ ٔانؾغض ػهيّ  -

 

 

√  
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 انًٓبساد انزُْيخ : -ة

 

 

 

 

 

 يُمذ كم اعشاء يشاِ يؼٕق نزُفيز انؾكى ٔيجطٗء يُّ  1-4-1

 ٕاء ثبإليغبة أٔ انسهت يؾكى ػهٗ كم اعشاء س 2-4-2

 يسزخهض انغضيئبد يٍ انكهيبد ٔانخٕاص يٍ انؼٕاو 3-4-3

 يشثظ ثيٍ االعشاءاد انًزًبصهخ فٗ انزُفيز 4-4-4

 يؼيذ طيبغخ كم يبيشاِ سدئ فٗ انظيبغّ أ ال يزٕاكت يغ انؾذيش  5-4-5

 انًٓبساد انًُٓيخ -ط

 انخبطخ ثبنًمشس:

 

 هٗ انًُمٕل أٔ انؼمبسيفشق ثيٍ اعشاءاد انزُفيز ػ 1-3-3

 يًيض ثيٍ انؾغض انزؾفظٗ ٔانؾغضانزُفيزٖ  2-3-5

يمسى ئعشاءاد انؾغض ػهٗ انًُمٕل ئنٗ ؽغض انًُمٕل نذٖ انًذيٍ  3-3-6

 ٔؽغض يب نًذيٍ نذٖ انغيش

 انًٓبساد انؼبيخ : -د

 

 

ٔانفهسفّ يٍ انًششع ػٍ االعشاءاد انؼبيخ فٗ انزُفيز يؼجشػٍ ؽكًّ  1-5-7

 ٔسائٓب .

يؼيذ ثُبء االعشاءاد انزٗ ال رزُبست يغ سشػخ انؼظش ٔضشٔسح  2-5-8

 انؾظٕل ػهٗ انؾكى ٔرُفيزِ ثألم عٓذ ٔركهفّ 

 

 يؾزٕٖ يمشس : -4

 

 

 

 

 يغضٖ انٗ اعشاءاد رُفيز ػهٗ يُمٕل ٔػمبس  -1

 

ؽغض  –يمسى اعشاءاد انزُفيز انًُمٕل ئنٗ ؽغض انًُمٕل نذٖ انًذيٍ  -2

 انؾغض انزُفيزٖ  –نزؾفظٗ انؾغض ا -يب نهًذيٍ نذٖ انغيش

 

انزُفيز  –اعشاءاد انزُفيز ػهٗ انؼمبس انٗ رُجيّ ثُضع انًهكيخ يفشق  -3

انجيغ  –اػذاد لبئًخ ششٔط انجيغ  –رؾذ يذ انؾبئض أٔ انكفيم انؼيُٗ 

فٓى  -رٕصيغ ؽظيهخ انزُفيز –ؽكى سسٕ انًضاد  –ثبنًضاد انؼهُٗ 

 انًُبصػبد انًزؼهمخ ثبنزُفيز

 أسبنيت انزؼهيى  -5

 ٔ انزؼهى       

 

 يششػ ػٍ طشيك انًؾبضشاد طشق انؾظٕل ػهٗ انؾكى ٔرُفيزِ. -1

 

يغطٗ كبفخ انغضيئبد فٗ انًمشس ػٍ طشيك لضبيب يزى ؽهٓب فٗ  -2

 انًؾبضشح يغ االسزبر.

 

 رؼهيم كم اعشاء َض ػهٗ انًششع فٗ انزُفيز انغجشٖ  -3

 

 عجشاً ػٍ انًذيٍ ؽمّ انؾكى ٔالزضبء انذائٍ شرت اعشاءاد رُفيز ي -4

 أسبنيت انزؼهيى  -6

ٔ انزؼهى نهطالة رٖٔ 

 انمذساد انًؾذٔدح

 

رشعًخ كم انظؼٕثبد انٗ يب ْٕ سٓم يسيشٔرخظيض ٔلذ يؾذد  -1

ثؼذ انًؾبضشح نفٓى يبْٕ شبئك ٔئصانخ انؼٕائك فٗ انفٓى أٔ فزؼ ثبة 

 انًكزت نكم طبنت يُفشداً يغذ طؼٕثخ فٗ انفٓى ٔانزؾهيم ٔاالسزُزبط

 يغ انؼذد انكجيش يٍ انطالة 

اثزكبس طشق ٔٔسبئم ؽذيضخ نزجسيظ انًؼهٕيّ يضم انجشٔعيكذ أٔ  -2

 يخ يب يزى دساسزّ ػًهيبً يؾبٔنخ انزْبة انٗ انًؾكًخ نشؤي
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 رمٕيى انطالة : -7

 

 األسبنيت انًسزخذيخ-أ

 

يكزت يٕضٕػبً ػٍ أٖ عضئيخ فٗ انًمشس ثأسهٕثّ ثؼذ َٓبيخ كم فظم ٔكم 

يمذو  –اخزجبساد شفٕيّ ٔكزبثيّ  –ذء ايزؾبَبد انفظم انذساسٗ  ثبة ٔلجم ث

presentation   - . يؼيذ كزبثخ يب يظؼت فًّٓ ثأسهٕة سٓم ٔشيك 

 انزٕليذ -ة

 

 سبػبد  3يذح االيزؾبٌ 

 رٕصيغ انذسعبد -ط

 

 دسعّ   22

 :زؾشيشٖ يمسى انٗ لسًيٍ االيزؾبٌ ان -

 إال دسعزبٌ ػهٗ كم س‘ دسعّ  14 -:ػشثٗ ٔل ألا 

 : ّدسعبد6 -انضبَٗ نغخ اَغهيضيّ أٔ فشَسي 

  - لبئًخ انكزت انذساسيخ ٔ انًشاعغ : -8

  ٖانزُفيز انغجشٖ   ا/د اؽًذ ُْذ 

 انُظشيخ انؼبيّ نهزُفيز انمضبئٗ  ا/د طهؼذ دٔيذاس 

                                                      

 يزكشاد - أ

 

  2227ٔرؼذيالرّ سُخ  1968ٌٕ انًشافؼبد سُخ نًششٔع لبَانًزكشح اإليضبؽيخ 

 كزت يهضيخ - ة

 

 

 انزُفيز انغجشٖ ا/ د اؽًذ ُْذٖ  -1

 د طهؼذ دٔيذاس  انُظشيخ انؼبيّ نهزُفيز انمضبئٗ  ا/ -2

 

 كزت يمزشؽخ -ط

 

 )يكزجخ انكهيخ ( 

 انزُفيز انغجشٖ انمضبئٗ ٔاالداسٖ  ا/د فزؾٗ ٔانٗ  -

 لبٌَٕ انًشافؼبد   ا/د ايُيّ ًَش -

 ك ػهٗ لبٌَٕ انًشافؼبد    د اؽًذ انًهيغٗ انزؼهي -

 ٔغيشْى يٍ انكزت ألسبرزح لبٌَٕ انًشافؼبد يضم  -

 ٔعذٖ ساغت د  –د/ َجيم ػًش  –د/ اثشاْيى َغيت سؼذ 

  / سيضٖ سيفد                        

 

 دٔسيبد ػهًيخ  -د

 أٔ َششاد ... انخ

 

 

 

 

 عبيؼخ االسكُذسيخ  –يغهخ كهيخ انؾمٕق  -1

نذكزٕساِ ٔانًبعيسزيش انًسغهّ فٗ لسى لبٌَٕ انًشافؼبد  سسبئم ا -2

 ٔانخبطخ ثبنزُفيز انغجشٖ 

 األثؾبس انؼهًيخ السبرزح انًشافؼبد -3

 

 

 سئيس يغهس انمسى انؼهًٗ :                                           أسزبر انًبدح :


