
   
  ٘خ لضوبى خْدح الزؼل٘ن ّ اإلػزوبدالِ٘ئخ المْه

 
 (21وموذج رقم )

 

 االسكٌذسٗخ خبهؼخ / أكبدٗو٘خ : 

 الحمْق كل٘خ / هؼِذ :

  الل٘سبًس لسن :

 

 توصيف مقرر دراسي 
 ومشسالث٘بًبد  -1

 الثبً٘خالفشلخ / الوسزْٓ : المبًْى الدٌبئٔ سن الومشس :ا الشهض الكْدٓ :

 

لسن  الزخظض :

 المبًْى الدٌئٔ 

  

  ػولٔ               ًظشٓ             ػذد الْحذاد الذساس٘خ:

 

 

 ُذف الومشس: -2

 

 

الٔ اكزسبة الطبلت الوؼشفخ ّ الوِبسحػلٖ الْلْف ػلٔ هؼشفخ ِٗذف الومشس 

المْاػذ الؼبهخ ّفِن الدشٗوخ ّػٌبطشُب ّاسكبًِب ّاسجبة االثبحخ ّهْاًغ 

ٌبئ٘خ الوسئْل٘خ الدٌبئ٘خ ّالفشق ثٌِ٘وب ّهب ٗزو٘ض هٌِب , كزلك الوسبُوخ الد

 ًّطبق رطج٘ك المبػذح الدٌبئ٘خ 

 

 طبلت هشحلخ الل٘سبًس الوسزِذف هي رذسٗس الومشس: -3
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 الوفبُ٘ن الوؼلْهبد ّ -أ

 

 

 

 

 

 

2,2 

 

3,2 

 

7,2 

 

 ٗكْى الطبلت لبدس ػلٖ 

هؼشفخ هفِْم الدشٗوخ الدٌبئ٘خ ّالوزو٘ض هٌِب ّهي اًْاع الدشائن  .1

 االخشٕ 

 الؼمبة ّاسجبة االثبحخ  االهبم ثوْاًغ الوسئْل٘خ ّهْاًغ .2

 الْلْف ػلٖ الذفبع الششػٔ ّرطج٘مبد اسجبة االثبحخ  .3

 االلوبم ثبلوسبُوَ الدٌبئ٘خ  .4

 الزطشق للٌظشٗخ الؼبهَ للودوغ  .5

 

 دّس المبًْى ّهشاحل رطْسٍ ّاُو٘زَ فٔ ثٌبء الودزوغ   2,2

 

 بئٔ الوجبدٓء االسبس٘خ ّالٌظشٗبد ّاالردبُبد المبًًْ٘خ ف المبًْى الدٌ  3,2

 

 دّس الوٌظوبد ّاالرفبل٘بد الذّل٘خ ّاثشُب ػلٖ المْاً٘ي الْطٌ٘خ  7,2

 

 

 الوِبساد الزٌُ٘خ : -ة

 

 

 

 

 

 

رفس٘ش ًظْص المبًْى رفس٘شا سل٘وب ّاسزخالص هبٌٗطجك فِ٘ب ػلٖ  2,4

 الوٌِح 

اسزخالص اردبُبد المضبء فٔ الوسبئل الوؼشّضخ ّاسزخذاهِب فٔ  4,4

 رذػ٘ن الشأٓ

ل٘ل الْلبئغ فٔ الوسبئل هحل الجحث ّالشثظ ف٘وب ثٌِ٘ب إلسزخالص رح 1,4

 الٌزبئح 

 

 الوِبساد الوٌِ٘خ -ج

 الخبطخ ثبلومشس:

 

 كزبثخ هزكشاد الذفبع  1,3

 

 الوِبساد الؼبهخ : -د

 

 

 

الحدح  ّػشع ِخ الٌظش ثْضْذ فٔ الوسبئل الوالل٘خالزؼج٘ش ػي ّخ 7,5

  الزٔ ٗسزٌذ الِ٘ب 

 اسزخذام الوظطلحبد المبًًْ٘خ ثطشٗمخ سل٘وخ 8,5

 الوشبسكخ فٔ الوٌبلشبد ّاثذاء االساء ف٘وب ٗؼشع هي هشكالد  9,5
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 هحزْٓ همشس : -4

 

 

 

 

 

 هبُ٘خ المبًْى الدٌبئٔ ًّطبق رطج٘مَ )هي ح٘ث الضهبى , هي ح٘ث الوكبى (

 ؼشٗفِب ّرو٘ضُب ػي طْس الوخبلفبد الوخزلفَ الدشٗوخ رًظشٗخ 

 ٘٘وبد الدشائنرم

 اسكبى الدشائن الوخزلفخ 

 ًظشٗخ الوسئْل٘خ الدٌبئ٘خ ّهْاًغ الوسئْل٘خ 

 ًظشٗخ الدضاء الدٌبئٔ 

 هبُ٘زَ ّششّطَ ّضْاثطَ 

 رطج٘ك الدضاء الدٌبئٔ ّاسجبة الزخف٘ف ّالزشذٗذ ّاالًمضبء ّالْلْف ّالؼفْ 

 

 

 أسبل٘ت الزؼل٘ن  -5

 ّ الزؼلن       

 

 

 

 اد الوحبضش 

 بلشبد الوٌ

 الزذسٗجبد الؼول٘خ 

 أسبل٘ت الزؼل٘ن  -6

ّ الزؼلن للطالة رّٓ 

 المذساد الوحذّدح

 

 رفؼ٘ل الشٗبدح الؼلو٘خ 

 

 اهزحبى رحشٗشٓ للطالة           رمْٗن الطالة : -7

 

 األسبل٘ت الوسزخذهخ-أ
 رحشٗشٓ . رذسٗجبد ػول٘خ .اهزحبى 

 وي وهاية الفصل الدراسي الثا الزْل٘ذ -ة

 درجات تدريبات عملية )سكاشه( 22امتحان تحريرى /  درجة 12 رْصٗغ الذسخبد -ج

 لبئوخ الكزت الذساس٘خ ّ الوشاخغ : -8

 - هزكشاد - أ

 

 كزت هلضهخ - ة

 

 

 الٌظشٗخ الؼبهخ لمبًْى الؼمْثبد  أ.د/سل٘وبى ػجذ الوٌؼن 

 كزت همزشحخ -ج

 

 

 د/ محمود وجيب حسىي أ.الٌظشٗخ الؼبهخ لمبًْى الؼمْثبد  

 

 أ.د/اميه مصطفي محمد الٌظشٗخ الؼبهخ لمبًْى الؼمْثبد  

 دّسٗبد ػلو٘خ  -د

 أّ ًششاد ... الخ
 

 

- 

 

 

 سئ٘س هدلس المسن الؼلؤ :                                          أ.د/ سل٘وبى ػجذ الوٌؼن أسزبر الوبدح :


