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 وصف انبشنايح األكادًٍَ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج تحقيقها مبرهناً عما إذا كان

 

 عبِؼخ رىش٠ذ  /و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  االلزظبد إٌّضٌٟ  / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 بد اال١ٌٚخٌٍذساعااللزظبد إٌّضٌٟ  اٌجشٔبِظ االوبد٠ّٟ لغُ

 الزظبد ِٕضٌٟ ثىبٌٛس٠ٛط  اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 عٕٛٞ

 ٠ٛعذ ال اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 ٚسشخ ػًّ ,ؽٍمبد دساع١خ ,ص٠بساد ١ِذا١ٔخ  اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 1/3/2017 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 : ّٟأ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ .9

 ِٕٙخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌّذاسط ألداءاػذاد ؽبٌجبد ٌٍؼًّ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ  .1

 رذس٠ت اٌطبٌجبد ػٍٝ رؼ١ّٓ ِفب١ُ٘ لؼب٠ب اٌّغزّغ ثّٕب٘ظ االلزظبد إٌّضٌٟ – 2

 ر١ّٕخ لذساد ِٚٙبساد اٌطبٌجبد ٌشفغ ِغزٜٛ االداء ٚاالعٙبَ ثزط٠ٛش اٌّغزّغ -3 

 ؼٍّٟ ٚاالثزىبس اٌّف١ذرذس٠ت اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌجؾش اٌ -4

 رأ١ً٘ اٌطبٌجبد ٌٍؼًّ وّششذاد رمذ٠ُ االعزشبساد ٚاٌخذِبد اٌؼبِخ -5

 رؼ٠ٛذ اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌزخط١ؾ ٚاٌزٕظ١ُ ٚاالوزفبء اٌزارٟ -6

 رٛع١خ عٍٛن اٌطبٌجبد ٚفك اٌّجبدئ اٌزٟ رّٕٟ االؽغبط ثبٌّغؤ١ٌٚخ -7

 



 

  
 2انصفحت 

 
  

 زؼٍُ ٚاٌزم١١ُاٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .10

 :اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
 رؼش٠ف اٌطبٌجخ اخزظبطبد اٌمغُ ِٚغبالد ا٘زّبِبرٗ . -1أ 

 االعبع١خ ٌذسٚط اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ .  اٌّجبدئرؼش٠ف اٌطبٌجخ  -2أ

 رؼش٠ف اٌطبٌجخ ِٛػٛػبد ِزؼذدح ػٓ اٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ اٌؼبِخ . -3أ

 ٌذسٚط اٌؼ١ٍّخ اٌؼبِخ .رؼش٠ف اٌطبٌجخ لبػذح ِؼٍِٛبد ِٛعؼخ ػٓ ثؼغ ا -4أ

 رؼش٠ف اٌطبٌجخ ِفب١ُ٘ ِزمذِخ ػٓ ثؼغ اٌذسٚط اٌزٛػ١خ اٌضمبف١خ . -5أ

 :جشٔبِظ ٌخبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 ر١ّٕخ اٌّٙبساد ا١ٌذ٠ٚخ ٌٍطبٌجبد . -1ة

 رؾف١ض لذساد اٌطبٌجبد ػٍٝ االثزىبس ٚاالثذاع .  -2ة

 س٠غ أزبع١خ .ِشب ال ٔشبءرط٠ٛش ٘ٛا٠بد اٌطبٌجبد  -3ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبػشاد ٚإٌّبلشخ . -1
 اٌزغبسة اٌّخزجش٠خ . -2
 ػشع افالَ رٛػ١ؾ١خ . -3

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 االِزؾبٔبد إٌظش٠خ . -1
 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ. -2
 اٌٛاعت اٌج١زٟ. -3

 : اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ األ٘ذاف -ط
 ُ ٔبثؼخ ِٓ اٌّغزّغ اٌغبِؼٟ .اػذاد اٌطبٌجبد ػٍٝ ل١ -1ط       

 .  ثبٌّغؤ١ٌٚخعٍٛن اٌطبٌجبد ٌز١ّٕخ االؽغبط  رٛع١ٗ -2ط       

 رى٠ٛٓ ػبداد ٚارغب٘بد ِشرجطخ ثؾ١بح االعشح. -3ط       

 ر١ّٕخ اٌشٚػ اٌغّب١ٌخ ٚاٌمذسح ػٍٝ االخز١بس االِضً.  -4ط       
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 .ِٕٚبلشخ  اٌششػ -
 .ٚاٌزفغ١شاٌزؾ١ًٍ  -

 اٌزم١١ُ  ؽشائك   

 . اد إٌظش٠خاخزجبس -
 . االٚساق اٌجؾض١خ ٚ اٌزمبس٠ش -
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 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 رؼ١ٍُ اٌطبٌجخ اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد ِٕظّخ . -1د       

 ل١بدح فش٠ك اٌؼًّ .رؼ١ٍُ اٌطبٌجخ  -2د       

 رؼ١ٍُ اٌطبٌجخ اٌؾٛاس ٚرجبدي االفىبس . -3د       

 رؼ١ٍُ اٌطبٌجخ اٌؼًّ إٌّظُ ٚ اداسح اٌٛلذ . -4د      

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 .ثبٌّؾبػشادِٕٚبلشخ اٌششػ  -1
 .ٚسػ ػًّ ٚؽٍمبد دساع١خ -2

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ          

 .اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ   -1

 اٌزٛع١ٗ. بد ٚاٌّالؽظ -2

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

 --------     2 ِجبدٜ االلزظبد إٌّضٌٟ  ٌٚٝاال

  2 اعظ رشث١خ   

  2 اعظ رغز٠خ   

 1 1 ؽبعجبد   

  1 ٌغخ ػشث١خ   
 2 1 اعٙضح ٚادٚاد ِٕض١ٌخ   

  1 ٌغخ أى١ٍض٠خ   

 3  اعظ خ١بؽخ   

 2 1 ػٍُ اٌى١ّ١بء اٌؼبِخ   

  2 ػٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞ   

 2 1 ػٍُ االؽ١بء اٌؼبَ    

  1 ػٍُ االؽظبء   

  2 ػٍُ إٌفظ إٌّٛ  اٌضب١ٔخ 

 3 2 رؾؼ١ش االغز٠خ   
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 3 2 اؽ١بء اٌّغٙش٠خ   

  1 ٌغخ ػشث١خ   

  1 ؽبعجبد    

  1 ٌغخ االٔى١ٍض٠خ   

 2 2 و١ّ١بء االغز٠خ   

  2 اداسح ٚرؼ١ٍُ  صبٔٛٞ   

 3  اعظ خ١بؽخ   

  2 رشث١خ ؽفً   

اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚؽمٛق   

 االٔغبْ  

1  

  1 ٔذٚح ػ١ٍّخ   اٌضبٌضخ 

 2 1 ِالثظ اعشح   

  3 ِٕب٘ظ ٚؽشق رذس٠ظ   

 2 1 ِبدح اخز١بسٞ   

 2 1  رغز٠خ ؽفً  

 3 2 ؽفع اغز٠خ   

اداسح ِٕضي ٚطٕبػبد    

 ٠ذ٠ٚٗ 

1 3 

  2 ػاللبد ػبئ١ٍخ   

  2 اسشبد ٚرٛع١خ رشثٛٞ   

 3 2 طٕبػبد غزائ١خ   اٌشاثؼخ 

  2 ل١بط ٚرم٠ُٛ   

  4 رطج١مبد  رذس٠غ١خ   

 3 2 رغبسة غزائ١خ   

 2 2 رغز٠خ ػالع١خ   

 2 1 رظ١ُّ ِٕضي   

 2 1 اداسح ؽؼبٔبد   

 3  خ١بؽخ ِزمذِخ   

  1 ِششٚع ثؾش   
 

 اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .12

 السعي لتأىيل الربنامج اذل االعتماد الوطين والدورل االكادميي . -1

 تطوير الربنامج لفتح مسارات جديدة لكل اختصاصات القسم . -2

 تطوير الربنامج لفتح دراسات مسائية يف القسم. -3

 . 
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 اٌّؼٙذ(ٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ األ )ٚػغِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 .اعتماد شروط القبول ادلركزي وفق انظمة الوزارة والكلية -1

 . اجتياز ادلقابلة الشخصية واختيار اللياقة اللغوية واجلسدية -2

 . مراعاة معدل القبول ورغبة الطالبة -3

 .التوافق مع الطاقة االستيعابية للقسم وفقا للخطة القبول السنوية  -4
 
 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 .قاب العلمية باختصاصات سلتلفةوتوفري االلالقسم  لألساتذةالكفاءات العلمية  -3

 .االجهزة االدوات و ادلواد و بأحدثادلختربات والورش العلمية والفنية اجملهزة  -4

 .وادلكتبة رلهزة بالكتب واجملالت والدوريات ننرني  االوحدة  -5
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 يخطظ يهاساث انًنهح

 َشخً وضع اشاسة فٍ انًشبعاث انًقابهت نًخشخاث انتعهى انفشدَت ين انبشنايح انخاضعت نهتقُُى

 يخشخاث انتعهى انًطهىبت ين انبشنايح 

 أصاصٍ اصى انًقشس سيز انًقشس انضنت / انًضتىي

 أو اختُاسٌ
 ُتانًهاساتاألهذاف  ت ُانًعشفاألهذاف 

  بشنايحانخاصت بان

األهذاف انىخذانُت 

 وانقًُُت 
وانتأهُهُت اساث انعايت انًه

انًهاساث األخشي  )انًنقىنت

انًتعهقت بقابهُت انتىظُف 

 (وانتطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2216 – 2217        /

 االونً
 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ يبادي االقتصاد انًنزنٍ 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ  اصش تشبُت 
 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ اصش تغزَت  

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ  حاصباث 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ انهغت انعشبُت   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ اخهزة وادواث ينزنُت 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ انهغت االنكهُزَت  

 

 
 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ اصش خُاطت
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 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ عهى انكًُُاء   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ عهى اننفش انتشبىٌ   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ االحُاء انعاو عهى   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ عهى االحصاء   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ عهى اننفش اننًى   انثانُت

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ تحضُش االغزَت   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ احُاء يدهشَت   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ نغت  عشبُت   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ حاصباث   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ نغت انكهُزَت   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ كًُُاء االغزَت   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ ثانىٌ  اداسة وتعهُى  
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 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ اصش خُاطت   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ تشبُت طفم   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ اننذوة انعهًُت   انثانثت

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ يالبش االصشة   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ طشائق تذسَش   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ يادة اختُاسَت   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ تغزَت انطفم   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ حفع االغزَت   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ انًنضىخاث  

اداسة ينزل وصناعاث    

 َذوَت 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ عالقاث عائهُت   

 وتىخُهاسشاد نفضٍ   

 تشبىٌ 

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ
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 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ صناعاث غزائُت   انشابعت

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ قُاس وتقىَى   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ تطبُقاث تذسَضُت   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ تداسب غزائُت   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ تغزَت عالخُت   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ زل تصًُى ين  

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ اداسة انحضاناث   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ خُاطت يتقذيت   

 / / / / / / / / / / / / / / / / اصاصٍ يششوع بحث   
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 ًىرج وصف انًقشسن

 

 وصف انًقشس

 

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لزظبد إٌّضٌٟاال   / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 ِجبدٜ االلزظبد إٌّضٌٟ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .5

 عبػخ   60 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 1/3/2017 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

ذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر ه

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .10

 شف١خ٘ذاف اٌّؼاأل -أ

    اْ رؼشف اٌطبٌجخ ا١ّ٘خ االلزظبد  إٌّضٌٟ فٟ اٌّغزّغ  -1أ  

 اْ رفُٙ  اال٘ذاف اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ ٌٍمغُ   -2أ

 اْ رؼشف دٚس اٌمغُ  فٟ اٌّغزّغ  -3أ
 اْ رضٚد  اٌطبٌجخ ثبٌّفب١ُ٘  اٌؼ١ٍّخ -4أ
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  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ١بس االٌٛاْ  إٌّبعجخ فٟ اٌزظ١ُّ  اْ رغزط١غ اٌطبٌجخ اخز– 1ة   

 اْ  رذسن ا١ّ٘خ اٌخطٛؽ فٟ اٌخ١بؽخ  – 2ة 

      اْ رذسن ا١ّ٘خ اٌزظشف اٌغ١ٍُ  اٌزٞ ٠زّبشٝ ِغ اٌؼبداد ٚرمب١ٌذ ِغزّؼٕب . – 3ة 

 
  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبػشاد ٚإٌّبلشخ -6

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 ؾش٠ش٠خ ٚاٌزمبس٠ش .اخزجبساد اٌشف٠ٛخ ٚاٌز -7

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ رشؼش اٌطبٌجخ ثذٚس٘ب فٟ رط٠ٛش اٌّغزّغ -1 ط          

 اْ رؾظ ثم١ّخ ػًّ اٌّشأح-2 ط    

 اْ رذسن ا١ّ٘خ دٚس٘ب وأَ ٚرٕشئخ اؽفبٌٙب -3ط     
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اد ٚإٌّبلشخاٌّؾبػش ؽش٠مخ

 

 
 زم١١ُ ؽشائك اٌ   

 

 . االخزجبساد  اٌزؾش٠ش٠خ ٚاٌشف٠ٛخ ٚاالٔشطخ ا١ِٛ١ٌخ

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ِٙبسح ِغبػذح اٌطبٌجخ ػٍٝ ؽً اٌّشبوً اٌؼبئ١ٍخ  -1د  

 ز٠خ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٌغالِخ اوزغبة اٌطبٌجخ اٌّؼٍِٛبد  فٟ ؽفع اٌزغ  2د

 رط٠ٛش ِٙبسح اٌطبٌجخ فٟ اٌزظ١ُّ  ٚاداسح إٌّضي  3د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اب مبادىء االقتصاد ادلنزرل اعداد د.مها مازن و د. دلياء ياسنيكت ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 رجع يف النربية االسرية تطخطي  وتصميم ادلنزلادل )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  3

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 لبحوث احلديثةالت العلمية والتقارير وااجمل

ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ  4

.... 
 موقع تربوية علمية

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

  

 اػبفخ ِؼٍِٛبد ؽذ٠ضخ اٌٝ اٌّمشس ٚرؾذ٠ش اٌمذ٠ُ ِٕٙب. -

 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

اٌغبػب األعجٛع

 د
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼشف ػٍٝ ا٘ذاف  2   1-4

 اٌمغُ
ٌفظً االٚي ا

ا٘ذاف لغُ 

االلزظبد 

 إٌّضٌٟ

خزجبساد اال ّؾبػشاداٌ

 ا١ِٛ١ٌخ

ٌفظً اٌضبٟٔ ا ػٍُ اٌغزاء ٚاٌزغز٠خ 2 10 - 5

 اٌغزاء ٚاٌزغز٠خ

االخزجبساد  ّؾبػشاداٌ

 ا١ِٛ١ٌخ
فظً رشث١خ  االِِٛخ ٚاٌطفٌٛخ 2 15 - 11

اٌطفً 

ٚاٌؼاللبد 

 االعش٠خ

خزجبساد ا ّؾبػشاداٌ

 رؾش٠ش٠خ

١ِضا١ٔخ االعشح  2 20 - 16

 ٚرشش١ذ االعزٙالن
 فظً اداسح

 إٌّضي

اخزجبساد  ٌّؾبػشادا

 ١ِٛ٠خ
فظً  اٌخ١بؽخ ٚإٌّغٛعبد 2 25 -21

إٌّغٛعبد 

 ٚاٌّالثظ

خزجبساد ا ّؾبػشاداٌ

رؾش٠ش٠خ 

 ٚشف٠ٛخ
اخزجبساد  ّؾبػشاداٌ اٌزظ١ُّ ٚأعغٗ اٌزظ١ُّ ٚأعغٗ 2 30 - 26

 رؾش٠ش٠خ
الخزجبس ا     

 إٌٙبئٟ
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 نًىرج وصف انًقشس

 وصف انًقشس

 عبِؼخ رىش٠ذ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد / لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .10

 ؽفع اغز٠خ ساعُ / سِض اٌّمش .11

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .12

 ِمشس عٕٛٞ  اٌفظً / اٌغٕخ .13

 عبػخ ػٍّٟ 120عبػٗ ٔظشٞ ٚ  60 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .14

 1/3/2017 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .15

 أ٘ذاف اٌّمشس .16

ٚاٌّؾبفظخ _ رؼش٠ف اٌطبٌجبد ثطشائك ؽفع اٌغزاء ِٕٚغ فغبد اٚ رٍف االغز٠خ اٌّخزٍفخ ٚاؽبٌخ ػّشٖ 1

 ػٍٝ اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ ِغ عالِخ ٚعٛدح اٌغزاء .

_ اٌزؼشف ػٍٝ ؽشائك ؽفع االغز٠خ ثبعزؼّبي دسعبد اٌؾشاسح اٌّشرفؼخ ٚإٌّخفؼخ ٚاٌّٛاد اٌّؼبفخ 2

 اٌى١ّ١ب٠ٚخ ٚاٌطج١ؼ١خ ٚاٌزغف١ف ِٚضا٠ب ِٚغبٚئ وً ِٕٙب ؽغت ٔٛع اٌغزاء ٚاخزالف ِظذسٖ

. 

تعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات ال

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.

 ١ُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِخشعبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼٍ .14

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ
_اٌزؼشف ػٍٝ ؽشائك ؽفع االغز٠خ اٌّزٕٛػخ وبٌؾفع ثبٌزؼ١ٍت ٚاٌزجش٠ذ ٚاٌزغف١ف ٚثبعزؼّبي اٌّٛاد 1أ

 . اٌّؼبفخ اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌطج١ؼ١خ ِٚضا٠ب ِٚغبٚئ وً ِٕٙب ؽغت ٔٛع اٌغزاء ِٚظذسٖ

االغز٠خ ٚو١ف١خ اؽبٌخ ػّش٘ب ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ _اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤدٞ اٌٝ رٍف ٚفغبد 2أ

 اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ ِغ عالِخ ٚعٛدح اٌغزاء .

 _ اٌزؼشف ػٍٝ ؽشائك اٌزؼم١ُ إٌٙبئٟ ٌألغز٠خ اٌّؼٍجخ ٚاالدٚاد اٌّغزؼٍّخ فٟ رٌه .3أ

 _ اٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ ؽفع اٌخؼشاٚاد ٚاٌفٛاوٗ اٌفبئؼخ ػٓ اٌؾبعخ ِٕض١ٌب4أ

جئخ ٚاٌزغ١ٍف ٚاٌؼجٛاد اٌّخزٍفخ اٌزٟ رغزؼًّ فٟ ؽفع االغز٠خ ِٚضا٠ب _ اٌزؼشف ػٍٝ ِٛاد اٌزؼ5أ

 ٚػ١ٛة وً ِٕٙب .
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 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 ر١ّٕخ لذسح اٌطبٌجخ ػٍٝ رؾ٠ًٛ اٌّؼٍِٛبد اٌٝ اعب١ٌت ػًّ ٚٔشبؽ فٟ اٌّغبي اٌؼٍّٟ . – 1ة

 ب ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ ػٛاًِ اٌفغبد._ر١ّٕخ ِٙبسح اٌطبٌجخ فٟ و١ف١خ ؽفع االغز٠خ ِٕض2١ٌة

 

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 
 

 _اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ .1

 _ ؽش٠مخ اٌّؾبػشح .2

 _ ؽش٠مخ ػشع ؽشق اٌؼًّ .3

 _ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ . 4
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 _ اخزجبساد ػ١ٍّخ .

 _اخزجبساد ٔظش٠خ .

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ؽظخ ٚادسان ٚرفى١شِال -1ط

 _ االعزٕزبط ٚاٌزم2ُ١١ط

 _ اٌزٕف١ز ٚاٌزم3ُ١١ط

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبػشح : اٌششػ -

 إٌّبلشخ

 اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّخ : رطج١ك ػٍّٟ 

 اٌّىزجبد : رى١ٍفبد ثؾض١خ 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد 

 اٌزمبس٠ش

 
 ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. .مٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍكاٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّ -د 

 ِٙبسح اٌزّى١ٓ -1د

  _ ِٙبسح االٔغبص2د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .15

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

زائ١خ ؽج١ؼخ اٌّٛاد اٌغ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ 2 االٚي

 ِٚىٛٔبرٙب .
 االِزؾبْ  اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ اٌضساػخ ٚأزبط االغز٠خ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2 اٌضبٟٔ
اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2 اٌضبٌش

 وٛعبئً ٌؾفع االغز٠خ
 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

جئخ ٚرغ١ٍف ِٛاد رؼ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ 2 اٌشاثغ

 االغز٠خ ١ِٚضارٙب
 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

ا١ّ٘خ اعزؼّبي اٌؼجٛاد  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2 اٌخبِظ

 ٚأٛاػٙب
 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ االِزؾبْ اٌفظٍٟ االٚي ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2 اٌغبدط
غز٠خ ثبٌؾشاسح ؽفع اال ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2 اٌغبثغ

اٌّشرفؼخ وبٌزؼ١ٍت 

ِٕؾٕخ ٚلذ اٌّٛد 

 اٌؾشاسٞ ٌٍجىزش٠ب

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

خطٛاد اٌزؼ١ٍت ,  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2 اٌضبِٓ

اٌّؼبٍِخ اٌؾشاس٠خ 

 )اٌجغزشح ٚاٌزؼم١ُ (

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

رٍف االغز٠خ اٌّؼٍجخ  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2 اٌزبعغ

 بد رٍفٙبِٚغجج

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌؾفع ثبٌؾشاسح  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2 اٌؼبشش

إٌّخفؼخ )اٌزغ١ّذ 

 ٚاٌزجش٠ذ(

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌؾبدٞ 

 ػشش

اٌؾفع ثبٌزجش٠ذ  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2

,اٌخؼشاٚاد ,اٌٍؾَٛ, 

 االعّبن ,اٌج١غ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌضبٟٔ 

 ػشش

اٌؾفع ثبٌزغ١ّذ ,ؽشق  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2

 اٌزغ١ّذ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌضبٌش 

 ػشش

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ االِزؾبْ اٌفظٍٟ اٌضبٟٔ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2

اٌشاثغ 

 ػشش

خطٛاد رغ١ّذ اٌفٛاوٗ  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2

 ٚاٌخؼشاٚاد

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

 اٌخبِظ

 ػشش

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ ؽفع االغز٠خ اٌّطجٛخخ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2

اٌغبدط 

 ػشش

ؽفع االغز٠خ ثبٌزغف١ف  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2

/ أٛاع اٌزغف١ف 

 /اٌّضا٠ب ٚاٌؼ١ٛة

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌغبثغ 

 ػشش

رغف١ف اٌفٛاوٗ  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2

 ٚاٌخؼشاٚاد /اٌىجشرخ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػاٌزغ١شاد فٟ اٌغزاء  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2اٌضبِٓ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .16

_د. ػجذ ػٍٟ ِٙذٞ ٚ د .  1985رظ١ٕغ اغز٠خ /اٌغضء االٚي  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 طبدق ؽغٓ اٌؾى١ُ .
اٌغزائ١خ / اٌغضء اٌضبٟٔ /اعظ ٚؽشق ؽفع االغز٠خ  اٌظٕبػبد ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 _ د .ؽبِذ ػجذ هللا عبع1978ُ

اٌّغفف , ِؼبًِ  ػشش

اٌزغف١ف , ٔغجخ 

 اٌزششة

اٌزبعغ 

 ػشش

اٌّؼبفبد اٌى١ّ١ب٠ٚخ ,  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2

 رظ١ٕفٙب

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ االِزؾبْ اٌفظٍٟ اٌضبٌش  بٌت ػ٠ٍٝزؼشف اٌط عبػخ2 اٌؼششْٚ

اٌؾبدٞ 

 ٚاٌؼششْٚ

اٌغالِخ اٌظؾ١خ  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػٗ 2

ٌٍّؼبفبد اٌى١ّ١ب٠ٚخ , 

 ٚرظ١ٕفٙب

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌضبٟٔ 

 ٚاٌؼششْٚ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ ؽفع االغز٠خ ثبإلشؼبع ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2

اٌضبٌش 

 ٚاٌؼششْٚ

١ِىب١ٔى١خ اٌزأص١ش  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػ2ٗ

ثبإلشؼبع ,اٌؼٛاًِ 

اٌّؤصشح ػٍٝ اٌغشػخ 

 االشؼبػ١خ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌشاثغ 

 ٚاٌؼششْٚ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ االِزؾبْ اٌفظٍٟ اٌشاثغ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػ2ٗ

اٌخبِظ 

 ٚاٌؼششْٚ

االػزجبساد اٌٛاعت  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2

ِشاػبرٙب فٟ رشؼ١غ 

 االغز٠خ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌغبدط 

 ٚاٌؼششْٚ

طٕبػخ اٌّششٚثبد  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2

اٌغبص٠خ اٌّمذِخ , 

 االٔٛاع

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌغبثغ 

 ٚاٌؼششْٚ

اٌم١ّخ اٌغزائ١خ  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2

ٌٍّششٚثبد اٌغبص٠خ 

 زٙب .ٚا١ّ٘

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌضبِٓ 

 ٚاٌؼششْٚ

طٕبػخ اٌّشث١بد  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2

,اٌّٛاد اال١ٌٚخ ,اٌؼٛاًِ 

 اٌّؤصشح

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌزبعغ 

 ٚاٌؼششْٚ

رظ١ٕغ اٌؼظ١ش  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2

,اٌزش٠ٚك ,اٌزؼجأح 

 ٚاٌؾفع

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

ٔظبَ رؾ١ًٍ اٌّخبؽش  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عبػخ2 اٌضالصْٛ

ٚرؾذ٠ذ إٌمبؽ اٌؾشعخ 

 )اٌٙبعت(

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ
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اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 و١ّ١بء اغز٠خ

 اعبع١بد اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
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_ ِؼشفخ اٌطبٌجبد ثّظبدس اؽؼّخ اٌّخزٍفخ ٚفظٛي ظٙٛس٘ب ٚو١ف١خ اخز١بس٘ب ٚؽشق رخض٠ٕٙب ٌٍّؾبفظخ 1

 ػ١ٍٙب اؽٛي فزشح ِّىٕخ .

 شف ػٍٝ اٌم١ّخ اٌغزائ١خ وبألؽؼّخ ٚاٌٛطب٠ب اٌّزىبٍِخ ٚاٌزغز٠خ اٌغ١ٍّخ ٚػاللزٙب ثبٌظؾخ . _اٌزؼ2

 _رؼ١ٍُ اٌطبٌجبد و١ف١خ اػذاد ٚعجبد غزائ١خ ِزٛاصٔخ .3

 _رط٠ٛش ِٙبساد اٌطبٌجبد فٟ ِغبي اٌغزاء ٚاٌزغز٠خ ألػذاد اٌطؼبَ اٌؼبَ .4

اٌغزاء ٚاٌزغز٠خ الْ ٠ىٓ اِٙبد اٌّغزمجً ٚوزٌه _ اػذاد ؽبٌجبد خش٠غبد لبدساد ِٚزّىٕبد فٟ ِغبي 5

 ٌزّى١ٕٙٓ فٟ اٌؼًّ ثّغبالد ِخزٍفخ وبٌّغزشف١بد اٚ فٟ ِغبي اٌغ١بؽخ اٌٝ ِٕٙخ اٌزذس٠ظ

 ِخشعبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .18

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ
 ._ِؼشفخ ٚفُٙ ِجبدئ ٚرؾؼ١ش اٌطؼبَ 1أ

 زجؼخ فٟ اػذاد اٌطؼبَ ._ اٌخطٛاد اٌظؾ١ؾخ ا2ٌّأ

 _ رؾؼ١ش ٚعجبد غزائ١خ طؾ١خ .3أ

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 رط٠ٛش ِٙبساد اٌطبٌجبد اٌف١ٕخ فٟ اػذاد اٌطؼبَ – 1ة

 _رط٠ٛش خجشاد اٌطبٌجبد ِٚٙبسارُٙ فٟ ِغبي اػذاد ٚرض١٠ٓ االؽؼّخ ٚاٌّؼغٕبد .2ة

 

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 
 

 اٌّؾبػشح : اٌششػ _1

 _ ؽش٠مخ إٌّبلشخ2

 _ اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّخ : رطج١ك ػٍّٟ 3
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 _ اٌزم٠ُٛ اٌزشخ١ظٟ ثبالِزؾبٔبد  اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ ) إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ (إلطذاس أؽىبَ إٌغبػ ٚاٌشعٛة.

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ِالؽظخ ٚادسان ٚرفى١ش -1ط

 ٕزبط ٚاٌزم١١ُ_ االعز2ط

 _ اٌزٕف١ز ٚاٌزم3ُ١١ط

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبػشح : اٌششػ -

 إٌّبلشخ

 اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّخ : رطج١ك ػٍّٟ 

 اٌّىزجبد : رى١ٍفبد ثؾض١خ 
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 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد 

 اٌزمبس٠ش

 
 ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. .ؼٍكاٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّز -د 

 اػطبء ِٙبساد ٌٍطبٌجبد فٟ و١ف١خ اػذاد ٚرؾؼ١ش ٚعجبد غزائ١خ طؾ١خ ِٚزٛاصٔخ . -1د

  _ ػطبء ِٙبساد ٌٍطبٌجبد رغز٠ٚخ رف١ذ سثبد اٌج١ٛد فٟ اػذاد ٚعجبد طؾ١خ ٌٍؼبئٍخ .2د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .19

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
ٛؽذح / أٚ اعُ اٌ

 اٌّٛػٛع
ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

اٌزؼشف ػٍٝ ِفشداد  رزؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ عبػخ 2 االٚي

إٌّٙظ ثظٛسح شبٍِخ 

ٚسثؾ اٌّفشداد ِغ 

اٌّؼٍِٛبد اٌغبثمخ ِٓ 

 اٌغٕخ االٌٚٝ

االِزؾبْ  اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌشٙشٞ 

اٌؼٍّٟ 

ٚإٌظشٞ 

ِغ ػًّ 

رمبس٠ش 

 شٙش٠خ 
اٌغزاء رؼش٠ف اٌغزاء  ػٍٝ خطبٌجؼشف اٌرز عبػخ2 اٌضبٟٔ

وبًِ ٚػاللزٗ ثبٌّغزّغ 

ٚثبٌّغب١ِغ اٌغزائ١خ 

 االعبع١خ

االِزؾبْ  اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌشٙشٞ 

اٌؼٍّٟ 

ٚإٌظشٞ 

ِغ ػًّ 

رمبس٠ش 

 شٙش٠خ
ا٘ذاف دساعخ اٌطؼبَ  ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ2 اٌضبٌش

,ؽفع اٌطؼبَ ِٓ 

اٌغشاص١ُ اٌّشػ١خ 

 ,رغُّ اٌطؼبَ

االِزؾبْ  ششػاٌّؾبػشح ٚاٌ

اٌشٙشٞ 

اٌؼٍّٟ 

ٚإٌظشٞ 

ِغ ػًّ 

رمبس٠ش 

 شٙش٠خ
اٌزفبػالد اٌغزائ١خ  ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ 2 اٌشاثغ

ٚظب٘شح االٔزشبس فٟ 

اٌطؼبَ ,رىْٛ أٛاع 

 رجٍٛس اٌّبء ٚاٌغىش.

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌفٛاوٗ ٚاٌخؼشاٚاد  ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ2 اٌخبِظ

:دٚس اٌفٛاوٗ 

د فٟ ٚاٌخؼشاٚا

اٌخطؾ اٌغزائ١خ ٌٍؼبئٍخ 

اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤصش ػٍٝ 

و١ّخ اٌّؼبدْ 

ٚاٌف١زب١ِٕبد ,رأص١ش 

اٌؼبًِ اٌٛساصٟ , 

 اٌظٕف ,اٌٛساصخ .

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

االخزالف فٟ ظشٚف  ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ2 اٌغبدط

ٚػٛاًِ إٌّٛ , 

اٌّؼبِالد اٌزٟ رغشٞ 

ػٍٝ اٌفٛاوٗ 

ٚاٌخؼشاٚاد ِٕز 

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ
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ٓ ػشػٙب ؽظبد٘ب ٌؾ١

 فٟ االعٛاق
اٌجشٚر١ٕبد ,  ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ2 اٌغبثغ

اٌىشث١٘ٛذساد ,اٌذْ٘ٛ 

,فٟ اٌفٛاوٗ 

ٚاٌخؼشاٚاد اٌّظٕؼخ 

,رؾؼ١ش اٌفٛاوٗ 

ٚاٌخؼشاٚاد ٌٍّؾبفظخ 

 ػٍٝ ل١ّزٙب اٌغزائ١خ  .

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

ؽجخ اٌفٛاوٗ  ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ2 اٌضبِٓ

ٌخؼشاٚاد ٚا

ٚاٌزغ١شاد اٌزٟ رطشأ 

ػٍٝ اٌٍْٛ ٚاٌطؼُ 

ٚاٌزشو١ت اصٕبء اٌطجخ 

ٚؽشق ؽجخ 

اٌخؼشاٚاد اٌفٛاوٗ 

 ٚاٌخؼشاٚاد

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌغالؽخ ,رؾؼ١ش  ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ2 اٌزبعغ

ِىٛٔبد اٌغالؽخ 

ٚو١ف١خ اٌّؾبفظخ ػٍٝ 

 ؽشاٚرٙب

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌظٍظبد اٌّغزؼٍّخ  ػٍٝ خجؼشف اٌطبٌرز عبػخ2 اٌؼبشش

ٚأٛاػٙب ٚو١ف١خ ػًّ 

اٌّب١ٔٛ٠ض ٚاٌظٍظخ 

اٌفشٔغ١خ , اٌم١ُ اٌغزائ١خ 

 ألٔٛاع اٌغٍطبد

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌؾبدٞ 

 ػشش

اٌذْ٘ٛ, رى٠ٕٛٙب,  ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ2

خٛاطٙب, اٌؾٛاِغ 

اٌشؾ١ّخ االعبع١خ 

ٚا١ّ٘زٙب , اٌؼٛاًِ 

 اٌّغزؾٍجخ

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌضبٟٔ 

 ػشش

اٌٍج١ذاد , ثؼغ  ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ2

رفبػالد اٌذ٘ٓ ,ا١ّ٘خ 

اٌذ٘ٓ فٟ اٌغزاء )وّب 

فٟ رؾؼ١ش أٛاع 

ِخزٍفخ ِٓ اٌؼغبئٓ ( 

ٚرأص١ش اٌؾشاسح ػٍٝ 

اٌذ٘ٓ ؽغت أٛاػٙب 

 اٌّخزٍفخ

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ 

اٌضبٌش 

 ػشش

اٌؾ١ٍت ِٕٚزغبرٗ  ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ2

ٔبرٗ ,ا١ّ٘زٗ ,ِىٛ

,اٌم١ّخ اٌغزائ١خ ,أٛاع 

اٌؾ١ٍت ,رأص١ش اٌؾشاسح 

 فٟ اٌؾ١ٍت

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ
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اٌشاثغ 

 ػشش

رخضش اٌؾ١ٍت  ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ2

)ثبٌؾبِغ ,االٔض٠ُ, 

اٌؾشاسح ( االعزؼّبالد 

 اٌخبطخ ٌٍؾ١ٍت

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌخبِظ 

 ػشش

ثذ , اٌىش٠ُ , اٌغجٓ , اٌض ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ2

ِىٛٔبد وً ِٕٙب , 

و١ف١خ طٕبػخ اٌغجٓ , 

اٌجشٚر١ٕبد )اٌٍؾُ 

اٌذعبط ,اٌج١غ( 

ٚرشو١ت اٌجشٚر١ٓ 

,ا١ّ٘زٗ رأص١ش اٌؾشاسح 

 ػ١ٍٗ 

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌغبدط 

 ػشش

 = ػطٍخ ٔظف اٌغٕخ ػطٍخ ٔظف اٌغٕخ ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ2

اٌغبثغ 

 ػشش

١ّزٗ اٌج١غ ا١ّ٘زٗ ,ل ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ2

اٌغزائ١خ ,رشو١جٗ, 

اٌزغ١شاد اٌزٟ رطشأ 

ػٍٝ اٌج١غ اصٕبء خضٔٗ 

, ا١ّ٘خ اٌج١غ فٟ 

اػذاد ٚرؾؼ١ش ثؼغ 

االؽؼّخ ٚاْ ٠ىْٛ 

ػبًِ اعزؾالة ٚػبًِ 

 ِضخٓ .

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌضبِٓ 

 ػشش

اٌٍؾَٛ , أٛاػٙب ,  ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ2

اٌؾّشاء ٚٔغجخ اٌذ٘ٓ 

ٚاٌجشٚر١ٓ ف١ٙب ٚاوضش 

ق اٌطجخ فٟ ثؼغ ؽش

خظبئض إٌبرظ عٛاء 

اعزؼًّ ثظٛسح سئ١غ١خ 

 اٚ عضئ١خ .

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌزبعغ 

 ػشش

اٌج١ؼبء وبٌذٚاعٓ  ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ2

ٚاالعّبن , ِشاؽً 

ؽ١ٙٙب ,اٌظفبد ا٠ٌٕٛخ 

ٚاٌؾغ١خ ٚاٌزشو١ت 

 ٌٍٕبرظ اٌغزائٟ .

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌجم١ٌٛبد اٌّىغشاد ,  ٝػٍ خؼشف اٌطبٌجرز عبػخ2 اٌؼششْٚ

ا١ّ٘زٙب  , ل١ّزٙب 

 اٌغزائ١خ .

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌؾبدٞ 

 ٚاٌؼششْٚ

إٌش٠ٛبد ,دٚس٘ب فٟ  ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجرز عبػٗ 2

رؾؼ١ش اٌغزاء 

ٚخظبئض إٌّزٛط 

 إٌٙبئٟ . 

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌضبٟٔ 

 ٚاٌؼششْٚ

اٌغىش٠بد ,أٛاػٙب ,  ػٍٝ خؼشف اٌطبٌجزر عبػخ2

, اصش٘ب فٟ  ِظبدس٘ب

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .20

 ال ٠ٛعذ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 وزبة و١ّ١بء االغز٠خ ,ٚاٌى١ّ١بء اٌؾ١بر١خ ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 اٌطٙٛ اٌزغش٠جٟ ... اٌخ اٌىزت

 

رؾؼ١ش االغز٠خ 

 اٌّخزٍفخ

اٌضبٌش 

 ٚاٌؼششْٚ

اٌطؾ١ٓ أٛاػٗ  ٚدٚسح  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػ2ٗ

فٟ اػذاد اٌخجض ؽغت 

ٔٛع اٌؾٕطخ اٌّغزخشط 

ِٕٙب ٚخظبئظٗ فٟ 

 طفبد إٌبرظ .

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌشاثغ 

 ٚاٌؼششْٚ

ً اٌّؤصشح اٌى١ه ٚاٌؼٛاِ ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػ2ٗ

 ف١ٗ .

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌخبِظ 

 ٚاٌؼششْٚ

اٌجغى٠ٛذ ٚاٌؼٛاًِ  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2

 اٌّؤصشح ف١ٗ .

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌغبدط 

 ٚاٌؼششْٚ

اٌؼغبئٓ ثأٔٛاػٙب  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2

 ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصش ف١ٙب .

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌغبثغ 

 ٚاٌؼششْٚ

اٌؼٛاًِ إٌّفشخ ,  ػٍٝ خبٌجزؼشف اٌطر عبػخ2

أٛاػٙب ,ِظبدس٘ب , 

 ا١ّ٘زٙب .

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌضبِٓ 

 ٚاٌؼششْٚ

اٌّششٚثبد ػٍٝ  رزؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ عبػخ2

اخزالف أٛاػٙب 

,رفبط١ً ػٓ اٌشبٞ 

ٚاٌمٙٛح ٚاٌىبوبٚ 

ٚاٌفشٚق االعبع١خ ف١ّب 

ث١ٕٙب ِٓ ؽ١ش اؽزٛائٙب 

ػٍٝ اٌّٛاد إٌّجٙخ ِضال 

 ... اٌخ

  ّؾبػشح ٚاٌششػاٌ

اٌزبعغ 

 ٚاٌؼششْٚ

اٌطؼَٛ ٚإٌىٙبد  رزؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ عبػخ2

اٌطج١ؼ١خ ٚاٌظٕبػ١خ 

ٚاطٌٛٙب ٚدٚس٘ب فٟ 

 رؾؼ١ش االغز٠خ

 = اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

رٍج١غبد اٌى١ه ٚأٛاػٙب  رزؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ عبػخ2 اٌضالصْٛ

اٌّخزٍفخ , ٚؽشٛاد 

اٌى١ه ٚاٌّؼغٕبد 

 ٚأٛاػٙب اٌّخزٍفخ .

 = بػشح ٚاٌششػاٌّؾ
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ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .21

 اػبفخ ِؼٍِٛبد ؽذ٠ضخ اٌٝ اٌّمشس ٚرؾذ٠ش اٌمذ٠ُ ِٕٙب . 

 اعزؼّبي اٌذارب شٛ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد
 

 

 نًىرج وصف انًقشس

 وصف انًقشس

 عبِؼخ رىش٠ذ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .25

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد / لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .26

 اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ اٌّمشس اعُ / سِض .27

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .28

 ِمشس عٕٛٞ  اٌفظً / اٌغٕخ .29

 عبػخ ػٍّٟ 90عبػٗ ٔظشٞ ٚ  60 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .30

 1/3/2017 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .31

 أ٘ذاف اٌّمشس .32

 

اٌزظ١ٕغ اٌغزائٟ ٚاٌخطٛاد _ ٠ٙذف ٘زا اٌّمشس اٌٝ رؼش٠ف اٌطبٌجبد ثبألعظ اٌؼ١ٍّخ اٌظؾ١ؾخ ٌؼ١ٍّبد 

االعبع١خ اٌٛاعت ارجبػٙب إلٔزبط ِٕزظ رٚ عٛدح ػب١ٌخ ٚل١ّخ غزائ١خ ٚالزظبد٠خ ِشرفؼخ , وّب ٠ٙذف اٌٝ 

دساعخ ؽش٠ك رؾذ٠ذ عٛدح إٌّزظ اٌغزائٟ ٚو١ف١خ اٌزؾىُ ف١ٙب ِٓ خالي ػ١ٍّبد االػذاد ٚاٌزذاٚي ٚاٌزظ١ٕغ 

 اٌّخزٍفخ .

جات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخر

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.
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 ١ُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِخشعبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼٍ .22

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ
 _ِؼشفخ اٌطبٌجخ خٛاص اٌغٛدح ٌألغز٠خ ٚؽشق ل١بعٙب فٟ إٌّزغبد اٌغزائ١خ .1أ

 _ ِؼشفخ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌّٛاطفبد ٚاٌزشش٠ؼبد اٌغزائ١خ .2أ

 _ِؼشفخ اٌظشٚف اٌظؾ١خ ٌإلٔزبط اٌغزائٟ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػ١ٍٗ . 3أ

 اٌخبطخ ثبٌّمشس. األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ   -ة 

 اٌزؼشف ػٍٝ ِىٛٔبد اٌغزاء . – 1ة

 _ اٌزؼشف ػٍٝ اٌطشق اٌّضٍٝ ٌؾفع اٌغزاء .2ة

 _اٌزؼشف ػٍٝ ؽشائك اٌزظ١ٕغ ٌّٕزغبد األغز٠خ اٌّخزٍفخ .3ة

 _اٌزؼشف ػٍٝ ِغججبد رٍف االغز٠خ ٌٍؾ١ٌٍٛخ دْٚ ؽذٚصٙب .4ة

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 
 

 اٌّؾبػشح : اٌششػ

 لشخإٌّب

 اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّخ : رطج١ك ػٍّٟ 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

_ اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ) اٌزى٠ٕٟٛ( ثبالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ , ِٚالؽظخ أداء اٌطبٌجخ فٟ إٌّبلشبد اٌظف١خ ٚاٌٛاعجبد 

 اٌج١ز١خ ِٚزبثؼزٙب , ٚاٌزم٠ُٛ اٌظفٟ .

 _اٌزمبس٠ش

 خ ) إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ (إلطذاس أؽىبَ إٌغبػ ٚاٌشعٛة._ اٌزم٠ُٛ اٌزشخ١ظٟ ثبالِزؾبٔبد  اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ِالؽظخ ٚادسان ٚرفى١ش -1ط

 _ االعزٕزبط ٚاٌزم2ُ١١ط

 _ اٌزٕف١ز ٚاٌزم3ُ١١ط

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبػشح : اٌششػ -

 إٌّبلشخ

 اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّخ : رطج١ك ػٍّٟ 

 فبد ثؾض١خ اٌّىزجبد : رى١ٍ
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد 

 اٌزمبس٠ش
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 ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. .اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍك -د 

 اػطبء ِٙبساد ٌٍطبٌجبد فٟ رظ١ٕغ ثؼغ  االغز٠خ ٚاِىب١ٔخ اٌزٛظ١ف فٟ إٌّشأح اٌغزائ١خ . -1د

 ساد اٌطبٌجبد فٟ ِغبي رؾ١ًٍ االغز٠خ ٚاٌؼًّ فٟ ِخزجشاد فؾض اٌغزاء ._ اػطبء ِٙب2د

 _ اػطبء ِؼٍِٛبد رغز٠ٚخ رف١ذ سثبد اٌج١ٛد فٟ اػذاد ٚعجبد طؾ١خ ٌٍؼبئٍخ .3د

 _ اِىب١ٔخ اٌطبٌجخ رؾ١ًٍ اعجبة ِشبوً اٌزظ١ٕغ اٌغزائٟ االوضش ش١ٛػب ٚػشع اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب .4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .23

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ 2 االٚي

ػٍٝ ػٍُ اٌغزاء 

ٚاثؼبد دساعخ ػٍُ 

اٌغزاء ٚاٌزظ١ٕغ 

 اٌغزائٟ

اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ 

ٚا١ّ٘زٙب فٟ ؽ١بح 

 االٔغبْ

 االِزؾبْ  اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌطبٌجبد  رزؼشف عبػخ2 اٌضبٟٔ

ػٍٝ اٌظفبد 

اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌف١ض٠بئ١خ 

ٚا١ٌّىشٚث١ٌٛٛع١خ 

 ٚاٌؾغ١خ ٌألغز٠خ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ طفبد اٌّٛاد اٌغزائ١خ

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2 اٌضبٌش

ػٍٝ عٛدح اٌغزاء 

ٚرم١١ّٗ ٚؽشق 

 ل١بعٗ 

اٌغ١طشح إٌٛػ١خ 

 ٌألغز٠خ
 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

ف اٌطبٌجبد رزؼش عبػخ 2 اٌشاثغ

ػٍٝ اٌزغ١شاد 

ا١ٌّىشٚث١خ 

ٚاالٔض١ّ٠خ 

ٚاٌى١ّ١بئ١خ اٌزٟ 

 رؾذس فٟ االغز٠خ

اٌزغ١شاد اٌزٟ رؾذس 

 فٟ االغز٠خ
 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2 اٌخبِظ

ػٍٝ اٌشؤْٚ 

اٌظؾ١خ فٟ إٌّضي 

ٚاٌّظٕغ ِٕٚبفز 

 . اٌج١غ

اٌزذاٚي اٌظؾٟ 

 ٌألغز٠خ
 زؾبْاالِ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2 اٌغبدط

 .ػٍٝ رذاٚي اٌزّٛس
رذاٚي ٚرظ١ٕغ اٌزّٛس 

 ِٕٚزغبرٙب 
 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2 اٌغبثغ

ػٍٝ رظ١ٕغ ِٕزغبد 

 اٌزّٛس اٌّخزٍفخ.

رذاٚي ٚرظ١ٕغ اٌزّٛس 

 ِٕٚزغبرٙب 
 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2 اٌضبِٓ

ػٍٝ طٕبػخ 

اٌؾجٛة ِٕٚزغبرٙب, 

ا١ّ٘خ اٌؾجٛة 

ٚرشو١جٙب ٚل١ّزٙب 

 اٌغزائ١خ .

طٕبػخ اٌؾجٛة 

 ِٕٚزغبرٙب

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2 اٌزبعغ

ػٍٝ ؽؾ١ٓ اٌمّؼ 

ٚطفبد اٌطؾ١ٓ 

طٕبػخ اٌؾجٛة 

 ِٕٚزغبرٙب 

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ
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ٚرظ١ٕغ اٌؼغبئٓ 

 اٌغزائ١خ .
رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2 اٌؼبشش

ػٍٝ ِىٛٔبد 

ِٕزغبد اٌّخبثض , 

أٛاع اٌخجض ٚؽش٠مخ 

 رظ١ٕؼٗ .

طٕبػخ اٌخجض ِٕٚزغبد 

 اٌّخبثض

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌؾبدٞ 

 ػشش

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2

ػٍٝ ثؼغ أٛاع 

اٌىؼىبد ِٕٚزغبد 

 اٌّخبثض االخشٜ .

طٕبػخ اٌخجض ِٕٚزغبد 

 اٌّخبثض

 الِزؾبْا اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌضبٟٔ 

 ػشش

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2

ػٍٝ طٕبػخ اغز٠خ 

االؽفبي , ا١ّ٘زٙب 

ٚأٛاػٙب ٚؽشق 

 رظ١ٕؼٙب ٚرؼجئزٙب .

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ طٕبػخ اغز٠خ االؽفبي

اٌضبٌش 

 ػشش

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2

ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌؾ١ٍت 

ٚرشو١جٗ ٚل١ّزٗ 

 اٌغزائ١خ .

اٌؾ١ٍت ِٕٚزغبد 

 االٌجبْ

 االِزؾبْ بػشح ٚاٌششػاٌّؾ

اٌشاثغ 

 ػشش

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2

ػٍٝ طٕبػخ ثؼغ 

أٛاع اٌؾ١ٍت 

,طٕبػخ اٌضثذ 

 ٚطٕبػخ اٌمشذح .

اٌؾ١ٍت ِٕٚزغبد 

 االٌجبْ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌخبِظ 

 ػشش

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2

ػٍٝ طٕبػخ 

اٌّضٍغبد ٚاٌّضٍغبد 

اٌمشذ٠خ , طٕبػخ 

اٌغجٓ ٚاالٌجبْ 

 ّشح .اٌّزخ

اٌؾ١ٍت ِٕٚزغبد 

 االٌجبْ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌغبدط 

 ػشش

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2

 ػٍٝ اٌٍؾُ .
رذاٚي ٚرظ١ٕغ اٌٍؾَٛ 

 اٌؾّشاء

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌغبثغ 

 ػشش

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2

ػٍٝ اٌزشو١ت 

اٌى١ّ١بئٟ ٌٍؾُ 

ٚاٌزغ١شاد اٌؾبدصخ 

 ثؼذ اٌّٛد .

ٌٍؾَٛ رذاٚي ٚرظ١ٕغ ا

 اٌؾّشاء

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌضبِٓ 

 ػشش

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2

ػٍٝ اٌظفبد 

إٌٛػ١خ ٌٍؾَٛ 

اٌطبصعخ ٚاٌّظٕؼخ 

. 

رذاٚي ٚرظ١ٕغ اٌٍؾَٛ 

 اٌؾّشاء

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .24

 ٕٙغٟ )اٌظٕبػبد اٌغزائ١خ اٌغضء االٚي ٚاٌضبٟٔ(اٌىزبة اٌّ ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 رظ١ٕغ اغز٠خ _ اٌغضء االٚي ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 رظ١ٕغ اغز٠خ _ اٌغضء اٌضبٟٔ

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 J .food technology_ 2_ و١ّ١بء االغز٠خ  1
3_ J .food Science 4 اؽ١بء األغز٠خ اٌّغٙش٠خ _ 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
www.codexalimentarius.com 

www.fao.org.com 
  

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .25

 اػبفخ ِؼٍِٛبد ؽذ٠ضخ اٌٝ اٌّمشس ٚرؾذ٠ش اٌمذ٠ُ ِٕٙب . 

 اعزؼّبي اٌذاربشٛ فٟ ػشع اٌّؾبػشاد .
 

 نًىرج وصف انًقشس

 وصف انًقشس

 عبِؼخ رىش٠ذ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .33

اٌزبعغ 

 ػشش

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2

ػٍٝ ؽشق ؽٟٙ 

ٚؽفع اٌٍؾَٛ 

ٚطٕبػخ ثؼغ 

 ِٕزغبد اٌٍؾَٛ .

ٚي ٚرظ١ٕغ اٌٍؾَٛ رذا

 اٌؾّشاء

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

رزؼشف اٌطبٌجبد  عبػخ2 اٌؼششْٚ

ػٍٝ رمغ١ُ االعّبن 

ٚطٛس رغ٠ٛمٙب 

ٚرشو١ت عغّٙب 

ٚاٌزشو١ت اٌى١ّ١بئٟ 

 ٌألعّبن . 

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ رذاٚي ٚرظ١ٕغ االعّبن

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

صوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة الق

 ؛البرنامج.

http://www.codexalimentarius.com/
http://www.codexalimentarius.com/
http://www.fao.org.com/
http://www.fao.org.com/
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 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد / لغُ االلزظبد إٌّضٌٟ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .34

 اعظ اٌزغز٠خ اعُ / سِض اٌّمشس .35

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .36

 ِمشس عٕٛٞ  اٌفظً / اٌغٕخ .37

 عبػٗ ٔظشٞ  60 د اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ(ػذ .38

 1/3/2017 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .39

 أ٘ذاف اٌّمشس .40

 _ اٌزؼشف ػٍٝ اٌغزاء ِٚىٛٔبرٗ ِٓ اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ اٌّّٙخ ٌٍغغُ .1

 _اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌزغز٠خ اٌظؾ١خ ٌٍغغُ .2

 _اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌغزاء ٚاٌزغز٠خ اٌغ١ذح 3

 ُ وً ِىْٛ ِٓ ِىٛٔبد اٌغزائ١خ اٌّّٙخ  ِٚؼشفخ اٌغٛأت اال٠غبث١خ ٚاٌغٍج١خ ٌٍزغز٠خ ._دساعخ ٚف4ٙ

 _ ِؼشفخ االِشاع إٌبعّخ ػٓ اٌزغز٠خ اٌغ١ئخ ػٕذ رٕبٚي اٌغزاء اٌغ١ش طؾٟ .5

 ِخشعبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .26

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ
 . _ِؼشفخ ٚفُٙ اعظ اٌزغز٠خ اٌظؾ١خ1أ

اٌذْ٘ٛ, اٌؼٕبطش _ِؼشفخ ِىٛٔبد اٌغزاء اٌشئ١غ١خ ِٓ ػٕبطش )اٌجشٚر١ٕبد ,اٌىشث١٘ٛذساد ,2أ

 اٌّؼذ١ٔخ, اٌف١زب١ِٕبد (

_اٌزٛػ١خ ثأعظ اٌزغز٠خ فٟ ؽبٌخ اٌّشع وأِشاع اٌىجذ ٚاٌىٍٝ ٚاٌزٟ رؼبٌظ ثمٛائُ ِٕظّخ رزٕبعت 3أ

 ٚٔٛع اٌّشع .

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 رط٠ٛش ِٙبساد اٌطبٌجبد فٟ و١ف١خ اػذاد ٚرؾؼ١ش اٌٛعجبد اٌغزائ١خ اٌظؾ١خ . – 1ة

 

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 
 

 _ ؽش٠مخ اٌششػ1

 _ؽش٠مخ إٌّبلشخ2

 _ ؽش٠مخ اٌّؾبػشح ٚاٌزطج١ك3
 ؽشائك اٌزم١١ُ      
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 _ االِزؾبْ إٌظشٞ .

 _ رمبس٠ش ػ١ٍّخ

 

  األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 ِالؽظخ ٚادسان ٚرفى١ش -1ط

 _ االعزٕزبط ٚاٌزم2ُ١١ط

 _ اٌزٕف١ز ٚاٌزم3ُ١١ط

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 _ اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ1

 _ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزار2ٟ

  
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد 

 اٌزمبس٠ش

 
 ث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.ثمب .اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍك -د 

اػطبء ِٙبساد ٌٍطبٌجبد فٟ ِؼشفخ ا١ّ٘خ اٌغزاء ٚاٌزغز٠خ ٚو١ف١خ اػذاد غزاء طؾٟ ِزٛاصْ ألفشاد  -1د

 االعشح ٚفك االعظ اٌؼ١ٍّخ اٌظؾ١ؾخ .

_اػطبء ِٙبساد ٌٍطبٌجبد فٟ ِؼشفخ ا١ّ٘خ اٌغزاء ٌإلٔغبْ  ؽغت ِشاعً إٌّٛ اٌّخزٍفخ ِٚٓ صُ 2د

 بد غزائ١خ رزالئُ ِغ وً ِشؽٍخ ػّش٠خ .اػذاد ٚعج
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 ث١ٕخ اٌّمشس .27

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

ِفب١ُ٘ اعبع١خ ػٓ  رزؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ عبػخ 2 االٚي

 اٌغزاء
 االِزؾبْ  اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌخ١ٍخ ٚدٚس٘ب فٟ  ٝػٍ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2 اٌضبٟٔ

 اٌزغز٠خ
 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2 اٌضبٌش

)اٌّغز٠بد( 

 :اٌىشث١٘ٛذساد

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

أٛاع اٌىشث١٘ٛذساد  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ 2 اٌشاثغ

ٚرمغ١ّٙب ,٘ؼُ 

 اٌىشث١٘ٛذساد

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌغىش٠بد اٌجغ١طخ   ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2 اٌخبِظ

 ٚأٛاػٙب 
 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌغىش٠بد اٌّزؼذدح  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2 اٌغبدط

 ٚأٛاػٙب 
 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌجشٚر١ٕبد , ٘ؼُ  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2 اٌغبثغ

 اٌجشٚر١ٕبد
 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ اٌٍج١ذاد ,٘ؼُ اٌٍج١ذاد ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2 ٌضبِٓا

اٌطبلخ ,اٌّبء , ا١ّ٘خ  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2 اٌزبعغ

اٌّبء ٚاٌٛظبئف اٌؾ٠ٛ١خ 

 ٚاٌفغ١ٌٛٛع١خ ٌٍّبء 

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌٙؼُ ٚاالِزظبص ,  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2 اٌؼبشش

اعبع١خ ػٓ  ِفب١ُ٘

 اٌٙؼُ ٚاالِزظبص

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌؾبدٞ 

 ػشش

اِزظبص  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2

 اٌىشث١٘ٛذساد

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌضبٟٔ 

 ػشش

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ اِزظبص اٌجشٚر١ٕبد ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2

اٌضبٌش 

 ػشش

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ ٌذْ٘ٛاِزظبص ا ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2

اٌشاثغ 

 ػشش

اٌزّض١ً اٌغزائٟ  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2

)ػ١ٍّبد اٌجٕبء ػ١ٍّبد 

اٌٙذَ ( رّض١ً 

 اٌىشث١٘ٛذساد

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌخبِظ 

 ػشش

رّض١ً اٌٍج١ذاد ,رّض١ً  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2

 اٌجشٚر١ٕبد

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

دط اٌغب

 ػشش

  ػطٍخ ٔظف اٌغٕخ ػطٍخ ٔظف اٌغٕخ ػطٍخ ٔظف اٌغٕخ عبػخ2

اٌغبثغ 

 ػشش

االؽز١بعبد اٌغزائ١خ ِٓ  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2

 اٌؼٕبطش اٌغزائ١خ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ
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 ج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌ .28

 وزبة اعبع١بد اٌزغز٠خ أ.َ . د ػجذ هللا رْٔٛ  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 2011رغز٠خ أغبْ االعزبر اٌذوزٛسح ِٕٝ اؽّذ طبدق  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 2000د .ِظطفٝ ػجذ اٌشؽّٓ عٕخ / غزاء ٚاٌزغز٠خاٌ

اٌضبِٓ 

 ػشش

اٌف١زب١ِٕبد , ا١ّ٘خ  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2

اٌف١زب١ِٕبد , رٛص٠غ 

 ٠خاٌف١زب١ِٕبد فٟ االغز

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌزبعغ 

 ػشش

اٌف١زب١ِٕبد اٌزائجخ فٟ  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2

 اٌذْ٘ٛ , اِزظبطٙب

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌف١زب١ِٕبد اٌزائجخ فٟ  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2 اٌؼششْٚ

 اٌّبء , اِزظبطٙب

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌؾبدٞ 

 ٚاٌؼششْٚ

رىٍّخ اٌف١زب١ِٕبد اٌزائجخ  ػٍٝ خف اٌطبٌجزؼشر عبػٗ 2

 فٟ اٌّبء 

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌضبٟٔ 

 ٚاٌؼششْٚ

اٌؼٕبطش اٌّؼذ١ٔخ ,  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2

ا١ّ٘خ اٌؼٕبطش اٌّؼذ١ٔخ 

, اٌؼٕبطش اٌّؼذ١ٔخ 

 اٌىجشٜ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌضبٌش 

 ٚاٌؼششْٚ

ش اٌّؼذ١ٔخ اٌؼٕبط رزؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ عبػخ2

اٌىجشٜ ٚاٌؼٕبطش 

 اٌّؼذ١ٔخ اٌظغشٜ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌشاثغ 

 ٚاٌؼششْٚ

االؽز١بعبد ٚاٌّمشساد  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػ2ٗ

 اٌغزائ١خ 

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌخبِظ 

 ٚاٌؼششْٚ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ اٌّغب١ِغ اٌغزائ١خ رزؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ عبػخ2

 اٌغبدط

 ٚاٌؼششْٚ

االِشاع ٚاٌّشبوً  ػٍٝخ زؼشف اٌطبٌجر عبػ2ٗ

 اٌزغز٠ٚخ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌغبثغ 

 ٚاٌؼششْٚ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ رغز٠خ اٌفئبد اٌؾغبعخ ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2

اٌضبِٓ 

 ٚاٌؼششْٚ

رأص١ش اٌؼ١ٍّبد  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2

اٌزظ١ٕؼ١خ فٟ اٌؼٕبطش 

 خاٌغزائ١

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

اٌزبعغ 

 ٚاٌؼششْٚ

رمذ٠ش اٌؾبٌخ اٌغزائ١خ  ػٍٝ خزؼشف اٌطبٌجر عبػخ2

 ٌٍفشد ٚاٌّغزّغ

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ

رىٍّخ اٌّٛػٛع اٌغبثك  رزؼشف اٌطبٌجخ ػٍٝ عبػخ2 اٌضالصْٛ

ِغ اِزؾبٔبد اٌفظً 

اٌذساعٟ اٌضبٟٔ 

 ٚاٌذسعبد

 االِزؾبْ اٌّؾبػشح ٚاٌششػ
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ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
www.Tolymat.com ://http  

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .29

 اػبفخ ِؼٍِٛبد ؽذ٠ضخ اٌٝ اٌّمشس ٚرؾذ٠ش اٌمذ٠ُ ِٕٙب . 

 ٟ ػشع اٌّؾبػشاداعزؼّبي اٌذارب شٛ ف
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  -----    مبادئ االحصاءاسم ادلقرر و رقمو:   - 1

 2ساعات   عدد الوحدات :  1ادلعتمدة:            الساعات - 2

 الربنامج اليت يتم تقدمي ادلقرر ضمنها: برنامج مبادئ االحصاء – 3

 م.م اريج علي حسين الرشيداسم عضو ىيئة التدريس ادلسئول عن تدريس ادلقرر:   – 4

 2118-2117ادلستوى والسنة اليت سيتم تقدمي ىذه ادلقرر فيو: ادلستوى االول   – 5

 ادلتطلبات ادلسبقة ذلذه ادلقرر)إن وجدت( :  ال يوجد – 6

 :  مات أساسيةمعلو تحديد المقرر وال)أ( 

http://www.tolymat.com/
http://www.tolymat.com/
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 ادلتطلبات ادلصاحبة ذلذه ادلقرر)إن وجدت(:  ال يوجد – 7

  كلية التربية للبناتمكان تدريس ادلقرر إن دل يكن يف ادلقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية :   – 8

 لغة تدريس ادلقر :   اللغة العربية واإلجنليزية  – 9

 

  

 

 

 

بادلفاىيم األساسية يف علم اإلحصاءت واألدوات واألساليب الرئيسة ادلستخدمة يف اإلحصاء الوصفي  ةيهدف ىذا ادلقرر إذل إدلام الطالب
وادلتمثلة يف أساليب مجع وتنظيم البيانات وعرضها يف جداول ورسوم بيانية وأشكال ىندسية ت وإجراء احلسابات الالزمة للوصول إذل 

اييس ادلختلفة اليت تربز اخلصائص األساسية للظاىرةت مثل مقاييس النزعة ادلركزية ت وكذلك مقاييس التشت  ت وغريمها من ادلقاييس ادلق
 وااللتواء والتفرطح وحتليل االرتباط .

   

 

 

 

 

 االحصائية ادلتعلقة بتوصيف البيانات .أن تستوعب الطالبة ادلفاىيم و ادلصطلحات االساسية يف علم االحصاء وأىم العمليات و االجراءات  -1

 أن تكون قادرة على وصف البيانات باستخدام ادلعايري االحصائية مع ادراك مدلوالهتا . -2

 أن تتعرف على العالقات بني الظواىر من خالل بياناهتا . -3

 لوصفي .أن تكزن قادرة على فهم أساسيات نظرية االحتماالت و كيف يتم العبور من خالذلا من االحصاء ا -4

 

 )ثانيا( معلومات مهنية

 العامة مقررأهداف ال -1

 ًعشفت و انفهى:ان - أ

 

مخرجات التعلم المرجوة      -2

 العامة
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 االشراف و ادلسامهة يف تصميم االستمارة االحصائية دلختلف النشاطات . -1

 االشراف و ادلسامهة يف عملية مجع و عرض البيانات ذات العالقة بالنشاطات ادلختلفة كادلسوحات االحصائية ادليدانيو . -2

 ية .أن يقارن بني ادوات مجع البيانات يف البحوث النفسية و النربويو والعمل -3

 أن حيلل ىذه البيانات أحصائيا . -4

 

 

 معاجلو و حتليل مجيع أنواع البيانات احصائيا و ذلك من خالل احلاسوب و استخراج ادلؤشرات االحصائيو و تفسريىا . -1

 أعداد التقارير و الدراسات االحصائيو ادلتعلقو مبختلف النشاطات . -2

 اد ادلنزرل .ان يطبق ادلنهج االحصائي يف دراسات و حبوث االقتص -3

 أن مييز بني أنواع البيانات االحصائيو و التحليل االحصائي ادلناسب لتعميم النتائج . -4

أن يطبق ادلعاجلات االحصائيو يف الدراسات و البحوث باختيار االساليب االحصائيو ادلطلوبو من خالل البيانات ادلعطاه مبا يف ذلك  -5
 . Spss–استخدام احلزم االحصائيو 

 هج االحصائي يف دراسات و حبوث االقتصاد ادلنزرليطبق ادلن -6

 أن يناقش قضايا منهجيو ذات صلو بتصميم البحوث و بناء االدوات و حتليل البيانات . -7

 

 

 

 وشمولها بحثها المطلوب المواضيع – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع

 ساعات 3 3 مقدمة عامة وادلفاىيم األساسية يف علم اإلحصاء

 انًهاساث انزهنُت:-ب

 

 انًهاساث انًهنُت و انعًهُت: -ج

 :وصف انًقشس -ج
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 ساعة 1  االختبار االول للفصل االول

 ساعات 3 3 أساليب تنظيم ) تبويب( وعرض البيانات

 ساعة 1  االختبار الثاين للفصل االول

 ساعات 2 2 مقاييس النزعة ادلركزية )ادلتوسطات(

 ساعات 2 2  مقاييس التشت

 ساعة 1  االختبار االول للفصل الثاين

 ساعة 2 2 االلتواء والتفرطح

 ساعة 2 2 حتليل االرتباط ) االرتباط اخلطي وشكل االنتشار(

 ساعة 1  االختبارالثاين للفصل الثاين 

 (:الدراسي الفصل في االتصال ساعات مجموع)المقرر مكونات -2

الدروس  المحاضرة
 الخاصة

العملي / التدريب 
 التعاوني 

 أخرى

 مارينمتارين ودراسة حاالت تطبيقية أثناء زلاضرات الت  - 

 التعلم مجاالت أو نطاقات في التعلم نتائج تطوير -3

(i)  :إدلام الطالبة بادلفاىيم األساسية يف علم اإلحصاءت واألدوات واألساليب  وصف ادلعرفة اليت سيتم اكتساهبا يف ادلقرر
 الرئيسة ادلستخدمة يف اإلحصاء الوصفي.

(ii)  ير تلك ادلعرفةاسنراتيجيات التعليم )التدريس( ادلطلوب استخدامها لتطو  : 

  زلاضرات. - 

 واجبات. -

 مناقشات. -

(iiiطرق تقييم ادلعرفة ادلكتسبة )  

 وادلالحظة -والتطبيقي -والتحريري –ادلستوى الشفوي 
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 تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي   - 4

رقم 
 التقييم 

مثال: اختبار قصير، أو مشروع جماعي، طبيعة مهمة التقييم  )
 أو اختبار فصلي... الخ

نسبة الدرجة إلى درجة   األسبوع المستحق
 التقييم النهائي

 11 الرابع ( الفصل االول1اختبار دوري ) 1

 11 الثامن ولالفصل اال (2اختبار دوري ) 2

 11 الثاين عشر الثاين( الفصل 1اختبار دوري ) 3

 11 السادس العاشر الفصل الثاين  (2اختبار دوري ) 4

 11  تكليفات وحضور ومشاركة 5

 51  اختبار النهائي 6

 البات  الدعم المقدم للط -5

لك ) اإلجراءات أو النرتيبات ادلعمول هبا لضمان تواجد أعضاء ىيئة التدريس من أجل تقدمي ادلشورة واإلرشاد األكادميي للطالبة احملتاجة لذ
 -.  ساعات مكتبية كل أسبوع - الذي يتواجد فيو أعضاء ىيئة التدريس يف األسبوع(: -الساعات ادلكتبية –ار الوق  مع حتديد مقد

 فتح مرافق الكلية كادلكتبة واحلاسب اآلرل.

 مصادر التعلم  - 6   

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة ادلطلوبة:   – 1

 ا ىرمز . وزارة التعليم العارل والبحث العلمي / جامعة بغداد.االحصاء الدكتور زلمود حسن ادلشهداين ت امري حن   -

 م.  2113ىـ/ 1424الطبعة الثانية -اإلحصاء يف العلوم اإلدارية   أ.د/ عمر زلمد احلالق و د/أمحد صاحل السادل  -

 .ىـ1425مقدمة يف التحليل اإلحصائي د. علي بن زلمد اجلمعو  -  

 .. اخل(:ت ) الدوريات العلميةت التقارير. الكتب وادلراجع ادلوصى هبا  – 2 

 قائمة الكتب ادلوجودة على ادلوقع االلكنروين.  -

 زلاضرات يف مبادئ االحصاء ادلوجودة يف اليوتيوب للدكتور سعيد سيف الدين -
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 وصف انبشنايح األكادًٍَ 

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص الم

 

 عبِؼخ رىش٠ذ  /و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .15

 اٌى١ّ١بء /و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .16

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .17

 إٌّٟٙ 
 اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ

 ثىبٌٛس٠ٛط و١ّ١بء اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .18

  : إٌظبَ اٌذساعٟ .19
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 عٕٛٞ/ِمشساد

 ال٠ٛعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .20

اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ  .21

 األخشٜ 
 اٌّشب٘ذح ٚاٌزطج١ك ٚإٌشبؽبد اٌجؾض١خ 

 3/9/2016 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .22

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .23

 .ِؼشفخ ٚفُٙ ِؼٕٝ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ1

 طبٌت ِٓ رؾ١ًٍ ٚفُٙ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ.اوزغبة ِٙبساد ٌٍطبٌت رّىٓ ا2ٌ

 .فُٙ اٌّغبساد اٌؾ٠ٛ١خ اٌخبطخ ثغغُ اٌىبئٓ اٌؾ3ٟ 

 .وغت ِٙبساد ٚرط٠ٛش اٌزاد ٌذٜ اٌطبٌت ٚإٌّبفغخ ِغ االخش4ٓ٠

 

 

 

 

 
 

 اٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .24
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  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - ة
        ي ػٍٝ اوضش لذس ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌؼ١ٍّخرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾظٛ-1أ

 اٌؾظٛي ػٍٝ فُٙ أخالل١بد إٌّٙخرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ -2أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ فُٙ اٌّؼبسف فٟ اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ  -3أ
 رّى١ٓ اٌطبٌت ػٓ و١ف١خ رؾ١ًٍ ِٚؼشفخ اٌمٛاػذ األعبع١خ ٌٍى١ّ١بء اٌؾ١بر١خ-4أ
  -5أ
 -6أ

 جشٔبِظ ٌخبطخ ثبٌا ١خٙبساراٌّ األ٘ذاف –ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌت اٌؾً ثّشىالد ٌٍزؾ١ًٍ فٟ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ – 1ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ؽً اٌّشىالد اٌّشػ١خ اٌّشرجطخ ثّزغ١شاد اٌى١ّ١بئ١خ فٟ عغُ اٌىبئٓ اٌؾٟ  – 2ة 

       رّى١ٓ اٌطبٌت و١ف١خ ؽً ِشىٍخ اٌؾبٌخ اٌّشػ١خ ٚاٌّؼبٌغخ ٌٍؾبٌخ  – 3ة 

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 رض٠ٚذ اٌطبٌت ثبألعبع١بد ٚاٌّٛاػ١غ األػبف١خ -
 ا ٌّذسٚعخ ٔظش٠ب ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ  رطج١ك اٌّٛاػ١غ -
 

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ٚشٙش٠خ  -
 اِزؾبٔبد ٔٙبئ١خ – -
 دسعبد ِٕبفغخ ٌٍّشبسوخ ا١ِٛ١ٌخ   -
 دسعبد اٌؾؼٛس ٚاألٔزظبَ ٌٍّؾبػشاد – -

 
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . أل٘ذافا -ط

 سثؾ اٌّزغ١شاد ػٍٝ ِغزٜٛ و١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ يِٓ خال -1ط         

 رّىٓ اٌطبٌت اٌٝ سثؾ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌّزغ١شاد ٚاألِشاع إٌبرغخػٕٙب -2ط

 ِٙبساد ػ١ٍّخ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزٛطً اٌٝ ِؼشفخ دل١مخ ٌمٛاػذ رؾ١ًٍ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ-3ط

 -4ط   
 ك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽشائ    

 اٌّزؼٍمخ ثّخشعبد اٌزؼ١ٍُ اٌغبثمخ  عبع١بد ٚاٌّٛاػ١غ األػبف١خثبألرض٠ٚذ اٌطبٌت  -
 فٟ وبفخ ِغز٠ٛبد اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خٔظش٠ب ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ  ا ٌّذسٚعخ  رطج١ك اٌّٛاػ١غ -
-  
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ثبعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ٚشٙش٠خ -
 ٔٙبئ١خ اِزؾبٔبد  -
 العئٍخ إٌّبفغخ ٌٍّٛاػ١غدسعبد ِٕبفغخ ٌٍّشبسوخ ا١ِٛ١ٌخ  -
 دسعبد اٌؾؼٛس ٚاألٔزظبَ ٌٍّؾبػشاد –  -
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 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

ٌُٙ ٌألعزفبدحِٕٙب فٟ و١ف١خ رؾ١ًٍ ٚفُٙ اٌى١ّ١بء  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ عؼً ِبدح اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ لبػذح-1د

 اٌؾ٠ٛ١خ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اعز١بص ِٓ خالي ِمبثالد اٌؼًّ ِٚٓ خالي ثٕبء شخظ١خ ل٠ٛخ ٌٙٓ -2د

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رط٠ٛش رارٟ ِغزّش ٌّب ثؼذ اٌزخشط -3د

 ِٙبساد اٌؼًّ اٌغّبػٟ-4د   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 رذس٠غ١خ ِغ اٌزٕغ١ك ِغ ػّذاء و١ٍبد اٌزشث١خ فٟ اٌؼشاق ٠جٍغ ا١ٌٕب ثىزبة ِٓ اٌٛصاسح ٚػغ ِٕب٘ظ -
 اسعبي اٌطبٌت ٌٍزذس٠ت ِٓ خالي ِذح اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ فٟ اٌّذاسط  اٌضب٠ٛٔخ  -
 رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ خجشاد رؾبوٟ اٌٛالغ  -

 

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ          

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ث١ز١خ ؽٍٙب رار١ب -
 رزؼٍك ثبٌّبدح اٌذاسع١خدسعبد ِشبسوخ العئٍخ ِٕبفغخ  -
 دسعبد ِؾذدح ٌٍؾؼٛس ٚاألٔزظبَ  -

 
 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .25

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      

 --------     2 اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ   اٌضبٌضخ

     

     

     

     

 اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .26
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مشاريع  إلكمال)األننرني  (ومساعدهتن وشبكة ادلعلومات  للمكتبة نعلى البحث من خالل استخدامه اتدارت الطالبق تنمية
 طخرجهن وحثهن على األطالع على ادلصادر ادلتنوعة واجملالت العلمية اليت تصب يف اختصاصهن 

 
 
 
 
 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  )ٚػغي ِؼ١بس اٌمجٛ .27

 مركزي حسب متطلبات وزارة التعليم العارل  -
 
 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .28

 ادلكتبة ادلركزية يف اجلامعة ومكتبة الكلية  -

 شبكة ادلعلومات الدولية )األننرني  ( -

 ة من الوزارة ادلنهج ادلقرر للدراسة وحسب ادلفردات ادلقر  -

 على مصادر مساعدة  االطالع -


