
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 انًؤسسخ انزعهًُُخ .1
 عبيعخ انكىفخ/كهُخ انزوثُخ

 / انًوكي انمسى انعهًٍ  .2
 لسى عهىو انؾبسىة   

 يُهظ انجؾش انعهًٍ  - اسى / هيي انًموه .3

 أشكبل انؾضىه انًزبؽخ .4
 انكزووٍَ  

 انفظم / انسُخ .5
2222-2221 

 انلهاسُخ )انكهٍ(علك انسبعبد  .6
 سبعخ 122

 ربهَـ إعلاك هنا انىطف  .7
15/6/2221 

 : أهلاف انًموه .8

 فهى /اسزُعبة /ثُبٌ ورىضُؼ نهًفوكاد انعبيخ انوئُسخ نًبكح يُهظ انجؾش انعهًٍ  

ريوَل انطهجخ ثبنًعهىيبد انالىيخ انًهًخ فٍ انًغبالد انعهًُخ وانزعهًُخ ورًُُخ للهاد انطالة عهً  -1

 انزؾهُهٍ وانزؾهُم االثلاعٍ انزفكُو

 رأهُم انطالة نًهبهاد ثؾضُخ رفٍ ثًبكح يُهظ انجؾش انعهًٍ و رسبعلهى عهً رعيَي انزفكُو انجؾضٍ .  -2

 

 

 

 

 

 

 

َىفو وطف انًموه هنا إَغبىاً يمزضُبً ألهى فظبئض انًموه ويقوعبد انزعهى انًزىلعخ يٍ انطبنت رؾمُمهب 

انًزبؽخ. والثل يٍ انوثظ ثُُهب وثٍُ وطف انزعهى يجوهُبً عًب إما كبٌ لل ؽمك االسزفبكح انمظىي يٍ فوص 

 ؛انجوَبيظ.

 وطوائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى بد انًموهيقوع .12
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  األهلاف انًعوفُخ  -أ

 انزعوف عهً يفهىو يُهظ انجؾش انعهًٍ واكزسبة انًعوفخ انعبيخ نكزبثخ ثؾش انزقوط -1أ

 االنًبو ثبنىسبئم انًزبؽخ وانًسزقليخ فٍ انجؾش انعهًٍ -2أ

 اصواء يعوفخ انطبنت ثبَىاع انًظبكه انًسزقليخ فٍ انجؾش انعهًٍ  -3أ

 -4أ

  -5أ

   -6أ

  انقبطخ ثبنًموه. ُخانًهبهاراألهلاف   -ة 

 اكزسبة انطبنت يهبهح اسزقلاو انًُبهظ انعهًُخ – 1ة

 يعوفخ انطبنت ثظُبغخ يشكهخ انجؾش وفوضُزه  – 2ة

 اكزسبة انطبنت يهبهح انزؾهُم واسزُزبط انُزبئظ  – 3ة

     -4ة

 طوائك انزعهُى وانزعهى      

يٍ اسبنُت انزعهُى طوػ االسئهخ انزٍ رزُؼ نهطبنت انُمبش وانزفبعم يع انًبكح انعهًُخ , فضال عٍ انطوَمخ 

 انسًعُخ انزٍ رسزقلو فٍ انزعهُى االنكزووٍَ . 

 

 

 

 طوائك انزمُُى      

 

 انًشبهكخ انُىيُخ  -1

 االفزجبهاد انشهوَخ -2

 االفزجبهاد انُهبئُخ  -3

 

 األهلاف انىعلاَُخ وانمًُُخ  -ط

 االرغبهبد -1ط

 انمُى -2ط

 انًُىل -3ط

   االهزًبيبد واوعه انزملَو -4ط

  

 طوائك انزعهُى وانزعهى     

رىفُو انًُبؿ انزعهًٍ انًالئى نًسبعلح انطبنت عهً ارمبٌ اكضو يٍ طوَمخ نهزعهُى كبنزعهُى انزعبوٍَ واالثزكبهٌ 

 واالسزكشبفٍ

 

 طوائك انزمُُى    
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 انجُُخ انزؾزُخ  .12

 انجؾش انعهًٍ يفهىيه اكواره واسبنُجه  ـ انكزت انًموهح انًطهىثخ 1

  )انًظبكه(  ـ انًواعع انوئُسُخ 2

               ـ انكزت وانًواعع انزٍ َىطً ثهب  ا

 ( انًغالد انعهًُخ , انزمبهَو ,.... ) 

انًغالد انعهًُخ نهجؾىس انوطُُه انًُشىهح عهً شجكبد 

 انزىاطم

ة ـ انًواعع االنكزووَُخ, يىالع االَزوَُذ 

.... 

 

 

 فطخ رطىَو انًموه انلهاسٍ  .13

 انًُمىنخ ) انًهبهاد األفوي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىه انشقظٍ (.انزأهُهُخ انعبيخ و انًهبهاد -ك 

 .   انزسبيؼ واالؽزواورًُُخ يهبهاد انطهجخ يع انزبكُل عهً  -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك

 ثُُخ انًموه .11

يقوعبد انزعهى  انسبعبد األسجىع

 انًطهىثخ

اسى انىؽلح / أو 

 انًىضىع

 طوَمخ انزمُُى طوَمخ انزعهُى

نًبما َلهً َلهً  سبعزبٌ  اسجىعُب 

 يُهظ انجؾش انعهًٍ 

   

    انعهى واهلافه   

طوق انؾظىل عهً   

 انًعوفخ 

   

    يواؽم انفكو االَسبٍَ   

    رعوَف انجؾش انعهًٍ   

    يُبكٍَ انجؾش انعهًٍ   

يشكهخ انجؾش   

وفوضُزه واكواد 

انجؾش انعهًٍ 

 وانًُبهظ انًسزقليخ 
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ثعض رزضًٍ فطخ رطىَو انًموه يىاكجخ انزطىهاد انزكُىنىعُخ انؾبطهخ فٍ انؾُبح يٍ فالل اضبفخ   

انًُبهظ انؾلَضخ وكننك وكننك اضبفخ يشبهَع ثؾضُخ نهطهجخ ثظُغخ انعًم انغًبعٍ )انكووثبد( رزُبست 

 يع رطىه انؾُبح انعهًُخ واالسزوارُغُخ وؽست

 

 

 

 

 


