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 وصف المقرر

 

 

 ؼٙذ االداسح اٌزمٕٟ ِ اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لسُ رم١ٕبد اداسح ِٛاد     / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمسُ اٌ .2

 اداسح اٌزس٠ٛك  اسُ / سِض اٌّمشس .3

 اسجٛػٟ )ٔظشٞ ٚ ػٍّٟ ( أشىبي اٌحضٛس اٌّزبحخ .4

 اٌسٕٛٞ 2116/2117 اٌفصً / اٌسٕخ .5

 سبػخ 12 )اٌىٍٟ(ػذد اٌسبػبد اٌذساس١خ  .6

 23/11/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 اف اٌّمشسأ٘ذ .8

اوسبة اٌطبٌت ِؼبسف ِٚٙبساد فٟ ِجبي االٔشطخ اٌزس٠ٛم١خ ٚرّى١ٕٗ ِٓ االٌّبَ ثبسس ِٚجبدئ ٚاسب١ٌت 

ٌذٜ رس٠ٛك إٌّزجبد ِٓ ح١ث رسؼ١ش٘ب ٚرٛص٠ؼٙب ٚاٌزش٠ٚج ػٕٙب ٚو١ف١خ رٕش١ظ اٌّج١ؼبد ٚاثبسح اٌذٚافغ 

  بثخ ػ١ٍٙب فٟ إٌّظّبد . اٌّسزٍٙه ٌغشض اٌششاء ٚاٌزؼشف ػٍٝ ِزطٍجبد االسزشار١ج١خ ٚاٌشل
 
 
 

 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشج .11

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 ٠ؼشف اٌطبٌت ِب١٘خ اٌزس٠ٛك  -1أ

 ٠فسش اٌطبٌت اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّض٠ج اٌزس٠ٛمٟ ٚاٌّض٠ج اٌزش٠ٚجٟ  -2أ

 ٠ٛم١خ ٠ؼًٍ اٌطبٌت االسجبة اٌّؤد٠خ اٌٝ فشً اٌؼ١ٍّخ اٌزس -3أ
 اٌخبصخ ثبٌّٕظّبد اٌّح١ٍخ ٚاالجٕج١خ٠مبسْ اٌطبٌت إٌشبطبد اٌزس٠ٛم١خ  -4أ
  -5أ
   -6أ

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ٠سزخذَ اٌطبٌت وً ِٓ / اٌحبسجخ ٚاٌزم١ٕبد ٚاالجٙضح االٌىزش١ٔٚخ  اٌّزٛفشح – 1ة

 ثبٌّبدح ٠ٍخص اٌطبٌت ِب رؼٍّٗ ِٓ رم١ٕبد ِٚؼبسف خبصخ   – 2ة

٠حبٚي اٌطبٌت جّغ ِب اِىٓ ِٓ ِؼٍِٛبد رخص اٌجبٔت اٌؼٍّٟ ٌٍّبدح ِٓ خالي ِب رٛفشٖ اٌج١ئخ  – 3ة

 اٌخبسج١خ ٌّحٛس اٌذساسخ .

  إٌّظّبد ٚاٌٛحذاد اٌزٟ رشىً ث١ئخ اٌذساسخ .ِٓ ٠جّغ اٌطبٌت ػ١ٕبد ّٚٔبرج ِزؼذدح    -4ة
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٛسبئً اٌزٟ رسزخذَ ِٓ اجً رس١ًٙ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ : ٕ٘بن ِجّٛػخ ِٓ اٌ

 اٌّحبٚسح اٌشف٠ٛخ  -1
 االسئٍخ ٚاالجٛثخ  -2
 اٌؼشض اٌزٍفض٠ٟٛٔ ) ثٛاسطخ اجٙضح اٌؼشض ( -3
 حٍمبد اٌؼًّ  -4

 طشائك اٌزم١١ُ      

 ٕ٘بن ِجّٛػخ ِٓ اٌطشق ٌزم١١ُ ِذٜ فبػ١ٍخ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٕٙب : 

 ١ِٛخ ) اٌىٛصاد (االِزحبٔبد إٌّٙج١خ ٚا١ٌ -1
 األ٘ذاف اٌٛجذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ج

 ر١ّٕخ اٌم١ُ ٚاٌسٍٛو١بد اٌصح١حخ ٌذٜ اٌطٍجخ  -1ج

 سفغ سٚح اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطٍجخ ٚاٌحث ػٍٝ اٌؼًّ اٌجّبػٟ  -2ج

ر١ٙئخ اٌطبٌت ٔفس١ب ٚػ١ٍّب ٌٍؼًّ فٟ اٌّجبالد اٌزٟ ٠سزط١غ اْ ٠طجك ٠ّٕٟٚ ِب رؼٍّٗ ِٓ ِؼبسف   -3ج

 ٌذساسخ .فزشح اخالي 

   -4ج
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ر١ّٕخ لذساد اٌطبٌت ػٍٝ ِٛاجٙخ ِشبوً اٌذساسخ   -1د

 ِشبوً اٌؼًّ ِسزمجال ر١ّٕخ لذساد اٌطبٌت ػٍٝ ِٛاجٙخ  -2د

 ر١ّٕخ ا١ٌّضاد اٌم١بد٠خ ٌذٜ اٌطبٌت ٌّب ٌٙب ِٓ دٚس فٟ ٔجبحٗ رٕظ١ّ١ب ِسزمجال  -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ِخشجبد اٌزؼٍُ  اٌسبػبد األسجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اسُ اٌٛحذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 امتحان تحريري محاضرات نظري ٠ٛكٔظشح ش١ٌّٛخ ٌٍزس اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  8 1

ِفَٙٛ اٌّض٠ج  اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  8 2

 اٌزس٠ٛمٟ

 امتحان تحريري محاضرات نظري

 امتحان تحريري محاضرات نظري اٌج١ئخ اٌزس٠ٛم١خ اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  8 3

 امتحان تحريري محاضرات نظري سٍٛن اٌّسزٍٙه اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  8 4

 رجضئخ اٌسٛق اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  8 5
  

 امتحان تحريري محاضرات نظري

 امتحان تحريري محاضرات نظري اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  6

 امتحان تحريري محاضرات نظري إٌّزج  اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  12 7

 امتحان تحريري محاضرات نظري  8

 امتحان تحريري محاضرات نظري فاٌزؼجئخ ٚاٌزغ١ٍ اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  12 9

 امتحان تحريري محاضرات نظري اٌزٛص٠غ اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  12 11

 امتحان تحريري محاضرات نظري اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  11

 امتحان تحريري محاضرات نظري رجبس اٌجٍّخ اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  12 12

 امتحان تحريري محاضرات نظري رجبس اٌّفشد اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  12 13

 امتحان تحريري محاضرات نظري اٌزٛص٠غ اٌّبدٞ اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  12 14

 امتحان تحريري محاضرات نظري اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  15

 امتحان تحريري محاضرات نظري االرصبالد اٌزس٠ٛم١خ اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  12 16

 امتحان تحريري محاضرات نظري االػالْ ذ اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ 12 17

 امتحان تحريري محاضرات نظري اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  18

 امتحان تحريري محاضرات نظري رٕش١ظ اٌّج١ؼبد  اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  12 19

 امتحان تحريري محاضرات نظري اٌج١غ اٌشخصٟ اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  12 21

 امتحان تحريري محاضرات نظري اٌزسؼ١ش ً ج١ذ اٌطبٌت ٠فُٙ ثشى 12 21

 امتحان تحريري محاضرات نظري اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  22

 امتحان تحريري محاضرات نظري رس٠ٛك اٌخذِبد اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  12 23

ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد  اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  12 24

 اٌزس٠ٛم١خ

 امتحان تحريري محاضرات نظري

 امتحان تحريري محاضرات نظري بٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ اٌط 25

 امتحان تحريري محاضرات نظري اسزشار١ج١خ اٌزس٠ٛك اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  12 26

اٌزس٠ٛك فٟ إٌّظّبد  اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  12 27

 غ١ش اٌشثح١خ

 امتحان تحريري محاضرات نظري

 امتحان تحريري حاضرات نظريم اٌزس٠ٛك اٌّجبشش اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  12 28

 امتحان تحريري محاضرات نظري اػزجبساد اٌزس٠ٛك اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ  12 29

 امتحان تحريري محاضرات نظري اٌزس٠ٛك االخضش اٌطبٌت ٠فُٙ ثشىً ج١ذ   31
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .12

 اداسح اٌزس٠ٛك ٌٍذوزٛس ثبِش اٌجىشٞ  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

اٌذ٠ٖٛ جٟ , اثٟ سؼ١ذ , اسٙبَ اٌذٌٚخ فٟ االٔشطخ اٌزس٠ٛم١خ ث١ٓ  )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاجغ اٌشئ١س١خ 2

اٌّشبسوخ ٚاٌزٕظ١ُ االداسٞ , اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌخبِس ٌى١ٍخ 

 .  1992االداسح ٚااللزصبد , جبِؼخ ثغذاد , 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاجغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب                

 ( خ , اٌزمبس٠ش ,.... اٌّجالد اٌؼ١ٍّ) 
 24ِجٍخ و١ٍخ االداسح ٚااللزصبد جبِؼخ ثغذاد اٌؼذد 

ة ـ اٌّشاجغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
https://www.markiteconomics.com/public 
http://hdl.handle.net/123456789/303  

 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساسٟ  .13

 ال رٛجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ   

 

 

 

 
 

https://www.markiteconomics.com/public
https://www.markiteconomics.com/public
http://hdl.handle.net/123456789/303

