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 وصف المقرر

 

 

 ثغذاد -هذ االداسح انزقٍُ يؼ انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

    رقُُبد اداسح انًىاد / انًشكض ؼهًٍ انقسى ان .2

 رطجُقبد انسبسىة اسى / سيض انًقشس .3

 + ػًهٍ ( اسجىػٍ ) َظشٌ أشكبل انسعىس انًزبزخ .4

 انسُىٌ  2117 -2116 انفصم / انسُخ .5

 د ػًهٍ (سبػب 6 سبػبد َظشٌ + 3)  سبػخ اسجىػُب ً 9 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

  2117 - 12 – 8 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًقشس .8

رضوَذ انطبنت ثبنًؼبسف وانًفبهُى انؼهًُخ فٍ يدبل انسبسىة ورقُُخ انًؼهىيبد انًشرجطخ 

 ثسُبره واززُبخبد يدزًؼه

 ة )انذاخهُخ وانخبسخُخ( ويهسقبره انًزُىػخىؼشَف انطبنت ثًكىَبد انسبسر
ة ى، وانزشكُض ػهً خصبئص انسبس االسزخذايبد فٍ شزً َىازٍ انسُبح حح يزؼذدإثشاص انسبست كأدا

 . ورقُُخ انًؼهىيبد يثم انسشػخ وانذقخ و انقذسح ػهً انزخضٍَ وغُشهب

ى وثشايح األنؼبة انشسثشَبيح انطجبػخ وة يثم ثشايح ىرذسَت انطبنت ػهً اسزخذاو رطجُقبد انسبس

 . بكبحانزؼهًُُخ وانزشفُهُخ وأنؼبة انًس

 
 

 

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.



 وغشائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى ًقشسيخشخبد ان .11

 األهذاف انًؼشفُخ   -أ

 رؼشف انطبنت يبهى انسبسىة -1أ

 فهى يدبل انسبسىة ورطجُقبره ػهً أَه يدبل يؼشفٍ وفكش ثششٌ إَسبٍَ دائى انًُى.  -2أ

 أدواد انطجبػخ واندذاول انًزؼذدحاكزسبة ثؼط انًهبساد انؼًهُخ يثم اسزخذاو انجشايح انًزُىػخ و  -3أ

 .رًُُخ انىػٍ نذي انطالة ثأهًُخ اسزخذاو انكًجُىرش فٍ خًُغ يدبالد انسُبح  -4أ

  -5أ

   -6أ

  ًقشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 فٍ دساسزه الخزصبصه ثشكم خُذ َسزخذو انجشايح انزطجُقُخ – 1ة

 س يخزهفخَهخص يسبظشاره اػزًبدا ً ػهً يصبد – 2ة

 يدبل انسبسىة وانجشايح انزطجُقُخ . زهفخ فٍَدًغ زبالد دساسُخ يخ – 3ة

     -4ة

 غشائق انزؼهُى وانزؼهى      

 انزكُخ انسجىسحاسزخذاو ,  data show اأسزخذاو ػبسض انجُبَبد 

 

 

 

 

 

 

 

 غشائق انزقُُى      

 

 االخزجبساد انزسشَشَخ وانزطجُق انؼًهٍ ػهً انسبسىة

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانقًُُخ  -ج

 ششذ االسزبر ثشكم خُذ نزشسُخ انًؼهىيبد رهُُب ً اٌ َصغٍ انطبنت انً  -1ج

زؼهق ثىخىة االػزًبد ػهً انزطجُق انؼًهٍ فٍ أكزسبة اٌ َؤَذ انطبنت سأٌ االسزبر فًُب َ -2ج

 انًؼهىيبد

 . ثئخزصبصهانؼالقخ اٌ َقذس انطبنت اهًُخ رؼهى انجشايح انسبسىثُخ انًخزهفخ راد  -3ج

 .انطبنت ثأهًُخ انهذوء فٍ انقبػخ انذساسُخ نزهقٍ واسزقجبل انًؼهىيبد ثكفبءح  اٌ َشؼش  -4ج

 غشائق انزؼهُى وانزؼهى     

 أسزخذاو انسبسىة وانسجىسح انزكُخ

 غشائق انزقُُى    

 خانؼًهُ و انزسشَشَخ  االخزجبساد



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انًُقانزأهُهُخ انًهبساد انؼبيخ و -د 

 ًزؼهقخ ثًدبل انسبسىة وانجشايح انزطجُقُخ .ان اٌ َدُت انطبنت ػهً االسئهخ -1د

 يدبل انسبسىة وانجشايح انزطجُقُخ  . اٌ َؼذ ثسىس يصغشح فٍ -2د

 نزطجُقُخ .بنت فٍ يىاظُغ رطىَش يدبل انسبسىة وانجشايح اَُبقش انط -3د

 زعًٍ يدبل انسبسىة وثشايده .ر نًجبدا انزٍوا َقبسٌ انطبنت ثٍُ األسبسُبد -4د



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انجُُخ انزسزُخ  -12

  ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1

  ـ انًشاخغ انشئُسُخ )انًصبدس(  2

 اـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبسَش ,.... ) 
 يدالد انسبسىة

ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ, يىاقغ االَزشَُذ 

.... 
 يىاقغ اندبيؼبد انؼشثُخ وانؼبنًُخ 

 خطخ رطىَش انًقشس انذساسٍ  .11

 2117-2116انخطخ انًقشسح نهؼبو انذساسٍ 



 
 
 
 

 ثُُخ انًقشس -11

 خشخبد انزؼهى انًطهىثخي انسبػبد األسجىع
اسى انىزذح / أو 

 انًىظىع
 غشَقخ انزقُُى غشَقخ انزؼهُى

 انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 1

األَزشَذ + انجشَذ 

األنكزشوٍَ + ػُبوٍَ 

انجشَذ االنكزشوٍَ + 

ثشَبيح يزصفر االَزشَذ 

 + دفزش انؼُبوٍَ

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ

 انُظشٌ + ػًهٍ ٌ + ػًهٍانُظش انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 2

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 3

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 4

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 5

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 6

انؼشوض انزقذًَُخ  فهى ثشكم خُذانطبنت َ 3 7

power point 
انؼشوض + خضٌ أَشبء 

انؼشوض + أسزذػبء 

+ أظبفخ  انؼشوض

 انًؤثشاد انسشكُخ

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 8

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 9

 طبنت َفهى ثشكم خُذان 3 11

+  Excelانزطجُق 

+   انصفسخ انشئُسُخ

أدساج + رخطُػ 

+ صُغ +  انصفسخ

 ثُبَبد + يشاخؼخ

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 11

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 12

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ ثشكم خُذ انطبنت َفهى 3 13

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 14

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 15

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 16

 + ػًهٍانُظشٌ  انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 17

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 18

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 19

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 21

+  Accessانزطجُق  انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 21

فئبد يُضاد انزطجُق + 

ل + انفىانت + اندذاو

+  قىانت اندذاول

ػًهُبد االسزُشاد 

 انًسفىظخ

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 22

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 23

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 24

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ فهى ثشكم خُذانطبنت َ 3 25

 انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 26

يشبسَغ زست 

 انزخصص

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 27

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 28

 انُظشٌ + ػًهٍ نُظشٌ + ػًهٍا انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 29

 انُظشٌ + ػًهٍ انُظشٌ + ػًهٍ انطبنت َفهى ثشكم خُذ 3 31



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


