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 ... وصف المساق الدراسي ...
 ........1029-1028العام الدراسي : ......  ...........                             صفوف االولىالمعلم القسم ..

I. :(    ط.خ. انشَاضُاخ نهًثرذئٍُ)      انًؼهىياخ انؼايح ػٍ انًساق 

  نهًثرذئٍُ ط.خ. انشَاضُاخ :اسى انًساق  .1

  TFCBO8MB313: وسلًهسيز انًساق   .2

 اإلجًانٍ ذذسَة ػًهٍ سًُاس يحاضشج 2  انساػاخ انًؼرًذج:  .3

 طاعاخ2    طاعاخ2

 حثالثالالوزحلح  انخايس انًسرىي وانفصم انذساسٍ:  .4

 االهداف, اًىاع االهدف,طزائك التدرَض واًىاعهتعلُن الطالة علً  انًرطهثاخ انساتمح نهًساق  .5

 َكىًىى هطالثُي تىاجة تُتٍ  نهًساقانًرطهثاخ انًصاحثح   .6

 الوحاضزج انثشَايج/انثشايج انرٍ َرى فُها ذذسَس انًساق  .7

 عزتٍ نغح ذذسَس انًساق  .8

 هعلن الصفىف االولًلظن  يكاٌ ذذسَس انًساق  .9

 م.م. تغزَد خضُز هذال اسى يؼذ يىاصفاخ انًساق  .11

  جهح وذاسَخ انًصادلح ػهً يىاصفاخ انثشَايج  .11

II.  انًساقوصف( :Course description) 
انرؼشف ػهً يفهىو طشائك ذذسَس انشَاضُاذىياهٍ اهى انطشائك انىاجة اسرخذايها ػُذ كم يشحهح ػًشَح , كًا َهذف انً كُفُح صُاغح 

لثم انًؼهى نحم  االهذاف انسهىكُح انرٍ ًَكٍ اٌ َسرخذيها اثُاء اػذاد انخطظ انرذسَسُح وياهٍ االسانُة انؼالجُح انىاجة اذخارها يٍ

 تؼض انًشكالخ انشَاضُح انرٍ ذىاجه انرهًُز.

III. يخشجاخ ذؼهى انًساق :(Course outcomes) 
 

 َهدف الوظاق فٍ ًهاَح الدرص هي اى:
 .انرؼشف ػهً يفهىو انشَاضُاخ -1
 َصُغ االهذاف انسهىكُح ػهً وفك يسرىَاخ تهىو انًؼشفُح. -2
 َرؼشف ػهً طشائك انرذسَس شائؼح االسرخذاو. -3
 َرؼشف ػهً طشائك انرذسَس انرٍ ذمىو ػهً انثحث فٍ انًؼشفح. -4
 ًَُز تٍُ اَىاع انرمىَى. -5
 َرؼشف ػهً اَىاع االنؼاب فٍ ذؼهُى انشَاضُاخ. -6
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IV. كراتحيىاضُغ انًساق ويىاءيرها تًخشجاخ انرؼهى 
 كراتح وحذاخ /يىاضُغ يحرىي انًساق

 أوال:انجاَة انُظشٌ                                                        
 الساعات الفعلية ػذد األساتُغ انًىاضُغ انرفصُهُح انًساقوحذاذ يخشجاخ انرؼهى  انشلى

اهذاف  االهذاف 1

ذذسَس 

انشَاضُاخ 

فٍ انًشحهح 

 االترذائُح

االهذاف 

انخاصح,اهًُرها,كُفُح 

 صُاغرها

2 8 

طشق  اسانُة ذذسَس انشَاضُاخ 2

 انرذسَس

طشَمح يحىسها 

انًؼهى,طشَمح يحىسها 

 انًرؼهى

2 8 

انرمىَى لثهٍ, ذمىَى  اَىاع انرمىَى انرمىَى 3

 ذكىٍَُ ,ذمىَى َهائٍ

2 8 

اَىاع   االخرثاساخ                             4

          االخرثاساخ

انركًُم,انصىاب 

وانخطأ,االخرُاس يٍ 

 يرؼذد,انًزاوجح

2 8 

      
    إجًانٍ األساتُغ وانساػاخ

 ثاَُا:انجاَة انؼًهٍ:                                            

 ذكرة ذجاسب )يىاضُغ( انؼًهٍ

 مخرجات التعلم انساػاخ انفؼهُح ػذد األساتُغ انرجاسب انًخرثشَح انشلى

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

     

     

    إجًانٍ األساتُغ وانساػاخ

V. :اسرشاذُجُح انرذسَس 

 انًحاضشج, انرؼهُى انرؼاوٍَ, انًُالشح

 

 

VI. :يصادس انرؼهى 
 )الوؤلف, العام, العٌىاى, هكاى الٌشز والٌاشز(

 ) ال تشَد عي هزجعُي( : انًشاجغ انشئُسح .أ 
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 يهاساخ انرذسَس -2    طشائك انرذسَس /احًذ ساليح . -1

 : انشسائم وانذوسَاخانًساَذج انًشاجغ .ب 
 

 انكرة وانًشاجغ االثشائُح )انذوسَاخ انؼهًُح,...انخ(: .ج 

 طشائك انرذسَس/احًذ ساليح

 انًصادس اإلنكرشوَُح ويىالغ اإلَرشَد...انخ .د 

 

VII. :سُاسح انًساق وضىاتطه 

1.  
 :  سُاسح حضىس انفؼانُاخ انرؼهًُُح

2.  
 الوتثعح فٍ حاالخ تكزار تأخز الطالة عي حضىر الفعالُاخ التعلُوُح: َتن تحدَد الظُاطح انحضىس انًرأخش

3.  
 تحدَد الظُاطاخ الوتثعح فٍ حاالخ الغُاب عي االهتحاى و تىصُف الظُاطح الوتثعح فٍ حاالخ تأخز الطالة عي االهتحاى. :ضىاتظ االيرحاٌ

4.  
 اى وجدخ أو الوشارَع وها َتزتة علً تأخُز أو عدم تمدَوها فٍ هىاعُدها الىاجثاختحدَد الضىاتظ الوتعلمح توىاعُد تظلُن  :وانًشاسَغانىاجثاخ

5.  
 تأٌ وطُلح غش. الىاجثاخ: الظُاطح الوتثعح فٍ حاالخ الغش فٍ االهتحاًاخ أو فٍ إًجاس انغش

6.  
 : تعزَف االًتحال وحاالته واإلجزاءاخ الوتثعح فٍ حال حدوثه.االَرحال

7.  
 تتعلك تخصىصُح الوظاق, أو تحظة لىائح الجاهعح.: أٌ طُاطاخ أخزي سُاساخ أخشي

 

 

 س القسمختم وتوقيع رئي                                                                                                                                                                                                  


