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I. :(    حاصثاخ)      انمعهىماخ انعامح عه انمضاق 

  حاصثاخ :انمضاقاصم   .1

  MAB03M0318: رمز انمضاق ورلمه  .2

 اإلجمانٍ ذذرَة عمهٍ صمىار محاضرج 2  انضاعاخ انمعرمذج:  .3

 ساعاخ2    ساعاخ2

 حنثانثاانًزحهح  ضادسان انمضرىي وانفصم انذراصٍ:  .4

انزَاضُح عهُه وكُفُح فرح تزَايح اكسم وكُفُح اخزاء انعًهُاخ ذعهُى انطانة عهً  انمرطهثاخ انضاتمح نهمضاق  .5

 االَرزَد.

  ترحضُز انىاخة +انرطثُك انعًهٍ عهً انحاسثحَكىَىٌ يطانثٍُ  انمرطهثاخ انمصاحثح نهمضاق  .6

 lcdثح+شاشح سواسرخذاو انحا انًحاضزج انثروامج/انثرامج انرٍ َرم فُها ذذرَش انمضاق  .7

 عزتٍ نغح ذذرَش انمضاق  .8

 انزَاضُاخلسى يخرثز /  مكان ذذرَش انمضاق  .9

 و.و. ذغزَذ خضُز هذال اصم معذ مىاصفاخ انمضاق  .11

  جهح وذارَخ انمصادلح عهً مىاصفاخ انثروامج  .11

II. وصف انمضاق( :Course description) 
 .عهً تروامج اكضم  وكُف َمكه ادراج صف وعمىد وكُفُح اجراء انعمهُاخ انرَاضُح , وذعهُمهم عهً االورروُدذعرف انطانة 

III. ذعهم انمضاق مخرجاخ :(Course outcomes) 
 

 َهذف انًساق فٍ َهاَح انذرص يٍ اٌ:
 

 .فرح تزَايح اكسم , االَرزَُدَرعهى انطانة  -1

 .كُفُح انرعايم يع َىافذ انثزَايح وكُفُح ادراج صف وعًىدَرعهى انطانة  -2
 .عهً اخزاء انعًهُاخ انزَاضُح داخم انثزَايح , وكُفُح فرح االَرزَُدَرعهى انطانة  -3
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IV. كراتحمىاضُع انمضاق ومىاءمرها تمخرجاخ انرعهم 
 كراتح وحذاخ /مىاضُع محرىي انمضاق

 أوال:انجاوة انىظرٌ                                                        
 الساعات الفعلية عذد األصاتُع انمىاضُع انرفصُهُح انمضاقوحذاذ مخرجاخ انرعهم  انرلم

كُفُح اوشاء  تروامج اكضمذشغُم  1

اَمىوح 

مخرصرج 

 نهثروامج

كُفُح فرح 

انثروامج وانرعرف 

عهً واجهح 

 انرئُضُح

2 8 

عمهُاخ  كُفُح اوشاء جذول فٍ تروامج اكضم 2

انرحرَر فٍ 

 تروامج اكضم

اوامر انعرض , 

 االدراج , انرىضُك

2 8 

اوامر لائمح  لائمح انمهف 3

 انمهف

ااحفظ, حفظ 

تأصم, اغالق 

 ,جذَذ

2 8 

ممذمح فٍ  االذىروُد 4

          االورروُد

ذصفح انىَة, 

صحة انمصادر 

                وانثرامج وانصىر

2 8 

      
    إجمانٍ األصاتُع وانضاعاخ

 ثاوُا:انجاوة انعمهٍ:                                            

 ذكرة ذجارب )مىاضُع( انعمهٍ

 مخرجات التعلم انضاعاخ انفعهُح عذد األصاتُع انمخرثرَحانرجارب  انرلم

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

     

     

    إجمانٍ األصاتُع وانضاعاخ

V. :اصرراذُجُح انرذرَش 

 , انرطثُك انعمهٍ, انمىالشحانمحاضرج

 

 

VI. :مصادر انرعهم 
 )انًؤنف, انعاو, انعُىاٌ, يكاٌ انُشز وانُاشز(

 ) ال ذشَذ عٍ يزخعٍُ( : انرئُضح انمراجع .أ 
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1- . microsoft excel2010  ٍذأنُف محضه وجم انمانك 

 : انرصائم وانذورَاخانمراجع انمضاوذج .ب 
 

 انكرة وانمراجع االثرائُح )انذورَاخ انعهمُح,...انخ(: .ج 

 

 انمصادر اإلنكررووُح ومىالع اإلوررود...انخ .د 

 االوررود

VII. :صُاصح انمضاق وضىاتطه 

1.  
 :  صُاصح حضىر انفعانُاخ انرعهُمُح

2.  
 : َرى ذحذَذ انسُاسح انًرثعح فٍ حاالخ ذكزار ذأخز انطانة عٍ حضىر انفعانُاخ انرعهًُُحانحضىر انمرأخر

3.  
 ذحذَذ انسُاساخ انًرثعح فٍ حاالخ انغُاب عٍ االيرحاٌ و ذىصُف انسُاسح انًرثعح فٍ حاالخ ذأخز انطانة عٍ االيرحاٌ. :ضىاتط االمرحان

4.  
 اٌ وخذخ أو انًشارَع ويا َرزذة عهً ذأخُز أو عذو ذمذًَها فٍ يىاعُذها انىاخثاخذحذَذ انضىاتط انًرعهمح تًىاعُذ ذسهُى  :وانمشارَعانىاجثاخ

5.  
 تأٌ وسُهح غش. انىاخثاخ: انسُاسح انًرثعح فٍ حاالخ انغش فٍ االيرحاَاخ أو فٍ إَداس انغش

6.  
 : ذعزَف االَرحال وحاالذه واإلخزاءاخ انًرثعح فٍ حال حذوثه.االورحال

7.  
 : أٌ سُاساخ أخزي ذرعهك تخصىصُح انًساق, أو تحسة نىائح اندايعح.صُاصاخ أخري

 

 

 ختم وتوقيع رئيس القسم                                                                                                                                                                                                  


