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وصف انثرَايج األكادًٍَ  

وقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المت
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

 هح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟٚىا اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 عبِؼخ ووثالء/و١ٍخ اٌطت اٌج١طوٞ اٌّووي /  ػٍّٟاٌمَُ اي .2

 اٚ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .3

  إٌّٟٙ
 و١ٍخ اٌطت اٌج١طوٞ

 ٚعواؽخ ث١طو٠خثىبٌٛه٠ًٛ ؽت  اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .4

 :إٌظبَ اٌلهاٍٟ  .5

 افوٜ /ِموهاد/ٍٕٛٞ
 .ِموهاد/ ٍٕٛٞ 

 اٌلهاٍخ إٌظو٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .6

 اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ  .7
ِغيهح ٚاٌَّزشفٝ ٚاي اٌّقزجواد ٚاٌؾمً اٌؾ١ٛأٟ ٚاٌّىزجخ ٚاالٔزو١ٔذ

 اٌج١طوٞ ٚاٌّشبه٠غ اٌج١طو٠خ

 15/5/2016 ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .8

 :أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .9

قميمية ودولية  -1  معرفة وفهم الطب البيطري وما يتعمق به من معايير محمية وا 

 

 في الحيوانات وعالجها عممية تمكن من تشخيص األمراض البيطرية والتعامل مع مختمف الحاالت المرضيةمهارات  -2

 

مهارات تفكير وتحميل تمكن من حل المشكالت المستجدة في مجال الثروة الحيوانية واألمراض المشتركة والعموم األساسية  -3
 وطبقًا لممعايير المحمية واإلقميمية والدولية 

 

 ملمهارات االستخدام والتطوير الذاتي تمكن من المنافسة مع اآلخرين في سوق الع-4
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 اٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ثؤبِظِقوعبد اي  .10

   ٞحٌّؼوفال٘لاف اا-أ     

    يتمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمالطار الفكري والمهاري لعموم الطب البيطر  -1/أ    

الطب البيطري  تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم الخالقيات مهنة -2/أ    

 ةالبيطريواالنسجة واالجنة تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمتشريح  -3/أ      

 تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لالمراض المشتركة بين االنسان والحيوان:  4/أ

 طريتمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمتوليد والخصوبة البي:  5/أ

 تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمعموم االساسية البيطرية :  6/أ

 تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لمطب الباطني:  7/أ

 تمكين الطمبة من الحصول عمى المعرفة والفهم لالحياء المجهرية :  8/أ

  ثؤبِظاٌقبطخ ثبي ٠خٌّٙبهادال٘لاف اا–ة 

 الباطني والوقائي البيطريبالطب  لمرتبطةن الطمبة من حل المشاكل اتمكي:  1/ب -

 الجراحة والتوليد البيطريتبطة بتمكين الطمبة من حل المشاكل المر:  2/ب -

 بقوانين الصحة العامة تمكين الطمبة من حل المشاكل المرتبطة:  3/ب -

 الجنةالتشريح واالنسجة وامرتبطة بتمكين الطمبة من حل المشاكل ال:  4/ب -

 بالفسمجة المشاكل المرتبطةتمكين الطمبة من حل :  5/ب -

 الطفيمياتطة بتمكين الطمبة من حل المشاكل المرتب:  6/ب -

 باالحياء المجهرية ل المرتبطة تمكين الطمبة من حل المشاك:  7/ب -

 ٚاِواع اٌلٚاعٓ ٚاالٍّبناالمراض طة بتمكين الطمبة من حل المشاكل المرتب:  8/ب- 
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 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 لحل المشاكل العممية  ,تزويد الطمبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعمقة بمخرجات التعميم السابقة لممهارات  -

 تطبيق المواضيع المدروسة نظريًا عمى المستوى العممي في مختمف فروع الطب البيطري   -

 .ة باجراء بعض العمميات الجراحية وباشراف أساتذتهم الدروس السريريبة خالل الطمب من الطل  -

 . العممية من قبل الكادر األكاديميمختبرات الزيارة   -

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 .وشهرية امتحانات يومية -

 .ونهائية فصميةامتحانات  -

 .درجات مشاركة ألسئمة المنافسة لممواضيع الدراسية  -

 .درجات لمواجبات البيتية  -

 اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ اال٘لاف-ط

 .يٍ خالل رتط انرغُراخ عهً يسرىي انخهُح تانعالياخ انسرَرَح  -1ط         

 .ذًكٍ انطانة يٍ انرىصم انً انعالقاخ تٍُ انًسثثاخ انًرضُح -2ج

يهاراخ عًهُح ذًكٍ انطانة يٍ انرىصم نهعالج يٍ خالل يا رسى فٍ رهُه يٍ انُح حذوز  -3ج

 .انًرض

 

 رؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽوائك اي    

 .لحل المشاكل العممية , تزويد الطمبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعمقة بمخرجات التعميم السابقة لممهارات   

 تطبيق المواضيع المدروسة نظريًا عمى المستوى العممي في مختمف فروع الطب البيطري   

 .العمميات الجراحية وباشراف أساتذتهم الدروس السريرية باجراء بعض بة خالل الطمب من الطل 

 . العممية من قبل الكادر األكاديميمختبرات الزيارة  
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 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 .امتحانات يومية بأسئمة متعددة الخيارات التي تتطمب مهارات عممية  -

 .امتحانات يومية بأسئمة عممية  -

 .درجات مشاركة ألسئمة المنافسة لممواضيع الدراسية  -

 .ضع درجات لمواجبات البيتية و -

 

 

. (اٌشقظٟاألفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  اٌّٙبهاد)ٌّٕمٌٛخ ٌزب١ٍ١٘خ اٚا اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

شرائح زجاجية تتضمن مقاطع نسيجية لمختمف فروع الطب البيطري اضافة الى ن الطمبة من استخدام تمكي:  1/د
.  ة معينةاشكال وبوسترات تشرح حاالت مرضي

. تمكين الطمبة من اجتياز مقابالت العمل :  2/د

. دولية /إقميمية/تمكين الطمبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محمية:  3/د

 .تمكين الطمبة من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج :  4/د

 ٚاٌزؼٍُ  اٌزؼ١ٍُؽوائك          

 .  لجنة عمداء كميات الطب البيطري في العراقع ريسية بالتنسيق موضع مناهج تد -

 .مشابهة لبيئة العمل  كميةوضع مناهج تدريسية من قبل ال  -

 . ومستوصفات بيطرية ومزارع االسماك وحقول االبقار واالغنام  ستشفياتالطمبة لمتدريب في مؤسسات وم إرسال  -

 .تدريب الطمبة بخبرات تحاكي الواقع   -

 لمهنية وتنظيم لقاءات مع الطمبةدعوة بعض الجهات ا   -

 ؽوائك اٌزم١١ُ          

 .امتحانات يومية بأسئمة بيتية حمها ذاتيا  -

 .درجات مشاركة ألسئمة منافسة تتعمق بالمادة الدراسية  -

 .درجات محددة لمواجبات البيتية  -
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 اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ.12

الي اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ ٌٍؾمٛي اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚاٌّشبه٠غ ر١ّٕخ اٌملهاد ٌلٜ اٌطٍجخ فٟ اٌجؾش ٚاٌزمظٟ ِٓ ؿ

االؽالع ػٍٝ اٌّظبكه ٚاٌىزت ٚاٌّغالد ,  ى٠بهح اٌّىزجخ اٍجٛػ١باٌؾش ػٍٝ , اٌّزؼٍمخ ثبٌطت اٌج١طوٞ 

 .وّظله ٌٍّؼٍِٛبد

 
 
 

 

 (اٌّؼٙلاألٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  عٚع)ِؼ١به اٌمجٛي .13

 
 .هح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟؽَت ِزطٍجبد ٚىا/ِوويٞ

 
 

 

 أُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجؤبِظ.14

 

 .اٌّىزجخ اٌّووي٠خ فٟ اٌغبِؼخ ِٚىزجخ اٌى١ٍخ  -1

 .شجىخ اٌّؼٍِٛبد االٔزو١ٔذ -2

 .رغبهة اٌغبِؼبد اٌؼوث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ -3

 .إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ اٌؾب١ٌخ -4
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 يخطط يهاراخ انًُهج

 يقاتهح نًخرجاخ انرعهى انفردَح يٍ انثرَايج انخاضعح نهرقُُىَرجً وضع اشارج فٍ انًرتعاخ ال

 يخرجاخ انرعهى انًطهىتح يٍ انثرَايج 

/ انسُح 

 انًسرىي
 اسى انًقرر ريز انًقرر

أساسٍ 

 أو اخرُارٌ

 ج ٌانًعرفاالهذاف 
 َحانًهاراخاالهذاف 

 ترَايجانخاصح تال
االهذاف انىجذاَُح 

 وانقًُُح

َح ذاهُمانًهاراخ انعايح وال

انًهاراخ األخري ) وانًُقىنح

انًرعهقح تقاتهُح انرىظُف 

 (وانرطىر انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

االونً 

 (انفصم االول)
انرشرَح  

 (انجزء االول)
                 اساسٍ

عهى االحُاء  

 (انجزء االول)
                 

ادارج انحُىاٌ   

 (نجزء االولا)
                 

                  انكًُُاء انعايح 

انحاسىب   

 (انجزء االول)
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 يىرج وصف انًقررٌ

 وصف انًقرر

 

 و١ٍخ اٌطت اٌج١طوٞ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

  فوع اٌظؾخ اٌؼبِخ  اٌّووي/ ٞ ػٍُاٌمَُ اي .2

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .3

ٚؽمٛق  ك٠ّمواؽ١خ,ف١ي٠بء ؽج١خ,ؽبٍٛة,اكاهح كٚاعٓ,اكاهح ؽ١ٛاْ

, اؽظبء,ٚهاصخ,رغن٠خ ؽ١ٛاْ,ٌغخ ػوث١خ,ٌغخ أى١ٍي٠خ,أَبْ

 ٍٍٛن ِٕٟٙ ث١طوٞ,طؾخ ػبِخ ث١طو٠خ
ANM,POM,COM-

1,MPH,HUM,ENG,ARA,ANA,GEN,STA,GVM,PVP 

 ػٍّٟ ٚٔظوٞ أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .4

 فظٍٟ, ٍٕٛٞ إٌَخ/ اٌفظً  .5

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .6

 (اٌىٍٟ)

120 ,45 ,90 ,60 ,60 ,30, 15 ,120  ,

30 ,60 ,

 120 ,15 

 17/5/2016 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

ري٠ٚل اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظو٠خ ػٍٝ و١ف١خ هػب٠خ اٌؾ١ٛاْ ٚارجبع اٌطوائك اٌؾل٠ضخ الكاهح -1 

 اٌؼ١ٍّبد اٌؾم١ٍخ وبفخ 
ٟ٘ اٌؾبٍٛة ٚاالؽظبء ٚاٌٛهاصخ ٚاٌلاػّخ ٌٍطج١ت اٌج١طوٞ ٚرله٠ٌ اٌطبٌت اٌؼٍَٛ االٍب١ٍخ  -2

 ٚاٌزغن٠خ ٚاٌف١ي٠بء اٌطج١خ 
ري٠ٚل اٌطبٌت ثّؼٍِٛبد ػ١ٍّخ ٚٔظو٠خ ػٍٝ اكاهح ؽمٛي ٚلبػبد اٌلٚاعٓ ِٚؼبًِ رظ١ٕغ االػالف  -3

 .ٚاٌّغبىه ِٚؾطبد روث١خ اٌؾ١ٛاْ
 
 
 

 
 

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

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

 .البرنامج
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهفوعبد ايَ.10

 ثخاٌّؼوفاال٘لاف  -أ
 .رؼ١ٍُ اٌطالة و١ف١خ أشبء ؽمٛي ؽ١ٛا١ٔخ ماد ِٛاطفبد ػ١ٍّخ ؽل٠ضخ ٚؽوق اكاهرٙب -1أ

رؼو٠ف اٌطٍجخ و١ف١خ رط٠ٛو اٌزواو١ت اٌٛهاص١خ ٌٍؾ١ٛأبد اٌؾم١ٍخ ٚاػزّبك ِجلأ رؼو٠ت ٌٍؾفبظ ػٍٝ  -2أ

 .اٌظفبد اٌّؾ١ٍخ ٚأزقبة اٌؾ١ٛأبد ماد االٔزبط اٌؼبٌٟ ٚر١ّٕزٙب

ِٓ ِؼوفخ و١ف١خ ا١ٌَطوح ػٍٝ االِواع االٔزمب١ٌخ ث١ٓ اٌؾ١ٛأبد اٚ االَٔبْ ٚأزبط  رّى١ٓ اٌطبٌت -3أ

 .غناء طؾٟ ٌإلَٔبْ فبٌٟ ِٓ َِججبد االِواع ػٓ ؽو٠ك طؾخ اٌٍؾَٛ ٚطؾخ اٌؾ١ٍت
رؼو٠ف اٌطبٌت ؽوائك رط٠ٛو رغن٠خ اٌؾ١ٛأبد اٌؾم١ٍخ ٚاٌلٚاعٓ ٚهفغ وفبءح اٌزؾ٠ًٛ اٌغنائٟ  -4أ

 .ٌٍؾ١ٛأبد
رّى١ٓ اٌطالة ِٓ ِؼوفخ و١ف١خ أشبء ؽمٛي ٌٍلٚاعٓ ماد االٔزبع١خ اٌؼب١ٌخ ٚو١ف١خ اكاهرٙب ؽَت   -5أ

  .اٌّٛاطفبد اٌؼب١ٌّخ
  ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداال٘لاف   -ة 

اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد رطج١ك اٌطوق اٌؼ١ٍّخ ف١ّب ٠قض اكاهح ؽمٛي اٌؾ١ٛأبد وّبش١خ اٌؾ١ٍت   -1ة

 .ٚؽمٛي اٌلٚاعٓ

 .رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ أزبط اٌؼالئك اٌغنائ١خ ٌٍؾ١ٛأبد ٚاٌلٚاعٓ ماد االٔزبع١خ اٌؼب١ٌخ  -2ة

اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهاد اٌالىِخ ٌفؾض مثبئؼ اٌؾ١ٛأبد فٟ اٌّغبٚى ٚو١ف١خ اػطبء االؽىبَ اٌؼ١ٍّخ   -3ة

 .إٌّبٍجخ

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

فالي شبشبد اٌؼوع ٚاٌجٛهث٠ٕٛذ ٚاٌَال٠لاد ٚاٌّغب٘و  اػطبء اٌّؾبػواد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظو٠خ ِٓ

ٚرغبهة فؾض ػ١ٕبد اٌؾ١ٍت ٚػ١ٕبد اٌٍؾَٛ ثىزوٌٚٛع١ب ٚو١ّ١بئ١ب ٚاٍزقلاَ االعٙيح ٚاٌّؼلاد 

اٌّقزجو٠خ اٌّقزٍفخ ٚاٌقبطخ ثزؾ١ًٍ اٌؼالئك ٚاٍزقلاَ اٌؾمً اٌؾ١ٛأٟ ٌزله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ ؽوق ا١ٌَطوح 

 .ٚاػطبء االك٠ٚخ ٌٙب ٚروث١خ اٌؾ١ٛأبد ٚؽوق فؾض

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

  Quizzesاعواء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌَو٠ؼخ 

 اعواء االِزؾبٔبد اٌشٙو٠خ

 اعواء االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 .رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك اٌّؼٍِٛبد اٌج١طو٠خ إٌظو٠خ ثظٛهح ػ١ٍّخ -1ط

 .ػ اٌٛؽ١ٕخ ٌلٜ اٌطبٌت ٌي٠بكح االٔزبط وّبًا ٚٔٛػبًا ر١ّٕخ اٌوٚ -2ط

غوً ِفَٙٛ فلِخ اٌّغزّغ ٚاٌطو٠مخ اٌّضٍٝ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌشوائؼ اٌج١َطخ فٟ ِغزّغ اٌفالؽ١ٓ  -3ط

 .ٚاٌّوث١ٓ ٌٍؾ١ٛأبد

 .ر١ّٕخ افالل١بد ِٕٙخ اٌطج١ت اٌج١طوٞ ٌلٜ اٌطٍجخ ٚمٌه ثبرجبع اٌٍَٛن إٌّٟٙ اٌظؾ١ؼ -4ط

 ١ٌُ ٚاٌزؼٍُ ؽوائك اٌزغ    

 .اػطبء اٌّؾبػواد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظو٠خ ٚاٍزقلاَ اٌؾمً اٌؾ١ٛأٟ ٌزله٠ت اٌطٍجخ

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خٚاٌشٙو٠خ ٚ Quizzesاالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ اٌَو٠ؼخ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ     .12

اٌّطٍٛثخ   اٌىزت اٌّموهح  -1

    
 اٌىزت إٌّٙغ١خ اٌّموهح

 اٌّظبكه اٌَبٔلح ٌىً ِموه (اٌّظبكه)اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -2

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٟ ثٙب -أ

 ....(,اٌزمبه٠و, اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ) 
طبد االٍب١ٍخ ٚاٌج١طو٠خ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ فٟ االفزظب

 

. ِٛالغ االٔزو١ٔذ, اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ-ة 

 .....
 ِٛلغ اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ ٌغبِؼخ ووثالء

 

(. ٌزطٛه اٌشقظٟثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚا اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ) إٌّمٌٛخ اٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 .ػٍٝ اكاهح ؽمٛي روث١خ اٌؾ١ٛأبدح ٌتارخ اٌؾللهِٙبهاد ٚر١ّٕخ  -1ك

 ث١ٕخ اٌّموه.    11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٍجٛػ١بًا 
2 

 عًه2ٍ+َظرٌ

 يخرجاخ انرعهى اضافح 
 االِزؾبٔبد ٌعًم+َظرٌ اكاهح ؽ١ٛاْ

 1 اٍجٛػ١بًا 
 عًه2ٍ+َظرٌ

 يخرجاخ انرعهى اضافح 
 اكاهح كٚاعٓ

 االِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ

 1 اٍجٛػ١بًا 
 عًه2ٍ+َظرٌ

 يخرجاخ انرعهى اضافح 
 ؽبٍٛة

 االِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ

 2 اٍجٛػ١بًا 
 عًه2ٍ+َظرٌ

 يخرجاخ انرعهى اضافح 
 ف١ي٠بء ؽج١خ

 االِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ

 االِزؾبٔبد َظرٌ ك٠ّمواؽ١خ ٚؽمٛق أَبْ يخرجاخ انرعهى ضافح ا َظرٌ 2 اٍجٛػ١بًا 

 االِزؾبٔبد َظرٌ ٌغخ أى١ٍي٠خ يخرجاخ انرعهى اضافح  َظرٌ 1 اٍجٛػ١بًا 

 االِزؾبٔبد َظرٌ ٌغخ ػوث١خ يخرجاخ انرعهى اضافح  ٌَظر 1 اٍجٛػ١بًا 

 2 اٍجٛػ١بًا 
 عًه2ٍ+َظرٌ

 يخرجاخ انرعهى اضافح 
رغن٠خ ؽ١ٛاْ 

 الِزؾبٔبدا عًهٍ+َظرٌ

 االِزؾبٔبد َظرٌٚهاصخ  يخرجاخ انرعهى اضافح  +َظرٌ 2 اٍجٛػ١بًا 

 2 اٍجٛػ١بًا 
 عًه2ٍ+َظرٌ

 يخرجاخ انرعهى اضافح 
اؽظبء 

 االِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ

 2 اٍجٛػ١بًا 
 عًه2ٍ+َظرٌ

 يخرجاخ انرعهى اضافح 
طؾخ ػبِخ ث١طو٠خ 

 االِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ

 االِزؾبٔبد َظرٌٍٍٛن ِٕٟٙ ث١طوٞ  عهى يخرجاخ انداضافح  َظرٌ 1 اٍجٛػ١بًا 
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .13

رط٠ٛو اٌّموهاد اٌلها١ٍخ ثّب ٠زالئُ ِغ فظٛط١خ اٌّؾبفظخ ِٓ ؽ١ش االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ ٚاٌزوو١ي ػٍٝ روث١خ 

روث١خ االٍّبن ٚاٍزؾلاس كهًٚ رطج١م١خ الكاهح اٌؾ١ٛاْ ٚاكاهح اٌلٚاعٓ ٚاٌزغن٠خ  اٌلٚاعٓ ٚاٍزؾلاس كهً

 .ٚرطج١ك اٌطوق اٌؾل٠ضخ ٌزوث١خ اٌؾ١ٛأبدِغ رط٠ٛو اٌؾمً اٌؾ١ٛأٟ ثّب ٠زالئُ 

 

 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 

 و١ٍخ اٌطت اٌج١طوٞ/ عبِؼخ ووثالء  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9

  فوع االِواع ٚاِواع اٌلٚاعٓ ٚاالٍّبن اٌّووي/ ٞ ػٍُاٌمَُ اي .10

 ههِي اٌّمو/ اٍُ  .11
اٌزشو٠ؼ اٌّوػٟ , ػٍُ االِواع اٌقبص,ػٍُ االِواع اٌؼبَ 

 PAT,SPA,LPS.ٚاٌطت اٌؼلٌٟ
 

 ػٍّٟ, ٔظوٞ  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .12

 فظٍٟ إٌَخ/ اٌفظً  .13

 .30, 60, 45, 45 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .14

 17/5/2016 ٚطف اي ربه٠ـ إػلاك ٘نا .15

 أ٘لاف اٌّموه .16

 .ؽٛي ػٍُ االِواع ٚاِواع اٌلٚاعٓ ٚاالٍّبنػ١ٍّخ ٚإٌظو٠خ ري٠ٚل اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اي -1

 .ٚإٌظوٞ اٌؼٍّٟ هاد فٟ ِغبي االِواع فٟ اٌغبٔتى٠بكح اٌمل -2

 .ٚاٌزؼوف ػٍٝ اُ٘ اٌؼالعبد إٌبعؾخ ٌٙب رٛػ١ؼ اُ٘ االِواع اٌزٟ رظ١ت اٌلٚاعٓ ٚاالٍّبن -3

 .فخ اٌؼٛاًِ اٌَّججخ ٌٍٕفٛقرٛػ١ؼ اُ٘ اٌزغ١واد اٌزٟ رؾظً ػٍٝ اٌؾ١ٛاْ ثؼل اٌّٛد ِٚؼو -4

 
 

 

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

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

 .البرنامج
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهِقوعبد اي.10

 ثخاٌّؼوفاال٘لاف  -أ
 اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ ػٍُ االِواع  -1أ

 ؽبٌخ اٌؾ١ٛاْ ٠ؼل ظٙٛه ػالِبد اٌّوع -2أ

 رطٛهاد اٌّوع ١ٍٚو اٌّوع -3أ
 ظٙٛه اٌّوع ػٍٝ اٌؾ١ٛاْ ثؼل اٌزغ١واد اٌزٟ رطوأ -4أ
رٛطً اٌطٍجخ اٌٝ ِؼوفخ االؽلاس ا١ٌَٕغ١خ ٚاٌؼالِبد اٌَو٠و٠خ ٚهثطٙب ِغ اٌزغ١١واد اٌؼبِخ ٌٍؾبٌخ  -5أ

 .اٌّوػ١خ
 .اٌزٟ رظ١ت اٌؾ١ٛأبد ٚاٌلٚاعٓ ٚاالٍّبن ِٚب٠ؾلس ثؼل اٌّٛداٌزؼوف ػٍٝ اُ٘ االِواع  -6أ
  ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداال٘لاف   -ة 

 ١ٍٍُ ٚا١ٌَٕظ اٌّو٠غ اٌزفو٠ك ث١ٓ ا١ٌَٕظ اي  –1ة

 ى٠بكح اكهان اٌطٍجخ ٌٍزغ١واد ا١ٌَٕغ١خ ثؼل االطبثخ ثبٌّوع  –2ة

 ى٠بكح اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٌزؼوف ػٍٝ االػؼبء ١َٔغ١بًا   -3ة

   ثطوق رشو٠ؼ اٌؾ١ٛاْ ٚاٌلٚاعٓ ٚاالٍّبن ٌغوع رشق١ض اٌّوعى٠بكح ِؼوفخ اٌطبٌت  -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

٠زؼٍُ اٌطبٌت اٍب١ٍبد ػٍُ االِواع اٌؼبَ ٚاٌقبص ٚاٍب١ٍبد اِواع اٌلٚاعٓ : اٌغبٔت إٌظوٞ  -1

 ٚاالٍّبن ٚهثطٙب ثبٌؼٍَٛ االفوٜ
 .٠زؼٍُ اٌطبٌت فٟ اٌّقزجو لواءح اٌَال٠لاد ا١ٌَٕغ١خ ٚؽوق رشو٠ؼ اٌؾ١ٛاْ ٚاالٍّبن ٚاٌلٚاعٓ -2

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 (ٍٕٛٞ, شٙوٞ, ٠ِٟٛ )االِزؾبٔبد إٌظو٠خ  -1
 (ٍٕٛٞ, شٙوٞ, ٠ِٟٛ )ؽبٔبد اٌؼ١ٍّخ االِذ -2

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 اٌزؼوف ػٍٝ االِواع ثظٛهح رفظ١ٍ١خ -1ط

 ِؼوفخ اُ٘ االػواع ٚا ٌؼالِبد ٌٍزىٙٓ ٚاالٍزفٙبَ ٌٍٛطٛي اٌٝ اٌزشق١ض اٌلل١ك ٌٍّوع -2ط

 ى٠بكح ِملهح اٌطبٌت ثوثؾ االؽلا س ٌٍٛطٛي اٌٝ اٌزشق١ض اٌلل١ك  -3ط

 ١ٍغ م٘ٓ اٌطبٌت فٟ ِغبي ػٍُ االِواع اٌؼبَ ٚاٌقبص  ٚاِواع اٌلٚاعٓ ٚاالٍّبنرٛ -4ط

  ٚاٌزشو٠ؼ اٌّوػٟ ثؼل اٌّٛد

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ػٓ ؽو٠ك اٌّؾبػواد اٌؼ١ٍّخ ٚثطوق رٛػ١ؾ١خ عل٠لح/ ٔظوٞ -1
ػؼبء رٛػ١ؼ اٌَال٠لاد اٌّوػ١خ ٚطٛه االػٓ ؽو٠ك ِؾبػواد اٌؼٍّٟ فٟ اٌّقزجو ٚفٟ / ػٍّٟ -2

 .ٚرشو٠ؼ اٌؾبالد اٌّوػ١خ

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 (ٍٕٛٞ, شٙوٞ, ٠ِٟٛ )االِزؾبٔبد إٌظو٠خ -1
 (ٍٕٛٞ, شٙوٞ, ٠ِٟٛ )االِزؾبٔبد اٌؼ١ٍّخ -2
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ     .14

اٌّطٍٛثخ   اٌىزت اٌّموهح  -3

    
 اٌىزت إٌّٙغ١خ اٌّموهح

 اٌّظبكه اٌَبٔلح ٌىً ِموه (اٌّظبكه)اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -4

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٟ ثٙب -أ

 ....(,اٌزمبه٠و, اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ) 
١ٌّخ فٟ االفزظبطبد االٍب١ٍخ ٚاٌج١طو٠خ اٌّغالد اٌغ

 

. ِٛالغ االٔزو١ٔذ, اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ-ة 

 .....
 ِٛلغ اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ ٌغبِؼخ ووثالء

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .15

ى٠بكح اٌي٠بهاد اٌؾم١ٍخ ٚا١ٌّلا١ٔخ اٌٝ اٌّشبه٠غ اٌؾى١ِٛخ ٚاال١ٍ٘خ  -1

ِىزجخ اٌّووي٠خ فٟ اٌغبِؼخ اٌؾش ػٍٝ ى٠بهح ِىزجخ اٌى١ٍخ ٚاي -2

ؽش اٌطٍجخ ػٍٝ االٍزفبكح ِٓ اٌزله٠ت اٌظ١فٟ فٟ اٌّواوي اٌج١طو٠خ ٚاٌَّزشفٝ اٌزؼ١ٍّٟ  -3

. االهرمبء ثبٌّشبه٠غ اٌجؾض١خ ِٚشبه٠غ اٌزقوط -4

 

(. ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ) إٌّمٌٛخ اٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 و١ف١خ رشق١ض اٌؾبٌخ اٌّوػ١خ ٚؽوق ١ٍو اٌّوعرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ  -1ك

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ و١ف١خ اٌزؼوف ػٍٝ اٌزشق١ض اٌزفو٠مٟ ٌٍّوع ِٚمبهٔزٗ ِغ االِواع االفوٜ  -2ك

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ هثؾ االِواع ٚفبطخ اٌّشزووخ ِغ االَٔبْ -3ك

  إٌبؽ١خ االلزظبك٠خ ص١و٘ب ػٍٝ اٌظؾخ اٌؼبِخ ٚػٍٝرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ االِواع ِٚلٜ رأ -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه.    11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

 /اٍُ اٌٛؽلح 

 أٚ اٌّٛػٛع 
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 عًه3ٍ+َظرٌ 3 اٍجٛػ١بًا 
يخرجاخ اضافح 

 انرعهى 
 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ 1عهى االيراض انعاو ف

يخرجاخ اضافح  عًه3ٍ+َظرٌ 3 اٍجٛػ١بًا 

 نرعهى ا
 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ 2ف خاصعهى االيراض ال

يخرجاخ اضافح  عًه2ٍ+َظرٌ 2 اٍجٛػ١بًا 

 انرعهى 
 اِزؾبٔبد حقم+عًهٍ+َظرٌ ايراض انذواجٍ سُىٌ 

يخرجاخ اضافح  عًه1ٍ+َظرٌ 2 اٍجٛػ١بًا 

 انرعهى 
 اِزؾبٔبد حقم+عًهٍ+َظرٌ 1فايراض االسًاك  

يخرجاخ اضافح  َظرٌ 1 اٍجٛػ١بًا 

 انرعهى 
 انرشرَح انًرضٍ وانطة 

 2انعذنٍ ف
 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ
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 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 

 و١ٍخ اٌطت اٌج١طوٞ/ عبِؼخ ووثالء  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .17

  فوع االؽ١بء اٌّغٙو٠خ اٌّووي/ ٞ ػٍُاٌمَُ اي .18

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .19
ِٕبػخ , فب٠وٍٚبد, اؽ١بء ِغٙو٠خ فبص,ِغٙو٠خ ػبَ اؽ١بء 

MIC,SMI,VIR,IMU 

 ػٍّٟ, ٔظوٞ  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .20

 فظٍٟ إٌَخ/ اٌفظً  .21

 .60, 60, 75, 90 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .22

 18/5/2016 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .23

 أ٘لاف اٌّموه .24

و١ف١خ كهاٍخ ٚىهع االؽ١بء اٌّغٙو٠خ اٌلل١مخ ٚارجبع ػٍٝ ري٠ٚل اٌطبٌت ثبٌّؼٍِٛبد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظو٠خ  -1

فٟ رشق١ض ثؼغ االِواع اٌجىز١و٠خ ٚاٌفب٠و١ٍٚخ اٌزٟ رظ١ت االَٔبْ اٌطوق اٌؾل٠ضخ اٌغي٠ئ١خ 

 .ٚاٌؾ١ٛاْ

 .ٌالِواع ٚو١ف١خ ِمبِٚزٗكهاٍخ ؽٛي اٌغٙبى إٌّبػٟ اٌطج١ؼٟ ٚاٌّىزَت ٌٍؾ١ٛاْ  -2

 .ثىزو٠ب ٚاٌفب٠و١ٍٚخ ٚرظ١ٕفٙبكهاٍخ ؽٛي االؽ١بء اٌّغٙو٠خ اٌلل١مخ اي -3
 
 
 

 
 
 
 

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

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

 .البرنامج
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهفوعبد ايَ.10

 ثخاٌّؼوفاال٘لاف  -أ
 ٠ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ ػٍُ االؽ١بء اٌّغٙو٠خ اٌؼبَ اٌج١طوٞرّه  -1أ

 ٠ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ ػٍُ إٌّبػخ اٌج١طوٞرّه  -2أ

 فخ ٚفُٙ ػٍُ االؽ١بء اٌّغٙو٠خ اٌؼبَ اٌّّوػخ اٌقبص٠ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼورّه  -3أ
 .٠ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ ػٍُ اٌفب٠وٍٚبد اٌج١طو٠خرّه  -4أ

  ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداال٘لاف   -ة 

 اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد فٟ و١ف١خ ىهع االؽ١بء اٌّغٙو٠خ ٚاٌفب٠وٍٚبد  –1ة

 ٚاٌزطف١و ٚٔمً اٌّّوػبد اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼم١ُ   -2ة

 اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد فٟ و١ف١خ ؽفع اٌؼ١ٕبد ٚاٌّٛاك اٌغنائ١خ ِٓ اٌزٍف   -3ة

   

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

ثبٌفوع ِٓ فالي هثؾ اٌغبٔت إٌظوٞ ثبٌغبٔت رؼ١ٍُ اٌطبٌت ٔظو٠بًا ٚػ١ٍّبًا اٌّٛاػ١غ االٍب١ٍخ اٌقبطخ 

 اٌؼٍّٟ

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 (ٚاٌفظ١ٍخ ح٠ِٟٛاي)اٌؼ١ٍّخ ِزؾبٔبد إٌظو٠خ ٚاال

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ رواو١ت عَُ االَٔبْ إٌّبػ١خ -1ط

 ِٙبهاد اثلاػ١خ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ ػ١ٍّخ اٌزؼم١ُ ٚاٌزط١ٙو ثبٌّٛاك اٌى١ّ١بئ١خ -2ط

 ٠ك اٌغبٔت إٌظوٞ ِغ اٌؼٍّٟ فٟ اٌّقزجوادِٙبهاد ػ١ٍّخ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ رطت -3ط

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

ر١ّٕخ اٌملهح ٌلٜ اٌطٍجخ ؽٛي ِٛػٛع االؽ١بء اٌّغٙو٠خ ِٚقبؽو٘ب ٚؽوق أزمبٌٙب ث١ٓ االَٔبْ ٚاٌؾ١ٛاْ 

 ٚو١ف١خ ػالعٙب ثبٌّؼبكاد اٌؾ٠ٛ١خ

 

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 (ٚاٌفظ١ٍخ ح٠ِٟٛاي)اٌؼ١ٍّخ االِزؾبٔبد إٌظو٠خ ٚ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ     .16

اٌّطٍٛثخ   اٌىزت اٌّموهح  -4

    
 اٌىزت إٌّٙغ١خ اٌّموهح

 اٌّظبكه اٌَبٔلح ٌىً ِموه (اٌّظبكه)اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -5

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٟ ثٙب -أ

 ....(,اٌزمبه٠و, اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ) 
اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ فٟ االفزظبطبد االٍب١ٍخ ٚاٌج١طو٠خ 

 

. ِٛالغ االٔزو١ٔذ, ٌىزو١ٔٚخاٌّواعغ اال-ة 

 .....
 ِٛلغ اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ ٌغبِؼخ ووثالء

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .17

% 10اػبفخ ِفوكاد ٌٍّٕب٘ظ ػّٓ اٌزطٛه اٌؾبطً فٟ وً ِموه ٚثَٕجخ الرزغبٚى 

 

 

 

  

 

 

(. ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ) إٌّمٌٛخ اٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 (اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزطٛه اٌشقظٟ)اٌّٙبهح اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ  -1ك

رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ ا١ّ٘خ ػٍُ االؽ١بء اٌّغٙو٠خ ٚاٌفب٠وٍٚبد ٚإٌّبػخ ٚهثطٙب ِغ ثؼؼٙب  -2ك

 اٌجؼغ

   

 ث١ٕخ اٌّموه.    11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ اء ِغٙو٠خ ػبَاؽٟ يخرجاخ انرعهى اضافح  عًه3ٍ+َظرٌ 3 اٍجٛػ١بًا 

 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ ِٕبػخ يخرجاخ انرعهى اضافح  عًه2ٍ+َظرٌ 2 اٍجٛػ١بًا 
 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ اؽ١بء ِغٙو٠خ فبص يخرجاخ انرعهى اضافح  عًه2ٍ+َظرٌ 3 اٍجٛػ١بًا 
 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ فب٠وٍٚبد يخرجاخ انرعهى اضافح  عًه2ٍ+َظرٌ 2 اٍجٛػ١بًا 
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 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 

 و١ٍخ اٌطت اٌج١طوٞ/ عبِؼخ ووثالء  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .25

 ٠بء اٌؾ١بر١خفوع اٌفٍَغخ ٚاالك٠ٚخ اٌى١ُ اٌّووي/ ٞ ػٍُاٌمَُ اي .26

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .27
  ٍَّٛ االدوَح و, انكًُُاء انحُاذُح, انفسهجح, انكًُُاء انعايح

GCH,PHY,BIO,PHA, 

 ػٍّٟ, ٔظوٞ  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .28

 فظٍٟ إٌَخ/ اٌفظً  .29

 75, 30, 75, 90, 75 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .30

 18/5/2016 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .31

 لوهأ٘لاف اٌُ .32

ِٓ صُ ٚظبئف وً عٙبى ِٓ اعٙيح اٌغَُ ٚهثؾ اٌزلافالد ٚرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ ٚظ١فخ اٌق١ٍخ  -1

اٌٛظ١ف١خ ث١ٓ اعٙيح اٌغَُ ِٓ فالي كهٍٟ اٌفٍَغخ اٌغيء االٚي ٚاٌفٍَغخ اٌغيء اٌضب١ٔبػبفخ اٌٝ 

 ثؼغ اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ اٌَّبّ٘خ فٟ فُٙ ػٍُ ٚظبئف اٌغَُ
١ٍِبد اٌى١ّ١بئ١خ اٌى١ّٛؽ٠ٛ١خ اٌّقزٍفخ ٚاٌزٟ رغوٞ كافً اٌق١ٍخ ٚػاللزٙب ِغ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ اٌغ -2

ا٠غ اٌغَُ ٚأزبط اٌطبلخ ِٚؼوفخ اال١ٌخ اٌزٟ رؼًّ ثٙب وً ف١ٍخ ِٓ فالي ِبكرٟ اٌى١ّ١بء اٌؼبِخ 

 ٚاٌى١ّ١بء اٌؾ١بر١خ 
٠ٚخ ٚغ١و٘ب رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزؼوف ٚكهاٍخ االك٠ٚخ اٌج١طو٠خ اٌّقزٍفخ ِٓ اٌّؼبكاد اٌؾٟ -3

 ١ِٚىب١ٔى١خ ػًّ وً كٚاء ٚربص١وارٗ اٌغبٔج١خ ِٓ فالي كهٍٟ االك٠ٚخ اٌج١طو٠خ 
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ اٌََّٛ ٚا١ٌخ ػٍّٙب ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٙب ِٚؼبٌغزٙب ِٓ فالي كهً اٌََّٛ -4

 
 

 
 

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

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

 .البرنامج
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهفوعبد ايَ.10

 ثخاٌّؼوفاال٘لاف  -أ
 ٠ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ ػٍُ ٚظبئف اٌغَُ اٌج١طوٞرّه  -1أ

 ٠ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ ػٍُ اٌى١ّ١بء ٚاٌى١ّ١بء اٌؾ١بر١خ رّه  -2أ

 ٠ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ ػٍّٟ االك٠ٚخ ٚاٌََّٛ اٌج١طو٠خرّه  -3أ
  

  ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداال٘لاف   -ة 

 ووظيفة الخلية واجهزة الجسم د فٟ و١ف١خاوَبة اٌطبٌت ِٙبها - 1ة         
اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد فٟ و١ف١خ ػًّ ٚا٠غ اٌق١ٍخ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّطٍٛثخ فٟ اوَبة اٌطبلخ    -2ة

 ٌٍغَُ

     اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهح فٟ اٍزقلاَ ٚٚطف االك٠ٚخ اٌج١طو٠خ    -3ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

ٚاٌّواعغ اٌقبطخ ثؼٍَٛ اٌفٍَغخ ٚاٌى١ّ١بء ك٠ضخ اػبفخ اٌٝ اٌّظبكه اٍزقلاَ اٌٍٛبئً االٌىزو١ٔٚخ اٌؼ

ٚاٌى١ّ١بء اٌؾ١بر١خ ٚاالك٠ٚخ ٚاٌََّٛ اٌج١طو٠خ اػبفخ اٌٝ اٌّمبؽغ اٌف١ل٠ٛ٠خ ٚاٌزغبهة اٌغ١ٍّخ ٌزؾم١ك اٌفُٙ 

 اٌىبًِ ٌٍّفوكاد

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 (١ٌخٚاٌشٙو٠خ ٚاٌفض ح٠ِٟٛاي)اٌؼ١ٍّخ االِزؾبٔبد إٌظو٠خ ٚ

 

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٍزىشبف ػًّ اٌغَُ ؽج١ؼ١بًا  -1ط

 عؼً اٌطبٌت لبكهاًا ػٍٝ هٍُ طٛهح وبٍِخ ال١ٌخ ػًّ اٌغَُ  -2ط

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ االفز١به اٌظؾ١ؼ ٌالك٠ٚخاٌج١طو٠خ فٟ ػالط االِواع اٌج١طو٠خ  -3ط

 اٌظٛهح اٌىبٍِخ ٌٍؼ١ٍّبد اٌى١ّٛؽ٠ٛ١خ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ هٍُ -4ط

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

هثؾ اٌّؼٍِٛبد إٌظو٠خ اٌّزٍٍََخ ٚاٌّزواثطخ ِغ االفزجبهاد اٌّقزجو٠خ ٚثؼغ االشىبي ٚاٌظٛه 

 ٚاٌّمبؽغ اٌف١ل٠ٛ٠خ اٌزٟ رغؼً اٌّموه ٍٍٍَخ ث١َطخ اٌفُٙ ٌلٜ اٌطبٌت

 

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 (ٚاٌشٙو٠خ ٚاٌفظ١ٍخ ح٠ِٟٛاي)اٌؼ١ٍّخ ظو٠خ ٚاالِزؾبٔبد آٌ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ     .18

اٌّطٍٛثخ   اٌىزت اٌّموهح  -5

    
 اٌىزت إٌّٙغ١خ اٌّموهح

 اٌّظبكه اٌَبٔلح ٌىً ِموه (اٌّظبكه)اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -6

طٟ ثٙب اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛ-أ

 ....(,اٌزمبه٠و, اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ) 
اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ فٟ االفزظبطبد االٍب١ٍخ ٚاٌج١طو٠خ 

 

. ِٛالغ االٔزو١ٔذ, اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ-ة 

 .....
 ِٛلغ اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ ٌغبِؼخ ووثالء

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .19

% 10ه ٚثَٕجخ الرزغبٚى اػبفخ ِفوكاد ٌٍّٕب٘ظ رزؼّٓ اٌزطٛه اٌؾبطً فٟ وً ِمو

 

 

  

 

(. ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ) إٌّمٌٛخ اٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٓ صُ ٚظبئف وً عٙبى ِٓ اعٙيح اٌغَُٚفُٙ ٚظ١فخ اٌق١ٍخ  فٟ اٌّٙبهح -1ك

 و١ّٛؽ٠ٛ١خ اٌّقزٍفخفُٙ اٌؼ١ٍّبد اٌى١ّ١بئ١خ اي  فٟ اٌّٙبهح -2ك

 اٌزؼوف ٚكهاٍخ االك٠ٚخ اٌج١طو٠خ اٌّقزٍفخ  فٟ اٌّٙبهح -3ك

  ِؼوفخ اٌََّٛ ٚا١ٌخ ػٍّٙب ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼٙب   فٟ اٌّٙبهح -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه.    11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ أٚ اٌّٛػٛع/ اٍُ اٌٛؽلح 

 عًه2ٍ+َظرٌ 3 ػ١بًا اٍجٛ
يخرجاخ اضافح 

 انرعهى 
 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ انكًُُاء انعايح

 عًه2ٍ+َظرٌ 4 اٍجٛػ١بًا 
يخرجاخ اضافح 

 انرعهى 
 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ انفسهجح

 عًه2ٍ+َظرٌ 3 اٍجٛػ١بًا 
يخرجاخ اضافح 

 انرعهى 
 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ انكًُُاء انحُاذُح

 َظرٌ 2 اٍجٛػ١بًا 
يخرجاخ اضافح 

 انرعهى 
 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ االدوَح 

 عًه2ٍ+َظرٌ 3 اٍجٛػ١بًا 
يخرجاخ اضافح 

 انرعهى 
 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ ٍَّٛ
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 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 

 و١ٍخ اٌطت اٌج١طوٞ/ عبِؼخ ووثالء  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .33

 فوع اٌطف١ٍ١بد اٌّووي/ ٞ ػٍُاٌمَُ اي .34

 BIO,PAR عهى انطفُهُاخ, عهى االحُاء هِي اٌّموه/ اٍُ  .35

 ػٍّٟ, ٔظوٞ  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .36

 فظٍٟ إٌَخ/ اٌفظً  .37

 75, 60  (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .38

 18/5/2016 اٌٛطف ربه٠ـ إػلاك ٘نا  .39

 أ٘لاف اٌّموه .40

 اٌزؼوف ػٍٝ االِواع اٌطف١ٍ١خ  -         
 ؽوق رشق١ظٙب -         
 ؽوق اٌؼالط ِٕٙب -    
 ؽوق اٌٛلب٠خ ٚاٌؾل ِٓ أزشبه االِواع اٌطف١ٍ١خ -         
 كهاٍخ اٌؼاللبد ث١ٓ االِواع اٌطف١ٍ١خ ث١ٓ االَٔبْ ٚاٌؾ١ٛاْ -         

 

 
 
 
 
 
 

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

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

 .مجالبرنا
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهفوعبد ايَ.10

 ثخاٌّؼوفاال٘لاف  -أ
 اٌزؼوف ػٍٝ االِواع اٌطف١ٍ١خ  -1أ

 ؽوق رشق١ظٙب -2أ

 ؽوق اٌؼالط ِٕٙب -3أ
 ؽوق اٌٛلب٠خ ٚاٌؾل ِٓ أزشبه االِواع اٌطف١ٍ١خ -4أ
  كهاٍخ اٌؼاللبد ث١ٓ االِواع اٌطف١ٍ١خ ث١ٓ االَٔبْ ٚاٌؾ١ٛاْ -5أ

  ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداال٘لاف   -ة 

 اْ ٠َزط١غ اٌطبٌت رشق١ض اٌطف١ٍ١بد   –1ة

 ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ االِواع اٌطف١ٍ١خ اٌّشزووخ ث١ٓ االَٔبْ ٚاٌؾ١ٛاْ  –2ة

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت ػٍٝ اٌم١بَ ثبٌقطٛاد اٌّقزجو٠خ فٟ رشق١ض اٌطف١ٍٟ فٟ اٌّقزجو  –3ة

ِواع اٌطف١ٍ١خ ٚرأص١و اطبثزٙب ٌالَٔبْ ِٚلٜ اٌقَبئو اٌَّججخ اكهان اٌطبٌت ِلٜ ا١ّ٘خ ٘نٖ اال  -4ة

   ٌٍؾ١ٛاْ

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

ثبٌّؾبػواد  ٔظو٠ب 

 فٟ اٌّقزجو ٚػ١ٍّب

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 (ٚاٌشٙو٠خ ٚإٌٙبئ١خ ح٠ِٟٛاي)اٌؼ١ٍّخ االِزؾبٔبد إٌظو٠خ ٚ

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 ػٍٝ االِواع ثظٛهح رفظ١ٍ١خ اٌزؼوف -1ط

 ِؼوفخ اُ٘ االػواع ٚا ٌؼالِبد ٌٍزىٙٓ ٚاالٍزفٙبَ ٌٍٛطٛي اٌٝ اٌزشق١ض اٌلل١ك ٌٍّوع -2ط

 ى٠بكح ِملهح اٌطبٌت ثوثؾ االؽلا س ٌٍٛطٛي اٌٝ اٌزشق١ض اٌلل١ك  -3ط

 ر١ٍٛغ م٘ٓ اٌطبٌت فٟ ِغبي ػٍُ االِواع اٌطف١ٍ١خ -4ط

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

اٌّؾبػواد إٌظو٠خ / ٞٔظو

 (ػوع اٌشوائؼ ٌٍطف١ٍ١بد ٚاشىبٌٙب ٚكٚهاد ؽ١برٙب)اٌّقزجواد/ ػٍّٟ

 

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 (ٍٕٛٞ, شٙوٞ, ٠ِٟٛ )االِزؾبٔبد إٌظو٠خ -1
 (ٍٕٛٞ, شٙوٞ, ٠ِٟٛ )االِزؾبٔبد اٌؼ١ٍّخ -2

 

 

 



  
 21انصفحح 

 
  

 

 اٌزؾز١خ اٌج١ٕخ     .20

اٌّطٍٛثخ   اٌىزت اٌّموهح  -7

    
 اٌىزت إٌّٙغ١خ اٌّموهح

 اٌّظبكه اٌَبٔلح ٌىً ِموه (اٌّظبكه)اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ  -8

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٟ ثٙب -أ

 ....(,اٌزمبه٠و, اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ) 
اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ فٟ االفزظبطبد االٍب١ٍخ ٚاٌج١طو٠خ 

 

. ِٛالغ االٔزو١ٔذ, اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ-ة 

 .....
 ِٛلغ اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ ٌغبِؼخ ووثالء

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .21

% 10اػبفخ ِفوكاد ٌٍّٕب٘ظ رزؼّٓ اٌزطٛه اٌؾبطً فٟ وً ِموه ٚثَٕجخ الرزغبٚى 

 

 

 

 

  

 

(. ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ لخاٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼً) إٌّمٌٛخ اٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اٌزؼوف ػٍٝ االِواع اٌطف١ٍ١خ فٟ اٌّٙبهح -1ك

 ؽوق رشغ١ٍ١ٙب فٟ اٌّٙبهح -2ك

 اٌّقزٍفخاٌزؼوف ٚكهاٍخ اٌؼالعبد   فٟ اٌّٙبهح -3ك

 ِٓ االِواع اٌطف١ٍ١خ ٚلب٠خِؼوفخ اي فٟ اٌّٙبهح -4ك

    

 ث١ٕخ اٌّموه.    11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ػٍُ ِقوعبد اٌذ

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ ػٍُ االؽ١بء يخرجاخ انرعهى اضافح  عًه2ٍ+َظرٌ 2 اٍجٛػ١بًا 

 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ ػٍُ اٌطف١ٍ١بد يخرجاخ انرعهى اضافح  عًه2ٍ+َظرٌ 3 اٍجٛػ١بًا 

    يخرجاخ انرعهى اضافح   
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 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 

 و١ٍخ اٌطت اٌج١طوٞ/ عبِؼخ ووثالء  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41

 فوع اٌطت اٌجبؽٕٟ ٚاٌٛلبئٟ اٌّووي/ ٞ ػٍُاٌمَُ اي .42

 ى اٌّموههَ/ اٍُ  .43
االيراض   ,انرشخُصاخ انًرضُح ,االيراض انًعذَح وانىتائُح,انطة انثاطٍُ

انرطثُق انثُطرٌ انصُفٍ ,انرطثُق انثُطرٌ,انًشرركح

IMD,CDI,CPA,CDI,PVI,SVP 

 ػٍّٟ,ٔظوٞ  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .44

 فظٍٟ,ٍٕٛٞ إٌَخ/ اٌفظً  .45

 90 ,390, 30,90, 90, 90 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .46

 17/5/2016 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .47

 أ٘لاف اٌّموه .48

رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ االِواع اٌزٟ رظ١ت اٌؾ١ٛأبد اٌّقزٍفخ ثبالػبفخ اٌٝ ؽوق رشق١ظٙب  -1

 ٚػالعٙب ثبالػبفخ اٌٝ اٌزشق١ض اٌزفو٠مٟ
 رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ االِواع اٌّشزووخ ث١ٓ اٌؾ١ٛاْ ٚاالَٔبْ-2

 اٌزشق١ض اٌّقزجوٞ رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ ؽوق-3     

 
 
 

 
 
 
 
 

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

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

 .البرنامج
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهفوعبد ايَ.10

 ثخاٌّؼوفاال٘لاف  -أ
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ اِواع اٌؾ١ٛأبد اٌّقزٍفخ -1أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ اعواءاد اٌزشق١ض ٚاٌؼالط -2أ

 اْ ٚاٌؾ١ٛاْرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ االِواع اٌّشزووخ ث١ٓ االٌٔ -3أ
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزشق١ض اٌّقزجوٞ ٌالِواع -4أ
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزشق١ض ٚاٌؼالط ٍو٠و٠بًا   -5أ

 

  ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداال٘لاف   -ة 

 اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد اٌزشق١ض ٚاٌؼالط  –1ة

 اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد فؾض اٌؾ١ٛاْ  –2ة

 ٌّقزجوٞاوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد اٌزشق١ض ا  –3ة

   

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبػواد إٌظوٞ ِغ اٌؼوع كافً اٌمبػخ اٌلها١ٍخ

 

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 (ٚاٌشٙو٠خ ٚإٌٙبئ١خ ح٠ِٟٛاي)اٌؼ١ٍّخ االِزؾبٔبد إٌظو٠خ ٚ

 

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 اٌّقزٍفخِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ رشق١ض ٚػالط االِواع  -1ط

 ِٙبهاد اثلاػ١خ فٟ رفو٠ك االِواع ٍو٠و٠ب -2ط

 ِٙبهاد ػ١ٍّخ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك اٌّؼٍِٛبد إٌظوٞ ثشىً ٍو٠وٞ -3ط

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رؾ٠ًٛ اٌّؾبػواد إٌظو٠خ اٌٝ ٚالغ ػٍّٟ ٍو٠وٞ فٟ رشق١ض ٚػالط ِقزٍف 

 االِواع اٌزٟ رظ١ت اٌؾ١ٛاْ

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 (ٚاٌشٙو٠خ ٚإٌٙبئ١خ ح٠ِٟٛاي)اٌؼ١ٍّخ االِزؾبٔبد إٌظو٠خ ٚ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ     .22

اٌّطٍٛثخ   اٌىزت اٌّموهح  -9

    
 ٌىً كهً اٌىزت إٌّٙغ١خ اٌّموهح

 اٌّظبكه اٌَبٔلح ٌىً ِموه (اٌّظبكه)اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ -10    

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٟ ثٙب -أ

 ....(,اٌزمبه٠و, ٌؼ١ٍّخاٌّغالد ا) 
اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ فٟ االفزظبطبد االٍب١ٍخ ٚاٌج١طو٠خ 

 

. ِٛالغ االٔزو١ٔذ, اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ-ة 

 .....
 اٌّقزٍفخاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .23

(. ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ) إٌّمٌٛخ اٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهاد اٌزشق١ض ٚاٌؼالط -1ك

 ِٙبهاد اٌزشق١ض اٌّقزجوٞ -2ك

 اٌَو٠وٞ ِٙبهاد اٌزشق١ض -3ك

   

 ث١ٕخ اٌّموه.    11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
 ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ أٚ اٌّٛػٛع/ اٍُ اٌٛؽلح 

ؽو٠مخ 

 اٌزم١١ُ

يخرجاخ اضافح  ٔظوٞ 3 اٍجٛػ١ب

 انرعهى 
 االِزؾبْ ٔظوٞ اٌطت اٌجبؽٕٟ

يخرجاخ اضافح  ٔظوٞ 3 اٍجٛػ١ب

 انرعهى 
 االِزؾبْ ٔظوٞ االِواع اٌّؼل٠خ ٚاٌٛثبئ١خ

 2+ٔظو1ٞ اٍجٛػ١ب
 ػٍّٟ

يخرجاخ اضافح 

 انرشخُصاخ انًرضُح انرعهى 
 االِزؾبْ ػٍّٟ+ٔظوٞ

 ٔظو2ٞ اٍجٛػ١ب
يخرجاخ اضافح 

 انرعهى 
 االِزؾبْ ٔظوٞ االِواع اٌّشزووخ

يخرجاخ اضافح  ػٍّٟ 13 اٍجٛػ١ب

 انرعهى 
 االِزؾبْ ػٍّٟ اٌزطج١ك اٌج١طوٞ

يخرجاخ اضافح  ػٍّٟ 3 اٍجٛػ١ب

 ذعهى ال
 االِزؾبْ ػٍّٟ  اٌزطج١ك اٌج١طوٞ اٌظ١فٟ

  
يخرجاخ اضافح 

  انرعهى 
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 اػبفخ ِموهاد عل٠لح -1
اٍزؾلاس ِموهاد رٛاوت ؽٍت اٌَٛق اٌّؾ١ٍخ  -2

 

 

 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 

 ٌطت اٌج١طوٞو١ٍخ ا/ عبِؼخ ووثالء  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .49

 فوع اٌغواؽخ ٚاٌز١ٌٛل  اٌّووي/ ٞ ػٍُاٌمَُ اي .50

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .51
عهى انخصىتح وااليراض / عهى انجراحح انثُطرَح/ عهى انرىنُذ انثُطرٌ

 DEL,SUR,FPA انرُاسهُح

 ػٍّٟ, ٔظوٞ  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .52

 ٍٕٛٞ إٌَخ/ اٌفظً  .53

 ,  90 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .54

 16/5/2016 ؿ إػلاك ٘نا اٌٛطف ربهٞ .55

 أ٘لاف اٌّموه .56

 رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ روو١ت ٚاػؼبء اٌغٙبى اٌزٕبٍٍٟ ِغ ِمبهٔزٙب ثبٌؾ١ٛأبد االفوٜ  -1
 

 هثؾ ػٍُ اٌز١ٌٛل ٚػٍُ اٌغواؽخ ثبٌؼٍَٛ االفوٜ وبالِواع ٚاٌفٍَغخ ٚػٍُ االك٠ٚخ  -2
 

ِوع ٚا١ٌبد اٌؼالط ٚرشق١ض اي رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ االِواع اٌزٟ رظ١ت اٌغٙبى اٌزٕبٍٍٟ -3

 ٚاٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ٌؼٍُ اٌز١ٌٛل اٌج١طوٞ ٚاٌطوق ٚاال١ٌبد ٚاٌٍٛبئً اٌَّزقلِخ فٟ ػالط ِشبوً اٌز١ٌٛل 
رؼو٠ف اٌطبٌت ثّجبكٞء اٌغواؽخ اٌج١طو٠خ ٚرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اوَبة اٌّٙبهاد فٟ اٌزؼبًِ ِغ  -4

ػٍُ اٌغواؽخ اٌؾل٠ضخ ٚافو اٌزطٛهاد فٟ ػٍُ  اٌؾبالد اٌغواؽ١خ اٌؾم١ٍخ ِٚؼوفخ اٌطبٌت ثَّزغلاد

 اٌغواؽخ اٌّزملِخ

 
 

 

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

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهفوعبد ايَ.10

 ثخاٌّؼوفاال٘لاف  -أ
 ٚاٌقظٛثخ ٚاالِواع اٌزٕب١ٍٍخ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ ػٍَٛ اٌز١ٌٛل  -1أ

 اوزَبة اٌّٙبهاد فٟ ػالط اٌؾبالد اٌغواؽ١خ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ ػٍَٛ اٌغواؽخ اٌج١طو٠خ ٚ -2أ

رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ فُٙ ػٍَٛ اٌز١ٌٛل ٚاٌقظٛثخ ٚاالِواع اٌزٕب١ٍٍخ ٚػٍَٛ اٌغواؽخ ٚفُٙ هثطٙب  -3أ

 ثبٌؼٍَٛ االفوٜ
 رّى١ٓ اٌطالة ِٓ اٌزٛاطً ِغ اٌَّزغلاد ٚاٌزطٛهاد اٌؾل٠ضخ ٌّٛاك اٌفوع -4أ
  

  لوهَاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداال٘لاف   -ة 

 اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهاد اٌزشق١ض ٌؼٍَٛ اٌفوع  –1ة

 فٟ اعواء اٌؼ١ٍّبد اٌغواؽ١خ اٌج١َطخ ثبالٍزفبكح  اوَبة اٌطبٌت اٌّٙبهاد اٌالىِخ  –2ة

 اوَبة اٌطبٌت اٌملهح ػٍٝ اٌزطٛه ٚاٌزٛاطً ِغ اٌَّزغلاد اٌؾل٠ضخ ٌؼٍَٛ اٌفوع   -3ة

   

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

ؽبػواد  ٔظو٠ب ثبٌُ

 ٚػ١ٍّب فٟ اٌّقزجو

 

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

( ٚاٌشٙو٠خ ٚإٌٙبئ١خ ح٠ِٟٛاي)اٌؼ١ٍّخ االِزؾبٔبد إٌظو٠خ ٚ

 اٌزشق١ض اٌؼٍّٟ اٌزطج١مٟ اٌَو٠وٞ ٌٍؾبالد اٌقبهع١خ

 

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 ػٍَٛ اٌز١ٌٛل ٚاٌقظٛثخ ٚاالِواع اٌزٕب١ٍٍخ اٌزؼوف ػٍٝ -1ط

 ٌَٛ اٌغواؽخ اٌج١طو٠خ ٚاوزَبة اٌّٙبهاد فٟ ػالط اٌؾبالد اٌغواؽ١خِؼوفخ ع -2ط

فُٙ ػٍَٛ اٌز١ٌٛل ٚاٌقظٛثخ ٚاالِواع اٌزٕب١ٍٍخ ٚػٍَٛ اٌغواؽخ ٚفُٙ هثطٙب ثبٌؼٍَٛ  فِٟٙبهاد  -3ط

 االفوٜ

 اٌزٛاطً ِغ اٌَّزغلاد ٚاٌزطٛهاد اٌؾل٠ضخ ٌّٛاك اٌفوع -4ط
 

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

كهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزشق١ض اٌلل١ك ٌٍؾبالد اٌزٕب١ٍٍخ ٚاٌغواؽ١خ ثبٌوغُ ِٓ اٌفوٚلبد ث١ٓ أٛاع ر١ّٕخ ق

 اٌؾ١ٛأبد فٟ اٌّيهػخ

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ     .24

اٌّطٍٛثخ   اٌىزت اٌّموهح -

    
 ٌىً كهً اٌىزت إٌّٙغ١خ اٌّموهح

 اٌّظبكه اٌَبٔلح ٌىً ِموه (اٌّظبكه)اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ -

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٟ ثٙب -أ

 ....(,اٌزمبه٠و, اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ) 
الٍب١ٍخ ٚاٌج١طو٠خ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ فٟ االفزظبطبد ا

 

. ِٛالغ االٔزو١ٔذ, اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ-ة 

 .....
 رقظظخاٌُاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .25

االٍزؼبٔخ ثبٌّظبكه اٌقبهع١خ ٚاٌّزؼٍمخ ثبٌفوع  -

ِٕبلشخ اٌجؾش اٌشٙوٞ ٌىً ؽبٌت فٟ ؽلٚك اٌّموه  -

ح اٍزقلاَ ؽو٠مخ إٌّبلشخ اصٕبء اٌّؾبػو -

 

 

( ٚاٌشٙو٠خ ٚإٌٙبئ١خ ح٠ِٟٛاي)اٌؼ١ٍّخ االِزؾبٔبد إٌظو٠خ ٚ

 

(. لبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟة اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ) إٌّمٌٛخ اٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ر١ّٕخ اٌملهاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطج١م١خ ٚاٌَو٠و٠خ  -1ك

 اػلاك ع١ً ِٓ االؽجبء اٌج١طو١٠ٓ ػٍٝ َِزٜٛ ػبٌٟ ِٓ اٌىفبءح ٚاٌزأ١ً٘  -2ك

 

 ث١ٕخ اٌّموه.    11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 اٌزم١١ُ ؽو٠مخ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٔظوٞ 1 اٍجٛػ١ب
اػبفخ ِقوعبد رؼٍُ 

 ٚرطج١ك
 االِزؾبٔبد ٔظوٞ اٌز١ٌٛل اٌج١طوٞ

 االِزؾبٔبد طبٌخ اٌز١ٌٛل اٌز١ٌٛل اٌج١طوٞ يخرجاخ انرعهى اضافح  ػ2ٍّٟ اٍجٛػ١ب

 ٔظوٞ 2 اٍجٛػ١ب
اٌقظٛثخ ٚاالِواع  يخرجاخ انرعهى اضافح 

 اٌزٕب١ٍٍخ
 ٔظوٞ

 االِزؾبٔبد

    يخرجاخ انرعهى افح اض ػٍّٟ 2 اٍجٛػ١ب
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 ًَىرج وصف انًقرر

 وصف انًقرر

 

 و١ٍخ اٌطت اٌج١طوٞ/ عبِؼخ ووثالء  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -5

 فوع اٌزشو٠ؼ ٚاالَٔغخ ٚاالعٕخ  اٌّووي/ ٞ ػٍُاٌمَُ اي -6

 هِي اٌّموه/ اٍُ  -7
عهى االجُح انثُطرَح / عهى االَسجح انثُطرَح/ عهى انرشرَح انثُطرٌ

ANA,HIS,EMB 

 ػٍّٟ, ٔظوٞ  أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ -8

 فظٍٟ, ٍٕٛٞ إٌَخ/ اٌفظً  -9

 ٔظو15ٞ,(ػ90ٍّٟ+ٔظو60ٞ),(ػ90ٍّٟ+ٔظو60ٞ) (اٌىٍٟ)اٌلها١ٍخ ػلك اٌَبػبد -10

 19/5/2016 ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  -11

 أ٘لاف اٌّموه 90

رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ رواو١ت ٚاػؼبء اٌغَُ اٌؾ١ٛأٟ اػبفخ اٌٝ اٌزغ١ٙي اٌلِٛٞ ٚاٌٍّفٟ ٚاٌؼظجٟ -1

 ٠ب ٚأَغخ اٌغَُ ٚاٌزطٛه اٌغ١ٕٕٟ ٌٍؾ١ٛأبد ٚو١ف١خ أمَبَ اٌقال
 هثؾ ػٍُ اٌزشو٠ؼ ثبٌؼٍَٛ االفوٜ -2 91
 رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ ػًّ اٌشوائؼ ا١ٌَٕغ١خ ٚكهاٍزٙب ِٚمبهٔزٙب-3 92
 رؼو٠ف اٌطبٌت ػٍٝ االفزالفبد ث١ٓ اعٕخ اٌؾ١ٛأبد اٌؾم١ٍخ-4 93
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهفوعبد ايَ.10

 ثخاٌّؼوفاال٘لاف  -أ
ح ِٓ ِؼوفخ ػٍُ اٌزشو٠ؼ ٚؽوق لزً اٌؾ١ٛأبد ٚؽفع اٌغضش ٚػاللخ ػٍُ اٌزشو٠ؼ رّى١ٓ اٌطٍت-1أ

 ثبٌؼٍَٛ االفوٜ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ ػٍُ االَٔغخ ٚؽوق رؾؼ١و اٌّمبؽغ ا١ٌَٕغ١خ ٚػاللخ ػٍُ االَٔغخ   -2أ

  ثبٌؼٍَٛ االفوٜ

 ح اٌٝ اشىبٌٙبرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ػٍُ االعٕخ ِٚؼوفخ اػّبه االعٕخ اػبف  -3أ
 

  ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداال٘لاف   -ة 

اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد فٟ و١ف١خ رشو٠ؼ اٌغضخ ٚاٌزؼوف ػٍٝ االػؼبء ٚؽوق اٌؾمٓ ٚؽفع  –1ة

 اٌؼ١ٕبد

 اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد فٟ و١ف١خ ػًّ اٌمٛاٌت ا١ٌَٕغ١خ ٚرمط١ؼٙب ٚػًّ شوائؼ ١َٔغ١خ ٚلواءرٙب  -2ة

 هاد رشق١ض اعٕخ اٌؾ١ٛأبد اٌؾم١ٍخ ٚر١١ّي اػؼبء٘باوَبة اٌطبٌت ِٙب -3ة

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

ٔظو٠ب ثبٌّؾبػواد  

 ٚػ١ٍّب فٟ اٌّقزجو

 

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 (ٚاٌشٙو٠خ ٚإٌٙبئ١خ ح٠ِٟٛاي)اٌؼ١ٍّخ االِزؾبٔبد إٌظو٠خ ٚ

 

 

 
 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

ِٚمبهٔزٙب ثبالٔٛاع ( رواو١ت االَٔغخ)ؽبٌت ِٓ ِؼوفخ رواو١ت االػؼبءِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ رّىٓ اي-1ط

 االفوٜ

 ِٙبهاد اثلاػ١خ  رّىٓ اٌطبٌت ِٓ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌزواو١ت ا١ٌٍَّخ ٚاٌغ١و ١ٍٍّخ -2ط

 ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ رّىٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك اٌّؼٍِٛبد إٌظو٠خ ثشىً ػٍّٟ ثبٌّقزجواد -3ط

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ر١ّٕخ اٌملهح ٌلٜ اٌطٍجخ ؽٛي اٌز١١ّي ث١ٓ اٌؼؼٛ اٌٛاؽل ٚالوضو ِٓ ؽ١ٛاْ ِٓ فالي اٌزشق١ض اٌزفو٠مٟ

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاٌشٙو٠خ ٚإٌٙبئ١خ ٚاٌفظ١ٍخ ح٠ِٟٛاالِزؾبٔبد اي -1
 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  -2
 اٌزمبه٠و اٌؼ١ٍّخ -3
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ     .26

اٌّطٍٛثخ   اٌىزت اٌّموهح -

    
 ِموهٌىً  اٌىزت إٌّٙغ١خ اٌّموهح

 اٌّظبكه اٌَبٔلح ٌىً ِموه (اٌّظبكه)اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ -

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٟ ثٙب -أ

 .(...,اٌزمبه٠و, اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ) 
اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ فٟ االفزظبطبد االٍب١ٍخ ٚاٌج١طو٠خ 

 

. ِٛالغ االٔزو١ٔذ, اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ-ة 

 .....
 رقظظخاٌُاٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .27

 اػبفخ ِموهاد عل٠لح-1
اٍزؾلاس ِموهاد رٛاوت ؽٍت اٌَٛق اٌّؾ١ٍخ -2

 

 

 

(. ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ هٜ اٌّزؼٍمخاٌّٙبهاد األؿ) إٌّمٌٛخ اٌزب١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ٌّؼوفخ اُ٘ االفزالفبد ث١ٓ اٌؾ١ٛأبد اٌّقزٍفخ -1ك

 االفوٜ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼوفخ ا١ّ٘خ ػٍُ اٌزشو٠ؼ االَٔغخ ٚاالعٕخٚػاللزٙب ثبٌؼٍَٛ -2ك

  

 ث١ٕخ اٌّموه.    11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 حاٌّطٍٛة
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ اٌزشو٠ؼ اٌج١طوٞ اضافح يخرجاخ انرعهى عًه3ٍ+َظرٌ 2 اٍجٛػ١بًا 

 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ االَٔغخ اٌج١طو٠خ اضافح يخرجاخ انرعهى عًه3ٍ+َظرٌ 2 اٍجٛػ١بًا 
 اِزؾبٔبد عًهٍ+َظرٌ ٌج١طو٠خاالعٕخ ا اضافح يخرجاخ انرعهى َظرٌ 1 اٍجٛػ١بًا 

      

      

      
      



  
 31انصفحح 

 
  

 

 


