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:انذساعٗانًمشس        

        

     

تٕفشِ انًإعغخ انتؼهيًيخ ثٓذف يؼبَٔخ انطبنت , ْٕ خطخ تؼهيًيخ  راد ْذف ثضيٍ يسذد     

ٔطشق انتؼهيى ٔانتؼهى ٔأعبنيت تمٕيى انطبنت يٍ أخم  انؼهًٗٔتتضًٍ انًستٕٖ , ػهٗ انتؼهى

يٓبساد –يٓبساد يُٓيخ –يٓبساد انزُْيخ –انًؼشفخ ٔانفٓى )تسميك َٕاتح انتؼهى انًغتٓذفخ 

(.ػبيخ



:انذساعٗانًمشس تٕصيف       
ٔانًُٕرج , انزٖ يمٕو ثتذسيغّ انذساعٗانتذسيظ نجيبٌ انخطخ انتؼهيًيخ نهًمشس  ػضْٕيئخيًهئّ ًَٕرج         

–َٕاتح انتؼهى انًغتٓذفخ –انؼبيخ نهًمشس األْذاف  -انفشلخ انذساعيخ –كٕد انًمشس –اعى انًمشس :يٕضر 

أعبنيت تمٕيى –طشق انتؼهيى ٔانتؼهى نهطالة رٖٔ انمذساد انًسذٔدح  -طشق انتؼهيى ٔانتؼهى –يستٕٖ انًمشس 

تٕليغ –تٕليغ أعتبر انًمشس –لبئًخ انكتت انذساعيخ ٔانًشاخغ انًغتخذيخ –تٕصيغ انذسخبد –انطالة 

.انؼهًٗسئيظ انمغى 



:انذساعٗأْذاف تٕصيف انًمشس 

أداة إرشبديت لتنفيذ المقزر.

وسيلت لتوحيد آليبث تنفيذ المقزر بين أعضبء هيئت التدريس.

يؤكد مبدأ التعبقديت بين عضو هيئت التدريس والطبلب.



:انذساعَٕٗاتح انتؼهى انًغتٓذفخ يٍ انًمشس 

(طجمب نهًؼبييش انمٕييخ االكبديًيخ)

 َٕاتح انتؼهى انًغتٓذفخ ْي انًخشخبد انتي تغؼٗ انًإعغخ انتؼهيًيخ ئنٗ تسميمٓب يٍ خالل

ٔتشتجظ ثشكم ٔاضر ثبنطشق , ٔتكٌٕ لبثهّ نهميبط, ثشايدٓب انًختهفخ ٔانًشتجطخ ثشعبنتٓب

.انًختهفخ نتمٕيى انطالة ٔيٕاصفبد انخشيح

َٕاتح انتؼهى ْي:

. انًؼشفخ ٔانفٓى1.

.انًٓبساد انزُْيخ2.

.انًٓبساد انًُٓيخ3.

. انًٓبساد انؼبيخ4.



:انًغتٓذفّأًْيخ َٕاتح انتؼهى 

.نغخ يشتشكخ داخم انًإعغخ1.

.ئطبس ػًم نؼًهيخ تصًيى ٔيشاخؼخ انًمشساد2.

.تغبػذ في تسذيذ ٔعبئم انتمٕيى انًُبعجخ3.

.تغبػذ في ٔضٕذ سؤيخ انتسغيٍ انًغتًش4.

.يشخغ ْبو ندٓبد انتٕظيف5.



:كيفيخ صيبغخ َٕاتح انتؼهى انًغتٓذفخ

:ثؼذ دساعخ انًمشس يكٌٕ انطبنت لبدسا ػهٗ أٌ

ٔششٔطخ ئكتغبثخانًستٕٖ انًطهٕة +     عهٕكٗفؼم 1.

ٔششٔطخ ئكتغبثخانًستٕٖ انًطهٕة +    عهٕكٗفؼم 2.

ٔششٔطخ ئكتغبثخانًستٕٖ انًطهٕة +    عهٕكٗفؼم 3.



:كيفيخ صيبغخ َٕاتح انتؼهى انًغتٓذفخ

:انتذسيظ ػضْٕيئخسكض ػهٗ عهٕن انطبنت ٔنيظ عهٕن : أٔال

يثبل

خطأ.            أزذد نهطبنت تؼشيف انًسبعجخ انسكٕييخ

صسيسخ.          يسذد انطبنت تؼشيف انًسبعجخ انسكٕييخ

:صف يخشج انتؼهى ٔنيظ أَشطخ انتؼهى: ثبَيب

يثبل

خطأ.             يكتت انطبنت انفشق ثيٍ انًسبعجخ انًبنيخ ٔانًسبعجخ اإلداسيخ في انتمٕيى انًغتًش

صسيسخ.                                             يًيض انطبنت ثيٍ انًسبعجخ انًبنيخ ٔانًسبعجخ اإلداسيخ



:كيفيخ صيبغخ َٕاتح انتؼهى انًغتٓذفخ
:اعتخذو أفؼبال لبثهخ نهًالزظخ ٔانميبط: ثبنثب

يثبل

خطأ.       يذسن انطبنت أًْيخ يؼبدنخ انًيضاَيخ

صسيسخ.               يفغش انطبنت يؼبدنخ انًيضاَيخ

:صيغ يخشج انتؼهى ثؼجبسح ٔاضسخ انًؼُٗ ٔلبثهخ نهفٓى: ساثؼب

يثبل

خطأ.         يتكهى انطبنت ػٍ يفبْيى َظى انتكبنيف انفؼهيخ

صسيسخ                  .                 يًيض انطبنت ثيٍ َظى انتكبنيف انفؼهيخ



اإلثذاع

انتمٕيى

انتسهيم

انتطجيك

انفٓى

انتزكش

يتشخى صيبغخ  –يشتت –يفغش –يهخص –يششذ   -يسغت           

يؼطٗ أيثهخ –يؼهم 

  -يغتخذو –يخطظ –يُشئ –يدٓض –يشتت –يشثظ –يؼذ –يطجك      

يجشٍْ -يجيٍ –يٕضر  يكتشف 

 

يختبس –يغتُتح –يٕضر –يتؼشف ػهٗ –يًيض –يدضئ –يجٕة –يفشق            

يصُف -يٕاصٌ –يمبسٌ –يسهم –يسذد انؼُبصش 

–يذػى –يمٕو –يغتخهص –يمذس –يمشس –يسكى –يجذٖ سأيّ –يميى –يُمذ                

يفغش -يجشس 

يشاخغ –يؼيذ تشتيت أٔ تُظيى –يُظى –يؼذل –يصًى –يجتكش –يدًغ –يإنف     

يؼذل  –يكتت يٕضٕػب –يشثظ –يمتشذ –يسكٗ –يؼيذ انكتبثخ 

يؼذد -يغتشخغ –يؼشف –يُغت –يصف –يتزكش –يسذد 

األفؼبل انًغتخذيخ نصيبغخ َٕاتح انتؼهى انًغتٓذفخ



بيانات المقرر -1  

:الفرقة:اسم المقرر:الكودىالرمز   

عملى                             نظرى:     عدد الوحدات الدراسية:التخصص    

(12)نموذج رقم  الدراسىتوصيف المقرر 
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كلية التجارة 
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