ثغى اهلل انشحًٍ انشحٛى
انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
انًغهظ األػهٗ نهزؼهٛى

انٓٛئخ انٕعُٛخ نهزمٕٚى ٔاالػزًبد األكبدًٙٚ
رٕصٛف يمشس
يٓبساد سٚبضٛخ
 110سضذ
انؼبو انذساعْ1431-1430 ٙـ

ًَٕرط رٕصٛف انًمشس
يٓبساد سٚبضٛخ
 110سضذ
انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ:عبيؼخ انًهك عؼٕد
انكهٛخ/انمغى :كهٛخ انًغزًغ –عبنجبد ثحشًٚالء -لغى انؼهٕو اإلداسٚخ ٔانغجٛؼٛخ

أ)رحذٚذ انًمشس ٔانًؼهٕيبد انؼبيخ
-1اعى انًمشس ٔسلًّ :يٓبساد سٚبضٛخ  110سضذ
-2انغبػبد انًؼزًذح  :عبػزبٌ
نهًحبعت
ح
-3انجشَبيظ أٔ انجشايظ انزٚ ٙزى رمذٚى انًمشس ضًُٓب :انجشَبيظ انزأْٛهٙ
-4اعى ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ انًغئٕل ػٍ رذسٚظ انًمشس :د.أعًبء أحًذ ػجذ انؼضٚض انًٛشغُٙ
-5انًغزٕٖ أٔ انغُخ انز ٙعٛزى رمذٚى ْزا انًمشس ف:ّٛانًغزٕٖ األٔل نؼبو ْ1431-1430ـ
-6انًزغهجبد انًغجمخ نٓزا انًمشس :ال ٕٚعذ

-7انًزغهجبد انًصبحجخ نٓزا انًمشس :ال ٕٚعذ

-8يكبٌ رذسٚظ انًمشس إٌ نى ٚكٍ ثبنًؤعغخ انزؼهًٛٛخ

ة)األْذاف
ثبَزٓبء انًمشس ركٌٕ انغبنجخ لبدسح ػه ٙأٌ :
رزؼشف ػه ٙأعظ انشٚبضٛبد ٔيزبثؼخ الرغٕس انؼهًٔ ٙانزمُٔ ٙرحصم انًؼهٕيبد انش٘اضٛخ
انضشٔسٚخ انز ٙرغبػذِ ا ػهٗ فٓى يخزهف يٕاد انزخصص األخشٖٔ ،انزٓٛئخ العزكًبل دساعخ
انجُبء انشٚبض ٙف ٙانًشاحم انؼهٛب.

ط)ٔصف انًمشس:
-1انًٕضٕػبد يحم انذساعخ:
انًٕضٕع
رؼشٚف يجبدئ انًُغك انشٚبضٙ
يجبدئ انًُغك انشٚبضٙ
عجش انًغًٕػبد
انًغًٕػبد
+اخزجبس فصه ٙأٔل
انضشة انذٚكبسرٔ ٙانؼاللبد
انضشة انذٚكبسرٔ ٙانؼاللبد
الرغجٛمبد
انزغجٛمبد
انًصفٕفبد
+اخزجبس فصه ٙصبٌ
انًصفٕفبد
انًحذداد
انًحذداد
يمذيخ ف ٙاإلحصبء

األعبثٛغ
1430\10\18
1430\10\25
1430\11\2
1430\11\9

عبػبد األرصبل
2
2
2
2

1430\11\16
1430\11\23
1430\11\30
1430\12\22
1430\12\29

2
2
2
2
2

1431\1\6
1431\1\13
1430\1\20
1430\1\27

2
2
2
2

-2يكَٕبد انًمشس(يغًٕع عبػبد االرصبل ف ٙانفصم انذساع)ٙ
انؼًهٙ
انذسٔط انخبصخ
انًحبضشح
13
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أخشٖ
تمارين ودراسة حاالت
تطبيقية أثناء
المحاضرات

أ:انًؼشفخ
)ٔ(iصف انًؼشفخ انز ٙعٛزى اكزغبثٓب ف ٙانًمشس:
أٌ رزؼشف انغبنجخ ػه ٙأعظ ٔيفبْٛى انًُغك انشٚبض ٔ ٙأًْٛزّ ف ٙثُبء انُٓضخانؼهًٛخ انزكُٕنٕعٛخ.
أٌ رؼذد انغبنجخ أًَبط انؼًهٛبد ػه ٙانًغًٕػبد ٔانذٔال انًضهضٛخ انًخزهفخٔخصبئصٓب انًزؼذدح.
أٌ رُبلؼ انغبنجخ انغشق اإلحصبئٛخ نغًغ ٔػشض انجٛبَبد)(iiاعزشارٛغٛبد انزؼهٛى(انزذسٚظ)انًغهٕة اعزخذايٓب نزغٕٚش رهك انًؼشفخ
يحبضشحرغجٛك ػه ٙانحبعت اٜنٙٔاعجبد) (iiiعشق رمٛٛى انًؼشفخ انًكزغجخ
انًُبلؾخانؼًم انغًبػٙاالخزجبسادانجحٕسدساعخ انحبنخة-انًٓبساد انًؼشفٛخ(اإلدساكٛخ)
انًٓبساد انًؼشفٛخ انًغهٕة رغٕٚشْب -:
أٌ رؼذد انؼًهٛبد ػه ٙانًغًٕػبد . أٌ رُبلؼ عشق حم انًؼبدالد انخغٛخ . أٌ رٕضح عشق عًغ ٔػشض انجٛبَبد اإلحصبئٛخ .اعزشارٛغٛبد انزؼهى انًغزخذيخ ف ٙرغٕٚش انًٓبساد انًؼشفٛخ
انًحبضشحانزحهٛم ٔانجحٕس-اعزجٛبَبد إحصبئٛخ

عشق رمٛٛى انًٓبساد انًؼشفٛخ انًكزغجخ :
االخزجبسانزؼهى انزؼبَٔٙحهمبد انُمبػط-يٓبساد انؼاللبد انؾخصٛخ
ٔ– 1صف نًٓبساد انؼاللبد انؾخصٛخ يغ اٜخشٔ،ٍٚانمذسح ػهٗ رحًم
انًغئٕنٛخ انًغهٕة رغٕٚشْب:
رًُٛخ انمذسح ػهٗ انؼًم انغًبػٙ رغجٛك يجبدئ انؼاللبد اإلَغبَٛخ يغ اٜخشٍٚرًُٛخ انمذسح ػهٗ يٓبسح انزؼهى انزارٙ–2اعزشارٛغٛبد انزؼهٛى انًغزخذيخ ف ٙرغٕٚش ْزِ انًٓبساد ٔانمذساد
دساعخ انحبنخانؼًم انغًبػٙ رؾغٛغ اعزخذاو يصبدس ؽجكخ انًؼهٕيبد (اإلَزشَذ)–3عشق رمٛٛى اكزغبة انغهجخ نًٓبساد انؼاللبد انؾخصٛخ ٔلذسرٓى ػهٗ رحًم
انًغئٕنٛخ:
رمٛٛى لذسح انغبنجخ ػهٗ االعزُزبط يٍ خالل انجحٕس انفشدٚخ ٔانغًبػٛخ .حهمبد انُمبػ انغًبػ.ٙد-يٓبساد االرصبل ٔرمُٛخ انًؼهٕيبد ٔانًٓبساد انحغبثٛخ (انؼذدٚخ)
ٔ-1صف انًٓبساد انؼذدٚخ ٔيٓبساد االرصبل انًغهٕة رغٕٚشْب :
أٌ دػشض انؼًهٛبد ػه ٙانًغًٕػبد
أٌ رحمل انًصفٕفبد عجشٚبً
أٌ رؼذد عشق حم انًؼبدالد انخغٛخ.

-2اعزشارٛغٛبد انزؼهٛى انًغزخذيخ ف ٙرغٕٚش ْزِ انًٓبساد
انزغجٛك انؼًه ٙنهشٚبضخ ف ٙيخزهف انًغبالد ثمذس اإليكبٌاعزخذاو انحبعت اٜن ٙف ٙانزغجٛك اإلحصبئٙ-3عشق رمٛٛى اكزغبة انغهجخ نًٓبساد االرصبل ٔ،رمُٛخ انًؼهٕيبد ٔ،انًٓبساد
انحغبثٛخ:
 اخزجبس لذسح انغبنجبد ػهٗ انؼًم انغًبػ.ٙ دعجٛك انؼًه ٙػه ٙانحبعٕة. -4انغذٔل انضيُ ٙنًٓبو رمٕٚى انغبنجبد ف ٙانفصم انذساعٙ
األعجٕع انًغزحك
عجٛؼخ انزمٛٛى(اخزجبس لصٙس-
سلى
ثحش-اخزجبس فصهٗ-رغجٛمبد
انزمٛٛى
ػًهٛخ(ٔاعجبد))
ثذاٚخ يٍ األعجٕع
رغجٛمبد ػًهٛخ(ٔاعجبد)-
1
انضبَٔ ٙحزٗ َٓبٚخ
اخزجبساد لصٛشح-أعئهخ رحضشّٚ
انفصم
األعجٕع انشاثغ
اخزجبس فصهٗ()1
2

َغجخ انذسعخ
إلٖ دسعخ
انزمٛٛى انُٓبئٙ
%20
%20

3

اخزجبس فصهٗ()2

األعجٕع انزبعغ

%20

4

ايزحبٌ َٓبئٙ

َٓبٚخ انفصم انذساعٙ

%40

هـ-انذػى انًمذو نهغهجخ

اإلعشاءاد أٔ انزشرٛجبد انًؼًٕل ثٓب نضًبٌ رٕاعذ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ يٍ أعم
رمذٚى انًؾٕسح ٔاإلسؽبد األكبد ًٙٚنهغبنت انًحزبط نزنك(يغ رحذٚذ يمذاس انٕلذ-
انغبػبد انًكزجٛخ -انز٘ ٚزٕاعذ ف ّٛأػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ف ٙاألعجٕع)-:
 10عبػخ يكزجٛخ أعجٕػٛبً

ٔ-يصبدس انزؼهى
 -1انكزبة انشئٛغٙ
انًذخم إن ٙانجُٗ انغجشٚخ-ط -5انشٚبض
انغهًبٌ-عهًبٌ ثٍ ػجذ انشحًٍ
-2انًشاعغ األعبعٛخ
انغجش انخغٔ ٙرغجٛمبرّ-ط-1انشٚبض
عى حبٌ-يؼشٔف ػجذ انشحًٍ
-3انذٔسٚبد انؼهًٛخ انحذٚضخ ٔيٕالغ اإلَزشَذ انًخزصخ
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ص-انًشافك انًغهٕثخ
 -1انًشافك انزؼهًٛٛخ(حغشاد انًحبضشاد ٔيؼبيم انحبعت)
لبػخ دساعٛخ ثؼذد  50عبنجخ-2أعٓضح انحبعت اٜنٙ
اعزخذاو انحبعت ٔانؼشض انشأعٙ
 -3عٓبص ػشض انًؼهٕيبد
Data show
ح-تقييم المقرر وعمليات التحسين :
-1اعزشارٛغٛبد انحصٕل ػهٗ َزبئظ انغبنجخ ٔفؼبنٛبد انزؼهٛى :
االعزجبَبدPeer review -

-2االعزشارٛغٛبد األخشٖ انًزجؼخ ف ٙرمٛٛى ػًهٛخ انزؼهٛى إيب ػٍ عشٚك األعزبر أٔ ػٍ
عشٚك انمغى:
اعزجٛبٌ رمٛٛى انغبنجخ نؼضٕ ْٛئخ انذدسٚظ-رمبسٚش انكفبٚخ انغُٕٚخ انز ٙرؼذْب اإلداسح ثبنمغى .

 – 3ػًهٛبد رحغ ٍٛانزؼهٛى:
 رحذٚش يصبدس انزؼهى ثُبء ػهٗ رٕصٛبد نغُخ انخغظ ٔ انغذأل انذساعٛخ .انًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔ االعزؼبَخ ةاألعبرزح انضائش.ٍٚ رؾغٛغ اعزخذاو انزمُٛخ انحذٚضخ ف ٙرمذٚى انًكسس انذساع.ٙ رؾغٛغ انمشاءاد انخبسعٛخ ٔػًهٛبد انزؼهى انزار.ٙ رؾغٛغ انغالة ػهٗ انًُبلؾبد انغًبػٛخ . – 4ػًهٛبد انزحمك يٍ يغزٕٚبد إَغبص انغهجخ
 يشاعؼخ ػُٛخ يٍ اإلعبثبد يٍ لجم نغُخ يزخصصخ ثبنمغى . انًشاعؼخ ٔانزصحٛح انغًبػ ٙثبنمغى. انًشاعغ انخبسع ٙلػُٛخ يٍ أٔساق إعبثبد انغالة. – 5صف انزشرٛجبد ٔانخغظ انًؼذح نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نفبػهٛخ انًمشس ٔانزخغٛظ
نهزحغ:ٍٛ
 ٚزى يشاعؼخ انًمشس ثؾكم دٔس٘ يٍ لجم نغُخ انخغظ ٔاليمشساد انذساعٛخنضًبٌ يٕاكجزّ نهزغٕساد انحذٚضخ ف ٙانزخصص .
 يمبثهزّ يٍ حٛش انًحزٕٖ ٔانًظرٕٖ نًمشس آخش ٚمذو ف ٙثشَبيظ يؾبثّ. رحذٚش انًصبدسٔانًشاعغ انخبصخ ثبنًمشس ثؾكم يُزظى ٔفك نزغٕساد انًمشس األخز ثزٕصٛبد َزبئظ انًشاعؼبد انذاخهٛخ ٔ انخبسعٛخ ف ٙرحغٔ ٍٛرغٕٚش انًمشس.وهللا الموفق,,,

