
  
 1الصفحة 

 
  

 

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كمية االدارة واالقتصاد  /معة ذي قاراج انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1
 لسى االلرصاد     / انًشكض ؼهًٙ انمسى ان .2

 (Eviwesذطثٛماخ الرصادٚح ػهٗ انساسٕب ) اسى / سيض انًمشس .3

 يساضشاخ ذفاػهٛح   أشكال انسضٕس انًرازح .4

 انكٕسط انثاَٙ  انفصم / انسُح .5

 ٘ (َظش36ػًهٙ  36ساػح ) 66 )انكهٙ(ػذد انساػاخ انذساسٛح  .6

 2622-11-4 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 مشسأْذاف انً .8

 اكداب الطالب مهارة العمل عمى تحميل البيانات بصورة عامة وتقدير النماذج 
 معرفة الطالب بالقيم المدتخرجة وماذا تعني وتفديرها

 يرات عمى بعذها داخل النموذج متغمعرفة تأثير ال
 يانات مخزنة مدبقأ ة او بتطبيق ما يتم شرحه عمى بيانات فعمي

 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمشساخ انيخشخ .16

  ْذاف انًؼشيٛح األ -أ
 كٌٕ ػهٗ ػهًٛح ٔالؼٛح تًا ٚرى ذطثٛمّ اٌ ٚ 1أ
 نًسرخشخح ٔكٛفٛح ذفسٛشْا ػهٗ دساٚح ذايح تانمٛى ا اٌ ٚكٌٕ انطانة -2أ
 ذمذٚش إًَرج االَسذاس انخطٙ انؼاو   -3أ
 ثاٍٚ السذثاط ٔيؼايم ذضخى انرم اثياخرثاساخ يًّٓ    -4أ

  ًمشس.انخاصح تان ٛحانًٓاساذاألْذاف   -ب 

 ٚدة اٌ ٚكٌٕ انطانة ػهٗ يؼشيح ترسهٛم ًَٕرج االَسذاس انخطٙ انثسٛظ يٙ انثشَايح  -- 1ب

 اٌ ٚسرطٛغ انطانة سسى انسهسح انضيُٛح تؼذج طشق  -2ب

 يسرمثهٛح ذفٛذ انًدرًغ تانرمذٚش  لٛىكٛفٛح انرُثٕء ٔاٚداد   -3ب

     ٙ انثسٛظ إًَرج االَسذاس انخطذمذٚش  -4ب

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 ح انًساضشاخ انرفاػهٛ -1

 فٓٛحانٕاخثاخ انًُالشاخ انش -2

 يذسط انًمشسانششذ ٔانرثسٛظ يٍ لثم  -3

 داخم انصف  ذسدٛم انًساضشج نكٙ ٚسرفاد يُٓا انطهثح ٔاػادج ذُضٚهٓا -4

 
 طشائك انرمٛٛى      

 

 االخرثاساخ انشٓشٚح  -1

 االخرثاساخ انٕٛيٛح -2

 انًُالشح يغ انطانة تاالسًاء -3

 رطثٛمٛح يٙ زانح ايرالن انطهثح نهثشَايح انانٕاخثاخ  -4

 

 
 انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح األْذاف  -ج

 ٛحنثشايح انرسهٛهيٍ انؼًم ػهٗ اخض انخٕف ٔانشْثح يٍ لثم انطهثح كسش زا  -1ج

 ًسرخشخح ٔاػرًادْا يؼهٛا ٛث انُرائح انصٚادج انثمّ تانطهة يٍ ز -2ج

 نذٖ انطانة .فكٛش انُالذ ذطٕٚش اسرشاذٛدح انر-3ج

 داَة انؼًهٙ  .اصاخ انخاصح تاناثاسج اَرثاِ انطانة ترُفٛز االٚؼ -4ج

  
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 ضشج .انًساانًشاسكح انفاػهح اثُاء تث  -1
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 ُضٚم انًساضشِ ػهٗ شكم يهف ٔششزٓا اثُاء انثث .ذ -2

 طشائك انرمٛٛى    

 

 االخرثاساخ تشمٛٓا انشٓشٚح ٔانٕٛيٛح  -1

 انًُالشح  -2

 انسضٕس  -3

 
 انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاساخ -د 

 انة ػهٗ انًُالشح االنكرشَٔٛحش انطذطٕٚ -1د

 ائذذّ يارا ًٚثم ٔياْٙ ييٓى كم اٚؼاص انٗ  -2د

 ذًُٛح لذسج انطانة ػهٗ انرؼايم يغ انثشايح انشٚاضٛح ٔانرسهٛم االلرصاد٘ ٔيذٖ يائذذٓا يٙ انٕالغ  -3د

    -4د
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 تُٛح انًمشس .11

يخشخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثٕع

 انًطهٕتح
اسى انٕزذج / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمح انرمٛٛى طشٚمح انرؼهٛى

ذطثٛماخ الرصادٚح  2 1

 ػهٗ انساسٕب 
نثشَايح يفٕٓو ا

eviwes 
َظش٘ 

+ػًهٙ 

ُاء ٚا اثشفٕ

 انثث 

ٕٚيٙ اخرثاس

 +يشاخؼّ 

ذطثٛماخ الرصادٚح  2 2

 ػهٗ انساسٕب
ٔاخٓاخ انثشَايح 

 ٔانمٕائى 

َظش٘ 

+ػًهٙ 

ُاء ٚا اثشفٕ

 انثث 

ٙ ٕٚياخرثاس

 +يشاخؼّ

ذطثٛماخ الرصادٚح  2 3

 ػهٗ انساسٕب
ايش داخم كم االٔ

 يرر يهف لائًح ٔكٛفٛح 
َظش٘ 

+ػًهٙ 

ُاء ٚا اثشفٕ

 انثث 

ٕٚيٙ اخرثاس

 +يشاخؼّ 

ذطثٛماخ الرصادٚح  2 4

 ػهٗ انساسٕب
كٛفٛح اَشاء يهف  

 ٔانؼًم ػهٛح 
َظش٘ 

+ػًهٙ 

ُاء ٚا اثشفٕ

 انثث 

ٕٚيٙ اخرثاس

 +يشاخؼّ 

الرصادٚح  ذطثٛماخ 2 5

 ػهٗ انساسٕب
خال انثٛاَاخ طشق اد

 ٔسسًٓا 
َظش٘ 

+ػًهٙ 

ُاء ٚا اثشفٕ

 انثث 

ٕٚيٙ اخرثاس

 +يشاخؼّ 

ذطثٛماخ الرصادٚح  2 6

 ػهٗ انساسٕب
ذمذٚش إًَرج االَسذاس 

 انخطٙ انثسٛظ
َظش٘ 

+ػًهٙ 

ُاء ٚا اثشفٕ

 انثث 

ٕٚيٙ اخرثاس

 +يشاخؼّ 

ذطثٛماخ الرصادٚح  2 7

 ػهٗ انساسٕب
اثُاء  انثث   شٓش٘ ان اسالخرثا

 االخرثاس 
الخرثاس ا

 انشٓش٘ 
ذطثٛماخ الرصادٚح  2 8

 ػهٗ انساسٕب
سسى انثٕالٙ تؼذج 

 طشق 
َظش٘ 

+ػًهٙ 

ُاء ٚا اثشفٕ

 انثث 

ٕٚيٙ اخرثاس

 +يشاخؼّ 

ذطثٛماخ الرصادٚح  2 9

 ػهٗ انساسٕب
اخ ذسهٛم ذفسٛش يخشخ

 انًُارج االلرصادٚح 
َظش٘ 

+ػًهٙ 

ُاء ٚا اثشفٕ

  انثث

ٕٚيٙ اخرثاس

 +يشاخؼّ 

ذطثٛماخ الرصادٚح  2 16

 ػهٗ انساسٕب
َظش٘  انرُثٕء 

+ػًهٙ 

ُاء ٚا اثشفٕ

 انثث 

ٕٚيٙ اخرثاس

 +يشاخؼّ 

ٕٚيٙ اخرثاسَظش٘ اخ يثم االخرثاسذطثٛماخ الرصادٚح  2 11
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 انثُٛح انرسرٛح  .12

  نهذكرٕس خانذ انسٕاػٙ  eviwesح اساسٛاخ انثشَاي ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

 eviwesهٛم ًَارج االَسذاس نهثشَايح يمذيح يٙ ذس  (  )انًصادسـ انًشاخغ انشئٛسٛح 2

  نهذكرٕس خانذ سًٛش صايٙ

               ـ انكرة ٔانًشاخغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  ا

 ( انًدالخ انؼهًٛح , انرماسٚش ,.... ) 
 

االنكرشَٔٛح, يٕالغ االَرشَٛد  ب ـ انًشاخغ

.... 
 رٙ ذسرٕ٘ يؼهٕياخ يفٛذج يًٛا ٚخص انًمشس كايح انًٕالغ ان

 
 خطح ذطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .13

   

 ٛشْا انثشَايح ٔكٛفٛح ذفسيٕاضٛغ اخشٖ يٙ ذسهٛم  ضايحا

 

 
 

ٔانرثاٍٚ االسذثاط  ػهٗ انساسٕب

 انًشرشن 
+ػًهٙ 

ُاء ٚا اثشفٕ

 انثث 

 +يشاخؼّ 

لرصادٚح ذطثٛماخ ا 2 12

 ػهٗ انساسٕب
يؼايم ذضخٛى انرثاٍٚ 

 ذمذٚشِ ٔكٛفٛح 
َظش٘ 

+ػًهٙ 

ُاء ٚا اثشفٕ

 انثث 

ٕٚيٙ اخرثاس

 +يشاخؼّ 

ذطثٛماخ الرصادٚح  2 13

 ػهٗ انساسٕب
دنح االَسذاس ذمذٚش يؼا 

 انخطٙ انؼاو 
َظش٘ 

+ػًهٙ 

ُاء ٚا اثشفٕ

 انثث 

ٕٚيٙ اخرثاس

 +يشاخؼّ 

ذطثٛماخ الرصادٚح  2 14

 ٕبػهٗ انساس
االَسذاس دنح ذمذٚش يؼا

 انخطٙ انؼاو
َظش٘ 

+ػًهٙ 

ُاء ٚا اثشفٕ

 انثث 

ٕٚيٙ اخرثاس

 +يشاخؼّ 

 حٚدذطثٛماخ الرصا 2 15

 ٕبساسنا ٗهػ
االخرثاس  يثاشش  تث شٓش٘ ان ثاسالخرا

 انشٓش٘ 


