
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ر٘ قاس / كهٛح االداسج ٔاالقرصادايعح ج انًؤسسح انرعهًٛٛح .1

  والمصرفية اليةقسن العلوم الم   / انًشكض عهًٙ انقسى ان .2

 انًحاسثح اإلداسٚح  اسى / سيض انًقشس .3

 اسثٕعٙ أشكال انحضٕس انًراحح .4

 فصهٙ انفصم / انسُح .5

 45 )انكهٙ(عذد انساعاخ انذساسٛح  .6

 11/4/2022 ذاسٚخ إعذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

اثشْا عهٗ سفع كفاءج  ٔٔدٔسِ  انًحاسثح االداسٚحنطانة يٓاسج يعشفٛح عٍ يفٕٓو ٔيٕاصفاخ ٔأًْٛح اكساب ا

 األداء انًانٙ ٔ انًحاسثٙ 
 

 
 

 

 

 

 

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.



  
 2الصفحة 

 
  

 ٔطشائق انرعهٛى ٔانرعهى ٔانرقٛٛى ًقشساخ انيخشج .11

        ْذاف انًعشفٛح األ -أ

 رضًُّ يٍ يفاْٛى خاصح       اٌ ٚرعشف عهٗ يفٕٓو يفشداخ انًحاسثح اإلداسٚح ٔيا ذ-1أ

ٚرًكٍ انطانة يٍ خالل دساسح ْزِ انًادج يٍ اعذاد انًٕاصَاخ انرقذٚشٚح تإَٔاعٓا انرشغٛهٛح -2أ      

 ٔانشأسًانٛح ٔانُقذٚح ٔانرٓٛؤ نهرٕقعاخ انًسرقثهٛح  

       ًقشسانخاصح تان ٛحانًٓاساذاألْذاف   -ب 

 إلداسٚح ٔاًْٛرٓا نًسرخذيٙ انقٕائى انًانٛح   يعشفح انطانة تًفاْٛى انًحاسثح ا– 1ب 

 انرًكٍ يٍ اعذاد انرٕقعاخ انًسرقثهٛح – 2ب      

 طشائق انرعهٛى ٔانرعهى      

 طشٚقح انقاء انًحاضشاخ-1

 انًجايٛع انطالتٛح-2

 ٔسش انعًم-3

 انرقاسٚش ٔانذساساخ-4

 طشائق انرقٛٛى      

 االيرحاَاخ تًخرهف إَٔاعٓا-1

 ٚح انًشذجعح يٍ انطالبانرغز-2

 طشٚقح انرعثٛش تانٕجِٕ-3

 يصفٕفح انرعهى-4

 انرقاسٚش ٔانذساساخ-5
 األْذاف انٕجذاَٛح ٔانقًٛٛح  -ج

 ٔاالَرقال تّ انٗ يسرٕٖ انرفكٛش انعانٙ ذطٕٚش ٔذعضٚض يٓاسج انرفكٛش حسة قذسج انطانة-1ج         

 فٙ انرعهىذطٕٚش ٔذعضٚض اسرشاذٛجٛح انرفكٛش انُاقذ -2ج    

 طشائق انرعهٛى ٔانرعهى     

 اسرشاذٛجٛح انرفكٛش حسة قذسج انطانة-1

 اسرشاذٛجٛح يٓاسج انرفكٛش انعانٛح-2

 اسرشاذٛجٛح انرفكٛش انُاقذ فٙ انرعهى-3

 انعصف انزُْٙ-4
 طشائق انرقٛٛى    

 االيرحاَاخ تًخرهف إَٔاعٓا-1

 انرغزٚح انًشذجعح يٍ انطالب-2

 تانٕجِٕ طشٚقح انرعثٛش-3

 يصفٕفح انرعهى-4

 انرقاسٚش ٔانذساساخ-5
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 تُٛح انًقشس .11

 انثُٛح انرحرٛح  .12

  انعادنٙ ٔ انعظًح  –اساسٛاخ انركانٛف ٔ انًحاسثح اإلداسٚح  ـ انكرة انًقشسج انًطهٕتح 1

 2ٔ ج 1َْٕجشٍٚ ٔاخشٌٔ ج  -انًحاسثح االداسٚح  انًصادس( )ـ انًشاجع انشئٛسٛح 2

 

               كرة ٔانًشاجع انرٙ ٕٚصٗ تٓا  ـ انا

 ( انًجالخ انعهًٛح , انرقاسٚش ,.... ) 
انًحاسثح ٔانًحاسثح انًجالخ انعهًٛح فٙ االخرصاصاخ 

  اإلداسٚح 

ب ـ انًشاجع االنكرشَٔٛح, يٕاقع االَرشَٛد 

.... 
 انًٕاقع االنكرشَٔٛح انًرخصصح

 

 خطح ذطٕٚش انًقشس انذساسٙ  .13

 %11 ال ذرجأصًقشس ٔتُسثح اناخ نهًُاْج ضًٍ انرطٕس انحاصم فٙ اضافح يفشد

 

 

 

 
 

 انًُقٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرعهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انعايح ٔ انًٓاساخ -د 

 انرٕاصم انهفظٙ-1د

 انعًم انجًاعٙ-2د

 انرحهٛم ٔانرحقق-3د

 انرٕاصم انكراتٙ-4د   

 انرخطٛظ ٔانرُظٛى -5د   

 نًشَٔحا-6د   

 إداسج انٕقد -7د   

 انًثادسج ٔانذافعٛح فٙ انعًم-8د


