
  
 1صفحة ان

 
  

 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
  
   

 مىذج وصف انمقررن   

 وصف انمقرر

 

 ظاِؼح اٌثظشج وٍُح اٌطة اٌّؤسسح اٌرؼٍُُّح .1

 االِشاع و اٌطة اٌؼذٌٍ فشع   / اٌّشوض ؼٍٍّ اٌمسُ اٌ .2

 اٌطة اٌؼذٌٍ  ُ / سِض اٌّمشساس .3

 اػشاخ نظشَح ِغ ذذسَة ػٍٍّ حِ ي اٌحؼىس اٌّراححأشىا .4

 سنىَح  اٌفظً / اٌسنح .5

  121 )اٌىٍٍ(ػذد اٌساػاخ اٌذساسُح  .6

 2122 ذاسَخ إػذاد هزا اٌىطف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

اسساي اٌنّارض واٌىشف ػن صَادج ِهاسج اٌطاٌة فٍ ػٍُ اٌطة اٌؼذٌٍ واإلٌّاَ تاٌنظُ اٌطثُح اٌؼذٌُح ووُفُح 

 أسثاتهػًٍ ػالِاخ اٌّىخ وز واٌؼحُح واٌرؼشف ِحً اٌحاد

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم ن قد حقق االستفادة القصوى من فرص برهناً عما إذا كام

 ؛البرنامج.

 وؽشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ واٌرمُُُ ّمشساخ اٌِخشظ .11
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  هذاف اٌّؼشفُح األ -أ
 أ      اٌرؼشف ػًٍ انىاع اٌنّارض اٌؼذٌُح اٌّشسٍح ٌٍطة اٌؼذٌٍ -1أ
 اٌرؼشف ػً ػالِاخ اٌّىخ وأسثاته       -2أ

 اد اٌىساشُحىائً اٌعسُّح واٌّىُاء تّا فٍ رٌه اٌساٌرؼشف ػًٍ اشاس اٌعشَّح ٌألح      -3أ

     -4أ

 

 

  ّمشس.اٌخاطح تاٌ ُحاٌّهاساذاألهذاف   -ب 

 اٌرؼشف ػًٍ اٌطشق واألظهضج اٌحذَصح  ٌٍطة اٌؼذٌٍ  - 1ب
 اورساب اٌخثشج اٌؼٍُّح تفحىطاخ االحُاء واالِىاخ     2ب 

  

 ٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ ؽشائك ا     

 

 َحاٌّحاػشاخ اٌنظش

 سوط اٌؼٍُّحاٌرششَح فٍ اٌذ اٌحؼىس اًٌ طاٌح

 
 ؽشائك اٌرمُُُ      

 

 االِنحاناخ اٌفظٍُح

 اِرحاناخ نظف اٌسنح 

 اِرحاناخ نهاَح اٌسنح 

 

 
 األهذاف اٌىظذانُح واٌمُُّح  -ض

 ٌٍاالسرخذاَ االِصً ٌٍّىاد واألظهضج اٌّسرخذِح تاٌطة اٌؼذ - -1ض
 زاٌىشف فٍ ِحً اٌحاداٌنّارض اٌؼذٌُح و االسرخذاَ االِصً ٌطشق اسساي-2ض

 اٌحفاظ ػًٍ سشَح اٌّؼٍىِاخ اٌنشخُظُح ٌٍّشع 3

اٌحشص ػًٍ اٌرؼاًِ االنسانٍ ِغ اٌحاالخ اٌطثُح اٌؼذٌُح اٌرٍ ذخض االحُاء و اٌرؼاًِ االنسانٍ ِغ -4

 الاسب اٌّرىفٍ و ِشاػاج ِشاػشهُ 

 ض اٌطثٍ اٌؼذٌٍ  ػالَ اٌّشَغ و ِشافمُه تنرائط اٌفحذؼٍُُ ؽشق ا -5ض

 االهرّاَ تاٌعانة االنسانٍ   -6ض

 

   
 ؽشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ     

 

 اٌرشوُض ػًٍ اٌسٍىن اٌّهنٍ و اخاللاَاخ ِهنح اٌطثُة اٌؼذٌٍ فٍ اٌّحاػشاخ اٌنظشَح 

 
 ؽشائك اٌرمُُُ    

 

 اٌسنححاناخ اٌفظٍُح و نظف اٌسنح و نهاَح ِراال
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اٌّشحٍح 

 اٌذساسُح 
سِض اٌّمشس 

 أو اٌّساق

 اٌساػاخ اٌّؼرّذج           اسُ اٌّمشس أو اٌّساق

 ػٍٍّ     نظشٌ      

 انفصم االول

 - 1 دمة عن انطب انعدنيمق  اٌشاتؼح 

 - 2   ت انطيةة انعدنةةالحاان  

 - 3 انعدنةةتجاه انحاال ت انطيةة  األطياءجيا ت وا  

 4 4 روحجان  

 5 5 اننارية األسهحةجروح   

 2 2 و كةفةة حدوث انحىادث ةظروف االصاب  

   انفصم انثاني  

 4 7 انمى ت  

 4 4 انحروق  
 5 5 انصدمة انكهربائةة  

 4 4 ق االختنا  
 2 2 وسائظ اننقم إصابا ت  

 4 4 سةةانجنانقضايا   

 3 3 انمى ت انمفاجئ  

 4 4 مىونسا  

 4 4 رافعاالست  
 

 خطح ذطىَش اٌّمشس اٌذساسٍ  .12

   

  فُش ِخرثشاخ ػذٌُح ِرخظظحذى 
 ذىفُش اظهضج حذَصح ٌٍفحض 

 

 اٌثنُح اٌرحرُح .13

  : ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍىتح 1

 اٌّهاساخ األخشي اٌّرؼٍمح تماتٍُح اٌرىظُف واٌرطىس اٌشخظٍ (.اٌّنمىٌح ) أهٍُُح اٌراٌؼاِح و اٌّهاساخ -د 

صَادج االؽالع ػًٍ انىاع ِخرٍفح ِن اٌعصس اٌّششحح ٌٍىلىف ػًٍ اسثاب اٌىفاج سىاء اواند  -1د

 ؽثُؼُح اَ اظشاُِح
 فاجٌح اٌطثُح اٌؼذٌُح و ِؼشفح سثة اٌىاسرخذاَ اٌرمنُاخ اٌحذَصح فٍ ذشخُض اٌحا-2د

    

 مشس تنُح اٌّ .11
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اٌطة اٌمؼائٍ و اداب اٌّهنح  

 1981اٌطثُح د.ػُاء نىسٌ حسن 
 ٌؼذٌٍ تشناسد ناَداٌطة ا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


