
 نموذج وصف المقرر

 

 قيادات مدنية  : وصف المقرر

 

 خبيؼخ ثغذاد / كهٛخ انؼهٕو نهجُبد انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ -1

 مسى ػهٕو انسٛبحلس انمسى اندبيؼٙ / انًزكش -2

 WL 203قيادات مدنية  /   اسى / ريش انًمزر -3

  انجزايح انزٙ ٚذخم فٛٓب -4

 انسعٕر انفؼهٙ نهطهجخ أشكبل انسعٕر انًزبزخ -5

 انًززهخ انثبَٛخ  /انفصم انثبَٙ     انفصم / انسُخ -6

 سبػخ يُبلشخ( 15سبػخ َظز٘ + 15سبػخ ) 33 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  -7

 15/2/2316 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  -8

 أْذاف انًمزر -9

يهدف اىل خلق قيادات واعداد وهتيئة شخصيات ملمارسة دور القيادة على وفق اسس علمية رصينة ، وذلك عن طريق البحث 
 والتدريب والتعليم 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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.



 
 
 
 
 

 يخزخبد انزؼهى ٔغزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى -13

 ْذاف انًؼزفٛخاال -أ
 رؼزٚف انمٛبدح انًذَٛخ ، رٕظٛر ثؼط انشخصٛبد .  -1أ

 دراسخ ربرٚخ انمٛبدح ٔاًْٛزٓب . -2أ

 يؼزفخ انفزق ثٍٛ انمٛبدح ٔاالدارح . -3أ
 يؼزفخ ػُبصز انمٛبدح ٔيزطهجبرٓب ٔإَاػٓب. -4أ
 يفٕٓو انزخطٛػ ٔيمٕيبرّ ٔاْذافّ . -5أ
 انخلذ ٔرُظًّٛ .رًكٍٛ انطهجخ ثكٛفٛخ ادارح   -6أ

 ْذاف انًٓبرارٛخ انخبصخ ثبنجزَبيحاال  -ة 

 يُبلشبد  – 1ة

 يشبركبد  – 2ة

 لزاءح  – 3ة

 اخزجبر     -4ة

 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 . رٕفٛز يسبظزاد يطجٕػخ ٔيٍ يصبدر يزُٕػخ 
  ركهٛفٓب ثبداء غزذ اسئهخ ٔاسزفسبراد نهطبنجبد ٔيشبركخ داخم انصف ثطزٚمخ ػًهٛخ ػٍ غزٚك

 دٔر يؼٍٛ .
 . غزذ زبالد ٔالٛؼٛخ ٔفزر ثبة انُمبش ػهٛٓب 

 

 

 

 غزائك انزمٛٛى      

 االخزجبراد انمصٛزح 
  رمذٚى رمبرٚز ػهٗ شكم يدبيٛغ 
 االخزجبراد انشٓزٚخ ٔانفصهٛخ 

 

 

 
 االْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 غزذ اسئهخ نزسذٚذ غزٚمخ زهٓب يٍ لجم انطبنجبد  -1ج

غزذ سؤال نكم غبنجخ نٕظغ انسم نّ ٔاكًبل غزٚمخ زهّ يٍ لجم غبنجخ اخزٖ ، نزمٕٚخ لذرارٍٓ  -2ج

 فٙ االػزًبد ػهٗ انذاد .



 

 غزذ اسئهخ شفٕٚخ -3ج

   -4ج

 

 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

  ٍٛرمٕو كم يدًٕػخ يسذدح ثشزذ رمزٚزْب نغزض انزفبػم ثٍٛ انطهجخ ثبالسئهخ ٔاالخٕثخ نزًك

 يٍ ادارح انًسبظزحانطبنت 

 

 

 غزائك انزمٛٛى    

 

 اخزجبراد لصٛزح 

 انسٕار انسز ٔانًُبلشبد 

 
انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ انزبْٛهٛخ انًٓبراد  انؼبيخ ٔ -د 

.) 

 اػطبء لٛبدح ادارح انُمبش ثٛذ انًدًٕػخ يٍ انطهجخ. -1د

 رُجّٛ انطبنجبد ػهٗ االخطبء فٙ االخبثبد انشفٕٚخ ٔرصسٛسٓب . -2د

 رُجّٛ انطبنجبد ػهٗ االخطبء فٙ االخبثبد انزسزٚزٚخ . -3د

    -4د



 

 انجُٛخ انزسزٛخ  -1

 

 انكزت انًمزرح ٔانًطهٕثخ:-أ

      

 Chatterji, A.K. 2003. Introduction to Environmental 

Biotechnology.  

  Eugenia, et. al., 2003. Environmental Biotechnology 

and cleaner process.  
 Thomas, D. B., 1990. Biotechnology: A text book of industrial 

microbiology.    

   انًزاخغ انزئٛسٛخ )انًصبدر( - ة

ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب انكزت -

 )انًدالد انؼهًٛخ ، انزمبرٚز،....(

الزبخخ نٓب فٙ ْذِ انًززهخ ٔال ظزر يٍ رٕفزْب ٔفبئذرٓب 

  اٚدبثٛخ

 ثُٛخ انًمزر -11

 انسبػبد األسجٕع
يخزخبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اسى انٕزذح / انًسبق 

 أٔ انًٕظٕع
 غزٚمخ انزمٛٛى غزٚمخ انزؼهٛى

 يشبركخ شزذ ٔيُبلشخ  ٔانمٛبدحرؼزٚف انمبئذ  2 1

2 2 
اًْٛخ انمٛبدح ٔسجت 

 دراسزٓب
 يشبركخ شزذ ٔيُبلشخ 

3 2 
ػُبصز انمٛبدح 

 ٔيزطهجبرٓب
 يشبركخ شزذ ٔيُبلشخ 

 اخزجبر ٔرلخ يشبركخ  إَاع انمٛبدح 2 4

  َظزٚبد انمٛبدح 2 5
اسئهخ 

 ٔيُبلشبد
 اخزجبر

 يشبركخ رذرٚت  فٌُٕ انمٛبدح ٔاداررٓب 2 6
    ايزسبٌ أل 2 7
 يشبركخ شزذ ٔيُبلشخ  يفٕٓو انعغػ انُفسٙ 2 8

9 2 
إَاع انعغٕغ انُفسٛخ 

 ٔكٛفٛخ يٕاخٓزٓب
 يشبركخ شزذ ٔيُبلشخ 

 يشبركخ زٕار زز  إَاع يمبٔيخ انعغٕغ 2 13

11 2 
يفٕٓو انزخطٛػ ، 

 يمٕيبرّ
 اخزجبر كٕس 

12 2 
يؼٕلبد انزخطٛػ ، 

 يؼبندزٓب
 يشبركخ شزذ ٔيُبلشخ 

    ايزسبٌ ثبَٙ 2 13

14 2 
فٍ ادارح انٕلذ 

 ،يؼٕلبرّ،رُظًّٛ
 يشبركخ اسئهخ ٔيُبلشخ 

15 2 
يفٕٓو فزٚك انؼًم 

 ٔاندًبػخ
 اخزجبر اسئهخ ٔيُبلشخ 



   انًزاخغ االنكززَٔٛخ ،يٕالغ االَززَٛذ....-

 
 

 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراسٙ -12

  انًزطهجبد انسبثمخ

 غبنجّ 23 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 غبنجّ 35 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

 

 

 

 استبانة التقويم االكاديمي
 %كال %نعم العبارات ت
 19 09 يعتمد أساليب متنوعة يف تقيم املستوى العلمي -1
 9 199 قدرته على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى املادة العلمية مع الطلبة -2
 9 199 شاملة ومتنوعة تقيس املستوى العلمي للطلبةقدرته على وضع أسئلة امتحانيه  -3
 9 199 التفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل اإلرشاد والتوجيه -4
 


