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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يؼخ ركزَذ/كهُخ انؼهىو االطاليُخجب انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 انحذَث وػهىيه    / انًزكش ؼهًٍ انقظى ان .2

 انهغخ االَكهُشَخ اطى / ريش انًقزر .3

 َظبو قبػبد أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

  2112-2116انفصم االول  انفصم / انظُخ .5

 طبػخ121طبػخ،  2 )انكهٍ(ػذد انظبػبد انذراطُخ  .6

 22/1/2112 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .2

 .اهذاف انًقزر8

 

 يخزجبد انًقزر وطزائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى / -11
 األهذاف انًؼزفُخ -أ 

 رؼهُى انًحبدثخ انجظُطخ ثبنهغخ االَكهُشَخ -1

 اطزخذاو قىاػذ انهغخ االَكهُشَخ -2

 اطزخذاو يؼبٍَ ويفزداد  -3

  
 األهذاف انًهبر ارُخ انخبصخ ثبنًقزر  –ة 

 ذاو قىاػذ انهغخ االَكهُشَخارقبٌ اطزخ -1ة

  ارقبد اطزخذاو انًفزداد االطاليُخ ف انهغخ االَكهُشَخ-2ة

 
 طزائق انؼهُى وانزؼهى 

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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 انقبء انًحبضزح -1

 طزَقخ انًُبقشخ -2
 طزائق انزقُى 

 انشهزَخ االيزحبَبد  -1

 انُشبط انُىيٍ -2

 ت طىاء يٍ انًكزجبد او األَززَُذ انىاجت انجُزٍ ػٍ طزَق اػطبئه اطئهخ َجحث ػُهب فٍ انكز -3

 األهذاف انىجذاَُخ وانقًُخ  -ج

 اشبػخ روح انؼًم انجًبػٍ يٍ خالل صُبغخ انًحبدثخ ثٍُ انطهجخ -1ج

 جؼم انًحبضزح ػبيم جذة نهطبنت نزؼهى يصطهحبد ضًٍ االخزصبص -2ج

 طزائق انزؼهُى وانزؼهى 

  نىحخ انظجىرح

 طزائق انزقُُى

 االيزحبَبد انزحزَزَخ ويزاقجخ انظهىك وكُفُخ االطزُجبط خالل االيزحبَبد انشهزَخ وانُىيُخ

 

 انجُُخ انزحزُخ  .11

 انًُقىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انًهبراد انؼبيخ و -د 

 يٍ خالل انًحبضزح -1د

 انخجزح فٍ هذا انًجبل يٍ خالل انذراطخ -2د

 خ انًقزرثُُ .11

يخزجبد انزؼهى  انظبػبد األطجىع

 انًطهىثخ
اطى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طزَقخ انزقُُى طزَقخ انزؼهُى

اَضبح انًبدح  2 األول

 انًطهىثخ
 ايزحبٌ َىيٍ َظزٌ 

 ايزحبٌ َىيٍ َظزٌ  افؼبل انكُُىَخ  2 انثبٍَ

 ايزحبٌ َىيٍ َظزٌ  اسيُخ انفؼم 2 انثبنث

ايزحبٌ  َظزٌ  يُخيصطهحبد اطال 2 انزاثغ 

 شهزٌ
ايزحبٌ  َظزٌ  رؼهُى انًحبدثخ انجظُطخ 2 انخبيض

 شهزٌ
ايزحبٌ  َظزٌ  قزاءح ورهفع اصىاد 2 انظبدص

 شهزٌ
ايزحبٌ  َظزٌ   2 انظبثغ

 شهزٌ
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 كزت انىسارح، يالسو - ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1

  ـ انًزاجغ انزئُظُخ )انًصبدر(  2

 ت وانًزاجغ انزٍ َىصً ثهب                اـ انكز

 ( انًجالد انؼهًُخ ، انزقبرَز ،.... ) 
 

ة ـ انًزاجغ االنكززوَُخ، يىاقغ االَززَُذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَز انًقزر انذراطٍ  .12

 

 انظجىرح انذكُخ فٍ حبل رىفزهب

 سَبدح ػذد طبػبد انًبدح

 اػطبء انجبَت انُظزٌ وقذ اكجز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


