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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يعخ ركشيذ/كهيخ انعهىو االصالييخجب انًؤصضخ انزعهيًيخ .1

 انحذيث وعهىيه    / انًشكز عهًي انمضى ان .2

 انًشبهذح وانزطجيك اصى / سيز انًمشس .3

 حضىس صيفي أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 االول انفصم / انضُخ .5

 في االصجىع صبعزبٌ )انكهي(عذد انضبعبد انذساصيخ  .6

 22/1/2117 ربسيخ إعذاد هزا انىصف  .7

 مشس.اهذاف ان8ً

يهذف انًمشس انً سفع يضزىي انطبنت انجبيعي ودفعه نًعشفخ يفهىو انزفضيش وانزأويم وانفشق ثيُهًب يع 

ثيبٌ اهًيخ انزفضيش في فهى انخطبة انمشاَي اضبفخ انً رعهيى انطبنت اصىل انزفضيش انعهًي انصحيح وثيبٌ 

حبضشح نذي انًفضش يٍ اجم فهى يُهجه يع يعشفخ طشق انزفضيش انصحيح واالداة انزي يُجغي اٌ ركىٌ 

 ويعشفخ انخطبة انمشاَي ورطجيمه ثًب يشضي هللا صجحبَه وعًال ثضُخ سصىل هللا عهيه انصالح وانضالو
 يخشجبد انًمشس وطشائك انزعهيى وانزعهى وانزمييى / -11

 األهذاف انًعشفيخ -أ 

 انزفضيش وانزأويم وانفشق ثيُهًبيعًُ   اٌ يعشف انطبنت -1

 طشق انزفضيشيعشف انطبنت  اٌ  -2

 اهى االداة انزي يُجغي اٌ رزىفش في انًفضش اٌ يعشف انطبنت  -3

 
 األهذاف انًهبس اريخ انخبصخ ثبنًمشس  –ة 

 رىجيه انُصىص وفك انزىجيه انصحيح ثعيذا عٍ انزطشف وانزعصت اٌ يكىٌ انطبنت لبدسا عهً  -1ة

  فضيشانطبنت عهً ثيُخ واطالع ثطشق انز اٌ يكىٌ -2ة

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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 عهيى وانزعهى زطشائك ان

 
 طشيمخ االنمبء -1

 طشيمخ االصزجىاة -2
 ى يطشائك انزمي

 انشهشيخ االيزحبَبد  -1

 انُشبط انيىيي -2

 انىاجت انجيزي عٍ طشيك اعطبئه اصئهخ يجحث عُهب في انكزت صىاء يٍ انًكزجبد او األَزشَيذ ا -3

 األهذاف انىجذاَيخ وانميًخ  -ج

 جعم انطبنت لذسا عهً اٌ يعشف ليًخ عهى انزفضيش واهًيزه-1ج

 انىلىف عهً حميمخ االنفبظ ودالنزهباٌ يكىٌ انطبنت لبدسا عهً  -2ج 

 طشائك انزعهيى وانزعهى 

 انًُبلشبد

 انًحبوساد

 طشائك انزمييى

 االخزجبسد انشفىيخ

 

 انجُيخ انزحزيخ  .11

اصىل انزفضيش ، يجبحث في عهى انزفضيش، د عجذ انضزبس  - ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 حبيذ

 انًزعهمخ ثمبثهيخ انزىظيف وانزطىس انشخصي (.انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انزأهيهيخ انًهبساد انعبيخ و -د 

 اٌ يكىٌ انطبنت يمىيب نهًبدح انزي يمىو ثزذسيضهب  -1د

 

 ثُيخ انًمشس .11

يخشجبد انزعهى  انضبعبد األصجىع

 انًطهىثخ
اصى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طشيمخ انزمييى طشيمخ انزعهيى

ثبنزفضيش انزعشيف  2 األول

 وانزأويم 
 االخزجبساد  اد انًحبضش حضت انًمشس

 االخزجبساد انًحبضشاد  حضت انًمشس االداة انًىضىعيخ 2 انثبَي

 االخزجبساد انًحبضشاد  حضت انًمشس االداة انُفضيخ 2 انثبنث

 االخزجبساد انًحبضشاد  حضت انًمشس االداة انهغىيخ 2 انشاثع 

 االخزجبساد انًحبضشاد  حضت انًمشس يعشفخ لىاعذ انزفضيش 2 انخبيش

 االخزجبساد انًحبضشاد  حضت انًمشس يعشفخ اَىاع انزفضيش 2 انضبدس

 االخزجبساد انًحبضشاد  حضت انًمشس  2 انضبثع
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  ـ انًشاجع انشئيضيخ )انًصبدس(  2

 شاجع انزي يىصً ثهب                اـ انكزت وانً

 ( انًجالد انعهًيخ ، انزمبسيش ،.... ) 
 انًىالع االنكزشوَيخ عهً انشجكخ انعُكجىريخ انًزصهخ ثبنًىضىع

ة ـ انًشاجع االنكزشوَيخ، يىالع االَزشَيذ 

.... 
 انًىالع االنكزشوَيخ

 انًكزجخ انشبيهخ

 

 خطخ رطىيش انًمشس انذساصي  .12

دح انعهًيخ انًمشسح هي يبدح جيذح وليًخ ويع رنك يًكٍ اضبفخ ثعض انُصىص نهزفضيش ثبنًأثىس انًباسي اٌ  

 وسثظ رنك ثبنىالع انحبني
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