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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يعخ ركزَذ/كهُخ انعهىو االطاليُخخب انًؤطظخ انزعهًُُخ .1

 انسذَث وعهىيه    / انًزكش عهًٍ انمظى ان .2

 يُبهح شزاذ انسذَث  اطى / ريش انًمزر .3

 زضىر صُفٍ أشكبل انسضىر انًزبزخ .4

 االول انفصم / انظُخ .5

 فٍ االطجىع طبعزبٌ )انكهٍ(عذد انظبعبد انذراطُخ  .6

 22/1/2117 ربرَخ إعذاد هذا انىصف  .7

 ًمزر.اهذاف ان8

رعهى انطبنت انًُبهح انًزجعخ عُذ شزاذ انسذَث انُجىٌ انشزَف وانفهى انذلُك نالطبنُت انًزجعخ فٍ 

اطزخزاج انًعبٍَ وانًفبهُى انصسُسخ يٍ انًصذر انثبٍَ نهزشزَع ثعذ كزبة هللا طجسبَه ورعبنً ورسصٍ 

زىي عُهى وَمم االزكبو انشزعُخ انطبنت انشزعٍ يذ االفكبر وانكزت وانًؤنفٍُ انغُز يعزًذٍَ فٍ اخذ انف

 ثغُز غهى ورفزَظ
 يخزخبد انًمزر وطزائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى / -11

 األهذاف انًعزفُخ -أ 

 رطىَز يظزىي انطالة  -1

 رعهُى االطبنُت انًزجعخ عُذ انعهًبء فٍ اطزُجبط االزكبو يٍ انسذَث انشزَف -2

 انعهًبء فٍ خذيخ انسذَث انشزَفاالطالع عهً زدى اندهىد انًجذونخ يٍ  -3

 
 األهذاف انًهبر ارُخ انخبصخ ثبنًمزر  –ة 

 اكزظبة انًهبرح فٍ اطزخزاج انًعهىيخ يٍ يصبدرهب انخبصخ -1ة

 اكزظبة انًعزفخ انالسيخ نهطبنت انشزعٍ ثبنزعبطٍ يع انًعهىيخ -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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 عهُى وانزعهى زطزائك ان

 
 طزَمخ االنمبء -1

 طزَمخ االطزدىاة -2
 ى ُائك انزمُطز

 انشهزَخ االيزسبَبد  -1

 انُشبط انُىيٍ -2

 انىاخت انجُزٍ عٍ طزَك اعطبئه اطئهخ َجسث عُهب فٍ انكزت طىاء يٍ انًكزجبد او األَززَُذ ا -3

 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُخ  -ج

 رزثُخ انطبنت اندبيعٍ عهً االخالق انًسًذَخ انصسُسخ -1ج

 ىَى واالويز انذَُُخ االصُهخ رعهُى انطبنت انًُهح انم -2ج 

 طزائك انزعهُى وانزعهى 

 انًُبلشبد

 انًسبوراد

 طزائك انزمُُى

 االخزجبرد انشفىَخ

 

 انجُُخ انزسزُخ  .11

 يُبهح شزاذ انسذَث - ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انًهبراد انعبيخ و -د 

انًظبعذح نفهى انًىاد انًظزهذفخ وسَبدح انطجعبد انىاردح فٍ كم شزذ يٍ انزىطع فٍ انًىاد االخزي  -1د

 شزاذ انسذَث نالطالع عهً اكجز لذر يٍ انزسمُمبد وانزصسُسبد عهً انًىاد انًزاد رذرَظهب

 

 ثُُخ انًمزر .11

يخزخبد انزعهى  انظبعبد األطجىع

 انًطهىثخ
اطى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزعهُى

 االخزجبراد  انًسبضزاد  شزذ صسُر انجخبرٌ دراطخ يصذر وازذ 2 األول

 االخزجبراد انًسبضزاد  شزذ صسُر انجخبرٌ دراطخ يصذر وازذ 2 انثبٍَ

 االخزجبراد انًسبضزاد  شزذ يىطأ يبنك دراطخ يصذر وازذ 2 انثبنث

 داالخزجبرا انًسبضزاد  شزذ طٍُ انززيذٌ دراطخ يصذر وازذ 2 انزاثع 

 االخزجبراد انًسبضزاد  شزذ طٍُ انززيذٌ دراطخ يصذر وازذ 2 انخبيض

 االخزجبراد انًسبضزاد  شزذ عىٌ انًعجىد دراطخ يصذر وازذ 2 انظبدص

 االخزجبراد انًسبضزاد  شزذ اثٍ داوود دراطخ يصذر وازذ 2 انظبثع
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فزر انجبرٌ ، يىطأ االيبو يبنك، طٍُ انززيذٌ، يظُذ االيبو  ـ انًزاخع انزئُظُخ )انًصبدر(  2

 ازًذ

 اـ انكزت وانًزاخع انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انعهًُخ ، انزمبرَز ،.... ) 
 

ة ـ انًزاخع االنكززوَُخ، يىالع االَززَُذ 

.... 
 اهم انسذَث، يىلع االنىكخ: يهزمً انًىالع االنكززوَُخ

 انًكزجخ انشبيهخ

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراطٍ  .12

.عًم ورشخ نزطىَز انًبدح خصىصب اٌ انًبدح يُمىنخ يٍ اندبيعخ انعزالُخ يًب لذ ال َزُبطت يع والع طهجزُب 1

 فٍ انزهمٍ انًجكز نهب

 ٌ انًبدح انًشزوزخ السنخ اندفبف يُهب.رىفُز انًصبدر انزئُظُخ دو2
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