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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يؼخ ركزٚذ/كهٛخ انؼهٕو االصاليٛخخب انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 انسذٚش ٔػهٕيّ    / انًزكز ؼهًٙ انقضى ان .2

 ػهى انزخبل اصى / ريز انًقزر .3

 َظبو قبػبد أشكبل انسضٕر انًزبزخ .4

  2112-2116انفصم االٔل  انفصم / انضُخ .5

 صبػخ121صبػخ،  2 )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذراصٛخ  .6

 22/1/2112 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .2

 اْذاف انًقزر.8

 اٚذاع انًؼزفخ نذٖ انطهجخ انزٙ رؤخذ يٍ ػهى انزٔاٚخ 

 يخزخبد انًقزر ٔطزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى / -11
 األْذاف انًؼزفٛخ -أ 

  انزؼزٚف ثًؤنفبد انًٕضٕع -1

 انزؼزٚف ثؼهى انزٔاٚخ ٔانذراٚخ -2

 يؼزفخ انسذٚش انصسٛر ٔانسذٚش انضقٛى  -3

  
 ًٓبر ارٛخ انخبصخ ثبنًقزر األْذاف ان –ة 

 ؼزهٛى انطهجخ كٛفٛخ انجسش ػٍ انزخبلر -1ة

  ركهٛف انطالة ثبنٕاخجبد-2ة

 انطبنت ٔزٕارِيُبقشخ  -3ة 
 طزائق انؼهٛى ٔانزؼهى 

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 انًسبضزح -1

 طزٚقخ انًُبقشخ -2
 طزائق انزقٛى 

 انشٓزٚخ االيزسبَبد  -1

 انُشبط انٕٛيٙ -2

 طزٚق اػطبئّ اصئهخ ٚجسش ػُٓب فٙ انكزت صٕاء يٍ انًكزجبد أ األَززَٛذ انٕاخت انجٛزٙ ػٍ  -3

 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛخ  -ج

 يؼزفخ انزخبل ٔصفبرٓى انذُٚٛخ ٔانخهقٛخ ٔػالقزٓى ثبالخذ ٔانزد -1ج

  

 طزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 اد ٔرثطّ ثضهٕك انؼهًبء انًسبضز انقبء

 اػذاد رقبرٚز نًُٓح انؼهًبء 

 طزائق انزقٛٛى

 االيزسبَبد انزسزٚزٚخ ٔيزاقجخ انضهٕك ٔكٛفٛخ االصزُجبط خالل االيزسبَبد انشٓزٚخ ٔانٕٛيٛخ

 

 انجُٛخ انزسزٛخ  .11

 انًُقٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبراد انؼبيخ ٔ -د 

 اػذاد خٛم يزؼهى ٚٓذف انٗ خذيخ انًدزًغ اٚدبثٛب -1د

 رطجٛق يب رؼهًّ انطبنت ػهٗ ارض انٕاقغ -2د

 

 ثُٛخ انًقزر .11

يخزخبد انزؼهى  انضبػبد األصجٕع

 انًطهٕثخ
اصى انٕزذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚقخ انزقٛٛى طزٚقخ انزؼهٛى

اٚضبذ انًبدح  2 األٔل

 انًطهٕثخ
 ايزسبٌ ٕٚيٙ َظز٘ زضت انًقزر

 يٙايزسبٌ ٕٚ َظز٘ زضت انًقزر انقبء انًسبضزاد 2 انثبَٙ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ َظز٘ زضت انًقزر انقبء انًسبضزاد 2 انثبنش

ايزسبٌ  َظز٘ زضت انًقزر انقبء انًسبضزاد 2 انزاثغ 

 شٓز٘
ايزسبٌ  َظز٘ زضت انًقزر انقبء انًسبضزاد 2 انخبيش

 شٓز٘
ايزسبٌ  َظز٘ زضت انًقزر انقبء انًسبضزاد 2 انضبدس

 شٓز٘
ايزسبٌ  َظز٘ زضت انًقزر انقبء انًسبضزاد 2 انضبثغ

 شٓز٘
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 ػهى انزخبل َٕر انذٍٚ ػزز - ـ انكزت انًقزرح انًطهٕثخ 1

 ػهم انززيذ٘ ـ انًزاخغ انزئٛضٛخ )انًصبدر(  2

 اـ انكزت ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًدالد انؼهًٛخ ، انزقبرٚز ،.... ) 
 ثسٕس فٙ ػهى انزخبل

نكززَٔٛخ، يٕاقغ االَززَٛذ ة ـ انًزاخغ اال

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ

 

 خطخ رطٕٚز انًقزر انذراصٙ  .12

 

 رٕصٛغ انًبدح انؼهًٛخ
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