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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يؼخ ركزٚذ/كهٛخ انؼهٕو االصاليٛخعب انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 انؾذٚش ٔػهٕيّ    / انًزكز ؼهًٙ انمضى ان .2

 يُبْظ يؾذصٍٛ  اصى / ريز انًمزر .3

 َظبو لبػبد أشكبل انؾضٕر انًزبؽخ .4

  2112-2116انفصم االٔل  انفصم / انضُخ .5

 صبػخ121صبػخ،  2 )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذراصٛخ  .6

 22/1/2112 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .2

 .اْذاف انًمزر8

 رؼزٚف انطبنت ثبنًبدح ٔثٛبٌ طزق انًؾذصٍٛ فٙ انزأنٛف يغ يؼزفخ شزٔطٓى ٔلٕاػذْى 

 يخزعبد انًمزر ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى / -11
 األْذاف انًؼزفٛخ -أ 

  انزؼزٚف ثًؤنفبد انًٕضٕع -1

 ثطزق انزأنٛفانزؼزٚف  -2

 يُبْظ انًؤنفٍٛيؼزفخ   -3

 ٔط انًؤنفٛىيؼزفخ شز -4

  
 األْذاف انًٓبر ارٛخ انخبصخ ثبنًمزر  –ة 

 رؼهٛى انطهجخ كٛفٛخ دراصخ يُبْظ انًؾذصٍٛ -1ة

  رؼهٛى انطهجخ كٛفٛخ انزأنٛف -2ة

 انطبنت ٔؽٕارِيُبلشخ  -3ة 

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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 طزائك انؼهٛى ٔانزؼهى 

 
 انمبء انًؾبضزح -1

 طزٚمخ انًُبلشخ -2
 ٛى ٛطزائك انزم

  انشٓزٚخااليزؾبَبد  -1

 انُشبط انٕٛيٙ -2

 انٕاعت انجٛزٙ ػٍ طزٚك اػطبئّ اصئهخ ٚجؾش ػُٓب فٙ انكزت صٕاء يٍ انًكزجبد أ األَززَٛذ  -3

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛخ  -ط

 رًٛز انضمٛى يٍ انصؾٛؼ  -1ط

 اًْٛخ انزٔاٚخ ػجز انزبرٚخ -2

  

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 اد ٔرثطّ ثضهٕن انؼهًبء انًؾبضز انمبء

 اػذاد رمبرٚز نًُٓظ انؼهًبء 

 طزائك انزمٛٛى

 االيزؾبَبد انزؾزٚزٚخ ٔيزالجخ انضهٕن ٔكٛفٛخ االصزُجبط خالل االيزؾبَبد انشٓزٚخ ٔانٕٛيٛخ

 

 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبراد انؼبيخ ٔ -د 

 االصزفبدح يٍ يؤنفبد انًزمذيٍٛ ٔانًزأخزٍٚ -1د

 االصزفبدح يٍ انجؾٕس فٙ انغبيؼخ -2د

 

 ثُٛخ انًمزر .11

يخزعبد انزؼهى  انضبػبد األصجٕع

 انًطهٕثخ
اصى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

اٚضبػ انًبدح  2 األٔل

 انًطهٕثخ
 ايزؾبٌ ٕٚيٙ َظز٘ ؽضت انًمزر

 ايزؾبٌ ٕٚيٙ َظز٘ ؽضت انًمزر انمبء انًؾبضزاد 2 انضبَٙ

 ايزؾبٌ ٕٚيٙ َظز٘ ؽضت انًمزر انمبء انًؾبضزاد 2 انضبنش

ايزؾبٌ  َظز٘ ؽضت انًمزر انمبء انًؾبضزاد 2 انزاثغ 

 شٓز٘
ايزؾبٌ  َظز٘ ؽضت انًمزر انمبء انًؾبضزاد 2 انخبيش

 شٓز٘
 ايزؾبٌ َظز٘ ؽضت انًمزر انمبء انًؾبضزاد 2 انضبدس

 شٓز٘
ايزؾبٌ  َظز٘ ؽضت انًمزر انمبء انًؾبضزاد 2 انضبثغ

 شٓز٘
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .11

 انٕاضؼ فٙ يُبْظ انًؾذصٍٛ نٛبصز انشًبنٙ - ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

 يُبْظ اصؾبة انكزت انزضؼخ ـ انًزاعغ انزئٛضٛخ )انًصبدر(  2

 اـ انكزت ٔانًزاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( ًغالد انؼهًٛخ ، انزمبرٚز ،.... ان) 
 شزٔػ انكزت انزضؼخ

ة ـ انًزاعغ االنكززَٔٛخ، يٕالغ االَززَٛذ 

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ

 

 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراصٙ  .12

 

 اضبفخ يُبْظ اصؾبة انؾذٚش االخزٍٚ
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