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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يؼخ ركشٚذ/كهٛخ انؼهٕو االعاليٛخخب انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 انحذٚث ٔػهٕيّ    / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 انجالغخ انؼشثٛخ اعى / سيض انًمشس .3

 َظبو لبػبد أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

  2112-2116انفصم االٔل  انفصم / انغُخ .5

 اسثغ عبػبد / يئخ ٔػششٌ عبػخ  )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 22/1/2112 ٕصف ربسٚخ إػذاد ْزا ان .2

 .اْذاف انًمشس8

رؼهٛى انزاليزح اػدبص انمشاٌ انكشٚى ٔفٌُٕ انجالغخ ٔحغٍ انزفغٛش ٔػشفخ لٕاػذ انفصبحخ ٔانهغبٌ انؼشثٙ 

ٔفك لٕاػذ ٔاحكبو ٔفٌُٕ ردُجٓى انهحٍ ٔعٕء انزؼجٛش فضال ػٍ رؼهٛى يٍ اعزؼدى رُّْ ٔيشض رٔلّ فٌٕ 

 انزؼجٛش ٔانكالو
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى /يخشخبد انًمشس ٔ -11

 األْذاف انًؼشفٛخ -أ 

  يؼشفخ اػدبص انمشاٌ انكشٚى ٔانحذٚث انُجٕ٘ انششٚف-1

 يؼشفخ لٕاػذ انفصبحخ ٔانجالغخ -2

 اكغبة انطالة فٌُٕ انزؼجٛش ػٍ انًؼُٗ انٕاحذ ثطشق يخزهفخ -3

 رحذٚذ َٕع انكالو يٍ غُّٛ ػٍ عمًّٛ -4

 ٌ انجالغخ رذسٚت انطالة ػهٗ فُٕ -5
 األْذاف انًٓبس ارٛخ انخبصخ ثبنًمشس  –ة 

 رحذٚذ انًبدح انًمشسح نهًزؼهى -1ة

  ركهٛف انطالة ثبنٕاخجبد-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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 انطبنت ٔحٕاسِيُبلشخ  -3ة 
 طشائك انؼهٛى ٔانزؼهى 

 
 انمبء انًحبضشح -1

 طشٚمخ انًُبلشخ -2
 طشائك انزمٛى 

 انشٓشٚخ االيزحبَبد  -1

 انُشبط انٕٛيٙ -2

 انٕاخت انجٛزٙ ػٍ طشٚك اػطبئّ اعئهخ ٚجحث ػُٓب فٙ انكزت عٕاء يٍ انًكزجبد أ األَزشَٛذ  -3

 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛخ  -ج

 االَذفبع انزارٙ نهجحث انؼهًٙ فٙ يبدح انجالغخ -1ج

 ا صسع انحت نهؼهٕو انؼشثٛخ فٙ َفظ انطبنت-2ج

  رغهٛظ انضٕء ػهٗ اًْٛخ انجالغخ -3ج

 زؼهٛى ٔانزؼهى طشائك ان

 اد ٔسثطّ ثغهٕن انؼهًبء انًحبضش انمبء

 اػذاد رمبسٚش نًُٓح انؼهًبء فٙ االعزُجبط

 طشائك انزمٛٛى

 االيزحبَبد انزحشٚشٚخ ٔيشالجخ انغهٕن ٔكٛفٛخ االعزُجبط خالل االيزحبَبد انشٓشٚخ ٔانٕٛيٛخ

 

 نًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ اانزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 اػذاد خٛم يزؼهى ٚٓذف انٗ خذيخ انًدزًغ اٚدبثٛب -1د

 رطجٛك يب رؼهًّ انطبنت ػهٗ اسض انٕالغ -2د
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

 لطٕف داَٛخ فٙ ػهٕو انجالغخ - ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 

  جالغخ ٔانزطجٛكان -أ ـ انًشاخغ انشئٛغٛخ )انًصبدس(  2

 اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 االٚدبص فٙ انمشاٌ انكشٚى

 يٕعٕػخ انًدبص فٙ انمشاٌ انكشٚى

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .12

 

الع ػهٗ كم خذٚذ فٙ انجالغخ ٔاالعهٕة ٔانفصبحخ ٔاالفبدح يُٓب لذس انًغزطبع ثٓذف يؼشفخ رطٕس فٌُٕ االط

 انجالغخ يذٖ انضيٍ

 
 

 

 

 

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

نًبدح اٚضبذ ا 2 األٔل

 انًطهٕثخ
َجزح ربسٚخٛخ ػٍ 

 انًمشس
 ايزحبٌ ٕٚيٙ َظش٘

 ايزحبٌ ٕٚيٙ َظش٘ انفصبحخ ٔانجالغخ انمبء انًحبضشاد 2 انثبَٙ

 ايزحبٌ ٕٚيٙ َظش٘ انزشجّٛ انمبء انًحبضشاد 2 انثبنث

ايزحبٌ  َظش٘ انًدبص انمبء انًحبضشاد 2 انشاثغ 

 شٓش٘
ظٛخ انًحغُبد انهف انمبء انًحبضشاد 2 انخبيظ

 ٔانًؼُٕٚخ

ايزحبٌ  َظش٘

 شٓش٘
ايزحبٌ  َظش٘ االٚدبص ٔاالطُبة انمبء انًحبضشاد 2 انغبدط

 شٓش٘
ايزحبٌ  َظش٘ االعزؼبسح انمبء انًحبضشاد 2 انغبثغ

 شٓش٘
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