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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

سارج انرؼهى انؼانٙ ٔانثحث انؼهًٙ / خايؼح ذكزٚد /كهٛح انؼهٕو ٔ انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 اإلطاليٛح  
 انحذٚث ٔػهٕيّ    / انًزكش ؼهًٙ انقظى ان .2

 راتؼحثاَٛح/ انًزحهح انػهى انزٔاٚح  اطى / ريش انًقزر .3

 انقاػح انذراطح  أشكال انحضٕر انًراحح .4

 2112-2116 انفصم / انظُح .5

 طاػح 61 ٙ()انكهػذد انظاػاخ انذراطٛح  .6

 23/1/2112 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .2

  -:أْذاف انًقزر .8
ذؼزٚف انطانة تإَاع انزٔاٚح ٔصٕرْا ٔضٕاتطٓا ، ٔتٛاٌ االطض انرٙ تُٗ انًحذثٍٛ يصُفاذٓى نهٕراٚح ػهٛٓا 

 ٔذأثز غٛز انًحذثٍٛ كانًؤرخٍٛ ترهك االصٕل
 يخزخاخ انًقزر ٔطزائق انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرقٛٛى / -11

 األْذاف انًؼزفٛح  -أ 

 انرؼزٚف تًفٕٓو انزٔاٚح ٔصٕرْا-1

 تٛاٌ َشأج ْذا انؼهى ٔذأثزِ تؼهى انحذٚث ٔذطٕرِ -2

 تٛاٌ يذٖ انرشاو انًحذثٍٛ فٙ يصُفاذٓى تضٕاتظ انزٔاٚح  -3

 

 
 األْذاف انًٓار اذٛح انخاصح تانًقزر  –ب 

 ذًكٍٛ انطانة يٍ يؼزفح رٔاٚح انهفع ٔرٔاٚح انًؼُٗ -1ب

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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 انٕقٕف ػهٗ رٔاٚح انًؼُٗ ٔاالحكاو انًظرُثطح يُٓد -2ب

 انرؼزف ػهٗ يُٓح انرٕثٛق نهزٔاٚح -3ب 
 ؼهٛى ٔانرؼهى رطزائق ان

 
 جانظثٕر -1

 اطرخذاو انحاطٕب -2

 انكراب انًُٓدٙ -3

 
 ى ٛطزائق انرقٛ

 االخرٛار انشفٕ٘ -1

 االخرٛار انؼًهٙ -2

 خرٛار انرحزٚز٘اال -3

 األْذاف انٕخذاَٛح ٔانقًٛح  -ج

 غزص انحة نهظُح انُثٕٚح انشزٚفح ٔانذفاع ػُٓا-1ج

 ذًُٛح انقٛى االطاليٛح نذٖ انطهثح -2ج

 ذزطٛخ يثادٖ انذٍٚ االطاليٙ انحُٛف نذٖ انًرهقٙ -3ج

  

 

 انثُٛح انرحرٛح  .11

 كراب اصٕل ػهى انزٔاٚح - ـ انكرة انًقزرج انًطهٕتح 1
 

 ٕر انشخصٙ (.انًُقٕنح ) انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطانرأْٛهٛح انًٓاراخ انؼايح ٔ -د 

 انًدرًغ انرٕاصم يغ  يٓارج  -1د

 ًكرظثّ نهًرؼهىرفذ انًدرًغ تانخثزاخ ان-2د

 انًشاركاخ انُذٔاخ خارج االطار االكادًٚٙ -3د

  

 تُٛح انًقزر .11

يخزخاخ انرؼهى  انظاػاخ األطثٕع

 انًطهٕتح
اطى انٕحذج / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚقح انرقٛٛى طزٚقح انرؼهٛى

 ٕٚيٙ انقائٛح انهفظٛح ذؼزٚف انزٔاٚح  2 1

 شفٓٙ طزدٚح َشأج ػهى انزٔاٚح  2 2

 َظز٘ َقاشٛح تٛاٌ اصٕل انزٔاٚح  2 3

 فصهٙ اطرقزاء دٔر اصٕل انزٔاٚح  2 4

 شفٓٙ ذحهٛم   2 5

 َظز٘ يُاقشح   2 6

 فصهٙ    2 2
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 كراب يرٍ صحٛح انثخار٘ - خغ انزئٛظٛح )انًصادر(  ـ انًزا2

 اـ انكرة ٔانًزاخغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا                

 ( انًدالخ انؼهًٛح ، انرقارٚز ،.... ) 
 رخال انكرة انرظؼح نؼثذ انغفرز االتٛار٘ كراب يٕطٕػح 

ب ـ انًزاخغ االنكرزَٔٛح، يٕاقغ االَرزَٛد 

.... 
 انًٕطٕػح انشايهح

 انٕقفٛح انًكرثح

 

 خطح ذطٕٚز انًقزر انذراطٙ  .12

 انزٔاٚح ٔضثطٓا نهًزاحم انالحقحيادج فٙ رٕطٛغ ان

 

 

 

 
 

 


