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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يعخ ركزٚذ/كهٛخ انعهٕو االطاليٛخخب انًؤطظخ انزعهًٛٛخ .1

 انحذٚث ٔعهٕيّ    / انًزكش عهًٙ انقظى ان .2

  اطى / ريش انًقزر .3

 حضٕر صٛفٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 االٔل انفصم / انظُخ .5

 فٙ االطجٕع طبعزبٌ )انكهٙ(عذد انظبعبد انذراطٛخ  .6

 22/1/2117 ربرٚخ إعذاد ْذا انٕصف  .7

 .اْذاف انًقزر8

ى اصٕل انفقّ ٔضٕاثطّ ٔقٕاعذِ ٔكٛفٛخ اطزُجبط انعهًبء نالحكبو انشزعٛخ ثُبء عهٗ االدنخ ثٛبٌ اًْٛخ عه

 انشزعٛخ
 يخزخبد انًقزر ٔطزائق انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزقٛٛى / -11

 األْذاف انًعزفٛخ -أ 

 يفٕٓو انعهىاٌ ٚعزف انطبنت  -1

 يعزفخ االدنخ انشزعٛخ انزٙ اطزُجطذ يُٓب االدنخ انشزعٛخ -2

 يعزفخ إَاع االحكبو ٔعُبصز انحكى -3

 يعزفخ قٕاعذ االطزُجبط  -4

 

 
 األْذاف انًٓبر ارٛخ انخبصخ ثبنًقزر  –ة 

 كٛفٛخ اطزُجبط االحكبو -1ة

  رطٕٚز يهكخ االطزُجبط -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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 طزائق انعهٛى ٔانزعهى 

 
 انقبء انًحبضزح -1

 يشبركخ انطهجخ -2
 طزائق انزقٛى 

 انشٓزٚخ االيزحبَبد  -1

 انُشبط انٕٛيٙ -2

 انٕاخت انجٛزٙ عٍ طزٚق اعطبئّ اطئهخ ٚجحث عُٓب فٙ انكزت طٕاء يٍ انًكزجبد أ األَززَٛذ  -3

 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛخ  -ج

 ثٛبٌ اثز انعهى فٙ طهٕك انعهًبء-1ج

  اًْٛخ يزاعبح عًم انعهًبء ٔاالقزذاء ثٓى -2ج

 طزائق انزعهٛى ٔانزعهى 

 طّ ثظهٕك انعهًبء اد ٔرثانًحبضز انقبء

 اعذاد رقبرٚز نًُٓح انعهًبء فٙ االطزُجبط

 طزائق انزقٛٛى

 االيزحبَبد انزحزٚزٚخ ٔيزاقجخ انظهٕك ٔكٛفٛخ االطزُجبط خالل االيزحبَبد انشٓزٚخ ٔانٕٛيٛخ

 

 نشخصٙ (.انًُقٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزعهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر اانزأْٛهٛخ انًٓبراد انعبيخ ٔ -د 

 ثٛبٌ يهكخ االطزُجبط عُذ انطالة -1د

 ثٛبٌ اًْٛخ اكزظبة يٓبراد االفزبء ٔاالخزٓبد ٔانقضبء -2د

 ثُٛخ انًقزر .11

يخزخبد انزعهى  انظبعبد األطجٕع

 انًطهٕثخ
اطى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚقخ انزقٛٛى طزٚقخ انزعهٛى

رثظ انعهى ثبنعهٕو  2 األٔل

 االخزٖ
انقبء  ٕيّيجبدٖء انعهى ٔيفٓ

 انًحبضزح
 ايزحبٌ ٕٚيٙ

 ايزحبٌ ٕٚيٙ انًشبركخ االدنخ انشزعٛخ عالقخ االدنخ ثبالحكبو 2 انثبَٙ

إَاع االحكبو  2 انثبنث

 انشزعٛخ
 ايزحبٌ ٕٚيٙ انًشبركخ االحكبو ٔعُبصزْب

انقبء  قٕاعذ االخزٓبد قٕاعذ االطزُجبط 2 انزاثع 

 انًحبضزح

ايزحبٌ 

 شٓز٘
خزٓبد عالقخ اال 2 انخبيض

 ٔاالفزبء ثبنعهى
انقبء  االخزٓبد ٔاالفزبء

 انًحبضزح

ايزحبٌ 

 شٓز٘
عالقخ يقبصذ انزشزٚع  2 انظبدص

 ثبنحكى
   يقبصذ انزشزٚع

     2 انظبثع
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

 انٕخٛش نهذكزٕر عجذانكزٚى سٚذاٌ - ـ انكزت انًقزرح انًطهٕثخ 1

 طزُجبط حًذ انكجٛظٙقٕاعذ اال -أ ـ انًزاخع انزئٛظٛخ )انًصبدر(  2

 قٕاعذ االطزُجبط نالحكبو انشزعٛخ حًذ انكجٛظٙ -ة

  اصٕل انفقّ انًقبرٌ -ج

 اـ انكزت ٔانًزاخع انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًدالد انعهًٛخ , انزقبرٚز ,.... ) 
 انًدالد انعهًٛخ:

 يدهخ كهٛخ انعهٕو االطاليٛخ

 يدهخ كهٛخ االداة

ززَٔٛخ, يٕاقع االَززَٛذ ة ـ انًزاخع االنك

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ

 

 خطخ رطٕٚز انًقزر انذراطٙ  .12
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