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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يعخ ركشٚذ/كهٛخ انعهٕو االعاليٛخخب انًؤعغخ انزعهًٛٛخ .1

 انحذٚث ٔعهٕيّ    / انًشكض عهًٙ انقغى ان .2

 انُحٕ ٔانصشف اعى / سيض انًقشس .3

 حضٕس صٛفٙ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 ٔلاال انفصم / انغُخ .5

 فٙ االعجٕع عبعزبٌ )انكهٙ(عذد انغبعبد انذساعٛخ  .6

 22/1/2117 ربسٚخ إعذاد ْزا انٕصف  .7

 .اْذاف انًقشس8

عهٛى انطبنت اعظ انُحٕ انعشثٙ ٔيٕاكجخ انزطٕس انعهًٙ ثًب ُٚبعت انعصش ، ٔرطٕٚش قذسح انطبنت عهٗ ر

 اخزٛبس انكهًبد انفصٛحخ، ٔصٛبَخ انهغبٌ عٍ انهحٍ فٙ انكالو
 يخشخبد انًقشس ٔطشائق انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزقٛٛى / -11

 األْذاف انًعشفٛخ -أ 

 يعشفخ يصبدس انهغخ انعشثٛخ -1

 رحذٚذ َقبط انقٕح -2

 اكزغبة انثقبفخ انعشثٛخ -3

 
 األْذاف انًٓبس ارٛخ انخبصخ ثبنًقشس  –ة 

 رحٛذ انًبدح انًقشسح نهًزعهى -1ة

 يُبقشخ انطبنت ٔحٕاسِ  -2ة

 انزكهٛف ثبنٕاخجبد  -3ة 
 طشائق انعهٛى ٔانزعهى 

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 انًحبضشح -1

 طشٚقخ انًُبقشخ -2
 طشائق انزقٛى 

 انشٓشٚخ د االيزحبَب -1

 انُشبط انٕٛيٙ -2

 انٕاخت انجٛزٙ عٍ طشٚق اعطبئّ اعئهخ ٚجحث عُٓب فٙ انكزت عٕاء يٍ انًكزجبد أ األَزشَٛذ  -3

 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛخ  -ج

 االَذفبع انزارٙ نهجحث فٙ يبدح انُحٕ -1ج

 صسع يحجخ انطبنت نهزعهى انُحٕ٘ -2ج

 طشائق انزعهٛى ٔانزعهى 

 اد ٔسثطّ ثغهٕك انعهًبء بضشانًح انقبء

 اعذاد رقبسٚش نًُٓح انعهًبء فٙ االعزُجبط

 طشائق انزقٛٛى

 االيزحبَبد انزحشٚشٚخ ٔيشاقجخ انغهٕك ٔكٛفٛخ االعزُجبط خالل االيزحبَبد انشٓشٚخ ٔانٕٛيٛخ

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

 انًُقٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزعهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبساد انعبيخ ٔ -د 

 اٌ ٚزخشج انطبنت كٙ ٚغزفبد يُّ انًدزًع -1د

 اٌ ٚعًم انطبنت ثًب ٚزعهى يٍ يعشفخ -2د

 ٚزعبيم حغت انضٕاط انعهًٛخ-3د

 

 ثُٛخ انًقشس .11

يخشخبد انزعهى  انغبعبد األعجٕع

 انًطهٕثخ

اعى انٕحذح / أٔ 

 عانًٕضٕ

 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزعهٛى

اٚضبذ انًبدح  2 األٔل

 انًطهٕثخ

انقبء  حشٔف اندش

 انًحبضشح

 ايزحبٌ ٕٚيٙ

 ايزحبٌ ٕٚيٙ انًشبسكخ االضبفخ انقبء انًحبضشاد 2 انثبَٙ

 ايزحبٌ ٕٚيٙ انًشبسكخ االضبفخ انقبء انًحبضشاد 2 انثبنث

انقبء  انًشزقبد انقبء انًحبضشاد 2 انشاثع 

 شحانًحبض

ايزحبٌ 

 شٓش٘

انقبء  اعى انفبعم انقبء انًحبضشاد 2 انخبيظ

 انًحبضشح

ايزحبٌ 

 شٓش٘

انقبء  اعى انًفعٕل انقبء انًحبضشاد 2 انغبدط

 انًحبضشح

 ايزحبٌ ٕٚيٙ

انقبء  َعٍ ٔثئظ انقبء انًحبضشاد 2 انغبثع

 انًحبضشح

ايزحبٌ 

 شٓش٘
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 اثٍ عقٛمششذ  - ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1
 انُحٕ انٕافٙ -

 انًكزجخ انًشكضٚخ نهدبيعخ -أ ـ انًشاخع انشئٛغٛخ )انًصبدس(  2

  

 اـ انكزت ٔانًشاخع انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًدالد انعهًٛخ ، انزقبسٚش ،.... ) 
 انًدالد انعهًٛخ:

 يدهخ كهٛخ انعهٕو االعاليٛخ

 يدهخ كهٛخ االداة

خ، يٕاقع االَزشَٛذ ة ـ انًشاخع االنكزشَٔٛ

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ

 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساعٙ  .12

 

االفبدح يٍ انذساعبد انحذٚثخ انًزعهقخ ثعهى انُحٕ العًٛب االدنخ انهغٕٚخ ٔاعزحصبل انًٕافقبد انشعًٛخ راد 

 انصهخ ثبنًبدح
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