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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يؼخ ركشٚذ/كهٛخ انؼهٕو االصاليٛخجب انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 انحذٚث ٔػهٕيّ    / انًشكز ؼهًٙ انقضى ان .2

 انجشح ٔانزؼذٚم  اصى / سيز انًقشس .3

 حضٕس صٛفٙ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 ٔلاال انفصم / انضُخ .5

 فٙ االصجٕع صبػزبٌ )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6

 22/1/2117 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 س.اْذاف انًقش8

 رؼشٚف انطبنت ثبٔنٛبد ٔيفبْٛى انجشح ٔانزؼذٚم ػُذ انًحذثٍٛ ٔاًْٛزّ ٔاصجبة ظٕٓسِ  

 يخشجبد انًقشس ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى / -11
 األْذاف انًؼشفٛخ -أ 

 يفبْٛى انجشح ٔانزؼذٚميؼشفخ  -1

 انزؼشف ػهٗ يصطهحبد انجشح ٔانزؼذٚم -2

 ٛقخ فٙ انُظش نهُصٕصاكزضبة انًٓبساد انؼهًٛخ انذق -3

 
 األْذاف انًٓبس ارٛخ انخبصخ ثبنًقشس  –ة 

 انقذسح ػهٗ انُظش ٔانزحهٛم -1ة

  رًكٍٛ انطبنت يٍ اصذاس احكبو يضزقًٛخ -2ة

 اثشاء انًجزًغ ثجٛم ٚزًزغ ثثقبفخ يًٛزح  -3ة 
 ؼهٛى ٔانزؼهى زطشائق ان

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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 اصزخذاو انضجٕسح انجذاسٚخ

 اصزخذاو انحبصٕة االنٙ
 ٛى ٛانزق طشائق

 انشٓشٚخ االيزحبَبد  -1

 انُشبط انٕٛيٙ -2

 انٕاجت انجٛزٙ ػٍ طشٚق اػطبئّ اصئهخ ٚجحث ػُٓب فٙ انكزت صٕاء يٍ انًكزجبد أ األَزشَٛذ  -3

 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛخ  -ج

 كضت انًحجخ ٔانؼًق انذُٚٙ -1ج

 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 انقبء انًحبضشح -1

 قشخطشٚقخ انًُب -2

 طشائق انزقٛٛى

 االيزحبَبد انزحشٚشٚخ ٔيشاقجخ انضهٕك ٔكٛفٛخ االصزُجبط خالل االيزحبَبد انشٓشٚخ ٔانٕٛيٛخ

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

 انًُقٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 انزٕاصم يغ االقضبو راد االخزصبص انًشبثّ -1د

 اٌ ٚؼًم انطبنت ثًب ٚزؼهى يٍ يؼشفخ -2د

 ٚزؼبيم حضت انضٕاط انؼهًٛخ-3د

 

 ثُٛخ انًقشس .11

يخشجبد انزؼهى  انضبػبد األصجٕع

 انًطهٕثخ

اصى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع

 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

اٚضبح انًبدح  2 األٔل

 انًطهٕثخ

انقبء  حضت انًقشس

 انًحبضشح

 ايزحبٌ ٕٚيٙ

 ايزحبٌ ٕٚيٙ انًشبسكخ حضت انًقشس بء انًحبضشادانق 2 انثبَٙ

 ايزحبٌ ٕٚيٙ انًشبسكخ حضت انًقشس انقبء انًحبضشاد 2 انثبنث

انقبء  حضت انًقشس انقبء انًحبضشاد 2 انشاثغ 

 انًحبضشح

ايزحبٌ 

 شٓش٘

انقبء  حضت انًقشس انقبء انًحبضشاد 2 انخبيش

 انًحبضشح

ايزحبٌ 

 شٓش٘

انقبء  حضت انًقشس دانقبء انًحبضشا 2 انضبدس

 انًحبضشح

 ايزحبٌ ٕٚيٙ

انقبء  حضت انًقشس انقبء انًحبضشاد 2 انضبثغ

 انًحبضشح

ايزحبٌ 

 شٓش٘
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 انجشح ٔانزؼذٚم نُٕس انذٍٚ ػزش  - ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

 كزبة رٓزٚت انزٓزٚت ـ انًشاجغ انشئٛضٛخ )انًصبدس(  2

 كزبة انكشبف نهزْجٙ

 ٌ االػزذال فٙ ػهى انشجبليٛزا

 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًجالد انؼهًٛخ , انزقبسٚش ,.... ) 
 انًجالد انؼهًٛخ:

 يجهخ كهٛخ انؼهٕو االصاليٛخ

 يجهخ كهٛخ االداة

ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ, يٕاقغ االَزشَٛذ 

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ

 

 نذساصٙ خطخ رطٕٚش انًقشس ا .12

 

 رٕصٛغ انًبدح انؼهًٛخ
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