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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يعخ ركشَذ/كهُخ انعهىو االصاليُخجب انًؤصضخ انزعهًُُخ .1

 انذذَش وعهىيه    / انًشكز عهًٍ انقضى ان .2

 انذذَش انًىضىعٍ  اصى / سيز انًقشس .3

 دضىس صُفٍ أشكبل انذضىس انًزبدخ .4

 ولاال انفصم / انضُخ .5

 فٍ االصجىع صبعزبٌ )انكهٍ(عذد انضبعبد انذساصُخ  .6

 22/1/2117 ربسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 شس.اهذاف انًق8

رعشَف انطهجخ ثكُفُخ جًع االدبدَش انُجىَخ انزٍ رخص يىضىع يعٍُ فٍ يكبٌ وادذ نُضهم انجذش عٍ 

 اٌ يىضىع ًَكٍ انجذش عُه
 يخشجبد انًقشس وطشائق انزعهُى وانزعهى وانزقُُى / -11

 األهذاف انًعشفُخ -أ 

 انزعشَف ثًؤنفبد انًىضىع -1

 انُعشَف ثكُفُخ اَزقبء االدبدَش -2

 جُت انخهظ ثٍُ االدبدَش فٍ انًىضىع انىادذر -3
 األهذاف انًهبس ارُخ انخبصخ ثبنًقشس  –ة 

 رعهُى انطهجخ كُفُخ انجذش فٍ انًىضىع انىادذ-1ة

  رًُُز االثىاة انزٍ رخص انًىضىع وعذو انزذاخم فٍ انًىاضع راد االثىاة انًخزهفخ-2ة

 اصشاء انًجزًع ثجُم َزًزع ثضقبفخ يًُزح  -3ة 
 عهُى وانزعهى زئق انطشا

 

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 انضجىسح انجذاسَخ

 اصزخذاو انذبصىة االنٍ
 ُى ُطشائق انزق

 انشهشَخ االيزذبَبد  -1

 انُشبط انُىيٍ -2

 انىاجت انجُزٍ عٍ طشَق اعطبئه اصئهخ َجذش عُهب فٍ انكزت صىاء يٍ انًكزجبد او األَزشَُذ  -3

 األهذاف انىجذاَُخ وانقًُخ  -ط

 ذجخ وانعًق انذٍَُكضت انً -1ط

 طشائق انزعهُى وانزعهى 

 انقبء انًذبضشح -1

 طشَقخ انًُبقشخ -2

 طشائق انزقُُى

 االيزذبَبد انزذشَشَخ ويشاقجخ انضهىك وكُفُخ االصزُجبط خالل االيزذبَبد انشهشَخ وانُىيُخ

 

 انجُُخ انزذزُخ  .11

 انذذَش انًىضىعٍ  - ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1

 انًُقىنخ ) انًهبساد األخشي انًزعهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انًهبساد انعبيخ و -د 

 يعشفخ انزكت انًؤنفخ فٍ انذذَش انًىضىعٍ -1د

 االصزفبدح يٍ انجذىس ارٍ رزعهق ثبنًىضىع  -2د

 ثُُخ انًقشس .11

يخشجبد انزعهى  انضبعبد األصجىع

 انًطهىثخ

اصى انىدذح / أو 

 انًىضىع

 نزقُُىطشَقخ ا طشَقخ انزعهُى

اَضبح انًبدح  2 األول

 انًطهىثخ

انقبء  دضت انًقشس

 انًذبضشح

 ايزذبٌ َىيٍ

 ايزذبٌ َىيٍ انًشبسكخ دضت انًقشس انقبء انًذبضشاد 2 انضبٍَ

 ايزذبٌ َىيٍ انًشبسكخ دضت انًقشس انقبء انًذبضشاد 2 انضبنش

انقبء  دضت انًقشس انقبء انًذبضشاد 2 انشاثع 

 انًذبضشح

ايزذبٌ 

 شهشٌ

انقبء  دضت انًقشس انقبء انًذبضشاد 2 انخبيش

 انًذبضشح

ايزذبٌ 

 شهشٌ

انقبء  دضت انًقشس انقبء انًذبضشاد 2 انضبدس

 انًذبضشح

 ايزذبٌ َىيٍ

انقبء  دضت انًقشس انقبء انًذبضشاد 2 انضبثع

 انًذبضشح

ايزذبٌ 

 شهشٌ
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انكزت انًؤنفخ عهً طشَقخ انذذَش انًىضىعٍ صذُخ  ـ انًشاجع انشئُضُخ )انًصبدس(  2

 انضٍُ االسثعخ -صذُخ يضهى -انجخبسٌ

 اـ انكزت وانًشاجع انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًجالد انعهًُخ , انزقبسَش ,.... ) 
 انًجالد انعهًُخ:

 يجهخ كهُخ انعهىو االصاليُخ

 داةيجهخ كهُخ اال

ة ـ انًشاجع االنكزشوَُخ, يىاقع االَزشَُذ 

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ

 

 خطخ رطىَش انًقشس انذساصٍ  .12

 

 رىصُع انًبدح انعهًُخ
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