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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يؼخ ركشٚذ/كهٛخ انؼهٕو االصاليٛخجب انًإصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 انذذٚث ٔػهٕيّ    / انًشكز ؼهًٙ انقضى ان .2

 ػهى انُفش اصى / سيز انًقشس .3

 دضٕس صٛفٙ أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

 ٔلاال انفصم / انضُخ .5

 فٙ االصجٕع صبػزبٌ )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6

 22/1/2117 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕصف  .7

 .اْذاف انًقشس8

االَضبٌ ثزارّ ٔاصطالدّ يغ َفضّ نٛذصم ػهٗ انشضب ٔااليبٌ انذاخهٙ فٛشغ يؼشفخ ٔرأثٛشا ػهٗ يٍ سثظ 

دٕنّ يزفًٓب اصبنٛت االدجبط ٔانفشم ٔاصبنٛت انُجبح ٔانزًُٛخ ٔانزغهت ػهٗ انًؼٕقبد انزٙ رٕاجّٓ فٙ 

 دبضشِ ٔيضزقجهّ
 يخشجبد انًقشس ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى / -11

 األْذاف انًؼشفٛخ -أ 

 
 األْذاف انًٓبس ارٛخ انخبصخ ثبنًقشس  –ة 

 يضبػذح انطبنت ػهٗ اكزشبف رارّ دزٗ ٚضغ َفضّ فٙ يصبف انًجذػٍٛ -1ة

 يُخ انطبنت انقذسح ػهٗ رقٕٚخ راكشرّ ٔدفظّ -2ة

 رؼزٚز ثقخ انطبنت ثُفضّ يٍ خالل انًذبضشح  -3ة 
 ؼهٛى ٔانزؼهى زطشائق ان

 
 انجذاسٚخاصزخذاو انضجٕسح 

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.



  
 2الصفحة 

 
  

 اصزخذاو انذبصٕة االنٙ
 ٛى ٛطشائق انزق

 انشٓشٚخ االيزذبَبد  -1

 انُشبط انٕٛيٙ -2

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

 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛخ  -ج

 كضت انًذجخ ٔانؼًق انذُٚٙ -1ج

 هى طشائق انزؼهٛى ٔانزؼ

 انقبء انًذبضشح -1

 طشٚقخ انًُبقشخ -2

 طشائق انزقٛٛى

 االيزذبَبد انزذشٚشٚخ ٔيشاقجخ انضهٕك ٔكٛفٛخ االصزُجبط خالل االيزذبَبد انشٓشٚخ ٔانٕٛيٛخ

 

 انجُٛخ انزذزٛخ  .11

 ػهى انُفش انزشثٕ٘ د ػجذ انشؤٔف انقٛضٙ - ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1
يذبضشاد فٙ ػهى انُفش نهكبرت االيشٚكٙ رشٚجٙ  - -

 اخزصشِ د جهٛم

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

 ٓبسح انقشاءح انضشٚؼخي -1د

 إَاع انزكبء -2د

 فٍ انزٕاصم يغ االخشٍٚ -3د

 

 ثُٛخ انًقشس .11

يخشجبد انزؼهى  انضبػبد األصجٕع

 انًطهٕثخ

اصى انٕدذح / أٔ 

 انًٕضٕع

 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

اٚضبح انًبدح  2 األٔل

 انًطهٕثخ

انقبء  دضت انًقشس

 انًذبضشح

 ايزذبٌ ٕٚيٙ

 ايزذبٌ ٕٚيٙ انًشبسكخ دضت انًقشس انًذبضشادانقبء  2 انثبَٙ

 ايزذبٌ ٕٚيٙ انًشبسكخ دضت انًقشس انقبء انًذبضشاد 2 انثبنث

انقبء  دضت انًقشس انقبء انًذبضشاد 2 انشاثغ 

 انًذبضشح

ايزذبٌ 

 شٓش٘

انقبء  دضت انًقشس انقبء انًذبضشاد 2 انخبيش

 انًذبضشح

ايزذبٌ 

 شٓش٘

انقبء  ضت انًقشسد انقبء انًذبضشاد 2 انضبدس

 انًذبضشح

 ايزذبٌ ٕٚيٙ

انقبء  دضت انًقشس انقبء انًذبضشاد 2 انضبثغ

 انًذبضشح

ايزذبٌ 

 شٓش٘



  
 3الصفحة 

 
  

ػهى َفش انُجبح نهًإف االيشٚكٙ ثشاٚبٌ رشٚضٙ رشجًّ  انشئٛضٛخ )انًصبدس(  ـ انًشاجغ 2

 انذكزٕس ػجذانهطٛف انخٛبط

 انؼبداد انضجغ نهُبس االكثش فبػهٛخ

 
 اـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًجالد انؼهًٛخ , انزقبسٚش ,.... ) 
 جٙدع انقهق ٔاثذأ ثبنذٛبح رأنٛف دٚم كبسَٛ 

 انًفبرٛخ انؼششح نهُجبح د اثشاْٛى انفقٙ

ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ, يٕاقغ االَزشَٛذ 

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ

 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساصٙ  .12

 

سثظ يجبدث ػهى انُفش انًقشس يغ يفشداد انزًُٛخ انجششٚخ ٔرطٕٚش انزاد ٔاثؼبد انُظشٚبد انفهضفٛخ انزٙ رى 

 ُٔٚزفغ يُٓب انطبنت ثشكم افضمدزٗ رإد٘ انًبدح ثًبسْب ادخبنٓب ػهٗ ػهى انُفش 
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