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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يؼخ ركزٚذ/كهٛخ انؼهٕو االطاليٛخعب انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 انحذٚش ٔػهٕيّ    / انًزكش ؼهًٙ انقظى ان .2

 فقّ انًؼبيالد  اطى / ريش انًقزر .3

 حضٕر صٛفٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 ٔلاال انفصم / انظُخ .5

 بدطبػصالس فٙ االطجٕع  )انكهٙ(ػذد انظبػبد انذراطٛخ  .6

 22/1/2117 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 ًقزر.اْذاف ان8

ثشزٔط ٔاركبٌ انًؼبيالد انًبنٛخ انصحٛحخ ٔثٛبٌ انغبئش يُٓب يٍ غٛزِ ٔثٛبٌ انُشبطبد  رؼزٚف انطبنت

  االقزصبدٚخ أ انًبنٛخ انزٙ رٕافق قٕاػذ انشزٚؼخ االطاليٛخ 
 يخزعبد انًقزر ٔطزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى / -11

 األْذاف انًؼزفٛخ -أ 

 انًجبدئ انؼبيخ نهًٕاضٛغ انزٙ ٚزى رذرٚظٓبانززكٛش ػهٗ االركبٌ ٔ -1

 انززكٛش ػهٗ اًْٛخ انٕػٙ انذُٚٙ فٙ حظٍ انزؼبيم يغ اثُبء انًغزًغ -2

 انززكٛش ػهٗ اٌ اثُبء انًغزًغ انٕاحذ اخٕح ٔاٌ انًظهى يٍ طهى انًظهًٌٕ يٍ نظبَّ ٔٚذِ -3

 
 األْذاف انًٓبر ارٛخ انخبصخ ثبنًقزر  –ة 

 انؼًهٙ انزأكٛذ ػهٗ انغبَت -1ة

 سٚبدح انًٓبراد فٙ حم االيضهخ انؼًهٛخ نهزؼبيالد انًبنٛخ -2ة

 اصزاء انًغزًغ ثغٛم ٚزًزغ ثضقبفخ يًٛشح  -3ة 
 ؼهٛى ٔانزؼهى زطزائق 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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 اطزخذاو انظجٕرح انغذارٚخ

 اطزخذاو انحبطٕة االنٙ
 ٛى ٛطزائق انزق

 انشٓزٚخ االيزحبَبد  -1

 انُشبط انٕٛيٙ -2

 ٙ ػٍ طزٚق اػطبئّ اطئهخ ٚجحش ػُٓب فٙ انكزت طٕاء يٍ انًكزجبد أ األَززَٛذ انٕاعت انجٛز -3

 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانقًٛخ  -ط

 ثٛبٌ اًْٛخ انزقٛت انخفٙ ْٕٔ هللا طجحبَّ ٔرؼبنٗ -1ط

 رغزٚذ انُفض يٍ انطًغ ٔحت انذَٛب انذ٘ قذ ٚؤد٘ انٗ انظهى -2ط

 طزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 انقبء انًحبضزح -1

 طزٚقخ انًُبقشخ -2

 طزائق انزقٛٛى

 االيزحبَبد انزحزٚزٚخ ٔيزاقجخ انظهٕك ٔكٛفٛخ االطزُجبط خالل االيزحبَبد انشٓزٚخ ٔانٕٛيٛخ

 

 خ انجُٛخ انزحزٛ .11

 انًُقٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبراد انؼبيخ ٔ -د 

 رقٕٚخ قبثهٛخ االنقبء نذٖ انطهجخ يٍ خالل ركهٛفٓى ثشزػ انًٕاضٛغ -1د

 ثش رٔػ انزُبفض ثٍٛ انطهجخ يٍ خالل يزبثؼخ انًٕاضٛغ ٔانُٕاسل انفقٓٛخ انًؼبصزح -2د

 ٚزؼبيم حظت انضٕاط انؼهًٛخ-3د

 

 ثُٛخ انًقزر .11

يخزعبد انزؼهى  انظبػبد األطجٕع

 انًطهٕثخ

اطى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع

 طزٚقخ انزقٛٛى انزؼهٛىطزٚقخ 

اٚضبػ انًبدح  3 األٔل

 انًطهٕثخ

انقبء  احكبو انزثب

 انًحبضزح

 ايزحبٌ ٕٚيٙ

 ايزحبٌ ٕٚيٙ انًشبركخ احكبو انصزف انقبء انًحبضزاد 3 انضبَٙ

 ايزحبٌ ٕٚيٙ انًشبركخ احكبو انقزض انقبء انًحبضزاد 3 انضبنش

 انقبء احكبو االعبرح انقبء انًحبضزاد 3 انزاثغ 

 انًحبضزح

ايزحبٌ 

 شٓز٘

انقبء  احكبو انجٕٛع انغبئشح انقبء انًحبضزاد 3 انخبيض

 انًحبضزح

ايزحبٌ 

 شٓز٘

انقبء  احكبو انجٕٛع انًُٓٙ ػُٓب انقبء انًحبضزاد 3 انظبدص

 انًحبضزح

 ايزحبٌ ٕٚيٙ

انقبء  احكبو االعبرح انقبء انًحبضزاد 3 انظبثغ

 انًحبضزح

ايزحبٌ 

 شٓز٘
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 صفٕح االحكبو  - ـ انكزت انًقزرح انًطهٕثخ 1

 انفقّ االطاليٙ ٔادنزّ  ـ انًزاعغ انزئٛظٛخ )انًصبدر(  2

 انكزت انفقٓٛخ نغًٛغ انًذاْت االطاليٛخ

 اـ انكزت ٔانًزاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزقبرٚز ,.... ) 
 

قغ االَززَٛذ ة ـ انًزاعغ االنكززَٔٛخ, يٕا

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ

 

 خطخ رطٕٚز انًقزر انذراطٙ  .12

 

رقزٚز يُبْظ نغًٛغ انًزاحم يٍ قجم كجبر االطبرذح انًخزصٍٛ انًشٕٓد نٓى ثبنكفبءح ٔانؼهًٛخ ٔانُشاْخ 

 ٔانٕططٛخ 

 بنًٛخرشكم نغبٌ نًزاقجخ رطجٛق انًُبْظ انًقزرح ثًب ٚزالئى يغ انزطٕراد فٙ انغبيؼبد انؼزثٛخ ٔانؼ
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