
  
 1الصفحت 

 
  

 

 

 نمىذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

سارج انرعهى انعانٍ وانثحث انعهًٍ / جايعح ذكزَد /كهُح انعهىو و انًؤسسح انرعهًُُح .1

 اإلساليُح  
 انحذَث وعهىيه    / انًزكش عهًٍ انقسى ان .2

 انرالوج وانحفع/ انًزحهح انزاتعح اسى / ريش انًقزر .3

 انقاعح انذراسح  أشكال انحضىر انًراحح .4

 2112-2116 انفصم / انسُح .5

 ساعح 61 )انكهٍ(عذد انساعاخ انذراسُح  .6

 23/1/2112 ذارَخ إعذاد هذا انىصف  .2

 اعذاد طانة يرًكٍ فٍ اداء انرالوج -:أهذاف انًقزر .8
 رتظ انطانة تانىاقع انًعاصز فٍ ضىء انًثادٌء انقزآَُح– .9

 .اكساب انًرعهى يهارج االداء فٍ انرالوج تصىرج يرقُح– .11
 

 يخزجاخ انًقزر وطزائق انرعهُى وانرعهى وانرقُُى / -11
 ألهذاف انًعزفُح ا -أ 

 َرعهى اصىل انرالوج-1

 َرقٍ احكاو انقزاٌ وانقزاءج انصحُحح-2

 َحفع َصىص انقزاٌ انكزَى-3

 

 
 األهذاف انًهار اذُح انخاصح تانًقزر  –ب 

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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 َرعٍُ انُطق انسهُى نهحزوف -1ب

 َرعهى ذطثُق االحكاو-2ب

 اعذاد قزاء نهقزاٌ انكزَى وذعهًُه-3ب
 طزائق انعهُى وانرعهى 

 
 انقزاءج انصافُح -1

 انفزدَح -2

 انجًاعح وانًجايُع-3

 االسرًاع واالداء-4
 طزائق انرقُى 

 االخرُار انشفىٌ -1

 االخرُار انعًهٍ -2

 خرُار انرحزَزٌاال -3

 األهذاف انىجذاَُح وانقًُح  -ج

 َرعهى انقُى االَساَُح فٍ االَاخ انقزاَُح-1ج

 زاَُحَرقٍ انراثُز انصىذٍ نالحزف انق -2ج

 تانخشىع وانزهثه  َُرًٍ انشعىر-3ج

 انىقىف عهً يعاٍَ انخىف وانزجاء-4ج

 طزائق انرعهُى وانرعهى 

 انرحهُم-

 االسرقزاء-

 انسزَه-

 

  

 طزائق انرقُُى

 االخرثار انشفىٌ -
  االخرثار انعًهٍ انرطثُقٍ -
-  

 

 

 ح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انًُقىنح ) انًهاراخ األخزي انًرعهقانرأهُهُح انًهاراخ انعايح و -د 

 انرىاصم يع انًجايع االساليُح خارج انجايعح -1د

 ًكرسثه نهًرعهىرفذ انًجرًع تانخثزاخ ان-2د

 االسهاو ترحفُع انقزاٌ واحكاو انُاص-3د
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 انثُُح انرحرُح  .11

 1انًُُز فٍ احكاو انرالوج - ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1
 

 هذاج انًسرفُذ - ـ انًزاجع انزئُسُح )انًصادر(  2

 اـ انكرة وانًزاجع انرٍ َىصً تها                

 ( انًجالخ انعهًُح , انرقارَز ,.... ) 
 كرة احكاو انقزاٌ

 كراب يىسىعح انقزاخ انقزاَُح

ب ـ انًزاجع االنكرزوَُح, يىاقع االَرزَُد 

.... 
 انًىسىعح انشايهح

 يىقع اهم انقزاٌ

 

 خطح ذطىَز انًقزر انذراسٍ  .12

 انحفعذىسُع يادج 

 

 

 

 
 

 

 تُُح انًقزر .11

يخزجاخ انرعهى  انساعاخ األسثىع

 انًطهىتح
اسى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 زَقح انرقُُىط طزَقح انرعهُى

 شفهٍ االنقاء حفع سىرج انذارَاخ انًزحهح انزاتعح 2 1

 شفهي االستماع سىرة الطىر  2 2
احكام النىن   2 3

 الساكنت

 علمي التطبيق

 شفهٍ الحىار سىرة النجن  2 4

احكام المين   2 5

 الساكنت

 عهًٍ االستقراء

 شفهٍ انركزار القمر  2 6

 عهًٍ انرطثُق احكاو انًذود  2 2


