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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يعخ ركزٚذ/كهٛخ انعهٕو االصاليٛخجب انًؤصضخ انزعهًٛٛخ .1

 انحذٚث ٔعهٕيّ    / انًزكز عهًٙ انمضى ان .2

 انًشبْذح ٔانزطجٛك اصى / ريز انًمزر .3

 حضٕر صٛفٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 االٔل انفصم / انضُخ .5

 فٙ االصجٕع صبعزبٌ )انكهٙ(عذد انضبعبد انذراصٛخ  .6

 22/1/2117 ربرٚخ إعذاد ْذا انٕصف  .7

 مزر.اْذاف ان8ً

دفع انطبنت ٔرٕجّٛٓ فٙ كٛفٛخ اجزاء االخزجبر ٔانٓذف انًمزر يُّ ٔيب ْٕ انفزق ثٍٛ انمٛبس ٔاالخزجبر 

ٔانزمٕٚى ٔيب ْٙ طزق االخزجبر انًعزًذح اضبفخ انٗ يعزفخ االٚجبثٛبد ٔانضهجٛبد الَٕاع االخزجبر 

 كبالخزجبر انشفٕ٘ ٔاالخزجبر انزحزٚز٘
 هٛى ٔانزعهى ٔانزمٛٛى /يخزجبد انًمزر ٔطزائك انزع -11

 األْذاف انًعزفٛخ -أ 

 انمٛبس ٔاالخزجبر ٔانزمٕٚىيعُٗ   اٌ ٚعزف انطبنت -1

 إَاع االخزجبرادرعهٛى انطبنت -2

  اٌ ٚعزف انطبنت يحبصٍ ٔصهجٛبد ثعض االخزجبراد -3

 
 األْذاف انًٓبر ارٛخ انخبصخ ثبنًمزر  –ة 

 ذاف انززثٕٚخيٍ اجم ٔضع االخزجبراد انًُبصجخاٌ ٚكٌٕ انطبنت لبدرا عهٗ رحذٚذ االْ -1ة

  اٌ ٚكٌٕ انطبنت عهٗ ثُٛخ ٔاطالع ثبَٕاع االخزجبراد ٔاٚٓب اكثز يُبصجخ نهطبنت -2ة
 طزائك انعهٛى ٔانزعهى 

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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 طزٚمخ االنمبء -1

 طزٚمخ االصزجٕاة -2
 طزائك انزمٛى 

 انشٓزٚخ االيزحبَبد  -1

 انُشبط انٕٛيٙ -2

 عٍ طزٚك اعطبئّ اصئهخ ٚجحث عُٓب فٙ انكزت صٕاء يٍ انًكزجبد أ األَززَٛذ  انٕاجت انجٛزٙا -3

 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛخ  -ج

 اٌ ٚكٌٕ انطبنت عهٗ يعزفخ ربيخ يٍ كٛفٛخ اجزاء االخزجبر-1ج

 اٌ ٚكٌٕ انطبنت لبدرا عهٗ رمٛٛى انًبدح انعهًٛخ يٍ خالل اجزاء االخزجبر  -2ج

 هى طزائك انزعهٛى ٔانزع

 انًُبلشبد

 انًحبٔراد

 طزائك انزمٛٛى

 االخزجبرد انشفٕٚخ

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

 انمٛبس ٔانزمٕٚى د َضبل انعزأ٘ - ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزعهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبراد انعبيخ ٔ -د 

 اٌ ٚكٌٕ انطبنت يمٕيب نهًبدح انزٙ ٚمٕو ثزذرٚضٓب  -1د

 

 ثُٛخ انًمزر .11

عهى يخزجبد انز انضبعبد األصجٕع

 انًطهٕثخ
اصى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزعهٛى

انزعزٚف ثبنمٛبس  2 األٔل

 ٔيفٕٓيّ
 االخزجبراد  انًحبضزاد  حضت انًمزر

انزعزٚف ثبالخزجبر  2 انثبَٙ

 ٔانزمٕٚى

 االخزجبراد انًحبضزاد  حضت انًمزر

 جبراداالخز انًحبضزاد  حضت انًمزر إَاع االخزجبرد  2 انثبنث

 االخزجبراد انًحبضزاد  حضت انًمزر االخزجبرد انشفٕٚخ  2 انزاثع 

 االخزجبراد انًحبضزاد  حضت انًمزر طزق رمٛٛى انًبدح 2 انخبيش

 االخزجبراد انًحبضزاد  حضت انًمزر االخزجبراد انزحزٚزٚخ  2 انضبدس

طزق اجزاء  2 انضبثع

 االخزجبرد

 االخزجبراد انًحبضزاد  حضت انًمزر
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  ـ انًزاجع انزئٛضٛخ )انًصبدر(  2

 اـ انكزت ٔانًزاجع انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًجالد انعهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
 عانًٕالع االنكززَٔٛخ عهٗ انشجكخ انعُكجٕرٛخ انًزصهخ ثبنًٕضٕ

ة ـ انًزاجع االنكززَٔٛخ, يٕالع االَززَٛذ 

.... 
 انًٕالع االنكززَٔٛخ

 انًكزجخ انشبيهخ

 

 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراصٙ  .12

ارٖ اٌ ٚكٌٕ ُْبنك رطجٛك عًهٙ فٙ ْذِ انًبدح يٍ اجم اٌ ٚكٌٕ انطبنت عهٗ ثُٛخ يٍ ايزِ ٔيٍ يذٖ  

 اصزفبدرّ يٍ ْذِ انًبدح
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