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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يؼخ ركشَذ/كهُخ انؼهىو االصاليُخجب انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 انحذَث وػهىيه    / انًشكز ؼهًٍ انمضى ان .2

 انًشبهذح وانزطجُك اصى / سيز انًمشس .3

 حضىس صُفٍ أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 االول انفصم / انضُخ .5

 فٍ االصجىع صبػزبٌ )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذساصُخ  .6

 22/1/2117 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 مشس.اهذاف ان8ً

 رطىَش لذساد انطبنت انشخصخ وانًهبسَخ ػهً رحىَم انجبَت انُظشٌ فٍ انذساصخ انً والغ ػًهٍ

 يخشجبد انًمشس وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى / -11
 األهذاف انًؼشفُخ -أ 

 طشق انًحبضشح   اٌ َؼشف انطبنت -1

 رؼهُى انطبنت طشق االنمبء-2

 رطىَش انصفبد انشخصُخ -3

 
 هذاف انًهبس ارُخ انخبصخ ثبنًمشس األ –ة 

 انزطجُك انؼًهٍ داخم انمبػخ -1ة

  انزطجُك انؼًهٍ فٍ انًذاسس انًخزهفخ-2ة
 طشائك انؼهُى وانزؼهى 

 

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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 انمبء انًحبضشح -1

 انذسوس انؼًهُخ النمبء انًحبضشح -2
 طشائك انزمُى 

 انشهشَخ االيزحبَبد  -1

 انُشبط انُىيٍ -2

 ٍ طشَك اػطبئه اصئهخ َجحث ػُهب فٍ انكزت صىاء يٍ انًكزجبد او األَزشَُذ انىاجت انجُزٍ ػا -3

 األهذاف انىجذاَُخ وانمًُخ  -ج

 ثُبء انثمخ فٍ انُفش-1ج

 اصزخشاج انمذساد انًحجىثخ داخم انُفش  -2ج

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى 

 انًُبلشبد

 انًحبوساد

 طشائك انزمُُى

 االخزجبسد انشفىَخ

 

 انجُُخ انزحزُخ  .11

 يبدح يٍ اػذاد االصزبر انًخزص - طهىثخ ـ انكزت انًمشسح ان1ً

  انًىاد انًمشسح فٍ الضبو ػهى انُفش انًزؼهمخ ثًبدح انًشبهذح ـ انًشاجغ انشئُضُخ )انًصبدس(  2

 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ اد انؼبيخ وانًهبس -د 

 االصزفبدح يٍ ثشاج انزًُُخ انجششَخ -1د

 انزؼشف ػهً طشق انزٍَ صجمىَب فٍ انزطىَش فٍ هزا انًجبل -2د

 ثُُخ انًمشس .11

يخشجبد انزؼهى  انضبػبد األصجىع

 انًطهىثخ
و اصى انىحذح / أ

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

 االخزجبساد  انًحبضشاد  حضت انًمشس رحمُك اهذاف انًمشس 2 األول

 االخزجبساد انًحبضشاد  حضت انًمشس رحمُك اهذاف انًمشس 2 انثبٍَ

 االخزجبساد انًحبضشاد  حضت انًمشس رحمُك اهذاف انًمشس 2 انثبنث

 االخزجبساد انًحبضشاد  ت انًمشسحض رحمُك اهذاف انًمشس 2 انشاثغ 

 االخزجبساد انًحبضشاد  حضت انًمشس رحمُك اهذاف انًمشس 2 انخبيش

 االخزجبساد انًحبضشاد  حضت انًمشس رحمُك اهذاف انًمشس 2 انضبدس

 االخزجبساد انًحبضشاد  حضت انًمشس رحمُك اهذاف انًمشس 2 انضبثغ
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 اـ انكزت وانًشاجغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًجالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 انًزصهخ ثبنًىضىع انًىالغ االنكزشوَُخ ػهً انشجكخ انؼُكجىرُخ

ة ـ انًشاجغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 انًىالغ االنكزشوَُخ

 انًكزجخ انشبيهخ

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساصٍ  .12

 دساصخ رأثُش انًبدح فٍ شخصُخ انطهجخ ثى رحذَذ يىاطٍ انضؼف ثبنًبدح واضبفزهب ػهً انًمشس 
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