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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يؼخ ركشٚذ/كهٛخ انؼهٕو االصاليٛخخب انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 انسذٚث ٔػهٕيّ    / انًشكز ؼهًٙ انمضى ان .2

 انسفع  اصى / سيز انًمشس .3

 َظبو لبػبد أشكبل انسضٕس انًزبزخ .4

  2112-2116انفصم االٔل  انفصم / انضُخ .5

 صبػخ121صبػخ،  2 )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6

 22/1/2112 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .2

 ف انًمشس.اْذا8

رشصٛخ يجذأ انمشاٌ انكشٚى يٍ خالل زفع اٚخ أ صٕسح يًب ٚزشن اثشا ػهٗ صهٕن انطبنت ٔطًأَُٛزّ فٙ لهجّ 

 ٔاصزمشاسا َفضٛب ٔػًمب ػهًٛب ٚشكم يبدح اصبصٛخ نزأْٛهٛهخ انزذسٚضٙ فٙ يدبل رخصصّ يضزمجال

دٕاَت انسٛبح فًٛب ٚزؼهك ثأيش ٔزفع يدًٕػخ يخزبسحيٍ االزبدٚث انُجٕٚخ فٙ يٕضٕػبد يزُٕػخ ٔشبيهخ ن

انذٍٚ ٔانذَٛب ْٔزا ثذٔسِ ٚؤد٘ انٗ غشس لٛى انؼهى انُبغغ ٔاالخالق انفبضهخ انزٙ خبءد ثٓب االثبس انٕاسدح 

 ػٍ َجٙ انشزًخ ػهّٛ انصالح ٔانضالو 
 يخشخبد انًمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى / -11

 األْذاف انًؼشفٛخ -أ 

  بد انًٕضٕعانزؼشٚف ثًؤنف -1

 
 األْذاف انًٓبس ارٛخ انخبصخ ثبنًمشس  –ة 

 يُر انطبنت انمذسح ػهٗ رمٕٚخ راكشرّ ٔزفظّ نهُصٕص انًمشسح -1ة

 رٕصٛغ يذاسن انطهجخ يٍ خالل غشس انثمخ ٔرًُٛخ انًٓبساد -2ة

 انطبنت ٔزٕاسِيُبلشخ  -3ة 

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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 طشائك انؼهٛى ٔانزؼهى 

 
 انمبء انًسبضشح -1

 خطشٚمخ انًُبلش -2
 طشائك انزمٛى 

 انشٓشٚخ االيزسبَبد  -1

 انُشبط انٕٛيٙ -2

 انٕاخت انجٛزٙ ػٍ طشٚك اػطبئّ اصئهخ ٚجسث ػُٓب فٙ انكزت صٕاء يٍ انًكزجبد أ األَزشَٛذ  -3

 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛخ  -ج

 رشصٛخ يجذأ االخٕح ثٍٛ انطهجخ -1ج

 خؼم انطبنت يسجب نهًبدح انؼهًٛخ يزأثشا ثبصزبرِ ثشكم اٚدبثٙ -2ج

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 اد ٔسثطّ ثضهٕن انؼهًبء انًسبضش انمبء

 اػذاد رمبسٚش نًُٓح انؼهًبء 

 طشائك انزمٛٛى

 االيزسبَبد انزسشٚشٚخ ٔيشالجخ انضهٕن ٔكٛفٛخ االصزُجبط خالل االيزسبَبد انشٓشٚخ ٔانٕٛيٛخ

 

 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبساد انؼبيخ ٔ -د 

 انًصسف انُبطك -1د

 انًخزجش انصٕرٙ -2د

 انخبسطخ انزُْٛخ انًضبػذح ػهٗ انفٓى -3د

 

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انضبػبد األصجٕع

 انًطهٕثخ
اصى انٕزذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

اٚضبذ انًبدح  2 األٔل

 انًطهٕثخ
انًصسف  زضت انًمشس

 انُبطك
 ايزسبٌ ٕٚيٙ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ يزبثؼخ انسفع زضت انًمشس انمبء انًسبضشاد 2 انثبَٙ

 ايزسبٌ ٕٚيٙ انسفع زضت انًمشس انمبء انًسبضشاد 2 انثبنث

ايزسبٌ  ٍٛانزهم زضت انًمشس انمبء انًسبضشاد 2 انشاثغ 

 شٓش٘
ايزسبٌ  َظش٘ زضت انًمشس انمبء انًسبضشاد 2 انخبيش

 شٓش٘
ايزسبٌ  َظش٘ زضت انًمشس انمبء انًسبضشاد 2 انضبدس

 شٓش٘
ايزسبٌ  َظش٘ زضت انًمشس انمبء انًسبضشاد 2 انضبثغ

 شٓش٘
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .11

 خزء ػى ٚزضبئهٌٕ - ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
 ثشبس ػٕاد يؼشٔف زفع انسذٚث انُجٕ٘ -

 انمشاٌ انكشٚى ـ انًشاخغ انشئٛضٛخ )انًصبدس(  2

 كزت انسذٚث انُجٕ٘

 اـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًدالد انؼهًٛخ ، انزمبسٚش ،.... ) 
 خزء لذ صًغ

 خزء رجبسن

 االسثؼٌٕ َٕٔح

ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ، يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 
 جخ انشبيهخانًكز

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ  .12
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