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 .اْساف انًقزر8

ٚٓسف انًقزر انٗ زفغ انطبنت انغبيؼٙ نًؼزفخ يفٕٓو يبزح ػهٕو انقزاٌ انكزٚى ٔيب ٚزؼهق ثٓب يٍ حٛش 

يفٕٓو انظبْزح انقزاَٛخ ٔانزؼزف ػهٗ طجٛؼخ انٕحٙ ٔطزقّ، ٔاالثحبس انًزؼهقخ ثبنقزاٌ انكزٚى كؼهى انُبصد 

 نًزشبثّ ٔانًُضٕخ ٔػهى اصجبة انُزٔل ٔغزٚت انقزاٌ ٔانًحكى ٔا
 يرزعبد انًقزر ٔطزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى / -11

 األْساف انًؼزفٛخ -أ 

 ثًبزح ػهٕو انقزاٌ ٔيب ٚزؼهق ٚجٓب يٍ ػهٕو ٔيؼبرفانزؼزٚف  -1

 اٌ ٚؼزف انطبنت اًْٛخ ػهى انزفضٛز -2

 اٌ ٚؼزف انطبنت اًْٛخ ػهى انقزاءاد انقزاَٛخ  -3
 خ ثبنًقزر األْساف انًٓبر ارٛخ انربص –ة 

 اٌ ٚزؼهى انطبنت رٕظٛف انُصٕص انقزاَٛخ -1ة

 اٌ ٚؼزف انطبنت طزٚقخ انزعٕع انٗ انًصبزر انهغٕٚخ يٍ ذالل زالنزخ انفبظٓب  -2ة

 انطبنت ٔحٕارِيُبقشخ  -3ة  
 طزائق انؼهٛى ٔانزؼهى 

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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 انقبء انًحبضزح -1

 طزٚقخ انًُبقشخ -2
 طزائق انزقٛى 

 انشٓزٚخ االيزحبَبد  -1

 انُشبط انٕٛيٙ -2

 انٕاعت انجٛزٙ ػٍ طزٚق اػطبئّ اصئهخ ٚجحش ػُٓب فٙ انكزت صٕاء يٍ انًكزجبد أ األَززَٛذ  -3

 األْساف انٕعساَٛخ ٔانقًٛخ  -ط

 عؼم انطبنت ٚؼزف اَّ ٚحًم اصًٗ رصبنخ -1ط

 عؼم انطبنت ٚؼزف اَّ ٚزؼهى اشزف ػهى -2ط

 عؼم انطبنت ٚؼزف اًْٛخ ػهٕو انقزاٌ ٔاصزْب فٙ ثُبء انًغزًغ -3ط

  

 طزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 اد ٔرثطّ ثضهٕك انؼهًبء انًحبضز انقبء

 اػساز رقبرٚز نًُٓظ انؼهًبء 

 طزائق انزقٛٛى

 االيزحبَبد انزحزٚزٚخ ٔيزاقجخ انضهٕك ٔكٛفٛخ االصزُجبط ذالل االيزحبَبد انشٓزٚخ ٔانٕٛيٛخ

 

 انًُقٕنخ ) انًٓبراد األذزٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشرصٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبراد انؼبيخ ٔ - ز

 اػساز عٛم يزؼهى ٚٓسف انٗ ذسيخ انًغزًغ اٚغبثٛب -1ز

 رطجٛق يب رؼهًّ انطبنت ػهٗ ارض انٕاقغ -2ز

 

 ثُٛخ انًقزر .11

يرزعبد انزؼهى  انضبػبد األصجٕع

 انًطهٕثخ
/ أٔ  اصى انٕحسح

 انًٕضٕع
 طزٚقخ انزقٛٛى طزٚقخ انزؼهٛى

 ايزحبٌ ٕٚيٙ َظز٘ حضت انًقزر انزؼزٚف ثؼهٕو انقزاٌ 2 األٔل

 ايزحبٌ ٕٚيٙ َظز٘ حضت انًقزر ػهى انزفضٛز 2 انضبَٙ

 ايزحبٌ ٕٚيٙ َظز٘ حضت انًقزر اصجبة انُزٔل 2 انضبنش

ايزحبٌ  َظز٘ حضت انًقزر انُبصد ٔانًُضٕخ 2 انزاثغ 

 شٓز٘
ايزحبٌ  َظز٘ حضت انًقزر انًحكى ٔانًزشبثّ 2 انربيش

 شٓز٘
ايزحبٌ  َظز٘ حضت انًقزر انقزاءاد انقزاَٛخ 2 انضبزس

 شٓز٘
ايزحبٌ  َظز٘ حضت انًقزر عًغ انقزاٌ 2 انضبثغ

 شٓز٘
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

 يحبضزاد فٙ ػهٕو انقزاو ز غبَى قسٔر٘ حًس - ـ انكزت انًقزرح انًطهٕثخ 1
 هٕو انقزاٌ يُبع انقطبٌيجبحش فٙ ػ -

  ـ انًزاعغ انزئٛضٛخ )انًصبزر(  2

 اـ انكزت ٔانًزاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ ، انزقبرٚز ،.... ) 
 

ة ـ انًزاعغ االنكززَٔٛخ، يٕاقغ االَززَٛذ 

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ

 

 ذطخ رطٕٚز انًقزر انسراصٙ  .12

 

 ضزد االنكززَٔٛخاػزًبز يضأنخ انًحب
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