
  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُح انعهىو االطاليُح –يعح ذكزَد خا انًؤطظح انرعهًُُح .1

 انفقه واصىنه    / انًزكش عهًٍ انقظى ان .2

 اصىل انفقه االطاليٍ اطى / ريش انًقزر .3

 طهثح دراطاخ اونُح أشكال انحضىر انًراحح .4

 2116-2115 انفصم / انظُح .5

  )انكهٍ(عذد انظاعاخ انذراطُح  .6

 2116-2115 ذارَخ إعذاد هذا انىصف  .7

 ر.اهذاف انًقز8

 

 يخزخاخ انًقزر وطزائق انرعهُى وانرعهى وانرقُُى / -11
 األهذاف انًعزفُح -أ 

 يعزفح االحكاو انشزعُح تأقظايها  -1

 يعزفح االحكاو انشزعُح وعُاصز االحكاو -2

 يعزفح ادنح االحكاو تأقظايها انًرفق عهُها وانًخرهف فُها -3

 
 األهذاف انًهار اذُح انخاصح تانًقزر  –ب 

 ذعهُى انطهثح كُفُح انرًُُش تٍُ انحكى وانذنُم -1ب

 ذعهُى انطهثح كُفُح انرقظُى واعرثاراخ انرقظُى -2ب
 طزائق انعهُى وانرعهى 

 

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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 انهقاء انًحاضزاخ  -1

 تُاٌ االحكاو واالدنح  -2
 ى ُطزائق انرقُ

 االخرثاراخ انُىيُح -1

 انفصهُح -2

 انُهائُح -3

 ح األهذاف انىخذاَُح وانقًُ -ج

 تُاٌ اهًُح ثًزج االحكاو انشزعُح-1ج

 يعزقح اهًُح انقزاٌ انكزَى فٍ اطرُثاط االحكاو انشزعُح -2ج 

 يعزقح اهًُح انظُح فٍ اطرُثاط االحكاو انشزعُح -3ج

 

 

 

 انثُُح انرحرُح  .11

 اصىل انفقه د. حًذ انكثُظٍ  ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

 انفقه انًقارٌ د. ذقٍ انحكُى
 انفقه انًقارٌ د. ذقٍ انحكُى  - أ ـ انًزاخع انزئُظُح )انًصادر(  2

 انىخُش د. عثذ انكزَى سَذاٌ - ب
 

 انًُقىنح ) انًهاراخ األخزي انًرعهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انًهاراخ انعايح و -د 

 اطرخزاج االحكاو يٍ االدنح  -1د

 كُفُح اطرخزاج االحكاو يٍ انُىاسل -2د

 -3د

 -4د

 تُُح انًقزر .11

يخزخاخ انرعهى  انظاعاخ األطثىع

 انًطهىتح
اطى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طزَقح انرقُُى طزَقح انرعهُى

      األول

      انثاٍَ

      انثانث

      انزاتع 
      انخايض
      انظادص
      انظاتع
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 اـ انكرة وانًزاخع انرٍ َىصً تها                

 ( انًدالخ انعهًُح , انرقارَز ,....  )
 انًكرثح 

ب ـ انًزاخع االنكرزوَُح, يىاقع االَرزَُد 

.... 
 انًكرثح انشايهح

 

 خطح ذطىَز انًقزر انذراطٍ  .12

 وضع يُهح يقزر يٍ قثم انىسارج   

 

 

 

 
 

 

 

 يذرص انًادج 

 أ.و.د احًذ حًُذ حًادٌ    


