
  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُح انعهىو االعاليُح –يعح ذكشَد جا انًؤعغح انرعهًُُح .1

 انفمه واصىنه    / انًشكض عهًٍ انمغى ان .2

 انثالغح  اعى / سيض انًمشس .3

 طهثح دساعاخ اونُح أشكال انحضىس انًراحح .4

 2116-2115 انفصم / انغُح .5

  )انكهٍ(عذد انغاعاخ انذساعُح  .6

 2116-2115 ذاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 .اهذاف انًمشس8

 

 جاخ انًمشس وطشائك انرعهُى وانرعهى وانرمُُى /يخش -11
 األهذاف انًعشفُح -أ 

 يعشفح عش واعجاص انمشاٌ انكشَى  -1

 ذعهُى يٍ اعرعجى رهُه طشق انعشض فٍ كاليح -2

 ذًُُض انكالو انغس يٍ انغًٍُ وانجُذ يٍ انشدٌء-3

 
 األهذاف انًهاس اذُح انخاصح تانًمشس  –ب 

 ى انًعاٍَ يٍ اغشاض تالغُح واعهىتُه االحاطح تًا َحىٌ عه -1ب

 االحاطح تًا َحىٌ نى انثُاٌ يٍ اغشاض تالغُح -2ب
 طشائك 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.



  
 2الصفحة 

 
  

 انهماء انًحاضشاخ عهً انطهثح -1

 اعرعًال وعائم االَضاح  -2
 ى ُطشائك انرمُ

 االخرثاساخ انُىيُح -1

 انفصهُح -2

 انُهائُح -3

  األهذاف انىجذاَُح وانمًُح -ج

 انثالغح يٍ َذسكها َكٍ نه روق فٍ ذعٍُُ جًانُح انهغه واعجاص انمشاٌ -1ج

 ذًُُح لُى االَغاٌ انًغهى واسذثاطه تهغح انمشاٌ يًا َعىد عهُه تانشعىس واالَرًاء نذَُح ونغره  -2ج 

  -3ج

 

 

 

 انثُُح انرحرُح  .11

 انثالغح وانرطثُك   ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

 لطىف داَُح يٍ انثالغح د. فالح 
 اعاط انثالغح  - أ ـ انًشاجع انشئُغُح )انًصادس(  2

 اعشاس انثالغح - ب
 دالئم االعجاص واالَضاح - خ
 جىاهش انثالغح  - ز

 خشي انًرعهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (.انًُمىنح ) انًهاساخ األانرأهُهُح انًهاساخ انعايح و -د 

  -1د

  -2د

 -3د

 -4د

 تُُح انًمشس .11

يخشجاخ انرعهى  انغاعاخ األعثىع

 انًطهىتح
اعى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرعهُى

      األول

      انثاٍَ

      انثانس

      انشاتع 
      انخايظ
      انغادط

      تعانغا



  
 3الصفحة 

 
  

 

 اـ انكرة وانًشاجع انرٍ َىصً تها                

 ( نًجالخ انعهًُح , انرماسَش ,.... ا) 
 انًجالخ انرٍ ذعًُ تانثحىز انثالغُح

ب ـ انًشاجع االنكرشوَُح, يىالع االَرشَُد 

.... 
 انًكرثح انشايهح 

 جايع انرشاز 

 

 خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ  .12

   

 

 

 

 
 

 

 

 يذسط انًادج 

 و.د عثذ خهف دمحم                                                                                                         


