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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهٛخ انؼهٕو االطاليٙ –يؼخ ركزٚذ خب انًؤطظخ انزؼهًٛٛخ .1

 انفمّ ٔاصٕنّ    / انًزكش ؼهًٙ انمظى ان .2

 انسذٚث ) رخبل ٔرخزٚح ( اطى / ريش انًمزر .3

 طهجخ دراطبد أنٛخ أشكبل انسضٕر انًزبزخ .4

 2116-2115 انفصم / انظُخ .5

  )انكهٙ(ػذد انظبػبد انذراطٛخ  .6

 2116-2115 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 مزر.اْذاف ان8ً

 

 يخزخبد انًمزر ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى / -11
 األْذاف انًؼزفٛخ -أ 

 انزؼزف ػهٗ َشأح انًصطهر ٔاالطٕار انزٙ يز ثٓب ٔاشٓز انًصُفبد فٛٓب. -1

 فٓى يصطهر ػهٕو انسذٚث ٔيؼزفخ يفٕٓو ْذِ انًبدح ٔخصبئصٓب ٔاًْٛزٓب ٔػاللزٓب ثبنًٕاد االخزٖ -2

 ى انسذٚث ٔانزٔاٚخيؼزفخ إَاع ػه-3

 
 األْذاف انًٓبر ارٛخ انخبصخ ثبنًمزر  –ة 

 ارمبٌ ػًهٛخ انزخزٚح ٔانطزق انًزبزخ انزمهٛذٚخ -1ة

 اطزخذاو ثزايح انسبطٕة فٙ انزخزٚح ٔارمبَٓب -2ة
 طزائك 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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 يسبضزاد َظزٚخ زٕل اطبنٛت رخزٚح االزبدٚث ٔانُصٕص -1

 االيثهخ ػهٗ انزخزٚح ٔرصسٛر اخطبء انطهجخ . خهظبد َمبشٛخ رطزذ فٛٓب -2

 اطزخذاو ٔطبئم االٚضبذ فٙ طزٚمخ ػزض انًبدح -3
 ى ٛطزائك انزمٛ

 اطئهخ يجبشزح اثُبء زهمبد انُمبع ٔاػزجبرْب اخزجبرا ٕٚيٛب -1

 االخزجبراد انفصهٛخ -2

 انُٓبئٛخ -3

 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛخ  -ج

 ػهًبء انًظهًٍٛ فٙ خذيخ ْذا انؼهى رمذٚز اندٕٓد انًجذٔنّ يٍ-1ج

 رٕػٛخ انطهجخ ثسمٛمخ انخالف فٙ انسكى ػهٗ االزبدٚث -2ج 

 اثؼبد انطهجخ انؼصجٛخ انًذْجٛخ -3ج

 

 انجُٛخ انزسزٛخ  .11

 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبراد انؼبيخ ٔ -د 

  -1د

  -2د

 -3د

 -4د

 ثُٛخ انًمزر .11

يخزخبد انزؼهى  انظبػبد األطجٕع

 انًطهٕثخ
اطى انٕزذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

فٓى انًصطهر ٔاْى  8 األٔل

 انًؤنفبد
رؼزٚف يصطهر 

 انزخزٚح
انًسبضزاد 

 انُظزٚخ
 اطئهخ َمبشخ 

رؼهى انطزٚمخ االٔنٗ  11 انثبَٙ

 فٙ انزخزٚح

رخزٚح انسذٚث اػزًبدا ػهٗ 

 انزأ٘
سبضزاد انً

 انُظزٚخ

 اطئهخ َمبشٛخ

فٙ  انثبَٛخرؼهى انطزٚمخ  12 انثبنث

 انزخزٚح

رخزٚح انسذٚث ػٍ طزٚك 

 طزلّ
انًسبضزاد 

 انُظزٚخ

 ٔاخجبد ٔرمبرٚز

فٙ  انثبنثخرؼهى انطزٚمخ  11 انزاثغ 

 انزخزٚح

رخزٚح انسذٚث ػٍ طزٚك 

 يٕضٕػّ
انًسبضزاد 

 انُظزٚخ

 زهمبد َمبشٛخ

 انزاثؼخرؼهى انطزٚمخ  8 انخبيض

 فٙ انزخزٚح

رخزٚح انسذٚث ػٍ طزٚك نفظّ 

 ثبرسِ
انًسبضزاد 

 انُظزٚخ

 اطئهخ يكثفّ

 انخبيظخرؼهى انطزٚمخ  8 انظبدص

 فٙ انزخزٚح

رخزٚح انسذٚث ػٍ 

طزٚك صفّ فٙ انظُذ 

 أ انًزٍ

انًسبضزاد 

 انُظزٚخ

ٔاخجبد 

 ٔرمبرٚز

طزٚمخ اطزخذاو رؼهى  4 انظبثغ

 فٙ انزخزٚح انسبطٕة 

ثزايح اطزخذاو 

انسبطٕة فٙ ػًهٛخ 

 رخزٚح انسذٚث

انًسبضزاد 

 انُظزٚخ

زهمبد َمبشٛخ 

 ٔاخزجبراد
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 يدًٕػّ ػهًبء –انٕاضر فٙ فٍ انزخزٚح ٔدراطخ االطبَٛذ  ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

 انزخزٚح ٔدراطخ االطبَٛذ د. يسًٕد انطسبٌ  - أ ـ انًزاخغ انزئٛظٛخ )انًصبدر(  2

 زخزٚح د. ػجذ هللا انغًبر٘اصٕل ان - ة
 
 اـ انكزت ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
 طزق رخزٚح زذٚث انُجٙ ملسو هيلع هللا ىلص د.ػجذ انغُٙ انزًًٛٙ

 رٛظٛز يصطهر انسذٚث د. يسًٕد انطسبٌ

ة ـ انًزاخغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ 

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ 

 

 يذرص انًبدح 

اًٚبٌ يٕطٗ                                                                                                                    

 فززبٌ


