
  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهيح انعهىو االصالييح –يعح ذكزيد جا انًؤصضح انرعهيًيح .1

 انفقه واصىنه    / انًزكز عهًي انقضى ان .2

 انذفع وانرالوج  اصى / ريز انًقزر .3

 دراصاخ صثاديح ويضائيح أشكال انذضىر انًرادح .4

 ثانث  – 2116-2115 انفصم / انضُح .5

  )انكهي(عذد انضاعاخ انذراصيح  .6

 2116-2115 ذاريخ إعذاد هذا انىصف  .7

 اف انًقزر.اهذ8

 

 يخزجاخ انًقزر وطزائق انرعهيى وانرعهى وانرقييى / -11
 األهذاف انًعزفيح -أ 

 ذعهيى نطانة انقزاءج انصذيذح  -1

 ذعهيى انطانة ادكاو انرالوج -2

 كيفيح ذذريش انًادجذعهيى انطانة -3

 
 األهذاف انًهار اذيح انخاصح تانًقزر  –ب 

 نهذزوف ذقىيى نضاٌ انطانة يجم انُطق انصذيخ -1ب

 ذذرية انطانة عهً كيفيح ضثظ االدكاو -2ب
 طزائق انعهيى 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 

 
  

 انقزاءج عهً يضايع انطهثح  -1

 صًاع قزاءج انطهثح -2

 ضثظ انقزاءج يٍ خالل اصرخذاو ادكاو انرالوج  -3
 يطانثح انطهثح تذفع جزء نكم صُح دراصيح -4

 ى يطزائق انرقي
 االخرثاراخ انيىييح -1

 حاالخرثاراخ انشهزي -2

 االخرثاراخ انُهائيح -3

 األهذاف انىجذاَيح وانقيًح  -ج

 رتظ انطانة تكراب هللا  -1ج

 اشعار انطانة تهيثح انكراب انكزيى -2ج 

 تياٌ وجىب اٌ ذكىٌ انقزاءج عهً انىجه انصذيخ -3ج

 

 انثُيح انرذريح  .11

  انًُيز في ادكاو انرالوج كراب  ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

 كرة انرالوج وشزح انجزريح - أ ـ انًزاجع انزئيضيح )انًصادر(  2
 

 انًُقىنح ) انًهاراخ األخزي انًرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي (.انرأهيهيح انًهاراخ انعايح و -د 

 انرالوجاالهرًاو تانطهثح يٍ خالل ذعهيًهى انقزاءج انصذيذح يع يزاعاخ وضثظ ادكاو  -1د

  -2د

 -3د

 -4د

 تُيح انًقزر .11

يخزجاخ انرعهى  انضاعاخ األصثىع

 انًطهىتح
اصى انىدذج / أو 

 انًىضىع
 طزيقح انرقييى طزيقح انرعهيى

      األول

      انثاَي

      انثانث

      انزاتع 
      انخايش
      انضادس
      انضاتع



  
 3الصفحة 

 
  

 زاجع انري يىصً تها                اـ انكرة وانً

 ( انًجالخ انعهًيح , انرقاريز ,.... ) 
 عذد يٍ األصاذذج وانعهًاء  –كراب انًُيز 

 

ب ـ انًزاجع االنكرزوَيح, يىاقع االَرزَيد 

.... 
 

 

 خطح ذطىيز انًقزر انذراصي  .12

   

 يًكٍ ذطىيز انًقزر يٍ خالل اصرخذاو وصائم انعزض انصذيذح 

 

 

 
 

 يذرس انًادج      

 أ.و.د َجى عثذ َاصز 

 

 


