
  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُح انعهىو االعاليُح –يعح ذكشَد جا انًؤعغح انرعهًُُح .1

  انفمه واصىنه   / انًشكض عهًٍ انمغى ان .2

 يثادئ عهى اصىل انفمه  اعى / سيض انًمشس .3

 دساعح صثاحُح ويغائُح أشكال انحضىس انًراحح .4

 انًشحهح  االونً 2116-2115 انفصم / انغُح .5

  )انكهٍ(عذد انغاعاخ انذساعُح  .6

 2116-2115 ذاسَخ إعذاد هزا انىصف  .7

 .اهذاف انًمشس8

 

 يخشجاخ انًمشس وطشائك انرعهُى وانرعهى وانرمُُى / -11
 األهذاف انًعشفُح -أ 

 ذعهُى انطانة يثادئ اصىل انفمه االعاليٍ -1

 ذعهُى انطهثح انفشق تٍُ عهى اصىل انفمه وتٍُ انعهىو انششعُح االخشي -2

3- 

 
 األهذاف انًهاس اذُح انخاصح تانًمشس  –ب 

 انرًُُض تٍُ عهى االصىل وعهى انفمه االعاليٍ -1ب

 اكرغاب انطانة يهكح االعرُثاط  -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.
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 انهماء عهً شكم يحاضشاخ يع انرأكُذ عهً سعى انًخططاخ واعرعًال اجهضج انحاعىب وانذاذه شى -1

2-  
 ى ُطشائك انرمُ

 االخرثاساخ انُىيُح  -1

 حاالخرثاساخ انفصهُ -2

 االخرثاساخ انُهائُح -3

 األهذاف انىجذاَُح وانمًُح  -ج

 انشعىس تأهًُح االجرهاد  -1ج

 يحاونح صسع حة انعهًاء انًجرهذٍَ -2ج

 انثحث عٍ احكاو انُىاصل -3ج

 

 ُُح انرحرُح انث .11

 يحاضشاخ انًثادئ عهى اصىل انفمه االعاليٍ ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

 كرة اصىل انفمه وانًثادئ االعاعُح نعهى اصىل انفمه - أ ـ انًشاجع انشئُغُح )انًصادس(  2

 
 
 اـ انكرة وانًشاجع انرٍ َىصً تها                

 ( انًجالخ انعهًُح , انرماسَش ,.... ) 
 رثح انشايهح انًك -1
 

 انًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًرعهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (.انرأهُهُح انًهاساخ انعايح و -د 

 انثحث عٍ انطهثح انًرًُضٍَ واالهرًاو تهى  -1د

  -2د

 -3د

 -4د

 تُُح انًمشس .11

يخشجاخ انرعهى  انغاعاخ األعثىع

 انًطهىتح
اعى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرعهُى

      األول

      انثاٍَ

      انثانث

      انشاتع 
      انخايظ
      انغادط
      انغاتع
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ب ـ انًشاجع االنكرشوَُح, يىالع االَرشَُد 

.... 
 عهى اصىل انفمه االعاليٍ فٍ جًُع انًىالع  -1

 

 خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ  .12

   

 انثذئ تذساعح اعانُة انهغح انعشتُح وكُفُح ذطثُك رنك يع اعانُة انمشاٌ انكشَى وانغُح انُثىَح

 

 

 
 

 

 

 

 

 يذسط انًادج 

 

 ًذ حًُذ حًادٌأ.و.د اح 


