
  
 1الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهيح انعهىو االطالييح –يعح ذكزيد خا انًؤطظح انرعهيًيح .1

 انفمه واصىنه    / انًزكش عهًي انمظى ان .2

 يكرثح وتحث اطى / ريش انًمزر .3

 طهثح دراطاخ اونيح أشكال انحضىر انًراحح .4

 2116-2115 انفصم / انظُح .5

  )انكهي(عذد انظاعاخ انذراطيح  .6

 2116-2115 ذاريخ إعذاد هذا انىصف  .7

 .اهذاف انًمزر8

 

 خزخاخ انًمزر وطزائك انرعهيى وانرعهى وانرمييى /ي -11
 األهذاف انًعزفيح -أ 

 يعزفح اهًيح انثحث انعهًي -1

 يعزفه اركاٌ انثحث وطزق صياغره تأطهىب عهًي -2

 يعزفح احكاو انرحميك وانرعهى وانحىار واداته-3

 
 األهذاف انًهار اذيح انخاصح تانًمزر  –ب 

 نًُهح انعهًيذعهيى كراتح انثحث حظة ا -1ب

 ذعهيى انطهثح كيفيح ذحميك انُصىص -2ب
 طزائك 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.
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 انماء انًحاضزاخ عهً انطهثح -1

 سيارج انًكرثاخ نغزض اطالع انطهثح وذعهيًهى كيفيح انرعايم يع انًكرثح  -2

 
 ى يطزائك انرمي

 االخرثاراخ انيىييح  -1

 انفصهيح  -2

 انُهائيح -3

 األهذاف انىخذاَيح وانميًح  -ج

 تياٌ اهًيح وثًزج يُهح انثحث انعهًي-1ج

 تياٌ اهًيح انًخطىطاخ انعزتيح واالطالييح -2ج 

  -3ج

 

 انثُيح انرحريح  .11

 طزق انثحث في انذراطاخ االطاليي  ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1

 اصىل كراتح انثحث انعهًي د. يىطف انًزعشهي  -أ ـ انًزاخع انزئيظيح )انًصادر(  2
 

 اـ انكرة وانًزاخع انري يىصً تها                

 ( انًدالخ انعهًيح , انرماريز ,.... ) 
 انًكرثح 

 انًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرعهمح تماتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي (.انرأهيهيح انًهاراخ انعايح و -د 

 ادارج انًكرثاخ  -1د

 ىطاخ ذحميك انًخط -2د

 طثم يعزله انحصىل عهً انًعهىيح يٍ يصادرها االصهيح-3د

 -4د

 تُيح انًمزر .11

يخزخاخ انرعهى  انظاعاخ األطثىع

 انًطهىتح
اطى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طزيمح انرمييى طزيمح انرعهيى

      األول

      انثاَي

      انثانث

      انزاتع 
      انخايض
      انظادص
      انظاتع
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ب ـ انًزاخع االنكرزوَيح, يىالع االَرزَيد 

.... 
 انًكرثح انشايهح

 

 خطح ذطىيز انًمزر انذراطي  .12

   

 

 

 

 
 

 يذرص انًادج يذرص انًادج

 و. سيُة اتزاهيى حظيٍ و.د خانذ خهيم احًذ

 

 


