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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 بيؼخ ركشَذع انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى انؼمُذح وانفكش االساليٍ  –كهُخ انؼهىو االساليُخ     / انًشكض ؼهًٍ انمسى ان .2

  احبدَش االحكبو اسى / سيض انًمشس .3

 َظبو لبػبد أشكبل انحعىس انًزبحخ .4

 2116-2115انفصم االول نسُخ  انفصم / انسُخ .5

 اصُبٌ فٍ كم اسجىع )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

 2/11/2115 ػذاد هزا انىصف ربسَخ إ .7

 أهذاف انًمشس .8

 رؼهُى انطهجخ االحبدَش انخبصخ ثبالحكبو انششػُخ  يضم انًىاسَش وانىدائغ وانفشائط ويب انً رنك
 
 
 
 
 
 

 

 

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.

 وغشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشع .11
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  هذاف انًؼشفُخ األ - أ

 انحذَش انششَف  االغالع وانحصىل ػهً انًصبدس انًجؼضشح  فٍ  -1
 دسئ انطشق وانًُبهظ انخبغئخ وانىلىف ػم انًُهظ انصحُح -2
 صحُحخ ثؼُذح ػٍ انزطشف انُهىض ثزخشَظ غهجخ راد ػهًُخ  -3

  ًمشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 ارجبع غشَمخ ركهُف انطهجخ ثجحىس يجسطخ ػهً يفشداد انًُهظ  

 ئهب كًحبظشح ثسُطخ ورمذًَهب ػهً شكم يهخص نهطهجخ ثؼذ انمب

 غشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 اسزؼًبل انىسبئم انحذَضخ واالنكزشوَُخ فٍ اَصبل انفكشح نهطهجخ

 

 
 غشائك انزمُُى      

 االخزجبس انُظشٌ وانزحشَشٌ نهطبنت ثبالسئهخ واالعىثخ يٍ انًبدح انًخصصخ نهى

 

 

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانمًُُخ  -ط

ٍ انطبنت وانًبدح انؼهًُخ يٍ خالل عؼم انطبنت َؼُش حُبح االخشح ويب ًَش ثه يشاحم سثػ انؼاللخ ثُ -1

 فٍ حُبره ويًبره 
 سفغ انًسزىي انؼهًٍ نهطبنت  وَمم انؼهىو انزٍ رؼهًهب  -2

 
 غشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انمبء انًحبظشاد ورىعُه االسئهخ ورطجُمهب والؼُب

 

 
 غشائك انزمُُى    

 االيزحبَبد انُىيُخ وانفصهُخ وانًشبسكخ فٍ انًحبظشح

 

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 انزؼبيم يغ انسُبلبد وانعىاثػ انؼهًُخ انهبدفخ  -1
 ً انًغزًغ واالَزفبع ثه انسؼٍ ػهً اٌ َزؼهى انطبنت انؼهى ورؼهًُه كُفُخ اَصبنه ان -2
يٍ انؼهىو انششػُخ واَصبنهب نهًغزًغ ثذوٌ انسؼٍ ػهً اٌ َزخشط انطبنت يٍ انكهُخ ثشصُذ عُذ  -3

 غهى ورطشف . 
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 صفىح االحكبو االيبو اثٍ انغىصٌ ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 انًكزجخ انًشكضَخ نهغبيؼخ  )انًصبدس(  ـ انًشاعغ انشئُسُخ 2

               ـ انكزت وانًشاعغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًغالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 انًكزجخ انشبيهخ

زشَُذ ة ـ انًشاعغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَ

.... 
 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

   

 االسزفبدح يٍ انىسبئم انحذَضخ نهزؼهُى  وانذساسبد انحذَضخ  وانجشايظ انًطىسح 

 

 

 

 ثُُخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىظىع
 غشَمخ انزمُُى غشَمخ انزؼهُى

االيزحبَبد  َظشٌ ائطثبة انفش انمبء يحبظشاد 2 2

 انشهشَخ
االيزحبَبد   اسس انًسهى   2 2

 انشهشَخ

االيزحبَبد   يُشاس انخبل  2 2

 انشهشَخ

االيزحبَبد   ال يُشاس نهمبرم  2 2

 انشهشَخ

االيزحبَبد   ثبة انىدَؼخ   2 2

 انشهشَخ

االيزحبَبد     2 2

 انشهشَخ

االيزحبَبد      

 انشهشَخ
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