
 

 

 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

السنت / 

 الوستىي
رهز 

 الوقرر
اسن 

 الوقرر
 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

الخاصت  ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
الوهاراث  )الونقىلتوالتأهُلُت اراث العاهت الوه

األخري الوتعلقت بقابلُت التىظُف والتطىر 

 (الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 2الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 جبيؼخ ركشٚذ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 لسى انؼمٛذح ٔانفكش االساليٙ  –كهٛخ انؼهٕو االساليٛخ     / انًشكض ؼهًٙ انمسى ان .2

 انجالغخ انؼشثٛخ اسى / سيض انًمشس .3

 َظبو لبػبد أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 2116-2115انفصم االٔل نسُخ  انسُخ انفصم / .5

 اثُبٌ فٙ كم اسجٕع )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 2/11/2115 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

رؼهٛى انطالة اػجبص انمشاٌ انكشٚى  ٔفٌُٕ انجالغخ  ٔحسٍ انزؼجٛش ٔانكزبثخ ٔيؼشفخ لٕاػذ انفصبحخ  

رجُجٓى انهحٍ ٔسٕء انزؼجٛش  فضال ػٍ رؼهٛى  يٍ اسزؼجى رُّْ  ٔانهسبٌ انؼشثٙ  ٔفك لٕاػذ ٔاحكبو

 ٔيشض رٔلّ فٙ فٌُٕ انزؼجٛش ٔانكالو 
 
 
 
 
 
 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم صوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة الق

 ؛البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشج .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 يؼشفخ اػجبص انمشاٌ انكشٚى ٔانحذٚث انُجٕ٘ انششٚف -1

 يؼشفخ لٕاػذ انفصبحخ -2
 طبنت فٌُٕ انزؼجٛش ػٍ يؼُٗ ٔاحذ ثطشق يخزهفخ اكسبة ان -3
 رذسٚت انطالة ػهٗ فٌُٕ انجالغخ -4

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رحذٚذ انًبدح انًمشسح نهًؼهى -1
 دٔسح انطبنت انؼًٙ -2
 يُبلشخ انطبنت ٔحٕاسِ -3
  ركهٛف انطبنت ثبنٕاججبد -4
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 اسزؼًبل انٕسبئم انحذٚثخ ٔاالنكزشَٔٛخ فٙ اٚصبل انفكشح نهطهجخ

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبس انُظش٘ ٔانزحشٚش٘ نهطبنت ثبالسئهخ ٔاالجٕثخ يٍ انًبدح انًخصصخ نٓى

 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 االَذفبع انزارٙ نهجحث انؼهًٙ نهًبدح -1

 فٙ َفس انطبنتصسع حت انؼهٕو انهغٕٚخ  -2

  رسهٛظ انضٕء َحٕ اًْٛخ انفصبحخ  -3
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 اسزؼًبل ػذح طشق نهزؼجٛش ػٍ انًؼُٗ انٕاحذ 

 طشائك انزمٛٛى    

 االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔانفصهٛخ ٔانًشبسكخ فٙ انًحبضشح
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 لطٕف داَٛخ  فٙ ػهٕو انجالغخ ح انًطهٕثخ ـ انكزت انًمشس1

 انزهخٛص -االٚضبح  –انجالغخ ٔانزطجٛك  )انًصبدس(  ـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2

               ـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًجالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 االٚجبص فٙ انمشاٌ انكشٚى 

الَزشَٛذ ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ ا

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ 

 

: االطالع ػهٗ كم يبْٕ جذٚذ فٙ ػهٕو انجالغخ ٔالزفبء اثشِ انكزشَٔٛب خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .13

 ٔٔسلٛب  
 

 ؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 اػذاد جٛم يزؼم ٚخذو انًجزًغ -1
 رطجٛك يبرؼهًّ انطبنت ػهٗ اسض انٕالغ -2
   رٕجّٛ انًجزًغ َحٕ انفصبحخ ٔحسٍ انحٕاس  -3

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

ايزحبٌ   ربسٚخ انجالغخ صف ػبو ٔشبيمٔ 2 2

 شٓش٘
ايزحبٌ   انفصبحخ ٔانجالغخ  2 2

 شٓش٘

ايزحبٌ   انخجش ٔاالَشبء  2 2

 شٓش٘

ايزحبٌ   االٚجبص ٔاالطُبة  2 2

 شٓش٘

ايزحبٌ   انزشجّٛ  2 2

 شٓش٘

ايزحبٌ   انًجبص  2 2

 شٓش٘

   انًحسُبد انهفظٛخ   
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