
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 بيؼخ ركزٚذخ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 قسى انؼقٛذح ٔانفكز االساليٙ  –كهٛخ انؼهٕو االساليٛخ     / انًزكش ؼهًٙ انقسى ان .2

 ػهى انًُطق اسى / ريش انًقزر .3

 َظبو قبػبد أشكبل انحعٕر انًزبحخ .4

 2116-2115انفصم االٔل نسُخ  انفصم / انسُخ .5

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

 2/11/2115 ْذا انٕصف ربرٚخ إػذاد  .7

 أْذاف انًقزر .8

ػهى انًُطق ْٕ يٛشاٌ انكالو ٔنذا فبٌ ْذا انؼهى ٚٓذف انٗ رحسٍٛ ٔظجػ انكالو ٔػذو انٕقٕع فٙ انخطأ 

فٕٓ ٚؼصى انذٍْ ػٍ انٕقٕع فٙ انهحٍ سٕاء كبٌ فٙ انزؼزٚف ٔانجسػ ٔانشزذ  فٕٓ ػهى يكًم نكم انؼهٕو 

 ٔاالخزصبر ٔاالغبنخ.
 
 
 
 
 
 

 

 

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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 ٔغزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى ًقزربد انيخزخ .11

  ْذاف انًؼزفٛخ األ - أ

 رحذٚذ االنفبظ  -1
 ًُٚغ ادخبل االنفبظ انغزٚجخ ػهٗ انًٕظٕع -2
 ًُٚغ خزٔج انهفع ػٍ غٛز يؼُبِ -3
 رًٛش انًحكى يٍ انًزشبثّ -4
 رًٛش انًشززك ػٍ انًؤٔل -5

  

  ًقزر.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

 ح انًهقبح ػهٗ انطالةرحذٚذ انًبد

 ركهٛف انطبنت ثبنٕاخت انٕٛيٙ 

 يزبثؼخ انطبنجخ ٔاخزاء االخزبراد انٕٛيٛخ

  
 غزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 اسزؼًبل انٕسبئم انحذٚثخ ٔاالنكززَٔٛخ فٙ اٚصبل انفكزح نهطهجخ

 

 
 غزائق انزقٛٛى      

 خ يٍ انًبدح انًخصصخ نٓىاالخزجبر انُظز٘ ٔانزحزٚز٘ نهطبنت ثبالسئهخ ٔاالخٕث

 

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ج

 يحبٔنخ انطالة انزفبػم يغ انًُٓبج -1
 رًُٛخ قبثهٛخ انطالة -2
 انزفبػم يغ انًُٓح -3
 رطجٛق ػهى انًُطقًغ انؼهٕو االخزٖ -4

 غزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انقبء انًحبظزاد ٔرٕخّٛ االسئهخ ٔرطجٛقٓب ٔاقؼٛب

 

 
 غزائق انزقٛٛى    

 االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔانفصهٛخ ٔانًشبركخ فٙ انًحبظزح
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 ػهى انًُطق ـ انكزت انًقزرح انًطهٕثخ 1

 انجزْبٌ / انهكزَٕٙ )انًصبدر(  انزئٛسٛخ ـ انًزاخغ 2

               ـ انكزت ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزقبرٚز ,.... ) 
 
 

 انشًسٛخ فٙ انًُطق / انسهى انًزَٔق 

ة ـ انًزاخغ االنكززَٔٛخ, يٕاقغ االَززَٛذ 

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ 

 

 خطخ رطٕٚز انًقزر انذراسٙ  .13

   

 انخطخ رقزعٙ رجسٛػ ػهى انًُطق ْٕٔ ثٍٛ انكزت انقذًٚخ فُٛجغٙ صٛبغزٓب ثطزٚق حذٚثخ يجسطخ 

 

 
 

 انًُقٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

  

 اٌ ٚزؼهى انطبنت انؼهى ثبنًُطق -1
 اٌ ٕٚظف ػهى انًُطق فٙ ثقٛخ انؼهٕو -2
 انطالة  يب رؼهًّ يٍ ْذا انؼهىاٌ ٚؼهى غٛزِ يٍ  -3

 ثُٛخ انًقزر .11

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / أٔ 

 انًٕظٕع
 غزٚقخ انزقٛٛى غزٚقخ انزؼهٛى

 ايزحبٌ فصهٙ َظز٘ اًْٛخ ػهى انًُطق ػزض ػبو نهًبدح  2 2

 امتحان فصلي نظري رطجٛقبد انؼقم سٚبرح انًكزجخ 2 2

 امتحان فصلي نظري انؼقم خًسخانكهٛبد ان 2 2

 امتحان فصلي نظري انزؼزٚفبد فبئذح ػهى انًُطق 2 2

 امتحان فصلي نظري االصٕل فٙ انًُطق  2 2

 امتحان فصلي نظري انحذ ٔانزسى  2 2

 امتحان فصلي نظري انؼكس ٔانُقٛط   


