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 وصف المقرر

 

 

 بيؼخ ركزٚذج انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

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

 انُذٕ انؼزثٙ اسى / ريش انًقزر .3

 َظبو قبػبد أشكبل انذضٕر انًزبدخ .4

 2116-2115انفصم االٔل نسُخ  انفصم / انسُخ .5

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

 2/11/2115 د ْذا انٕصف ربرٚخ إػذا .7

 أْذاف انًقزر .8

 رؼهٛى انطبنت اسس انُذٕ انؼزثٙ
 يٕاكجخ انزطٕر انؼهًٙ ثًب ُٚبست انؼصز

 صٛبَخ انهسبٌ ػٍ انهذٍ فٙ انكالو
 يؼزفخ انفصٛخ ٔغٛز انفصٛخ يٍ انكالو

 
 
 

 

 

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.

 ٔطزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى ًقزربد انيخزج .11
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  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
 يؼزفخ يصبدر انهغخ -1
 رذذٚذ َقبط انقٕح -2
 رذذٚذ انًشكهخ ٔيؼبنجزٓب -3

  ًقزر.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

 رذذٚذ انًبدح انًقزرح نهًزؼهى -1
 انزكهٛف ثبنٕاججبد  -2
 دٔرح انطبنت انؼًٙ -3

  
 طزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 هجخاسزؼًبل انٕسبئم انذذٚثخ ٔاالنكززَٔٛخ فٙ اٚصبل انفكزح نهط

 

 
 طزائق انزقٛٛى      

 االخزجبر انُظز٘ ٔانزذزٚز٘ نهطبنت ثبالسئهخ ٔاالجٕثخ يٍ انًبدح انًخصصخ نٓى

 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ج

 سرع دت انهغخ فٙ َفسبنطبنت -1
 رؼٕٚذ انهسبٌ ػهٗ انزهفع ثبنهغخ انؼزثٛخ -2

 
 طزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انقبء انًذبضزاد ٔرٕجّٛ االسئهخ ٔرطجٛقٓب ٔاقؼٛب

 

 
 طزائق انزقٛٛى    

 االيزذبَبد انٕٛيٛخ ٔانفصهٛخ ٔانًشبركخ فٙ انًذبضزح

 

 

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

 اػذاد جٛم يزؼم ٚخذو انًجزًغ   -1
 جٛق يبرؼهًّ انطبنت ػهٗ ارض انٕاقغرط -2

   رٕجّٛ انًجزًغ َذٕ انفصبدخ ٔدسٍ انذٕار 
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 انجُٛخ انزذزٛخ  .12

 شزح اثٍ ػقٛم ـ انكزت انًقزرح انًطهٕثخ 1

 ٕافٙ انُذٕ ان )انًصبدر(  ـ انًزاجغ انزئٛسٛخ 2

 انزطجٛق انُذٕ٘

               ـ انكزت ٔانًزاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًجالد انؼهًٛخ , انزقبرٚز ,.... ) 
 انًكزجخ انًزكشٚخ نهجبيؼخ 

ة ـ انًزاجغ االنكززَٔٛخ, يٕاقغ االَززَٛذ 

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ 

 

 انزؼهقخ ثؼهى انُذٕ : االسزفبدح يٍ انذراسبد انذذٚثخخطخ رطٕٚز انًقزر انذراسٙ  .13

   

 

 

 

 
 

 ثُٛخ انًقزر .11

يخزجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕدذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚقخ انزقٛٛى طزٚقخ انزؼهٛى

َجذح ػٍ اًْٛخ انُذٕ  2 2

 ٔفٕائذِ
ايزذبٌ  َظز٘ دزف انجز

 شٓز٘
ايزذبٌ  زَ٘ظ االضبفخ  2 2

 شٓز٘
ايزذبٌ  َظز٘ انًشزقبد  2 2

 شٓز٘
ايزذبٌ  َظز٘ اسى انفبػم  2 2

 شٓز٘
ايزذبٌ  َظز٘ اسى انًفؼٕل  2 2

 شٓز٘
ايزذبٌ  َظز٘ َؼى , ثئس  2 2

 شٓز٘
      


