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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 بيؼخ ركزَذع انًؤطظخ انزؼهًُُخ .1

 قظى انؼقُذح وانفكز االطاليٍ  –كهُخ انؼهىو االطاليُخ     / انًزكش ؼهًٍ انقظى ان .2

  رخزَظ اؽبدَش اطى / ريش انًقزر .3

 َظبو قبػبد أشكبل انؾضىر انًزبؽخ .4

 2116-2115انفصم االول نظُخ  انفصم / انظُخ .5

 اصُبٌ فٍ كم اطجىع )انكهٍ(ػذد انظبػبد انذراطُخ  .6

 2/11/2115 اد هذا انىصف ربرَخ إػذ .7

 أهذاف انًقزر .8

رًُُخ انجبؽش انؼهًُخ وقذرره فٍ انزؼبيم يغ انًصبدر انًخصصخ نهزؼزف ػهً انًصبدر انجؾضُخ االصهُخ  

يٍ انفزػُخ انًؼقذح فٍ انجؾش  وانؾذر يٍ انىقىع فٍ االخطبء وخبصخ فٍ انؾذَش انشزَف  وانىقىف 

انصؾُؼ يٍ انضؼُف  االػزًبد انكهٍ ػهً انُفض فٍ انجؾش  ػهً انزواَبد انًزاد رخزَغهب ورًُُش

 واالطزظهبر 
 
 
 
 
 
 

 

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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 وطزائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى ًقزربد انيخزع .11

  هذاف انًؼزفُخ األ - أ

 رؾذَذ انًشكهخ او انؾبعخ  -1
 عًغ انًصبدر وانًؼهىيبد  -2
 رؾذَذ َقبط انقىح -3
 االصز االَغبثٍ انذٌ َززكه انًقزر  -4
   ة انًؼزفٍ انًضبف االكزظب -5

  ًقزر.انخبصخ ثبن ُخانًهبراراألهذاف   -ة 

 ارجبع طزَقخ ركهُف انطهجخ ثجؾىس يجظطخ ػهً يفزداد انًُهظ  

 ورقذًَهب ػهً شكم يهخص نهطهجخ ثؼذ انقبئهب كًؾبضزح ثظُطخ 

 طزائق انزؼهُى وانزؼهى      

 

 زح نهطهجخاطزؼًبل انىطبئم انؾذَضخ واالنكززوَُخ فٍ اَصبل انفك

 

 
 طزائق انزقُُى      

 االخزجبر انُظزٌ وانزؾزَزٌ نهطبنت ثبالطئهخ واالعىثخ يٍ انًبدح انًخصصخ نهى

 

 

 
 األهذاف انىعذاَُخ وانقًُُخ  -ط

 االرصبل انىصُق ثبنًبدح وسرع انضقخ فٍ َفض انطبنت نكزبثخ ثؾش ثُفظه  -1
 انًظزىي انؼهًٍ نهطبنت  وَقم انؼهىو انزٍ رؼهًهب رفغ  -2

 
 طزائق انزؼهُى وانزؼهى     

 انقبء انًؾبضزاد ورىعُه االطئهخ ورطجُقهب واقؼُب

 

 
 طزائق انزقُُى    

 االيزؾبَبد انُىيُخ وانفصهُخ وانًشبركخ فٍ انًؾبضزح
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 انجُُخ انزؾزُخ  .12

 اصىل انزخزَظ ودراطخ االطبَُذ ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1

 كُف رذرص ػهى انزخزَظ )انًصبدر(  ـ انًزاعغ انزئُظُخ 2

               ـ انكزت وانًزاعغ انزٍ َىصً ثهب  ا

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

َُخ, يىاقغ االَززَُذ ة ـ انًزاعغ االنكززو

.... 
 

 

 خطخ رطىَز انًقزر انذراطٍ  .13

 زي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انًُقىنخ ) انًهبراد األخانزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 اٌ َزؼهى انطبنت  انؼهى انًقززٌ ثبنؼًم  -1
 اٌ َزؼبيم فٍ ؽُبره وفق ضىاثظ ػهًُخ هبدفخ  -2

 ثُُخ انًقزر .11

يخزعبد انزؼهى  انظبػبد األطجىع

 انًطهىثخ
اطى انىؽذح / أو 

 انًىضىع
 طزَقخ انزقُُى طزَقخ انزؼهُى

االيزؾبَبد  َظزٌ ف انزخزَظرؼزَ انقبء يؾبضزاد 2 2

 انشهزَخ
االيزؾبَبد   اشهز انكزت   2 2

 انشهزَخ

انًظبَذ انصؾبػ   2 2

 وانظٍُ
االيزؾبَبد  

 انشهزَخ

االيزؾبَبد   انًصُفبد  2 2

 انشهزَخ

االيزؾبَبد   كزت انزواح  2 2

 انشهزَخ

االيزؾبَبد   انغزػ وانزؼذَم  2 2

 انشهزَخ

االيزؾبَبد      

 خانشهزَ
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 االطزفبدح يٍ انىطبئم انؾذَضخ نهزؼهُى  وانذراطبد انؾذَضخ  وانجزايظ انًطىرح 

 

 

 
 


