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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 بيؼخ ركشٚذخ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

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

 زفظٕرالٔح اسى / سيض انًمشس .3

 َظبو لبػبد أشكبل انسضٕس انًزبزخ .4

 2116-2115انفصم االٔل نسُخ  انفصم / انسُخ .5

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

 2/11/2115 زا انٕصف ربسٚخ إػذاد ْ .7

 أْذاف انًمشس .8

رؼهٛى انطالة طشٚمخ اداء رالٔح انمشاٌ انكشٚى ثبنشكم انصسٛر انًزٕاسس يٍ زضشح انُجٙ ملسو هيلع هللا ىلص  ٔانٗ ٕٚيُب 

 ْزا ٔزفع خضء يٍ انمشاٌ انكشٚى فٙ كم يشزهخ .
 
 
 
 
 
 

 

 

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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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشخ .11

 : ْذاف انًؼشفٛخ األ - أ

 يؼشفخ ازكبو  رالٔح انمشاٌ انكشٚى يٍ انُبزٛخ انُظشٚخ  -1
 رطجٛك ازكبو رالٔح انمشاٌ انكشٚى يٍ َبزٛخ انزطجٛك -2
 انذلخ فٙ انفبظ انمشاٌ انكشٚى -3

  

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رسذٚذ انًبدح انًمشسح ػهٗ انطالة

 ر نُطك كهًبد انمشاٌ انكشٚى رًشٍٚ انطالة ػهٗ االداء انصسٛ

 َمم انًؼشفخ انًكزسجخ انٗ انًسٛظ انز٘ ٚؼٛشّ أ ٚؼًم فّٛ 

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 اسزؼًبل انٕسبئم انسذٚثخ ٔاالنكزشَٔٛخ فٙ اٚصبل انفكشح نهطهجخ

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 نًبدح انًخصصخ نٓىاالخزجبس انُظش٘ ٔانزسشٚش٘ نهطبنت ثبالسئهخ ٔاالخٕثخ يٍ ا

 

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

يسؤٔنٛخ انطبنت ردبِ انًبدح سثظ انطبنت ثبنًبدح يٍ خالل صسع انًسجخ  ٔانشغجخ فٛٓب يغ سفغ يسزٕٖ  -1

 َٔمهٓب انٗ انًدزًغ

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انمبء انًسبضشاد ٔرٕخّٛ االسئهخ ٔرطجٛمٓب ٔالؼٛب

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

 االيزسبَبد انٕٛيٛخ ٔانفصهٛخ ٔانًشبسكخ فٙ انًسبضشح

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 انجُٛخ انزسزٛخ  .12

 انًُٛش فٙ ازكبو انزالٔح انًمشسح انًطهٕثخ  ـ انكزت1

 اندبيغ فٙ ازكبو انزالٔح )انًصبدس(  ـ انًشاخغ انشئٛسٛخ 2

 ششذ انًمذيخ اندضسٚخ

               ـ انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 ششٔذ يزٍ اندضسٚخ

االَزشَٛذ ة ـ انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ 

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ

 اسالو أٌ الٍٚ

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ  .13

   

 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 انزؼبيم يغ انضٕاثظ انؼهًٛخ انٓبدفخ ٔانصبدلخ  -1
 اٌ ٚزؼهى انطبنت انؼهى ٔانزطجٛك  -2
 خشج انطبنت كٙ ٚؼهى انُبط يب رؼهًّ يٍ يٓبساد ٔػهٕواٌ ٚز -3

  

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕزذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

َظش٘ +  ازكبو االسزؼبرح  ششذ ػبو ٔشبيم  2 2

 رطجٛمٙ
 اسئهخ ايزسبَٛخ

+ َظش٘  ازكبو انٌُٕ انسبكُخ   2 2

 رطجٛمٙ
 اسئهخ ايزسبَٛخ

َظش٘ +  ازكبو انًٛى انسبكُخ   2 2

 رطجٛمٙ
 اسئهخ ايزسبَٛخ

َظش٘ +  ازكبو انشاء  2 2

 رطجٛمٙ
 اسئهخ ايزسبَٛخ

َظش٘ +  ازكبو انالو  2 2

 رطجٛمٙ
 اسئهخ ايزسبَٛخ

َظش٘ +  ازكبو انًذٔد  2 2

 رطجٛمٙ
 اسئهخ ايزسبَٛخ
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 االسزفبدح يٍ انذساسبد انسذٚثخ  ٔطشق انزؼهٛى انسذٚثخ ٔانجشايح انسذٚثخ ٔانمبػبد انصٕرٛخ 

 

 
 


