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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 بيؼخ ركزَذع انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى انؼمُسح وانفكز االساليٍ  –كهُخ انؼهىو االساليُخ     / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .2

 انؼمبئس اسى / ريش انًمزر .3

 َظبو لبػبد أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 2116-2115انفصم االول نسُخ  انفصم / انسُخ .5

 اصُبٌ فٍ كم اسجىع )انكهٍ(ػسز انسبػبد انسراسُخ  .6

 2/11/2115 انىصف  ربرَد إػساز هذا .7

 أهساف انًمزر .8

رؼهُى انطهجخ عًُغ انًسبئم انًزؼهمخ ثبنُىو االذز  يٍ وفبح االَسبٌ انً ازذبنه فٍ انمجز ولجهه انزىثخ ورؼزَف 

انطهجخ انفزق ثٍُ انزسىل وانُجٍ وانًؼغشح وانكزايبد صى حُبح انجزسخ وانحشز وانحسبة وانحىض وانغُخ 

 او انُبر . 
 
 
 
 
 
 

 

 

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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 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيرزع .11

  هساف انًؼزفُخ األ - أ

 رؼهُى انطهجخ انفزق ثٍُ انُجٍ وانزسىل -1
 انفزق ثٍُ انًؼغشح وانكزايخ  -2
 حُبح انجزسخ -3
 انحشز وانحسبة  -4

  

  ًمزر.انربصخ ثبن ُخانًهبراراألهساف   -ة 

 انًُهظ  ارجبع طزَمخ ركهُف انطهجخ ثجحىس يجسطخ ػهً يفززاد 

 ورمسًَهب ػهً شكم يهرص نهطهجخ ثؼس انمبئهب كًحبضزح ثسُطخ 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 اسزؼًبل انىسبئم انحسَضخ واالنكززوَُخ فٍ اَصبل انفكزح نهطهجخ

 

 
 طزائك انزمُُى      

 االذزجبر انُظزٌ وانزحزَزٌ نهطبنت ثبالسئهخ واالعىثخ يٍ انًبزح انًرصصخ نهى

 

 

 
 األهساف انىعساَُخ وانمًُُخ  -ط

رثظ انؼاللخ ثٍُ انطبنت وانًبزح انؼهًُخ يٍ ذالل عؼم انطبنت َؼُش حُبح االذزح ويب ًَز ثه يزاحم  -1

 فٍ حُبره ويًبره 
 رفغ انًسزىي انؼهًٍ نهطبنت  وَمم انؼهىو انزٍ رؼهًهب  -2

 
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 انمبء انًحبضزاد ورىعُه االسئهخ ورطجُمهب والؼُب

 

 
 طزائك انزمُُى    

 االيزحبَبد انُىيُخ وانفصهُخ وانًشبركخ فٍ انًحبضزح
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 ز.لحطبٌ انسورٌ –اصىل انسٍَ االساليٍ  ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

  )انًصبزر(  ـ انًزاعغ انزئُسُخ 2

               ـ انكزت وانًزاعغ انزٍ َىصً ثهب  ا

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

ة ـ انًزاعغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
 

 

 ذطخ رطىَز انًمزر انسراسٍ  .13

 انًُمىنخ ) انًهبراد األذزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشرصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -ز 

 هًُخ انهبزفخ انزؼبيم يغ انسُبلبد وانضىاثظ انؼ -1
 انسؼٍ ػهً اٌ َزؼهى انطبنت انؼهى ورؼهًُه كُفُخ اَصبنه انً انًغزًغ واالَزفبع ثه  -2
يٍ انؼهىو انشزػُخ واَصبنهب نهًغزًغ ثسوٌ انسؼٍ ػهً اٌ َزرزط انطبنت يٍ انكهُخ ثزصُس عُس  -3

 غهى ورطزف . 

 ثُُخ انًمزر .11

يرزعبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
/ أو  اسى انىحسح

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

االيزحبَبد  َظزٌ انُجٍ انزسىل انىحٍ انمبء يحبضزاد 2 2

 انشهزَخ
االيزحبَبد  َظزٌ انًؼغشح انكزايخ  2 2

 انشهزَخ

االيزحبَبد  َظزٌ انجؼش وانحشز  2 2

 انشهزَخ

االيزحبَبد  َظزٌ انجزسخ وانحىض  2 2

 انشهزَخ

االيزحبَبد  َظزٌ انًُشاٌ   2 2

 انشهزَخ

االيزحبَبد  َظزٌ انغُخ  2 2

 انشهزَخ

االيزحبَبد  َظزٌ االػزاف    

 انشهزَخ
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 االسزفبزح يٍ انىسبئم انحسَضخ نهزؼهُى  وانسراسبد انحسَضخ  وانجزايظ انًطىرح 

 

 

 
 


