
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 بيؼخ ركشَذخ انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 قسى انؼقُذح وانفكش االساليٍ  –كهُخ انؼهىو االساليُخ     / انًشكض ؼهًٍ انقسى ان .2

 فقه انؼجبداد اسى / سيض انًقشس .3

 َظبو قبػبد أشكبل انسضىس انًزبزخ .4

 2116-2115انفصم االول نسُخ  انفصم / انسُخ .5

 اثُبٌ فٍ كم اسجىع )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

 2/11/2115 د هزا انىصف ربسَخ إػذا .7

 أهذاف انًقشس .8

 َجذأ ثبنطهبسح  فُخشج انطبنت ثًفهىو ػبو زىل انصالح  ثى انصُبو ثى انضكبح ثى انسح ثى انًٍُُ
 
 
 
 
 
 

 

 

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.

 وطشائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى ًقشسبد انيخشخ .11
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  هذاف انًؼشفُخ األ - أ

 خًغ انًصبدس وانًؼهىيبد -1
 وثُبٌ انشاخر يُهب رسذَذ االساء ويُبقشزهب -2
 رسذَذ انًشكهخ ويؼبندزهب -3
 اكزسبة وسطُخ فٍ نقىل وانفؼم -4

  

  ًقشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

  

 رسذَذ انًبدح انًقشسح نهًزؼهى وفق انكزبة انًُهدٍ -1
 يُبقشخ انطبنت ورشدُؼه يٍ خالل ػبيم االيزسبٌ -2
 انزكهُف ثبنىاخت انًىصً ثه -3
 انزؼهى طشائق انزؼهُى و     

 

 اسزؼًبل انىسبئم انسذَثخ واالنكزشوَُخ فٍ اَصبل انفكشح نهطهجخ

 

 
 طشائق انزقُُى      

 االخزجبس انُظشٌ وانزسشَشٌ نهطبنت ثبالسئهخ واالخىثخ يٍ انًبدح انًخصصخ نهى

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانقًُُخ  -ج

 رشدُغ انطبنت ػهً االثذاع فٍ انًُهح -1
 دح انزٍ َذسسهبصسع سوذ انًسجخ نهًب -2
 االَذفبع انزارٍ نهجسث فٍ يُذاٌ انًبدح -3

 
 طشائق انزؼهُى وانزؼهى     

 انقبء انًسبضشاد ورىخُه االسئهخ ورطجُقهب واقؼُب

 

 
 طشائق انزقُُى    

 االيزسبَبد انُىيُخ وانفصهُخ وانًشبسكخ فٍ انًسبضشح

 

 

 
 انًُقىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 انزؼبيم وفق انضىاثظ انؼهًُخ انًقشسح-1

 اٌ َكىٌ نهطبنت يجذأ انؼهى وانؼًم  -2

 اٌ َذسك اَه ػُصش فبػم فٍ انًدزًغ وًَكٍ اٌ َسزفبد يُه االخشٍَ -4
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 انجُُخ انزسزُخ  .12

 يسبئم يٍ انفقه انًقبسٌ  انًقشسح انًطهىثخ  ـ انكزت1

 كزت انفقه انسذَثخ )انًصبدس(  ـ انًشاخغ انشئُسُخ 2

 انفقه انًُهدٍ / انفقه االساليٍ / انفقه االساليٍ 

               ـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزقبسَش ,.... ) 
 انًكزجخ انشبيهخ واالَزشَذ انًكزجخ انًشكضَخ نهدبيؼخ /

ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ, يىاقغ االَزشَُذ 

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ انكىَذ

 

 خطخ رطىَش انًقشس انذساسٍ  .13

   

 

 االفبدح يٍ انذساسبد انسذَثخ واندذَذح انًزؼهقخ ثبنفقه االساليٍ واسزسصبل انًىافقبد انشسًُخ راد انؼالقخ 

 

 
 

 ثُُخ انًقشس .11

يخشخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 طهىثخانً
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طشَقخ انزقُُى طشَقخ انزؼهُى

 ايزسبٌ فصهٍ َظشٌ انطهبسح وصف ػبو نهًبدح  2 2

 يُبقشخ َظشٌ انصالح  2 2
 ايزسبٌ فصهٍ َظشٌ انضكبح  2 2
 يُبقشخ َظشٌ انصُبو  2 2
  َظشٌ انسح  2 2
   انًٍُُ  2 2
   انُزوس   


