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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 بيؼخ ركشَذج انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

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

 انفكش واصىل انذػىح اسى / سيز انًقشس .3

 َظبو قبػبد أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 2116-2115انفصم االول نسُخ  انفصم / انسُخ .5

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

 2/11/2115 خ إػذاد هزا انىصف ربسَ .7

 أهذاف انًقشس .8

 رؼشَف انفكش االساليٍ 
 اَجبد حهىل رىاجه اػذاد انفكش

 انزقشَت ثٍُ انًزاهت واالفكبس انًزىافقخ 
 يكبفحخ انفكش انًُحشف

 
 
 

 

 

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 انيخشج .11
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  هذاف انًؼشفُخ األ - أ

 اشبػخ انفكش انًؼزذل -1
 رُىَش انؼقىل -2
 اَقبر انًجزًغ انًسهى -3

  

  ًقشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 رجذَذ انجبَت انؼهًٍ نهطهجخ -1
 اشبػخ سوح انحىاس ثٍُ افشاد انًجزًغ  -2

 

  
 طشائق انزؼهُى وانزؼهى      

 

 اسزؼًبل انىسبئم انحذَثخ واالنكزشوَُخ فٍ اَصبل انفكشح نهطهجخ

 

 

 
 ُى طشائق انزقُ     

 االخزجبس انُظشٌ وانزحشَشٌ نهطبنت ثبالسئهخ واالجىثخ يٍ انًبدح انًخصصخ نهى

 

 

 
 األهذاف انىجذاَُخ وانقًُُخ  -ج

 رطجُق يبدح انفكش االساليٍ قىح وػًالا  -1
 سثظ انًبضٍ ثبنحبضش -2
 االسزفبدح يٍ دسوس انفكش االساليٍ -3

 
 طشائق انزؼهُى وانزؼهى     

 انقبء انًحبضشاد ورىجُه االسئهخ ورطجُقهب واقؼُب

 

 
 طشائق انزقُُى    

 االيزحبَبد انُىيُخ وانفصهُخ وانًشبسكخ فٍ انًحبضشح
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

  ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1

 انفكشٌ االساليٍ +اصىل انذػىح  )انًصبدس(  سُخ ـ انًشاجغ انشئ2ُ

               ـ انكزت وانًشاجغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًجالد انؼهًُخ , انزقبسَش ,.... ) 
 اصىل انذػىح نششذٌ ػهُبٌ 

ة ـ انًشاجغ االنكزشوَُخ, يىاقغ االَزشَُذ 

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ

 

 خطخ رطىَش انًقشس انذساسٍ  .13

   

 رهزَت  كزبة رجذَذ انفكش االساليٍ رى 

 واالػزًبد ػهً يبدح َقُخ خبنُخ يٍ انشىائت انفكشَخ

 

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

 يؼشفخ  ربسَخ انفكش االساليٍ  -1
 انفكش االساليٍ ثبنفكش االساليٍ سثظ -2

 

 ثُُخ انًقشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طشَقخ انزقُُى طشَقخ انزؼهُى

رؼشَف  انفكش  ػشض يبدح انفكش  2 2

 االساليٍ
 ايزحبٌ فصهٍ َظشٌ

اَجبد جُم َذافغ ػٍ  2 2

 فكشح
 زحبٌ فصهٍاي َظشٌ يىاجهخ  اػذاء انفكش 

 ايزحبٌ فصهٍ َظشٌ سًبد انفكش االفزخبس ثبنفكش 2 2
دوس اهم انجُذ فٍ  انزىاصم يغ انؼبنى 2 2

 انفكش
 ايزحبٌ فصهٍ َظشٌ

 ايزحبٌ فصهٍ َظشٌ  حم يشكالد انفكش 2 2
 ايزحبٌ فصهٍ َظشٌ   2 2
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