
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 بيؼخ ركزٚذخ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 قسى انؼقٛذح ٔانفكز االساليٙ  –كهٛخ انؼهٕو االساليٛخ     / انًزكش ؼهًٙ انقسى ان .2

 انفهسفخ االساليٛخ اسى / ريش انًقزر .3

 َظبو قبػبد أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 2116-2115انفصم االٔل نسُخ  انفصم / انسُخ .5

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

 2/11/2115 إػذاد ْذا انٕصف  ربرٚخ .7

 أْذاف انًقزر .8

رًُٛخ انجبحث انؼهًٛخ ٔقذررّ ػهٗ انزؼبيم يغ انًصبدر انًخصصخ  ٔانزؼزف ػهٗ انًصبدر االصهٛخ يٍ 

انفزػٛخ انًؼقذح فٙ انجحث ٔانحذر يٍ انٕقٕع  فٙ االخطبء  ٔخبصخ انفهسفٛخ  ٔانٕقٕف ػهٗ انزٔاٚبد 

 يٍ انضؼٛف  انًزاد االخذ ثٓب ٔرًٛٛش انصحٛح
 
 
 
 
 
 

 

 

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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 ٔطزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى ًقزربد انيخزخ .11

  ْذاف انًؼزفٛخ األ - أ

 رحذٚذ انهفع  -1
 خًغ انًصبدر ٔانًؼهٕيبد -2
 رحذٚذ َقبط انقٕح  -3
 االثز االٚدبثٙ انذ٘ ٚززكّ انًقزر -4
 االكزسبة انًؼزفٙ انًضبػف -5

  

  ًقزر.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

 ذ انًبدح انًقزرح نهؼًم رحذٚ -1
 انزكهٛف ثبنٕاخجبد انًقزرح -2
 يزبثؼخ انطبنت ٔرٕخّٛٓ انصحٛح -3
4-  

  
 طزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 اسزؼًبل انٕسبئم انحذٚثخ ٔاالنكززَٔٛخ فٙ اٚصبل انفكزح نهطهجخ

 

 
 طزائق انزقٛٛى      

 ح انًخصصخ نٓىاالخزجبر انُظز٘ ٔانزحزٚز٘ نهطبنت ثبالسئهخ ٔاالخٕثخ يٍ انًبد

 

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ج

 سرع يحجخ انًُٓح فٙ َفس انطبنت -1
 انزشدٛغ ػهٗ االثذاع يُٓب -2
 االَذفبع َحٕ انجحث انؼهًٙ ٔاالسزفبدح  -3
4-  

 طزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انقبء انًحبضزاد ٔرٕخّٛ االسئهخ ٔرطجٛقٓب ٔاقؼٛب

 

 
 طزائق انزقٛٛى    

 االيزحبَبد انٕٛيٛخ ٔانفصهٛخ ٔانًشبركخ فٙ انًحبضزح
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 انفهسفخ ٔربرٚخٓب ـ انكزت انًقزرح انًطهٕثخ 1

 ربرٚخ انفهسفخ  )انًصبدر(  انًزاخغ انزئٛسٛخ  ـ2

               ـ انكزت ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزقبرٚز ,.... ) 
 

ة ـ انًزاخغ االنكززَٔٛخ, يٕاقغ االَززَٛذ 

.... 
 انًكزجخ انشبيهخ / انكٕٚذ

 

 خطخ رطٕٚز انًقزر انذراسٙ  .13

   

 انذراسٛخ انحذٚثخ ٔاندذٚذح انًزؼهقخ ثزؼهى انفهسفخ  االفبدح يٍ انًقزراد

 

 

 
 

 انًُقٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 اٌ ٚزؼهى انطبنت انؼهى انًقززٌ ثبنؼًم  -1
 اٌ ٚزؼبيم فٙ حٛبرّ ٔفق ضٕاثظ  ػهًٛخ ْبدفّ ٔصبدقخ -2
 االٚدبثٙ انفؼبل ًب اسزفبدِ  يٍ انًقزر ٔرٕظٛفّ اٌ ٚؼهى غٛزِ ي -3

 ثُٛخ انًقزر .11

يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚقخ انزقٛٛى طزٚقخ انزؼهٛى

 ايزحبٌ فصهٙ َظز٘ ربرٚخ انفالسفخ ػزض ػبو ٔشبيم  2 2

 فصهٙايزحبٌ  َظز٘ اْى انفالسفخ انقذايٗ اصم انفهسفخ  2 2
 ايزحبٌ فصهٙ َظز٘ انؼقم ػُذ انفالسفخ َظزٚبد انفالسفخ 2 2
اصم  –قذو انؼبنى  اْى انُظزٚبد 2 2

 انٕخٕد
 ايزحبٌ فصهٙ َظز٘

 ايزحبٌ فصهٙ َظز٘ اْى انفالسفخ انفهسفخ االساليٛخ 2 2
2 2     
      


