
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 بيؼخ ركشٚذج انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 قسى انؼقٛذح ٔانفكش االساليٙ  –كهٛخ انؼهٕو االساليٛخ     / انًشكض ؼهًٙ انقسى ان .2

 يذخم نذساسخ انفكش االساليٙ اسى / سيض انًقشس .3

 َظبو قبػبد أشكبل انذضٕس انًزبدخ .4

 2116-2115انفصم االٔل نسُخ  انفصم / انسُخ .5

 ٕعاثُبٌ فٙ كم اسج )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذساسٛخ  .6

 2/11/2115 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 رؼشٚف انفكش نغخ ٔاصطالدب
 يصبدس انفكش االساليٙ

 خصبئص انفكش االساليٙ
 انؼٕايم انًؤثشح فٙ صٛبغخ انفكش االساليٙ

 ًَبرج انزؼبٚش انسهًٙ 
 
 

 

 

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.

 ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى ًقشسبد انيخشج .11
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  ؼشفٛخ ْذاف انًاأل -أ
 جًغ انًصبدس -1
 َثش ثقبفخ انزؼبٚش انسهًٙ -2
 اشبػخ سٔح انًذجخ -3

  ًقشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 رجذٚذ انجبَت انؼهًٙ نهزؼبٚش انسهًٙ -1
 قجٕل االخشٍٚ ػٍ طشٚق انذػٕح انصذٛذخ -2

 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 شح نهطهجخاسزؼًبل انٕسبئم انذذٚثخ ٔاالنكزشَٔٛخ فٙ اٚصبل انفك

 

 
 طشائق انزقٛٛى      

 االخزجبس انُظش٘ ٔانزذشٚش٘ نهطبنت ثبالسئهخ ٔاالجٕثخ يٍ انًبدح انًخصصخ نٓى

 

 

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ج

 رطجٛق انًبدح رطجٛقب ػهًٛب-1

 سثظ انطهجخ ثثقبفخ دضبسح انًسهًٍٛ

 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انقبء انًذبضشاد ٔرٕجّٛ االسئهخ ٔرطجٛقٓب ٔاقؼٛب

 

 
 طشائق انزقٛٛى    

 االيزذبَبد انٕٛيٛخ ٔانفصهٛخ ٔانًشبسكخ فٙ انًذبضشح

 

 

 
 انًُقٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٙ اٌ ٚزؼهى انطبنت يبدح انفكش االسال -1
 اٌ ٕٚظف يب رؼهًّ فٙ خذيخ انًجزًغ -2
 اٌ ٚؼهى غٛشِ يبرؼهًّ -3
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 انجُٛخ انزذزٛخ  .12

 يذخم نذساسخ انفكش االساليٙ ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

 جًٛغ كزت انفكش االساليٙ نهًزْجٍٛ انشٛؼٙ ٔانسُٙ ًصبدس(  )انـ انًشاجغ انشئٛسٛخ 2

               ـ انكزت ٔانًشاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًجالد انؼهًٛخ , انزقبسٚش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاجغ االنكزشَٔٛخ, يٕاقغ االَزشَٛذ 

.... 
 

 

 خطخ رطٕٚش انًقشس انذساسٙ  .13

   

 

 

 نًقشس رى رشكٛم نجُخ ٔصاسٚخ  نزطٕٚش ا

 
 

 ثُٛخ انًقشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع

 انًطهٕثخ
اسى انٕدذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى

 يُبقشخ َظش٘ اًْٛخ انفكش االساليٙ ػشض ػبو نهًبدح  2 2

 ذبٌايز َظش٘ خصبئصّ صٚبسح انًكزجخ  2 2
 ايزذبٌ َظش٘ ػٕايم انزبثٛش رؼشٚف انفكش  2 2
 يُبقشخ َظش٘ ًَبرج انًفكشٍٚ يصطهخ انفكش 2 2
االسْبة ٔسجم  خصبئص انفكش  2 2

 يذبسثزّ
 ايزذبٌ َظش٘

2 2     
      


