
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ؼهذ االداسح انزمٍُي  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 لسى رمُُبد اَظًخ انحبسىة / انًشكز ؼهًٍ انمسى ان .2

 حمىق و دًَمشاطُخ اسى / سيز انًمشس .3
 

 اسجىػٍ َظشٌ أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 انسُىٌ انفصم / انسُخ .5

 2 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .6

 32/11/3112 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

  أهذاف انًمشس .8

 ثأهًُخ حمىق االَسبٌرؼشَف انطبنت 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشج .11

  هذاف انًؼشيُخ األ -أ
 انطبنت يبهُخ حمىق االَسبٌَؼشف -1أ

 ػاللخ ثبنحشَبد انؼبيخَفسش انطبنت يىاضُغ راد  -2أ

 االسجبة انًؤصشح الَزهبكبد حمىق االَسبٌَؼهم انطبنت  -3أ
 انحشَبد انؼبيخيٍ يجبل  طبنت يُبلشزه يغ االسزبرَكًم ان -4أ
 يٍ انًجزًغ انؼشالٍ َمبسٌ انطبنت ثٍُ انُظشَخ وانزطجُك -5أ
 انًًبسسبد انذًَمشاطُخَشثظ انطبنت ثٍُ انًؼهىيبد نززكبيم نذَه انًؼشيخ حىل  -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 شخ حمىق االَسبٌَسزخذو االحذاس انُىيُخ نًُبل– 1ة 

 َهخص يحبضشاره اػزًبدا ػهً يصبدس اخشي – 2ة 

 ًبرط الدواد يٍ يجبل حمىق االَسبٌَجًغ ػُُبد و َ - 3ة 

  
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 

 انًُبلشخ ، انحىاس ، وسبئم اَضبح انكزشوَُخ ، اسزخذاو انسجىسح

 

 
 طشائك انزمُُى      

 َشَخاالخزجبساد انشفهُخ و انزحش

 

 

 

 
 األهذاف انىجذاَُخ وانمًُُخ  -ط

 اٌ َصغٍ انطبنت انً ششح االسزبر -1ط         

 وَُبلشه يٍ يجبل حمىق االَسبٌ اٌ َؤَذ انطبنت سأٌ االسزبر -2ط

 حمىق االَسبٌ اٌ َمذس انطبنت اهًُخ  -3ط

 ضىحاٌ َحس انطبنت ثأهًُخ انهذوء يٍ انصف نزهمٍ انًؼهىيبد واسزمجبنهب ثى -4ط   
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 انًحبكبح، نؼت االدواس ، انًُبلشبد

 

 
 طشائك انزمُُى    
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 االسزجبَخ ، االسزمصبء ، االخزجبساد انشفهُخ وانزحشَشَخ

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 َجُت انطبنت ػهً االسئهخ انًزؼهمخ ثًجبل اخزصبصه اٌ -1د

 َؼذ رمبسَش يٍ يجبل حمىق وانذًَمشاطُخاٌ  -2د

 َُبلش يٍ يىاضُغ رطىَش يجبل اخزصبصه -3د

   َمبسٌ ثٍُ انُظشَخ وانىالغ انًؼذ نهزطجُك -4د 
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 ثُُخ انًمشس .11

يخشجبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

رؼشَف  حمىق  2 1

 االَسبٌ
انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ
االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ
حمىق االَسبٌ يٍ  2 2

 االسالو
انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

حمىق االَسبٌ يٍ  2 3

 انزبسَخ انًؼبصش
ح و انشش حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

االػزشاف االلهًٍُ ة  2 4

 حمىق االَسبٌ
انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

انًُظًبد غُش  2 5

انحكىيُخ ل حمىق 

 االَسبٌ

انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

حمىق االَسبٌ يٍ  2 6

 انذسبرُش انؼشالُخ
انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

حمىق االَسبٌ  2 7

 وانحشَبد انؼبيخ
انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

انششح و  حمىق االَسبٌ اَىاع  انحمىق  2 8

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

 انشفهُخ

 وانزحشَشَخ

انششح و  حمىق االَسبٌ حمىق االَسبٌ انحذَضخ 2 9

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

ضًبَبد احزشاو   2 11

 حمىق االَسبٌ
انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

احزشاو  حمىق االَسبٌ  2 11

 ػهً انصؼُذ انذونٍ
و انششح  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

انُظشَخ انؼبيخ  2 12

 نهحشَبد
انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

انمبػذح انششػُخ نذونخ  2 13

 انمبَىٌ
انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ
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انششح و  ق االَسبٌحمى رُظُى انحشَبد انؼبيخ 2 14

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

انزطىس انزبسَخٍ  2 15

 نًفهىو انًسبواح
انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

انششح و  حمىق االَسبٌ انذًَمشاطُخ و اَىاػهب 2 16

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

انششح و  حمىق االَسبٌ انذًَمشاطُخيفبهُى  2 17

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

دًَمشاطُخ يٍ انؼبنى  2 18

 انضبنش
انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

االَظًخ انذًَمشاطُخ  2 19

 يٍ انؼبنى
انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 َشَخوانزحش

رصُُف انحشَبد  2 21

 انؼبيخ
انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

انششح و  حمىق االَسبٌ انحشَبد االسبسُخ 2 21

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

انششح و  حمىق االَسبٌ حشَخ االيٍ 2 22

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

حشَخ  /حشَخ انزؼهُى 2 23

 انصحبيخ

انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

حشَخ انجًؼُبد و حك  2 24

 انؼًم
انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

انششح و  حمىق االَسبٌ حك انزًهك 2 25

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

حشَخ انزجبسح  2 26

 وانصُبػخ
انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

انششح و  حمىق االَسبٌ حشَخ  انًشأح 2 27

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

االخزجبساد انششح و  حمىق االَسبٌ االحزاة انسُبسُخ 2 28
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

  ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

  س(  )انًصبدـ انًشاجغ انشئُسُخ 2

               ـ انكزت وانًشاجغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًجالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاجغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

   

 

 

 

 
 

انشفهُخ  انًُبلشخ

 وانزحشَشَخ

انزمذو انؼهًٍ و  2 29

 انحشَبد انؼبيخ

انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ

يسزمجم انحشَبد  2 31

 انؼبيخ

انششح و  حمىق االَسبٌ

 انًُبلشخ

االخزجبساد 

انشفهُخ 

 وانزحشَشَخ


