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 رطجُك رهك انًجبدا فٍ انحُبح انؼًهُخ نخذيخ االَسبٌ وانًدزًغانطبنت يٍ رًكٍُ 

 
 
 
 
 
 

 

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.



 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشخ .11

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 ؼهىيبد انًزؼهمخ ثحمىق االَسبٌ انزٍ رؼهًهب فٍ سُىاد انذساسخ انسبثمخَكًم انطبنت انً -1أ

 وانذًَىلشاطُخ بنت ثٍُ انًجبدا انًخزهفخ نحمىق االَسبٌَمبسٌ انط -2أ

 وانذًَىلشاطُخ بنت ثٍُ انُظشَبد وانمىاٍَُ انذونُخ فٍ يدبل حمىق االَسبٌَشثظ انط -3أ
  -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 فٍ دساسزه الخزصبصه ثشكم خُذ َسزخذو انًىاد انمبَىَُخ – 1ة

 َهخص يحبضشاره اػزًبدا ً ػهً يصبدس يخزهفخ – 2ة

 زهفخ فٍ يدبل حمىق االَسبٌ وانذًَىلشاطُخَدًغ حبالد دساسُخ يخ – 3ة

     -4ة
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انسجىسح اسزخذاو ,  , انحىاس انًُبلشخ 

 

 

 
 طشائك انزمُُى      

 

 االخزجبساد انشفىَخ وانزحشَشَخ 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 ششذ االسزبر ثشكم خُذ نزشسُخ انًؼهىيبد رهُُب ً اٌ َصغٍ انطبنت انً  -1ج

االسبنُت انؼهًُخ نهزخطُظ وانشلبثخ اٌ َؤَذ انطبنت سأٌ االسزبر فًُب َزؼهك ثىخىة االػزًبد ػهً  -2ج

 انًخزَُخ

 ثئخزصبصهاٌ َمذس انطبنت اهًُخ رؼهى انجشايح انحبسىثُخ انًخزهفخ راد انؼاللخ  -3ج

 اٌ َحس انطبنت ثأهًُخ انهذوء فٍ انمبػخ انذساسُخ نزهمٍ واسزمجبل انًؼهىيبد ثكفبءح   -4ج

  
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 االدواس , انًُبلشبد انًحبكبح , نؼت 

 

 
 طشائك انزمُُى    

 االسزجبَخ , االسزمصبء , االخزجبساد انشفىَخ و انزحشَشَخ 



 

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

 االَسبٌ وانذَىلشاطُخ ًزؼهمخ ثًدبل حمىقان اٌ َدُت انطبنت ػهً االسئهخ -1د

 يدبل حمىق االَسبٌ وانذًَىلشاطُخ اٌ َؼذ ثحىس يصغشح فٍ -2د

 َُبلش انطبنت فٍ يىاضُغ رطىَش يدبل اخزصبصه -3د

 نًجبدا انزٍ رضًٍ حمىق االَسبٌ وانذًَىلشاطُخَمبسٌ انطبنت ثٍُ انُظشَبد وا -4د



 ثُُخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 1

 يىضىع
يفهىو حمىق االَسبٌ 

 واهًُزهب
 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 2

 يىضىع

حمىق االَسبٌ فٍ 

 االسالو
 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 3

 يىضىع

فٍ  حمىق االَسبٌ

انزبسَخ انًؼبصش 

 وانحذَش

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 4

 يىضىع

االػزشاف االلهًٍُ 

 ثحمىق االَسبٌ
 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 5

 يىضىع

انًُظًبد غُش 

انحكىيُخ وحمىق 

 االَسبٌ

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 6

 يىضىع

فٍ  حمىق االَسبٌ

 انذسبرُش انؼشالُخ
 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 7

 يىضىع

انؼاللخ ثٍُ حمىق 

االَسبٌ وانحشَبد 

 انؼبيخ

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 8

 يىضىع

حمىق االَسبٌ 

االلزصبدَخ وانثمبفُخ 

 وانًذَُخ وانسُبسُخ

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 9

 يىضىع

 انزحشَشٌ انُظشٌ حمىق االَسبٌ انحذَثخ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 11

 يىضىع

ضًبَبد احزشاو 

وحًبَخ حمىق االَسبٌ 

 ػهً انصؼُذ انىطٍُ

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 11

 يىضىع

ضًبَبد احزشاو 

وحًبَخ حمىق االَسبٌ 

 ػهً انصؼُذ انذونٍ

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 12

 يىضىع

 انزحشَشٌ انُظشٌ انُظشح انؼبيخ نهحشَبد

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 13

 يىضىع

 انزحشَشٌ انُظشٌ رُظُى انحشَبد انؼبيخ 

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 14

 يىضىع

 انزحشَشٌ انُظشٌ انًسبواح

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 15

 يىضىع

انذًَىلشاطُخ : 

 واالَىاعانًفهىو 
 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 16

 يىضىع

انذًَىلشاطُخ فٍ انؼبنى 

 انثبنش
 انزحشَشٌ انُظشٌ

 انزحشَشٌ انُظشٌاالَظًخ انذًَىلشاطُخ انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 17



 انجُُخ انزحزُخ  .12

  ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

  )انًصبدس(  ـ انًشاخغ انشئُسُخ 2

 اـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 مواقع اجلامعات العربية والعاملية 

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساسٍ  .13

 فٍ انؼبنى  يىضىع
انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 18

 يىضىع

يفهىو انحشَبد 

 ورصُُفهب
 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 19

 يىضىع

 انزحشَشٌ انُظشٌ انحشَبد االسبسُخ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 21

 يىضىع

حشَخ االيٍ وحشَخ 

 انزهبة واالَبة
 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 21

 يىضىع

حشَخ انزؼهُى 

 وانصحبفخ وانزدًغ
 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 22

 يىضىع

حشَخ اندًؼُبد 

 وحشَخ انؼًم

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 23

 يىضىع

 انزحشَشٌ انُظشٌ حك انزًهك

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 24

 يىضىع

حشَخ انصُبػخ 

 وانزدبسح

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 25

 يىضىع

 انزحشَشٌ انُظشٌ حشَخ انًشأح

ثشكم خُذ  انطبنت َفهى 2 26

 يىضىع

االحزاة انسُبسُخ 

 وانحشَبد انؼبيخ

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 27

 يىضىع

انزمذو انؼهًٍ وانزمٍُ 

 وانحشَبد انؼبيخ

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 28

 يىضىع

يسزمجم انحشَبد 

 انؼبيخ

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 29

 يىضىع

انىػٍ انجُئٍ وانًبئٍ 

 فٍ انؼشاق

 انزحشَشٌ انُظشٌ

انطبنت َفهى ثشكم خُذ  2 31

 يىضىع

 انزحشَشٌ انُظشٌ خشائى االثبدح اندًبػُخ



 2117-2116انخطخ انًمشسح نهؼبو انذساسٍ 

 

 

 
 


