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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كهٛح انؽهح انعايؼح االْهٛح انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

 نًغشغا    / انًشكض انقغى انؼهًٙ  .2

 اطٕل انثؽس  اعى / سيض انًقشس .3

 انٛكرشَٔٙ  أشكال انؽضٕس انًراؼح .4

 فظهٙ انفظم / انغُح .5

 انٛكرشَٔٙ  2 ػذد انغاػاخ انذساعٛح )انكهٙ( .6

 7/7/2221 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًقشس .8

( ٔانرؼشف ػهٗ اْى ادٔاذّ ٔكٛفٛح ذطثٛقّ ػهٗ انٕاقغ  اطٕل انثؽس ٚٓذف انًقشس انٗ ذؼهٛى انطهثح ياْٛح )

ػهٗ  و انطهثح ترطثٛق يا ذى ذؼهًّٛ نّانؽانٙ , ٔكٛفٛح ذًُٛح يٓاساخ انطهٛح انٗ ياتؼذ انرخشض ؼرٗ ٚقٕ

, ٕٔٚفش ٔطف انًقشس ْزا إٚعاصاً يقرضٛاً ألْى خظائض انًقشس ٔيخشظاخ انرؼهى انًرٕقؼح يٍ  انٕاقغ

انطانة ذؽقٛقٓا يثشُْاً ػًا إرا كاٌ قذ ؼقق االعرفادج انقظٕٖ يٍ فشص انرؼهى انًراؼح. ٔالتذ يٍ انشتظ 

 .تُٛٓا ٔتٍٛ ٔطف انثشَايط

 

 

 

 

 

 

ٕٚفش ٔطف انًقشس ْزا إٚعاصاً يقرضٛاً ألْى خظائض انًقشس ٔيخشظاخ انرؼهى انًرٕقؼح يٍ انطانة ذؽقٛقٓا 

ً ػًا إرا كاٌ قذ ؼقق االعرفادج انقظٕٖ يٍ فشص  انًراؼح. ٔالتذ يٍ انشتظ تُٛٓا ٔتٍٛ ٔطف انرؼهى يثشُْا

 ؛انثشَايط.
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 ٔطشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرقٛٛى اخ انًقشسيخشظ .12

  األْذاف انًؼشفٛح  -أ

 ذضٔٚذ انطهثح تًفشداخ انًادج -1أ

 ذأْٛم انطهثح نهرؼشف ػهٗ اْى انًفاْٛى انخاطح تانًقشس انذساعٙ -2أ

 ذؼهٛى انطهثح ٔذٕظّٛ انُظػ نٓى تًا ٚرُاعة يغ يؤْالذٓى -3أ

 يؽأنح ذخشٚط انطانة تًؽظهح اقظٗ يؼشفح يًكُح -4أ

 يؽأنح تزل اقظٗ ظٓذ يٍ اظم اٌ ٚقٕو انطانة ترطثٛق دساعرّ ػًهٛا -5أ

 ْم فؼال ؼقق انطانة اعرفادج يٍ دساعرّ ؟  -6أ

  انخاطح تانًقشس. ٛحانًٓاساذاألْذاف   -ب 

 االعرقظاء انؼهًٙ – 1ب

 اتذاء انشا٘ انظؽٛػ – 2ب

 انًُاقشاخ انؼهًٛح  – 3ب

 انغفشاخ انؼهًٛح    -4ب

 طشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انرؼهٛى االنكرشَٔٙ / اعرخذاو اعهٕب انًُاقشاخ تٍٛ انطهثح يٍ اظم ذؽفٛضْى / اعرخذاو تشَايط.1

 فٙ انرؼهٛى  power pointانـ  

 .انؼظف انز2ُْٙ 

 .انًؽاضشاخ3

 طشائق انرقٛٛى      

 

 .االخرثاساخ 1

 .انًُاقشاخ2

 .انرقاسٚش3

 .تؽٕز انرخشض4

 .ٔسشاخ انؼًم انرٙ ذقاو يٍ قثم انطهثح5

 . يٓاسج انرفكٛش انُاقذ )عؤال /ظٕاب(6

 .انرفاػم تٍٛ انطهثح7

 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانقًٛٛح  -ض

 يؽأنح ذؼهٛى انطهثح ٔاػطاء انُظػ نٓى -1ض

 انرؽهٛم ٔانرؼهٛم ٔانًقاسَح -2ض

 دقح انًالؼظح ٔػًق انرفكٛش -3ض

 عشػح اعرشظاع انًؼهٕيح ٔتذاْح االعرُراض.   -4ض
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 انثُٛح انرؽرٛح  .11

 اطٕل انثؽس انؼهًٙ _ اتٕ طانة دمحم عؼٛذ  ـ انكرة انًقشسج انًطهٕتح 1

  )انًظادس(  ـ انًشاظغ انشئٛغٛح 2

               ـ انكرة ٔانًشاظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا  ا

 ( انًعالخ انؼهًٛح , انرقاسٚش ,.... ) 

 

 

 انًُقٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخظٙ (.انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاساخ -د 

 يٓاساخ انكرشَٔٛح -1د

 يٓاساخ اداٚح -2د

 يٓاسج اذخار انقشاس-3د

 يٓاسج اداسج انٕقد   -4د

 تُٛح انًقشس

 طشٚقح انرقٛٛى طشٚقح انرؼهٛى اعى انٕؼذج / أٔ انًٕضٕع  انغاػاخ األعثٕع

 انًُاقشاخ انٛكرشَٔٙ  ذؼشٚف انثؽس انؼهًٙ   2 االٔل

انرفكٛش انثشش٘ ٔيشاؼم   2 انصاَٙ

 ذطٕسِ 

 انًُاقشاخ انٛكرشَٔٙ 

انرقٛٛى ػهٗ  انٛكرشَٔٙ  اْذاف انؼهى –انؼهى   2 انصانس

اعاط 

انًؽاضشاخ 

ذقذو يٍ انرٙ 

 قثم انطهثح

 االخرثاساخ انٛكرشَٔٙ  إَاع انثؽس انؼهًٙ   2 انشاتغ

 انًُاقشاخ انٛكرشَٔٙ   يُاْط انثؽس انؼهًٙ   2 انخايظ

انطشٚقح انؼهًٛح فٙ كراتح   2 انغادط

  انثؽس انؼهًٙ 

 انًُاقشاخ انٛكرشَٔٙ 

انرطثٛق ػهٗ انشعائم   2 انغاتغ

 ٔاالطاسٚػ

 االخرثاساخ انٛكرشَٔٙ 
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االَرشَٛد ب ـ انًشاظغ االنكرشَٔٛح, يٕاقغ 

.... 

 

 

 خطح ذطٕٚش انًقشس انذساعٙ  .12

 .ذقهٛم انًُٓط انذساع1ٙ  

 .ؼزف يفشداخ دساعٛح ٔاضافح اخشٖ تذال ػُٓا2

 .اعرخذاو االعهٕب انؼًهٙ فٙ انذساعح الَّ ٚشعخ فٙ رٍْ انطانة 3

 .يؽأنح اششاك انطانة فٙ انقاء انًؽاضشاخ دائًا يًا ٚؼضص شقرّ تُفغّ اكصش4

 

 

 

 
 


