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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُح انؽهح انعايؼح االههُح انًؤعغح انرؼهًُُح .1

 نًغشغا    / انًشكض انقغى انؼهًٍ  .2

 ػهى َفظ انشخظُح  اعى / سيض انًقشس .3

 انُكرشوٍَ  أشكال انؽضىس انًراؼح .4

 فظهٍ انفظم / انغُح .5

 انُكرشوٍَ  2 ػذد انغاػاخ انذساعُح )انكهٍ( .6

 7/7/2221 ذاسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًقشس .8

( وانرؼشف ػهً اهى ادواذه وكُفُح ذطثُقه ػهً ػهى َفظ انشخظُحَهذف انًقشس انً ذؼهُى انطهثح ياهُح )

 و انطهثح ترطثُق يا ذى ذؼهًُه نهانىاقغ انؽانٍ , وكُفُح ذًُُح يهاساخ انطهُح انً ياتؼذ انرخشض ؼرً َقى

, وَىفش وطف انًقشس هزا إَعاصاً يقرضُاً ألهى خظائض انًقشس ويخشظاخ انرؼهى انًرىقؼح  ػهً انىاقغ

يٍ انطانة ذؽقُقها يثشهُاً ػًا إرا كاٌ قذ ؼقق االعرفادج انقظىي يٍ فشص انرؼهى انًراؼح. والتذ يٍ 

 .انشتظ تُُها وتٍُ وطف انثشَايط

َىفش وطف انًقشس هزا إَعاصاً يقرضُاً ألهى خظائض انًقشس ويخشظاخ انرؼهى انًرىقؼح يٍ انطانة ذؽقُقها 

ً ػًا إرا كاٌ قذ ؼقق االعرفادج انقظىي يٍ فشص  انًراؼح. والتذ يٍ انشتظ تُُها وتٍُ وطف انرؼهى يثشهُا

 ؛انثشَايط.

 وطشائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى اخ انًقشسيخشظ .12
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  األهذاف انًؼشفُح  -أ

 ذضوَذ انطهثح تًفشداخ انًادج -1أ

 ذأهُم انطهثح نهرؼشف ػهً اهى انًفاهُى انخاطح تانًقشس انذساعٍ -2أ

 ذؼهُى انطهثح وذىظُه انُظػ نهى تًا َرُاعة يغ يؤهالذهى -3أ

 يؽاونح ذخشَط انطانة تًؽظهح اقظً يؼشفح يًكُح -4أ

 يؽاونح تزل اقظً ظهذ يٍ اظم اٌ َقىو انطانة ترطثُق دساعره ػًهُا -5أ

 هم فؼال ؼقق انطانة اعرفادج يٍ دساعره ؟  -6أ

  انخاطح تانًقشس. ُحانًهاساذاألهذاف   -ب 

 االعرقظاء انؼهًٍ – 1ب

 اتذاء انشاٌ انظؽُػ – 2ب

 انًُاقشاخ انؼهًُح  – 3ب

 انغفشاخ انؼهًُح    -4ب

 طشائق انرؼهُى وانرؼهى      

 انرؼهُى االنكرشوٍَ / اعرخذاو اعهىب انًُاقشاخ تٍُ انطهثح يٍ اظم ذؽفُضهى / اعرخذاو تشَايط.1

 فٍ انرؼهُى  power pointانـ  

 .انؼظف انزه2ٍُ 

 .انًؽاضشاخ3

 طشائق انرقُُى      

 

 .االخرثاساخ 1

 .انًُاقشاخ2

 .انرقاسَش3

 .تؽىز انرخشض4

 .وسشاخ انؼًم انرٍ ذقاو يٍ قثم انطهثح5

 . يهاسج انرفكُش انُاقذ )عؤال /ظىاب(6

 .انرفاػم تٍُ انطهثح7

 األهذاف انىظذاَُح وانقًُُح  -ض

 يؽاونح ذؼهُى انطهثح واػطاء انُظػ نهى -1ض

 انرؽهُم وانرؼهُم وانًقاسَح -2ض

 دقح انًالؼظح وػًق انرفكُش -3ض

 عشػح اعرشظاع انًؼهىيح وتذاهح االعرُراض.   -4ض
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 انثُُح انرؽرُح  .11

 ؼُا داود وآخشوٌ –ػهى َفظ انشخظُح  ـ انكرة انًقشسج انًطهىتح 1

  )انًظادس(  ـ انًشاظغ انشئُغُح 2

               ـ انكرة وانًشاظغ انرٍ َىطً تها  ا

 ( انًعالخ انؼهًُح , انرقاسَش ,.... ) 

 

ب ـ انًشاظغ االنكرشوَُح, يىاقغ االَرشَُد 

.... 

 

 

 انًُقىنح ) انًهاساخ األخشي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىس انشخظٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 يهاساخ انكرشوَُح -1د

 يهاساخ اداَح -2د

 يهاسج اذخار انقشاس-3د

 يهاسج اداسج انىقد   -4د

 تُُح انًقشس

 طشَقح انرقُُى طشَقح انرؼهُى اعى انىؼذج / أو انًىضىع  انغاػاخ األعثىع

 انًُاقشاخ انُكرشوٍَ  ػهى انُفظ انؼاو   2 االول

 انًُاقشاخ انُكرشوٍَ  فىائذ ػهى انُفظ انؽذَس   2 انصاٍَ

انرقُُى ػهً  انُكرشوٍَ  هذف ػهى انُفظ   2 انصانس

اعاط 

انًؽاضشاخ 

انرٍ ذقذو يٍ 

 انطهثحقثم 

ػالقح ػهى انُفظ تانفٍ   2 انشاتغ

 انًغشؼٍ 

 االخرثاساخ انُكرشوٍَ 

 انًُاقشاخ انُكرشوٍَ   يفهىو انغهىك االتذاػٍ   2 انخايظ

 انًُاقشاخ انُكرشوٍَ  اًَاط انشخظُح   2 انغادط

 االخرثاساخ انُكرشوٍَ  االيشاع انُفغُح   2 انغاتغ
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 خطح ذطىَش انًقشس انذساعٍ  .12

 .ذقهُم انًُهط انذساع1ٍ  

 .ؼزف يفشداخ دساعُح واضافح اخشي تذال ػُها2

 .اعرخذاو االعهىب انؼًهٍ فٍ انذساعح الَه َشعخ فٍ رهٍ انطانة 3

 .يؽاونح اششاك انطانة فٍ انقاء انًؽاضشاخ دائًا يًا َؼضص شقره تُفغه اكصش4

 

 

 

 
 


