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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ميُح اىؽيح اىعاٍؼح االهيُح اىَؤعغح اىرؼيَُُح .1

 ىَغشغا    / اىَشمض ؼيٍَ اىقغٌ اى .2

 ٍشاهذج وذؽيُو  اعٌ / سٍض اىَقشس .3

 ؼضىسٌ أشناه اىؽضىس اىَراؼح .4

 فصيٍ اىفصو / اىغْح .5

 َيٍػ3ّظشٌ + 1 )اىنيٍ(ػذد اىغاػاخ اىذساعُح  .6

 7/7/2221 ذاسَخ إػذاد هزا اىىصف  .7

 أهذاف اىَقشس .8

( والتعرف على اهم ادواته وكيفية تطبيقه على الواقع احلايل , وكيفية تنمية مشاهدة وحتليليهدف املقرر اىل تعليم الطلبة ماهية )
فر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم يو و  , على الواقع م الطلبة بتطبيق ما مت تعليمه لهمهارات الطلية اىل مابعد التخرج حىت يقو 

خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 
 .املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج

 
 
 
 
 
 

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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 وطشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ واىرقٌُُ َقشساخ اىٍخشظ .12

  هذاف اىَؼشفُح األ -أ
 ذضوَذ اىطيثح تَفشداخ اىَادج -1أ

 ذأهُو اىطيثح ىيرؼشف ػيً اهٌ اىَفاهٌُ اىخاصح تاىَقشس اىذساعٍ -2أ

 ذؼيٌُ اىطيثح وذىظُه اىْصػ ىهٌ تَا َرْاعة ٍغ ٍؤهالذهٌ -3أ
 ٍؽاوىح ذخشَط اىطاىة تَؽصيح اقصً ٍؼشفح ٍَنْح -4أ
 ٍؽاوىح تزه اقصً ظهذ ٍِ اظو اُ َقىً اىطاىة ترطثُق دساعره ػَيُا -5أ
 هو فؼال ؼقق اىطاىة اعرفادج ٍِ دساعره ؟  -6أ

  َقشس.اىخاصح تاى ُحاىَهاساذاألهذاف   -ب 

 االعرقصاء اىؼيٍَ – 1ب

 اتذاء اىشاٌ اىصؽُػ – 2ب

 اىَْاقشاخ اىؼيَُح  – 3ب

 اىغفشاخ اىؼيَُح    -4ب

 طشائق اىرؼيٌُ واىرؼيٌ      

 اىرؼيٌُ االىنرشوٍّ / اعرخذاً اعيىب اىَْاقشاخ تُِ اىطيثح ٍِ اظو ذؽفُضهٌ / اعرخذاً تشّاٍط.1

 فٍ اىرؼيٌُ  power pointاىـ  

 .اىؼصف اىزه2ٍْ 

 .اىَؽاضشاخ3
 طشائق اىرقٌُُ      

 

 .االخرثاساخ 1

 .اىَْاقشاخ2

 .اىرقاسَش3

 .تؽىز اىرخشض4

 .وسشاخ اىؼَو اىرٍ ذقاً ٍِ قثو اىطيثح5

 . ٍهاسج اىرفنُش اىْاقذ )عؤاه /ظىاب(6

 .اىرفاػو تُِ اىطيثح7
 األهذاف اىىظذاُّح واىقَُُح  -ض

 ٍؽاوىح ذؼيٌُ اىطيثح واػطاء اىْصػ ىهٌ -1ض

 اىرؽيُو واىرؼيُو واىَقاسّح -2ض

 دقح اىَالؼظح وػَق اىرفنُش -3ض

 عشػح اعرشظاع اىَؼيىٍح وتذاهح االعرْراض.   -4ض
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 اىثُْح اىرؽرُح  .11

  ـ اىنرة اىَقشسج اىَطيىتح 1

 

 

 اىَْقىىح ) اىَهاساخ األخشي اىَرؼيقح تقاتيُح اىرىظُف واىرطىس اىشخصٍ (.اىرأهُيُح اىؼاٍح و اىَهاساخ -د 

 ٍهاساخ اىنرشوُّح -1د

 ٍهاساخ اداَح -2د

 ٍهاسج اذخار اىقشاس-3د

 ٍهاسج اداسج اىىقد   -4د

 تُْح اىَقشس

 طشَقح اىرقٌُُ طشَقح اىرؼيٌُ اعٌ اىىؼذج / أو اىَىضىع  اىغاػاخ األعثىع

 4 االوه

 ػَيٍ+ّظشٌ
 اىَْاقشاخ ؼضىسٌ اىرؽيُو واىرفغُش  

 4 اىصاٍّ

 ػَيٍ+ّظشٌ
اىرفغُش واىرأوَو اىصىسٌ  

 ىيؼشض اىَغشؼٍ 
/وسشح ذقاً ٍِ قثو ؼضىسٌ

 اىطيثح 
 اىَْاقشاخ

 4 اىصاىس

 ػَيٍ+ّظشٌ
ٍْاهط اىرفغُش واىرأوَو  

 ىيؼشض اىَغشؼٍ 
/ ذقاسَش ٍِ قثو  ؼضىسٌ

 اىطيثح
اىرقٌُُ ػيً 

اعاط 

اىَؽاضشاخ 

اىرٍ ذقذً ٍِ 

 قثو اىطيثح
 4 اىشاتغ

 ػَيٍ+ّظشٌ
ششغ ٍِ قثو  ؼضىسٌ  ذؽيُو ٍغشؼُح هاٍيد  

 االعرار
 االخرثاساخ

 4 اىخاٍظ

 ػَيٍ+ّظشٌ
 اىَْاقشاخ ؼضىسٌ/ ػَيٍ ذؽيُو ٍغشؼُح ٍامثس  

 4 اىغادط

 ػَيٍ+ّظشٌ
 اىَْاقشاخ ؼضىسٌ ذؽيُو ٍغشؼُح اىَيل ىُش  

 4 اىغاتغ

 ػَيٍ+ّظشٌ
اىَؼاىعح اىغَُْائُح ىَغشؼُح  

 ػطُو 
 االخرثاساخ /اىَْاقشاخ ؼضىسٌ
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 نيكول  االرديس –علم املسرحية  )اىَصادس(  ـ اىَشاظغ اىشئُغُح 2

               ـ اىنرة واىَشاظغ اىرٍ َىصً تها  ا

 ( اىَعالخ اىؼيَُح , اىرقاسَش ,.... ) 
 

ب ـ اىَشاظغ االىنرشوُّح, ٍىاقغ االّرشُّد 

.... 
 

 
 خطح ذطىَش اىَقشس اىذساعٍ  .12

 .ذقيُو اىَْهط اىذساع1ٍ  

 .ؼزف ٍفشداخ دساعُح واضافح اخشي تذال ػْها2

 .اعرخذاً االعيىب اىؼَيٍ فٍ اىذساعح الّه َشعخ فٍ رهِ اىطاىة 3

 .ٍؽاوىح اششاك اىطاىة فٍ اىقاء اىَؽاضشاخ دائَا ٍَا َؼضص شقره تْفغه امصش4

 

 

 

 
 


