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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهُخ انصُدنخ نًؤسسخ انزؼهًُُخا .1

 فزع االدوَخ وانسًىو    / انًزكش ؼهًٍ انمسى ان .2

  اسى / ريش انًمزر .3

 َظزٌ وػًهٍ أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 انفصم األول وانضبٍَ/ انًزحهخ انضبَُخ انفصم / انسُخ .5

 / انًزحهخ انضبنضخضبٍَانفصم ان

 انفصم األول وانضبٍَ/ انًزحهخ انزاثؼخ

 ول / انًزحهخ انابيسخانفصم األ
 سبػخ نهكىرسٍُ 28 )انكهٍ(ػدد انسبػبد اندراسُخ  .6

  ربرَخ إػداد هذا انىصف  .7

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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 أهداف انًمزر .8

أَىاع  وظبئف انجسى انًزُىػخ وكذنك انكهُخ رؼد انطبنت يٍ خالل فزع االدوَخ وانسًىو ػهً دراسخ

ه األخزي او يغ وضبئف انجسى األخزي االسزاداو ورداخالرهب يغ االدوَ ويسبوئواسزادايبرهب  األدوَخ

يُهب وانزهىس انجُئٍ واصبرهب  انىلبَخػهً انجسى واَىاػهب وطزق  ورأصُزهبثبإلضبفخ انً دراسخ انسًىو 

 ػهً صحخ االَسبٌ

 

 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيازج .11

  هداف انًؼزفُخ األ -أ
 زهفخدراسخ أػضبء ووظبئف انجسى انًا-1أ

 دراسخ انًصطهحبد انطجُخ انًازهفخ-2أ

 دراسخ يازهف االدوَخ واسزادايبرهب واضزارهب -3أ
 دراسخ أَىاع انسًىو ويصبدرهب وانىلبَخ يُهب-4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انابصخ ثبن ُخانًهبراراألهداف   -ة 

 رطجُمبد ػًهُخ ثبنًازجزاد انابصخ – 1ة

 ههُخ وانحكىيُخكىرسبد رطجُمُخ فٍ انصُدنُبد اال – 2ة

 كىرسبد رطجُمُخ فٍ انًازجزاد فٍ انًسزشفُبد – 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

اسزاداو انًحبضزاد ثبنزحدس نهطهجخ واسزاداو شزائح انجىرثىَُذ وانسجىرح وانًازجزاد انزؼهًُُخ 

 انابصخ

 
 طزائك انزمُُى      

 

 َشبطبد صفُخ وَدواد ػهًُخايزحبَبد َظزَخ وػًهُه ثبإلضبفخ انً 

 
 األهداف انىجداَُخ وانمًُُخ  -ط

 سَبدح انضمخ ثبنُفس يٍ خالل انزؼهى -1ط

 َشداد انطبنت اًَبَب ثزمدًَخ خديخ نهًجزًغ يسزمجال-2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

د صغُزح ثزمدثى حهمبد يٍ خالل رمدَى يحبضزاد َظزَه وػًهُخ ورطجُمُخ ويُبلشبد وركهُف يجًىػب

 درسُه
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 Ganong, Lippencott’s, Casserete ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1

 انكزت انًُهجُخ )انًصبدر(  ـ انًزاجغ انزئُسُخ 2

 اـ انكزت وانًزاجغ انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًجالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
 ثحىس او حبالد يزضُخ نهدراسخ يٍ انًسزشفُبد

 طزائك انزمُُى    

 

 ايزحبَبد َظزَخ وػًهُه ثبإلضبفخ انً َشبطبد صفُخ وَدواد ػهًُخ

 

 
 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشاصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبراد -د 

 رمدَى انجحىس فٍ انًؤرًزاد-1د

 زطيشبرَغ انزا-2د

 يشبركبد رَبضُخ وفُُخ-3د

    -4د

 ثُُخ انًمزر .11

يازجبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىحدح / 

 أو انًىضىع
طزَمخ 

 انزؼهُى
 طزَمخ انزمُُى

يؼزفخ وظبئف  سبػبد5 

 انجسى
َظزٌ  فسهجخ

 وػًهٍ
ايزحبَبد َظزَخ 

 ورطجُك ػًهٍ
َظزٌ  ادوَخ يؼزفخ أَىاع االدوَخ سبػبد5 

 وػًهٍ
ايزحبَبد َظزَخ 

 ورطجُك ػًهٍ
َظزٌ  ػبيخ سًىو يؼزفخ أَىاع انسًىو سبػبد4 

 وػًهٍ
ايزحبَبد َظزَخ 

 ورطجُك ػًهٍ
يؼزفخ انسًىو  سبػبد4 

 سزَزَب
سًىو 

 سزَزٌ
َظزٌ 

 وػًهٍ
ايزحبَبد َظزَخ 

 ورطجُك ػًهٍ
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ة ـ انًزاجغ االنكززوَُخ, يىالغ االَززَُذ 

.... 
اد يشبرَغ انزازط رؼزًد ػهً االَززَُذ كًصبدر انسًُبر

 نهجحش

 
 خطخ رطىَز انًمزر اندراسٍ  .13

 ر انؼهًٍ انحبصم فٍ يجبالد انفسُىنىجُب انطجُخ واالدوَخيٍ خالل إضبفخ يىاضُغ جدَدح يىاكجخ نهزطى  

 انؼبيخ وانسزَزَخ ىوًوانس
 

 


