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 ؼمبلٛو ٔانُجبربد انطجٛخفوع ان:    انؼهًٙ  نفوعا   

    

                                                                                              

 نموذج وصف المقرر                        

 وصف المقرر

 

 كهٛخ انظٛلنخ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .1

 مبلٛو ٔانُجبربد انطجٛخفوع انؼ   / انًوكي ؼهًٙ انمَى ان .2

  اٍى / هيي انًموه .3

 َظو٘ ٔػًهٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .4

 انَُّ االٔنٗ / انكٕهً االٔل ٔانضبَٙ  انفظم / انَُخ .5

 انَُّ انضبَّٛ / انكٕهً االٔل ٔانضبَٙ 

 انضبَٙ انَُّ انضبنضّ / انكٕهً 

 ضبَٙ/ انكٕهً ان واثؼخانَُّ ان
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 أْلاف انًموه .8

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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ثؼل فًٌ ٍُٕاد , انًؾبفظخ ػهٗ يَزٕٖ انطالة ثزطٕٚو انؼُبٍٔٚ ثطوٚمخ يُطمّٛ ٔثشكم فطٕاد . 

االفن ثكم فوطّ نإلشبهح نهزواثظ ثٍٛ انؼًهٛبد . رؾلٚل انفمواد فٙ يؼبهفُب انزٙ رٕػل ثغٛم يَزمجم يٍ 

نَٛبق ْٕ يفٛل. انطالة انؼهًبء . رٕهٚل انَٛبق انزبهٚقٙ الكزشبفبد هئَٛٛخ يقزبهح , ػُليب ٚكٌٕ ْنا ا

اننٍٚ ٔطهٕا  كظٛبكنخ نننك لًَُب يؼُٙ فٙ عًٛغ انًؼهٕيبد انزٙ نٓب ػاللّ يغ انزمٛٛى انًقزجو٘ , ٔكٛفٛخ 

انفٛيٚبء انطجٛخ ٔانؼالعبد ثبٍزقلاو إٚغبك رفَٛو نغوع كزبثخ انزمبهٚو انَوٚوٚخ فٙ انؼلٚل يٍ انفؤع يضم 

 .ٔ ارقبم لواهاد عٛلح فٙ انؼالط نًَبػلح األطجبء فٙ انزشقٛضانؼمبلٛو 

 

 ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًموهيقوعبد ان .11

  االْلاف انًؼوفٛخ    - أ
أٔ انًقزجوانطجٙ ْٕ يوكي فوٚك انوػبٚخ انظؾٛخ يزؼلك انزقظظبد , ٔانن٘ ًٚكٍ أٌ  انفٛيٚبء انطجٛخ -1أ

ٕٚفو أكنخ انًؼوفخ انًَزُلح إنٗ ٔ انمًٛخ انًضبفخ انزٙ صى ٚزى رطجٛمٓب ػهٗ انؾبالد انَوٚوٚخ فٙ يظهؾخ رؾٍَٛ 

 انُزبئظ ٔ انقجواد نهًوضٗ.

 ٔكننك فٙ انزشقٛض انغيٚئٙ  ربد انطجٛخد انًَزقليخ فٙ انُجبيزبثؼخ انزطٕهاد فٙ انزمُٛب -2أ

 فٓى اٍبً ػهى انؾبٍٕة -3أ
 ثبٍزقلاو طوق كًٛٛبئٛخ ؽٕٛٚخ يقزهفخ .ف ػٍ انؼلٚل يٍ انُجبربد انطجٛخ انكش -4أ

 
 جوَبيظ انقبطخ ثبن األْلاف انًٓبهارٛخ –ة   

فٓى يَزمجم انطت انزغلٚل٘ ٔيجلا ػالط انقهّٛ انؾّٛ انزٙ نلٚٓب انملهح ػهٗ إطالػ يَبهاد انزبنفخ,   - 1ة 

 رغلٚل عٓبى انًُبػخ, ٔاٍزؼبكح انظؾخ نهكضٛوٍٚ اننٍٚ ٚؼٛشٌٕ يغ يوع يييٍ ٔأََغخ ربنفّ.

 

 انُجبربد انطجٛخ ٔروكٛجٓب انكًٛٛبئٙيؼوفخ  -2ة

 

 .ة انطجٛخػٍ طوٚك االػشباأليواع  ػالط -3ة 

 

 اٍزقلاو انًضبكاد انؾٕٛٚخ انًُبٍجخ فٙ انؼالط ٔفمب نزموٚو َزٛغخ انًقزجو. -4ة

 

 انزبكٛل ػهٗ انًؼوفخ ٔانًٓبهاد انًطهٕثخ ألكاء ثكفبءح ٔاعجبد ٔيَؤٔنٛبد انظٛلنٙ. -5ة
 

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 يؾبضواد يغ انًُبلشبد.

 ٍٛجٕهِ ثٛضبء• 

 عٓبى ػبهع ضٕئٙ• 

 انًجبكئ انزٕعٛٓٛخ •

 َلٔاد• 

 يؾبضوح / أٍئهخ ٔ إعبثخ• 
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 ػوع انجٛبَبد / ثبٔه ثُٕٚذ• 

 ركهٛف يغًٕػبد طغٛوح• 

 إعواءاد• 

 كهاٍخ انؾبنخ• 

 يٓبهاد انًقزجو.• 

 َلٔاد• 

 رمبهٚو• 

 االيزؾبَبد انشفّٓٛ• 

 انغٓل انؼًهٙ• 

 شوائؼ ػوع• 

 انؼًم كفوٚك فٙ يشبهٚغ األثؾبس• 

 

 

 
 طوائك انزمٛٛى      

 االيزؾبٌ انُظو٘.

 اإليزؾبٌ انؼًهٙ

 انُشبطبد انظفٛخ

 ايزؾبٌ انًقزجو

 انزمٛٛى انؼًهٙ

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 روعًّ -1ط   

 رؾهٛم-2ط

 رمٛٛى-3ط

 شوػ-4ط   

  
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 يؾبضواد يغ انًُبلشبد.• 

 يٓبهاد انًقزجو.• 

 َلٔاد• 

 رمبهٚو •

 االيزؾبَبد انشفّٓٛ• 

 انغٓل انؼًهٙ• 

 شوائؼ ػوع•

 ٍجٕهِ ثٛضبء• 

 انظبالد• 

 انًجبكئ انزٕعٛٓٛخ• 

 كهاٍخ انؾبنخ•

 ركهٛف يغًٕػبد طغٛوح• 
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 طوائك انزمٛٛى    

 

 ايزؾبَبد َظوٚخ ,  ايزؾبٌ يُزظف انكٕهً ٔ االيزؾبٌ انُٓبئٙ

 االيزؾبٌ انؼًهٙ .• 

 انُشبطبد انظفٛخ• 

 كهاٍخ انؾبنخ•

 َلٔاد• 

 األػًبل انوئَٛٛخ• 

 ايزؾبٌ انًقزجو• 

 االيزؾبٌ انشفٓٙ• 

 يَبثمبد• 

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبهاد انؼبيخ ٔ -ك 

 يٓبهحانجؾش  -1ك

 يٓبهح االطغبء-2ك

 

 يٓبهح انمٛبكِ -3ك

 

 انًٓبهحانؼًهّٛ -4ك

 

 يٓبهح ارقبم انمواه -5ك

 

 يٓبهحانكًجٕٛرو ٔ االَزوَذ  -6ك 

 

 يٓبهح طٛلنٛخ فبطخ -7ك

 

 يٓبهح انًَزشفٗ -8ك

    رؼهى يٓبهاد علٚلِ -9ك
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 انجُٛخ انزؾزٛخ .12

  ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ1
 

يؤٍَخ نزؾهٛم فٙ انؼهٕو انظؾٛخ , , WWكاَٛبل 

 انطجؼخانواثؼّ

 انظبالد

 ًَبمط ) فؾض انضل٘ (

ػهى األؽٛبء انجشو٘ :  انفظم كهاٍٙ االٔل انؼبو انلهاٍٙ 

 االٔل

Johnks  ٔLnglis  يؾوهاٌ ( , كزبة انُض فٙ ػهى (

 األؽٛبء انجشو٘ انطجؼخ األفٛوح

 اٍٙ االٔلانفظم انلهاٍٙ انضبَٙ انؼبو انله1: ػهى انؾبٍٕة 

 

أك.  11األٍبٍٛخ انزٙ كزجٓب نٌٕٚ كبهنًٕ ال ػهى انفٛيٚبءانطجٛخ

(2115) 

 

 :انفظم انلهاٍٙ انضبَٙ انؼبوػهى انُجبربد انطجٛخ

 (.8TH. 2010ؽَت انًُبطك )هٚزشبهك ً. ٍُٛم إك  

 

 انزلهٚت انًؼًهٙ: يؾبضواد ٔإهشبكاد
 

 انكزت انًُٓغٛخ ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(2

 ثُٛخ انًموه .11

اٍى انٕؽلح / أٔ  يقوعبد انزؼهى انًطهٕثخ انَبػبد األٍجٕع

 انًٕضٕع
 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى

وٚبضٛبد ٔاالؽظبء ػهى انكهاٍخ  4 

 انؾٕٛ٘
هٚبضٛبد 

 ٔاؽظبء

ايزؾبَبد َظوٚخ  َظو٘ ٔػًهٙ

 ٔرطجٛك ػًهٙ

ايزؾبَبد َظوٚخ  َظو٘ ٔػًهٙ انفٛيٚبء انطجٛخ  كهاٍخ ػهى انفٛيٚبء انطجٛخ 4 

 ٔرطجٛك ػًهٙ

ايزؾبَبد َظوٚخ  َظو٘ ٔػًهٙ  ؽبٍٕة كهاٍخ ػهى انؾبٍٕة  4 

 ٔرطجٛك ػًهٙ

كهاٍخ انُجبربد انطجٛخ فٕائلْب  5 

  ٔيضبهْب 
 ايزؾبَبد َظوٚخ ٔػًهٙ َظو٘ ػمبلٛو

   ٔرطجٛك ػًهٙ

كهاٍخ انزوكٛت انكًٛٛبئٙ نهُجبربد  4 

 ٔكٛفٛخ اٍزقالص انؼالعبد يُٓب
ايزؾبَبد َظوٚخ  َظو٘ ٔػًهٙ ػمبلٛو 

 ٔرطجٛك ػًهٙ



  
 6الصفحة 

 
  

 اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,.... ) 
 ثؾٕس ٔؽبالد يوضٛخ نهلهاٍخ يٍ انًَزشفٛبد

ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

.... 
انًَُبهاد ٔيشبهٚغ انزقوؿ رؼزًل ػهٗ االَزوَذ كًظبكه 

 نهجؾش

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .13

   

ثبنُجبربد انطجٛخ انزٙ رٓزى    يٍ فالل إضبفخ يٕاضٛغ علٚلح يٕاكجخ نهزطٕه انؼهًٙ انؾبطم فٙ انًغبالد  

 ٔانزٙ َٚزقهض يُٓب انؼمبلٛو 

 

 

 
           

     


