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 يؼزفخ انًؤطظبد انؼبنًٛخ نهزًٕٚم انذٔنٙ ة_ 

 دٔر انزًٕٚم انذٔنٙ فٙ دػى انجهذاٌ كبفخ ج_ 

 

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.

 ٔغزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيخزج .13
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  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
 رؼزٚف انطبنت ثًفزداد انًبدح-1أ

ُذٔق انُمذ انذٔنٙ ٔ انجُك انذٔنٙ نالَشبء ٔ انزؼًٛز ٔ دٔر ػهٗ كم يٍ  انصرؼزٚف انطبنت -2أ

 صُذٔق انُمذ انؼزثٙ .

  ػهٗ انٕظغ االلزصبد٘ نهجهذ انزًٕٚم انذٔنٙيبيذٖ ربثٛز  -3أ

  ًمزر.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

 نهزًٕٚم انذٔنٙ ثٛبٌ االطض انًؼزفٛخ – 1ة

انجُك انذٔنٙ نالَشبء ٔ انزؼًٛز ٔ دٔر صُذٔق انُمذ انؼزثٙ ثٛبٌ دٔر انصُذٔق انُمذ انذٔنٙ ٔ   – 2ة

 فٙ رًٕٚم ٔ انُٕٓض ثبلزصبدٚبد انجهذاٌ انزٙ يزد ثبنحزٔة أ انكٕارس انطجٛؼٛخ ٔ انجهذاٌ انُبيٛخ

  
 غزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 _اطهٕة انمبء انًحبظزاد 1

 _االيزحبَبد ٔ انٕاججبد انٕٛيٛخ2

 فٛخ نهطبنت_اػطبء يؼهٕيبد كب3

 _اػطبء يهخص نٓذِ انًؼهٕيبد نّ ٔٚكٌٕ لبػذح يؼهٕيبد4

 

 
 غزائك انزمٛٛى      

 

 _ايزحبٌ انشٓز٘ 1

 _ ايزحبٌ انٕٛيٙ انشف2ٙٓ

 _ يشبركّ انطبنت فٙ انًحبظزح يٍ خالل رٕجّٛ االطئهخ انمصٛزح  3

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 غزح يٕظغ يؼٍٛ-1ج

 هزفكٛز ٔ انزحهٛم ٔ اػطبء انزأ٘رحفٛش انطالة ن-2ج

  

  
 انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 رحذٚذ يظزٕٚبد انطهجخ ػهًٛب  -1د

 رطٕٚز لبثهٛبد ٔ انًٓبراد-2د

 دػى انزفكٛز-3د
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 ثُٛخ انًمزر .11

 يخزجبد انزؼهى انظبػبد األطجٕع

 انًطهٕثخ
غزٚمخ  اطى انٕحذح / أٔ انًٕظٕع

 انزؼهٛى
 غزٚمخ انزمٛٛى

ػٍ غزٚك غزح االطئهخ  َظز٘  يمذيخ ػٍ يبدح انزًٕٚم انذٔنٙ  انزًٕٚم انذٔنٙ  2 1

 انخبصخ ثبنًحبظزح
 يفٕٓو انزًٕٚم انذٔل انزًٕٚم انذٔنٙ  2 2

 رؼزٚف انزًٕٚم انذٔنٙ

 اًْٛخ انزًٕٚم انذٔنٙ  

 انزًٕٚم انذٔنٙاشكبل 

 يصبدر انزًٕٚم انذٔنٙ 

ػٍ غزٚك غزح االطئهخ  َظز٘ 

 انخبصخ ثبنًحبظزح

انزًٕٚم ٔ دٔرح فٙ رًٕٚم  انزًٕٚم انذٔنٙ  2 3

 انًشزٔػبد 

 

ػٍ غزٚك غزح االطئهخ  َظز٘ 

 انخبصخ ثبنًحبظزح

 يٛشاٌ انًذفٕػبد انزًٕٚم انذٔنٙ  2 4

 يفٕٓو يٛشاٌ انًذفٕػبد

 ٕػبدالظبو يٛشاٌ انًذف

اطجبة اخزالل يٛشاٌ 

 انًذفٕػبد

يؼبنجخ االخزالالد يٛشاٌ 

 انًذفٕػبد

ػٍ غزٚك غزح االطئهخ  َظز٘ 

 انخبصخ ثبنًحبظزح

 طؼز انصزف انزًٕٚم انذٔنٙ  2 5

 انظٕٛنخ انذٔنٛخ
ػٍ غزٚك غزح االطئهخ  َظز٘ 

 انخبصخ ثبنًحبظزح

طئهخ ػٍ غزٚك غزح اال َظز٘  ايزحبٌ شٓز٘  انزًٕٚم انذٔنٙ  2 6

 انخبصخ ثبنًحبظزح

 َظبو انُمذ انذٔنٙ انزًٕٚم انذٔنٙ  2 7

َظبو انُمذ انذٔنٙ فٙ ظم 

 ثزٚزٌٕ ٔٔدس ارفبلٛخ 

 ثزٚزٌٕ ٔٔدس ارفبلٛخ  يزاحم 

 طمٕغ َظبو ثزٚزٌٕ ددٔس  

انزطٕراد انؼبنًٛخ ثؼذ  طمٕغ 

 َظبو ثزٚزٌٕ ددٔس

ػٍ غزٚك غزح االطئهخ  َظز٘ 

 انخبصخ ثبنًحبظزح

ػٍ غزٚك غزح االطئهخ  َظز٘  صُذٔق انُمذ انذٔنٙ ٚم انذٔنٙ انزًٕ 2 8

 انخبصخ ثبنًحبظزح

ػٍ غزٚك غزح االطئهخ  َظز٘  انجُك انذٔنٙ نالَشبء ٔ انزؼًٛز انزًٕٚم انذٔنٙ  2 9

 انخبصخ ثبنًحبظزح

ػٍ غزٚك غزح االطئهخ  َظز٘  صُذٔق انُمذ انؼزثٙ انزًٕٚم انذٔنٙ  2 13

 انخبصخ ثبنًحبظزح

ػٍ غزٚك غزح االطئهخ  َظز٘  انًؼَٕبد انذٔنٛخ انزًٕٚم انذٔنٙ  2 11

 انخبصخ ثبنًحبظزح

ثزاج انزثجٛذ االلزصبد٘ ٔ  انزًٕٚم انذٔنٙ  2 12

 انزكٛٛف انٓٛكهٙ 
ػٍ غزٚك غزح االطئهخ  َظز٘ 

 انخبصخ ثبنًحبظزح

ػٍ غزٚك غزح االطئهخ  َظز٘  ايزحبٌ ٕٚيٙ انزًٕٚم انذٔنٙ  2 13
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .21

 شُجبر  جبثز ػجذانكزٚىربنٛف د.   انزًٕٚم انذٔنٙ  ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 2

 

 شُجبر  جبثز انزًٕٚم انذٔنٙ   ربنٛف د. ػجذانكزٚى )انًصبدر(  ـ انًزاجغ انزئٛظٛخ 1

 

               ـ انكزت ٔانًزاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًجالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 

 ثؼط انًٕالغ االنكززَٔٛخ ٔ انجحٕس انًحهٛخ ٔ االجُجّٛ

 
 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراطٙ  .13

   

 _ يحبٔنخ رثػ انًٕاظٛغ انًبدح انًحذدح نهذراطخ ثبنٕالغ1

 

 
 

 حبظزحانخبصخ ثبنً

ػٍ غزٚك غزح االطئهخ  َظز٘  يزاجؼّ انزًٕٚم انذٔنٙ  2 14

 انخبصخ ثبنًحبظزح


