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 منوذج وصف املقرر
 

 القضم الكلية املؤصضة التعليمية

 . 

الضبعبت  ملقرر ورمزه ورقمو مضمي ا
 املعتمدة

 عضو ىيئة التدريش املضتوى

 د. هحوذ الزجبني اثزاهين خبص 261 -(   1-) ثزايل
د. نبصز سيذ جوعه عجذ 

 الزشيذ

 الزعزيف ثبلوقزر والوعلىهبد العبهخ 

 :أىداف املقرر-1

انتطىر انتبريخي نهمزاءح  وانكتبثخ ثبنىسجخ  يهذف هذا انممزر انى أن يتعزف انطبنت عهى          
نهمكفىفيه لجم طزيمخ ثزايم، انتعزف عهى انحزوف انهجبئيخ وانزموىس فوي طزيموخ ثزايوم ، وأن     

يكتست انطبنت انمهبراد االسبسيخ نهموزاءح وانكتبثوخ ثطزيموخ ثزايوم ، وأن يتعوزف انطبنوت عهوى        

أدواد انكتبثخ ثطزيمخ ثزايم.ويتمه استخذامهب

 وصف املقرر- 1
 

 انفصم األول: 
 انتطىر انتأريخي  نهحزوف انخطيت واننقطيت انببرسة.
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 انفصم انثبني: 
 نكتببت بطزيقت بزايمتهيئت انتهميذ انكفيف نهقزاءة وا
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 انفصم انثبنث:
 أدواث وتقنيبث انكتببت وانقزاءة بطزيقت بزايم .
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 ابع:انفصم انز
 تعهيم انتالميذ انقزاءة بطزيقت بزايم 
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 انفصم انخبمس:
 انتالميذ انمكفىفين انكتببت بطزيقت بزايم .تعهيم 
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 واججبد الوقزر/ الوشبريع/ عنبصز الزقيين: -3
 انجبس الزكليفبد ورقذين الزغذيخ الزاجعخ. -أ 

 بد الوهنيخ.رحسين ثعض الووبرس -ة  
      Case Studyدراسخ الحبلخ واقعيخ  -ج      

 Portfolioهلف الطبلت ) النشبط(   -د  
) مثبل: محبضزح، مىبلشخ، دراسخ حبنخ(  وانتكىىنىجيب انتي  وصف لكيفيخ رقذين الوقزر -4

 يستخذمهب عضى هيئخ انتذريس نتمذيم انممزر:
     Netسجىرح الذكيخ والشجكخ الذوليخ  ثبسزخذام ال  Power Pointالعزوض العوليخ  - أ

 ركليف الطبلت / الطبلجخ ثأداء ههوخ ورىجيهه. -ة  
 الزكليفبد والووبرسبد الويذانيخ رحذ االشزاف. -ج  

   . الزعلن الزعبوني والونبقشبد –د      
وصف للزكنىلىجيب الزي يطلجهب عضى هيئخ الزذريس هن الطالة أسزخذههب أثنبء  - 5

 ح:الوحبضز
 انسجىرح انذكيخ. -                       انعزوض انتمذيميخ. -

 وتوزيع الدرجات الجدول الزمني لمهام التقويم

 

 مصبدر التعلم

 

 انكتبة )انكتت ( انزئيسخ انمطهىثخ:  – 1
: رعلين الوكفىفين طزيقخ ثزيل. (2002إيهبة الججالوي، هحوذ الزيجبني) -

 الزيبض: هكزجخ الزشذ.
 انمزاجع األسبسيخ: – 2

 ( ثزايم نهمكفىفيه ، انزيبض ، دار انشهزاء.2212حمبدح عهي عجذ انمعطي ) -
زيمخ ثزايم ثيه انىظزيخ وانتطجيك نهمكفىفيه، انمبهزح ، سهزاء ( ط2224محمذ حبمذ أمجبثي )

 انشزق.

 

 



 انكتت وانمزاجع انمىصى ثهب  ) انذوريبد انعهميخ، انتمبريز... انخ( )يزفك لبئمخ ثذنك(: – 3
 ال يىجذ 

 مىالع االوتزوذ ... انخ: و  انمىاد االنكتزوويخ – 4
 


