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یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات .10
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  -3ج
    -4ج

 

 طرائق التعلیم والتعلم     
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المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التاھیلیة المھارات  العامة و - د 
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 بنیة المقرر.11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

أو / الوحدة اسم 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

  شرح المحاضرة مقدمة عامة   2  1

  شرح المحاضرة المحور االول  6  2

  شرح المحاضرة المحور الثاني  8  3

  شرح المحاضرة المحور الثالث  4  4

  شرح المحاضرة الحور الرابع  4  5

  شرح المحاضرة المحور الخامس  4  6

  شرح المحاضرة المحور الساس  4  7


