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 نموذج وصف مقرر دراسي

 االدارة الحكومية رر :ـــمقــــاسم ال  رر:ــقـرقم ورمز الم

 اساسيات االدارة المتطلب السابق : 3 الوحدات الدراسية : 

  رر :ـمستوى المق 3 لية :ـفعــالساعات ال

 تهدف دعمها لدى الطالب، في موضوعات المقرر ( :أهداف المقرر ) المعرفة والقدرة المس

 األساسية ( :وصف المقرر ) الموضوعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة التعليم والتدريب ) اآلليات المطبقة خالل المقرر ( :

 

 

 

 

 

 

 ر ( :المعارف والمهارات ) المفترض اكتسابها أو تدعيمها لدى الطالب، خالل هذا المقر

 

 

 

 

 

 

 

 الكتب والمراجع المرشحة : ) من المهم مراعاة تسجيل أحدث إصدار للكتاب المرشح ( 
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