نمىذج
تىصيف الممرر
انتشتيح
ػهى انحيىاٌ

الكلية
المسم

تىصيف الممرر
انثشَايح  /انثشايح انتاتغ نه انًقشس
انؼُاصش انشئيسيح وانفشػيح نهثشَايح
انقسى انتاتغ نه انًقشس
انقسى انًُىط ته تذسيس انًقشس
انؼاو انذساسي  /انًستىي
تاسيخ انًىافقح ػهً تىصيف انًقشس
أوال  :المعلىمات األساسية
ػهى األخُح
انؼُىاٌ
تًاسيٍ
0
انًحاضشج

انثكانىسيىس
انفشقح انثانثح -تؼهيى اساسي ػهىو
ػهى انحيىاٌ تكهيح انؼهىو
ػهى انحيىاٌ
9000/9002

دسوس ػًهيح

انًدًىع

كىد انًقشس
0

(ساػح  /أسثىع)

ثانيا  :معلىمات مهنية
 -1األهداف العامة للممرر
فهى َظشيح تكىيٍ االيشاج
فهى انتكىيٍ اندُيُي وًَارج حيىاَيح يختهفح يثم انسهيى -انضفذػح -انذخاخح
فهى ػًهيح االخصاب وتكىيٍ اندُيٍ
دساسح االغشيح اندُيُيح انذاخهيح وانخاسخيح
دساسح االنتفاف واالنتىاء اندُيُي
دساسح اَىاع انًشيًح
 -2مخرجات التعلم المستهدفة ( ) ILOs
ا -انًؼشفح وانفهى
فهى ػًهيح تكىيٍ االيشاج واالػضاء واالَسدح انًختهفح ندسى انحيىاٌ
ا0-
ا9-
ا3-
ب – انًهاساخ انزهُيح
ب –  0انتؼشف ػهي هيكهح االػضاء انًختهح نهدسى
ب –  9هيكهح انفحص انًشيدي وانًُسهي
ب3-
ج – انًهاساخ انؼًهيح وانًهُيح
ج –  0فحص االخُح
ج–9
ج3-
د – يهاساخ ػايح ونها قاتهيح انُقم
حم انًشكالخ وانؼًم اندًاػي
د0-
د–9
د3-
 - 3المحتىيات
انًىضىع
تكىيٍ االيشاج
االخصاب
االغشيح اندُيُيح
تكىيٍ االػضاء
انتكىيٍ اندُيُي نهسهيى وانضفذػح وانذخاخح
االنتفاف واالنتىاء اندُيُي
اَىاع انًشيًح
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ػذد انساػاخ انًحاضشج
0
9
0
9
9
4
9
4
4
8
0
9
0
9

تًاسيٍ  /ػًهي
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 -4أساليب وطرق التعليم والتعلم
يحاضشاخ
0-4
سكاشٍ
9-4
ايتحاَاخ دوسيح واَشطح تانًؼًم
3-4
ايتحاَاخ شفىيح ويُاقشح
4-4
 -5أساليب تمييم الطالب
ايتحاَاخ
0-5
يهاساخ
9-5
اتحاث تسيطح
3-5
4-5
5-5
جدول التمييم
انتقييى األول
تقييى َصف انؼاو
انتقييى انثاَي
تقييى اخش انؼاو
انتقييى انثانج
انتقييى انشاتغ
انتقييى انخايس

نتقييى
نتقييى
نتقييى
نتقييى
نتقييى

انتحصيم
انفهى
ػًم يىضىع

األسثىع
األسثىع
األسثىع
األسثىع
األسثىع

4
8

نسب التمييم
ايتحاٌ َصف انفصم انذساسي
ايتحاٌ َهايح انفصم انذساسي
االيتحاَاخ انشفهيح
االيتحاَاخ انؼًهيح
إػًال انسُح في انفصم انذساسي
أَىاع أخشي يٍ انتقييى
اإلجمالي

%00
%60
%00
%90
100%

طرق أخري فعاله للتمييم
 – 6لائمة المراجع
 0-6يزكشاخ
 9-6انكتة انذساسيح
 3-6كتة يىصً تها
 4-6انذوسياخ  ،يىاقغ ػهً شثكح انًؼهىياخ ... ،

يزكشاخ انقسى  -تيىنىخيح انحيىاٌ انؼايح
يدهح ػهى انحيىاٌ

 -7التسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم
منسك الممرر
رئيس المسم
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