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 نمىذج

 تىصيف الممرر

 

 الكلية انتزثيخ
 المسم ػهى انحيٕاٌ

          

 تىصيف الممرر  

 انجزَبيذ / انجزايذ  انتبثغ نّ انًقزر انجكبنٕريٕس

 انؼُبصز انزئيسيخ ٔانفزػيخ نهجزَبيذ ٕنٕرييث -انفزقخ انزاثؼخ

 انقسى انتبثغ نّ انًقزر  ثكهيخ انؼهٕو هى انحيٕاٌػ

 انقسى انًُٕط ثّ تذريس انًقزر ػهى انحيٕاٌ

 / انًستٕٖ انذراسيانؼبو  9002/9000

 تبريخ انًٕافقخ ػهٗ تٕصيف انًقزر      

 

 أوال : المعلىمات األساسية      

 انؼُٕاٌ ػهى انجيئخ كٕد انًقزر      

 انًحبظزح 9 تًبريٍ         درٔس ػًهيخ 9 انًزًٕع 4 )سبػخ / أسجٕع(

 

 ثانيا : معلىمات مهنية     

 األهداف العامة للممرر  -1     

 انجيٕنٕريدراسخ انتُٕع 

 دراسخ تبحيز انجيئخ ػهي انكبئُبد

 انتؼزف ػهي ْززح انكبئُبد 

 

 (  ILOsمخرجات التعلم المستهدفة )  -2   

               انًؼزفخ ٔانفٓى -ا      

  0 -ا  يؼزفخ انؼٕايم انطجيؼيخ ٔغيز انطجيؼيخ

 9 -ا  بديؼزفخ انؼالقبد انًتذاخهخ ثيٍ انكبئُ

 3 -ا  انحييؼزفخ انًكبَخ انجيئيخ نهكبئٍ 

 انًٓبراد انذُْيخ –ة            

 0 –ة  ح يٍ انكبئُبدكيف يًكٍ أٌ يذرس ػشيز

 9 –ة  يؼزفخ كيفيخ تأحيز انؼٕايم انطجيؼيخ ػهي انكبئٍ

 3 -ة  رض نهكبئٍيؼزفخ طجيؼخ انًبء ٔاأل

 انًٓبراد انؼًهيخ ٔانًُٓيخ –د      

 0 –د  دراسخ ثؼط أيبكٍ انًحًيبد

 9 –د  كيفيخ قيبس ػًز ٔاَتشبر انكبئٍ

 3 -د  انجيئخانتهٕث ٔظزرِ ػهي 

 يٓبراد ػبيخ ٔنٓب قبثهيخ انُقم –د        

 0 -د  نًحبفظخ ػهي انجيئخبرح ايٓ

 9 –د       

 3 -د       

   

 المحتىيات - 3    

 انًٕظٕع ػذد انسبػبد انًحبظزح ػًهيتًبريٍ / 

 جيئخ انغيز حيخ ٔتقسيًٓبان 9 0 9

  انؼٕايم انحيخ9 9 0 9

 انًبء في انجيئخ انًبئيخ 9 0 9

 يُبطق تٕسيغ انحيٕاَبد 9 0 9

 انٓززح ٔإَاػٓب 9 0 9

 انًكبَخ انجيئيخ نهكبئٍ انحي 9 0 9

 انذٔراٌ انزيٕكيًيبئي نهًٕاد 9 0 9

 ٕثانته 9 0 9

 طجيؼخ انًيبِ 9 0 9
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 أساليب وطرق التعليم والتعلم -4   

 0-4 يحبظزاد

 9-4 سكبشٍ

 3-4 ايتحبَبد دٔريخ ٔاَشطخ في انًؼًم

 4-4 بد شفٕيخ ٔيُبقشخايتحبَ

   

 أساليب تمييم الطالب -5   

 0-5 ايتحبَبد نتقييى انتحصيم

 9-5 يٓبراد نتقييى انفٓى

 3-5 اثحبث ثسيطخ نتقييى انؼًم يٕظٕع

 4-5 ايتحبٌ ػًهي نتقييى انًًبرسخ ٔانتطجيق

 5-5       نتقييى      

 جدول التمييم      

 انتقييى األٔل       األسجٕع ٕػيباسج

 انخبَيانتقييى  َصف انؼبو األسجٕع 4

 انتقييى انخبنج اخز انؼبو األسجٕع 8

 انتقييى انزاثغ ػًهي األسجٕع 09

 انتقييى انخبيس       األسجٕع      

 

 نسب التمييم       

 انذراسيايتحبٌ َصف انفصم  5%

 انذراسيحبٌ َٓبيخ انفصم ايت 40%

 االيتحبَبد انشفٓيخ 5%

 االيتحبَبد انؼًهيخ 30%

 انذراسيانفصم  فيإػًبل انسُخ  90%

 إَٔاع أخزٖ يٍ انتقييى      

 اإلجمالي 100%

 

 طرق أخري فعاله للتمييم       

      

 

 لائمة المراجع – 6  

 يذكزاد   0-6 انًقزر 

 انكتت انذراسيخ  9-6 ثيٕنٕريخ انحيٕاٌ

 كتت يٕصٗ ثٓب  6-3      

 نذٔريبد ، يٕاقغ ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبد ، ...ا 6-4      

 

 التسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم -7  

      

 

  منسك الممرر      

       

 رئيس المسم      

  

  


