
 1صفحة رلم                                                                                                                  نمىذج تىصيف الممرر                      

 نمىذج

 تىصيف الممرر

 

 الكلية انتشثٛخ
 المسم ػهى انحٕٛاٌ

          

 تىصيف الممرر  

 انجشَبيح / انجشايح  انتبثغ نّ انًقشس انجكبنٕسٕٚط

 انؼُبصش انشئٛغٛخ ٔانفشػٛخ نهجشَبيح تؼهٛى اعبعٙ ػهٕو -انفشقخ انثبنثخ

 انقغى انتبثغ نّ انًقشس  ثكهٛخ انؼهٕو ػهى انحٕٛاٌ

 انقغى انًُٕط ثّ تذسٚظ انًقشس ػهى انحٕٛاٌ

 / انًغتٕٖ انذساعٙانؼبو  9002/9000

 تبسٚخ انًٕافقخ ػهٗ تٕصٛف انًقشس      

 

 أوال : المعلىمات األساسية      

 انؼُٕاٌ ػهى انخهٛخ ٔانجٕٛنٕخٛب اندضٚئٛخ ٔاالخُخ كٕد انًقشس      

 انًحبضشح 9 تًبسٍٚ         دسٔط ػًهٛخ 0 انًدًٕع 3 )عبػخ / أعجٕع(

 

 ثانيا : معلىمات مهنية     

 امة للممرر األهداف الع -1     

 انتشكٛت ٔانٕظٛفخ نهخهٛخ

 َظشٚخ انخهٛخ

 دساعخ انكشٔيٕعٕيبد ٔانحًض انُٕٔ٘

 دساعخ تضبػف َٔغخ ٔتشخًخ انحًض انُٕٔ٘

 فٓى َظشٚخ تكٍٕٚ االيشبج

 انتكٍٕٚ اندُُٛٙ فٓى 

 فٓى ػًهٛخ االخصبة ٔتكٍٕٚ اندٍُٛ

 

 (  ILOsمخرجات التعلم المستهدفة )  -2   

               انًؼشفخ ٔانفٓى -ا      

  0 -ا  فٓى ػًهٛخ تكٍٕٚ االيشبج ٔاالػضبء ٔاالَغدخ انًختهفخ ندغى انحٕٛاٌ

 9 -ا  فٓى انكشٔيٕعٕيبد ٔتحذٚذ اندُظ ٔفٓى ٔظبئف انحًض انُٕٔ٘

 3 -ا  ٓى ٔظبئف انُٕٚخفٓى انتشكٛت اندضٚئٙ ٔانكًٛٛبئٙ نهُٕاِ ٔانُٕٚخ ٔف

 انًٓبساد انزُْٛخ –ة            

 0 –ة  انتؼشف ػهٙ ْٛكهخ االػضبء انًختهخ نهدغى

 9 –ة  دٙ ٔانًُغهْٙٛكهخ انفحص انًشٛ

 3 -ة       

 انًٓبساد انؼًهٛخ ٔانًُٓٛخ –ج      

 0 –ج  نصجغٛخ ٔتحذٚذ انشزٔر انكشٔيٕعٕيٙتحهٛم انخشٚطخ ا

 9 –ج  ػًم ششائح نفصم انكشٔيٕعٕيبد

 3 -ج  خُخفحص اال

 يٓبساد ػبيخ ٔنٓب قبثهٛخ انُقم –د        

 0 -د  حم انًشكالد ٔانؼًم اندًبػٙ

 9 –د       

 3 -د       

   

 المحتىيات - 3    

 انًٕضٕع ػذد انغبػبد انًحبضشح ػًهٙتًبسٍٚ / 

 شٔيٕعٕيبد ٔتشكٛجٓبانك 9 0      

 تحذٚذ اندُظ 9 0      

 دٔسح انخهٛخ ٔػضٛبتٓب ٔاالَقغبو انخهٕ٘ 4 9      

 انتشكٛت انكًٛٛبئٙ نهُٕاح ٔانُٕٚخ 9 0      

 تشكٛت انحًض انُٕٔ٘ ٔٔظبئفّ 9 0      

 خصبئص انجشٔتٕثالصو 9 0      
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 تكٍٕٚ االيشبج ٔاالخصبة 9 0      

 انتكٍٕٚ اندُُٛٙ نهغٓٛى ٔانضفذػخ ٔانذخبخخ 9 0      

 تكٍٕٚ االػضبء 9 0      

 ف ٔاالنتٕاء اندُُٛٙاالنتفب 9 0      

 إَاع انًشًٛخ 9 0      

                        

                        

                        

                        

 

 أساليب وطرق التعليم والتعلم -4   

 0-4 يحبضشاد

 9-4 عكبشٍ

 3-4 ايتحبَبد دٔسٚخ ٔاَشطخ ثبنًؼًم

 4-4 ايتحبَبد شفٕٚخ ٔيُبقشخ

   

 أساليب تمييم الطالب -5   

 0-5 ايتحبَبد نتقٛٛى انتحصٛم

 9-5 يٓبساد نتقٛٛى انفٓى

 3-5 اثحبث ثغٛطخ نتقٛٛى م يٕضٕعػً

 4-5       نتقٛٛى      

 5-5       نتقٛٛى      

 جدول التمييم      

 انتقٛٛى األٔل       األعجٕع      

 انثبَٙانتقٛٛى  تقٛٛى َصف انؼبو األعجٕع 4

 انتقٛٛى انثبنج تقٛٛى اخش انؼبو األعجٕع 8

 انتقٛٛى انشاثغ       األعجٕع      

 انتقٛٛى انخبيظ       األعجٕع      

 

 نسب التمييم       

 انذساعٙايتحبٌ َصف انفصم  00%

 انذساعٙايتحبٌ َٓبٚخ انفصم  60%

 االيتحبَبد انشفٓٛخ 00%

 االيتحبَبد انؼًهٛخ      

 انذساعٙانفصم  فٙإػًبل انغُخ  90%

 إَٔاع أخشٖ يٍ انتقٛٛى      

 اإلجمالي 100%

 

 يمطرق أخري فعاله للتمي       

      

 

 لائمة المراجع – 6  

 يزكشاد   0-6 ثٕٛنٕخٛخ انحٕٛاٌ انؼبيخ -يزكشاد انقغى 

 انكتت انذساعٛخ  6-9      

 كتت يٕصٗ ثٓب  6-3      

 يٕاقغ ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبد ، ... نذٔسٚبد ،ا 4-6 انًدهخ االنًبَٛخ - يدهخ ػهى انحٕٛاٌ

 

 التسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم -7  

 ششائحانًٛكشٔعكٕثبد ٔان

 

  منسك الممرر      

       

 رئيس المسم      
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