ومىرج
تىصيف الممرر
انرزتُح
عهى انحُىاٌ

الكلية
المسم

تىصيف الممرر
انثزَايح  /انثزايح انراتع نه انًقزر
انعُاصز انزئُضُح وانفزعُح نهثزَايح
انقضى انراتع نه انًقزر
انقضى انًُىط ته ذذرَش انًقزر
انعاو انذراصٍ  /انًضرىي
ذارَخ انًىافقح عهً ذىصُف انًقزر
أوال  :المعلىمات األساسية
الفقارَاخ
انعُىاٌ
انًحاضزج

انثكانىرَىس
انفزقح انثاَُح
عهى انحُىاٌ تكهُح انعهىو
عهى انحُىاٌ
9000/9002

كىد انًقزر
ذًارٍَ

دروس عًهُح

(صاعح  /أصثىع)

انًدًىع

ثاويا  :معلىمات مهىية
 -1األهذاف العامة للممرر
دراصح عٍ اهًُح انحُىاَاخ انالفقارَح انضُهىيُح
دراصح نشعة انحهقُاخ ويفصهُاخ وانزخىَاخ واندهذشىكُاخ يع انرقضُى
دراصح ايثهح يخرهفح نكم شعثح عهٍ حذٌ
 -2مخرجات التعلم المستهذفة ( ) ILOs
ا -انًعزفح وانفهى
يعزفح شايهح نكم يثال يٍ َاحُح انشكم انخارخٍ وانرزكُة انذاخهٍ نالخهزج
ا0-
يعزفح شايهح نهصفاخ انعايح نكم شعثح يع يقارَرها يع غُزها يٍ انشعة
ا9-
يعزفح نكُفُح انرُفش وانرغذَح واالخزاج وانرزاوج نكم يثال يٍ كم شعثح
ا3-
ب – انًهاراخ انذهُُح
ب –  0اكرضاب يهارج ويعزفح انىضع انرقضًٍُ نكم يثال يٍ انشعة االرتعح
ب –  9اكرضاب يهارج انرفزقح تٍُ كم االيثهح انًخرهفح يٍ حُث انشكم وطزَقح انًعُشح
ب3-
ج – انًهاراخ انعًهُح وانًهُُح
ج –  0دراصح انحُىاَاخ وذشزَح تعضها يثم اندًثزٌ وانقىقع انصحزاوٌ
ج –  9دراصح فحص انشزائح
ج3-
د – يهاراخ عايح ونها قاتهُح انُقم
كُفُح يعزفح انصفاخ وذطثُقها عهٍ انحُىاَاخ
د0-
د –  9اصرخذاو االَرزَد
كُفُح انثحث عٍ انحُىاَاخ انًطهىتح
د3-
 - 3المحتىيات
انًىضىع
شعثح انحهقُاخ
دورج االرض وانعهق انطثٍ
شعثح انًفصهُاخ
دراصح انعُكثُاخ
دراصح انزخىَاخ
اندهذشىكُاخ
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عذد انضاعاخ انًحاضزج
9
6
9
6
9
6
9
6
9
6
9
6

ذًارٍَ  /عًهٍ
4
4
4
4
4
4

صفحة رلم 1

 -4أساليب وطرق التعليم والتعلم
اصرخذاو انًُكزوصكىب
0-4
ذشزَح انعُُاخ
9-4
انكًثُىذز
3-4
4-4
 -5أساليب تمييم الطالب
فحص انعُُاخ
0-5
عًم يقارَاخ
9-5
3-5
4-5
5-5
جذول التمييم
انرقُُى األول
انرقُُى انثاٍَ
انرقُُى انثانث
انرقُُى انزاتع
انرقُُى انخايش

نرقُُى
نرقُُى
نرقُُى
نرقُُى
نرقُُى

انفهى
االصرُعاب

األصثىع
األصثىع
األصثىع
األصثىع
األصثىع

9
4
6
00

وسب التمييم
%90
%40
%00
%30

ايرحاٌ َصف انفصم انذراصٍ
ايرحاٌ َهاَح انفصم انذراصٍ
االيرحاَاخ انشفهُح
االيرحاَاخ انعًهُح
إعًال انضُح فٍ انفصم انذراصٍ
أَىاع أخزي يٍ انرقُُى
اإلجمالي

100%

طرق أخري فعاله للتمييم
 – 6لائمة المراجع
 0-6يذكزاخ
 9-6انكرة انذراصُح
 3-6كرة يىصً تها
 4-6انذورَاخ  ،يىاقع عهً شثكح انًعهىياخ ... ،

يذكزاخ انقضى  -تُىنىخُح انحُىاٌ انعايح
كراب انالفقارَاخ نهذكرىر صًُز انثهراخٍ
يدهح عهى انحُىاٌ

 -7التسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم
مىسك الممرر

د/جيهان الشيه

رئيس المسم
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