نمىذج
تىصيف الممرر
الكلية
المسم

انتزتٛح
لضى انكًٛٛاء تكهٛح انعهٕو

تىصيف الممرر
انثزَايح  /انثزايح انتاتع نّ انًمزر
انعُاصز انزئٛضٛح ٔانفزعٛح نهثزَايح
انمضى انتاتع نّ انًمزر
انمضى انًُٕط تّ تذرٚش انًمزر
انعاو انذراص / ٙانًضتٕٖ
تارٚخ انًٕافمح عهٗ تٕصٛف انًمزر
أوال المللىات اسأاتاية
انكًٛٛاء
انعُٕاٌ
2
انًحاضزج

تًارٍٚ

يزحهح انثكانٕرٕٚس
انفزلح االٔن ٙتعهٛى اصاص - ٙشعثح انعهٕو
لضى انكًٛٛاء تكهٛح انعهٕو
لضى انكًٛٛاء
9000/9002و

درٔس عًهٛح

انًدًٕع

2

كٕد انًمزر
4

Ch 111
(صاعح  /أصثٕع)

ثتنيت اللىات اهنية
 -1اسأهداف اللتاة للممرر
ٓٚذف انًمزر إن ٙدراصح أصش انكًٛٛاء انعضٕ: ّٚيثم دراصح انزٔاتظ انكًٛٛائ -ّٛانتٓد -ٍٛانتشاتّ -األٚذٔيٕٛل -انتأثٛزاخ
االنكتزَٔ ّٛفٗ انًزكثاخ انعضٕ-ّٚ
ٔكذنك دراصح إَٔاع انتفاعالخ انعضٕ -ّٚانًدًٕعاخ انٕظٛف -ّٛتضًٛح انًزكثاخ انعضٕ(ّٚانثضٛطّ ٔانًعمذِ)
كًا ٓٚذف اٚضا ان ٙدراصح اصش انكًٛٛاء غٛز عضٕ:ّٚيثم (انحضاب انكًٛٛائٗ -انصٛغ انكًٛٛائ -ّٛاندذٔل انذٔرٖ-تزكٛة انذرِ)..
 -2اخرجت التللم المستهدفة ( ) ILOs
ا -انًعزفح ٔانفٓى
اٌ ٚعزف انطانة اصش انكًٛٛاء انعضٕٚح
ا0-
اٌ ٚعزف انطانة اصش انكًٛٛاء غٛز انعضٕٚح
ا9-
اٌ ٚعزف انطانة كٛفٛح تضًٛح انًزكثاخ انعضٕٚح
ا3-
ب – انًٓاراخ انذُْٛح
ب –  0اٌ ٚفزق انطانة ت ٍٛانكًٛٛاء انعضٕٚح ٔغٛز انعضٕٚح
ب–9
ب3-
ج – انًٓاراخ انعًهٛح ٔانًُٓٛح
ج –  0اخزاء تعض انتدارب انعًهٛح انثضٛطح ف ٙانكًٛٛاء انعضٕٚح
ج –  9خزاء تعض انتدارب انعًهٛح انثضٛطح ف ٙانكًٛٛاء غٛز انعضٕٚح
ج3-
د – يٓاراخ عايح ٔنٓا لاتهٛح انُمم
د0-
د–9
د3-
 - 3المحتىيت
انًٕضٕع
يمذيح عٍ انكًٛٛاء انعضٕٚح
انزٔاتظ انكًٛٛائٛح ٔانتٓدٍٛ
انتٓد -ٍٛانتشاتّ -األٚذٔيٕٛل -انتأثٛزاخ االنكتزَٔ ّٛفٗ
انًزكثاخ انعضّٕٚ
ٔكذنك دراصح إَٔاع انتفاعالخ انعضٕ -ّٚانًدًٕعاخ
انٕظٛف -ّٛتضًٛح انًزكثاخ انعضٕ(ّٚانثضٛطّ ٔانًعمذِ)
تضًٛح انًزكثاخ انعضٕ(ّٚانثضٛطّ ٔانًعمذِ)
اصش انكًٛٛاء غٛز انعضٕٚح
نمىذج تىصيف الممرر

عذد انضاعاخ انًحاضزج
0
9
0
9
9
4
4

9

4

9

9

0

تًار / ٍٚعًهٙ
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يفٕٓو انحضاب انكًٛٛائٙ
انصٛغ انكًٛٛائٛح
اندذٔل انذٔر٘ نهعُاصز

0
0
0

9
9
9

 -4أاتليب وطرق التلليم والتللم
يحاضزاخ
0-4
صكاشٍ عًهٛح
9-4
انًُالشح ٔانحٕار
3-4
4-4
 -5أاتليب تمييم الطتلب
اختثاراخ دٔرٚح
0-5
اخزاء انتدارب انعًهٛح
9-5
اختثاراخ شفٓٛح
3-5
4-5
5-5
جدول التمييم
0
انتمٛٛى األٔل
9
انتمٛٛى انثاَٙ
3
انتمٛٛى انثانث
انتمٛٛى انزاتع
انتمٛٛى انخايش

نتمٛٛى
نتمٛٛى
نتمٛٛى
نتمٛٛى
نتمٛٛى

انفٓى ٔانتطثٛك
انًٓاراخ انعًهٛح
انتحصٛم انذراصٙ

األصثٕع
األصثٕع
األصثٕع
األصثٕع
األصثٕع

انثاَٙ
انضادس
انعاشز

نسب التمييم
ايتحاٌ َصف انفصم انذراصٙ
ايتحاٌ َٓاٚح انفصم انذراصٙ
االيتحاَاخ انشفٓٛح
االيتحاَاخ انعًهٛح
إعًال انضُح ف ٙانفصم انذراصٙ
إَٔاع أخزٖ يٍ انتمٛٛى
اإلجمتلي

%00
%90
%00
100%

طرق أخري فلتله للتمييم
 – 6لتئمة المراجع
 0-6يذكزاخ
 9-6انكتة انذراصٛح
 3-6كتة يٕصٗ تٓا
 4-6انذٔرٚاخ  ،يٕالع عهٗ شثكح انًعهٕياخ ... ،

كتة انًمزر -يذكزج انمضى
كتة انكًٛٛاء انًتٕافزج تًكتثح انكهٛح ٔاندايعح
دٔرٚح عهى انفٛزٚاء

 -7التسهيال الالزاة للتلليم والتللم
انسك الممرر
رئيس المسم
نمىذج تىصيف الممرر
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