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 نمىذج

 تىصيف الممرر

 

 الكلية انتزتيح
 المسم انًُاهح وطزق انتذريض

          

 تىصيف الممرر  

 انثزَايح / انثزايح  انتاتع نه انًقزر يزحهح انثكانىريىص

 يحانعُاصز انزئيظيح وانفزعيح نهثزَا انفزقح انثانثح شعثح كيًياء

 انقظى انتاتع نه انًقزر  انكيًياء تكهيح انعهىو

 انقظى انًُىط ته تذريض انًقزر انكيًياء تكهيح انعهىو 

 / انًظتىي انذراطيانعاو  9002/9000

 تاريخ انًىافقح عهً تىصيف انًقزر      

 

 األساسية  أوال : المعلىمات     

Ch322 كيًياء تحهيهيح  كىد انًقزرII ٌانعُىا 

 انًحاضزج 3 تًاريٍ   - دروص عًهيح 3 انًدًىع 6 )طاعح / أطثىع(

 

 ثانيا : معلىمات مهنية     

 ر األهداف العامة للممر -1     

 دراطح أطض انكيًياء انتحهيهيح انطيفيح 

 دراطح أطض انتحهيم انكزوياتىخزافً 

 أطض انتحهيم تطزق انفصم انًختهفح 

 

 (  ILOsمخرجات التعلم المستهدفة )  -2   

               انًعزفح وانفهى -ا      

  0 -ا  يعزفح أطض انكيًياء انتحهيهيح انطيفيح

 9 -ا  يعزفح أطض انتحهيم انكزوياتىخزافً 

 3 -ا  يعزفح أطض انتحهيم تطزق انفصم انًختهفح

 انًهاراخ انذهُيح –ب            

 0 –ب  يهاراخ حم انًشكالخ 

 9 –ب  يهاراخ انتفكيز االتذاعً

 3 -ب       

 انًهاراخ انعًهيح وانًهُيح –ج      

 0 –ج  اخزاء انُدارب انعًهيح 

 9 –ج  اطتخذاو األدواخ واألخهشج انعًهيح

 3 -ج  انتعايم يع انًىاد انكيًيائيح

 يهاراخ عايح ونها قاتهيح انُقم –د        

 0 -د  يتثعه يٍ يهاراخ اختًاعيح  انتعاوٌ ويا

 9 –د       

 3 -د       

   

 المحتىيات - 3    

 انًىضىع عذد انظاعاخ انًحاضزج عًهيتًاريٍ / 

 أطض انيًياء انتحهيهيح انطيفيح 09 4 09

 أطض انتحهيم انكزوياتىخزافً 05 5 05

 أطض انتحهيم تطزق انفصم انًختهفح 05 5 05
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 أساليب وطرق التعليم والتعلم -4   

 0-4 جانًحاضز

 9-4 انظكاشٍ انعًهيح

 3-4 انعزوض انضىئيح

 4-4 يُاقشح وانحىار

   

 أساليب تمييم الطالب -5   

 0-5 اختثاراخ تحزيزيح  نتقييى      

 9-5 اختثاراخ عًهيح  نتقييى      

 3-5 ياف االَداس نتقييى      

 4-5       نتقييى      

 5-5       نتقييى      

 جدول التمييم      

 انتقييى األول       األطثىع      

 انثاَيانتقييى        األطثىع      

 انتقييى انثانث       األطثىع      

 انتقييى انزاتع       األطثىع      

 انتقييى انخايض       األطثىع      

 

 نسب التمييم       

 انذراطيايتحاٌ َصف انفصم       

 انذراطيايتحاٌ َهايح انفصم  62%

 االيتحاَاخ انشفهيح      

 االيتحاَاخ انعًهيح 99%

 انذراطيانفصم  فيإعًال انظُح  2%

 أَىاع أخزي يٍ انتقييى      

 اإلجمالي 100%

 

 طرق أخري فعاله للتمييم       

      

 

 لائمة المراجع – 6  

 يذكزاخ   6-0      

 انكتة انذراطيح  6-9      

 كتة يىصً تها  6-3      

 نذورياخ ، يىاقع عهً شثكح انًعهىياخ ، ...ا 6-4      

 

 علمالتسهيالت الالزمة للتعليم والت -7  

      

 

  منسك الممرر      

       

 رئيس المسم      

  

  


