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 نمىذج

 تىصيف الممرر

 

 الكلية  
 المسم انًُاِ ٔطزق انتذريض 

          

 تىصيف الممرر  

 انثزَايح / انثزايح  انتاتع نّ انًقزر يزحهح انثكانٕريٕص

 ظيح ٔانفزعيح نهثزَايحانعُاطز انزئي خيٕنٕخيا فزعٗ  -ٕخيا انفزقح انثاَيح شعثح تيٕن

 انقظى انتاتع نّ انًقزر  قظى انُثاخ تكهيح انعهٕو

 انقظى انًُٕط تّ تذريض انًقزر قظى انُثاخ تكهيح انعهٕو 

 / انًظتٕٖ انذراطيانعاو  9002/9000

 تاريخ انًٕافقح عهٗ تٕطيف انًقزر      

 

 أوال : المعلىمات األساسية      

213B انعُٕاٌ )عايح(ييكزٔتيٕنٕخيا  كٕد انًقزر 

 انًحاضزج 9 تًاريٍ   -- درٔص عًهيح 9 انًدًٕع 4 )طاعح / أطثٕع(

 

 ثانيا : معلىمات مهنية     

 األهداف العامة للممرر  -1     

 انتعزف عهٗ انتُٕع انًيكزٔتٗ 

 انتعزف عهٗ تظُيف انًدًٕعاخ األطاطيح ٔخٕاطٓا انفظيٕنٕخيح ٔفائذتٓا األقتظاديح 

 يعزفح اطض اطتخذاو انًيكزٔتاخ فٗ انظُاعح ٔاألغذيح ٔانشاعح 

 اَتاج انًضاداخ انحيٕيح ٔاالَشيًاخ ٔانفيتاييُاخ 

 

 (  ILOsمخرجات التعلم المستهدفة )  -2   

               انًعزفح ٔانفٓى -ا      

 انتعزف عهٗ انتُٕع انثيٕنٕخٗ 

 يعزف انخٕاص انفظيٕنٕخيح نهًدًٕعاخ األطاطيح ٔفائذتٓا اإلقتظاديح 

  0 -ا 

 9 -ا  ٔانشراعح يعزفح اطض اطتخذاو انًيكزٔتاخ فٗ انظُاعح ٔاألغذيح 

 3 -ا  يعزفح طزق اَتاج انًضادراخ انحيٕيح ٔاالَشيًاخ ٔانفيتاييُاخ 

 انًٓاراخ انذُْيح –ب            

 0 –ب  يٓارج تظُيف انًدًٕعاخ األطاطيح 

 9 –ب  يٓاراخ حم انًشكهح 

 3 -ب  ذ يٓاراخ انتفكيز انُاق

 انًٓاراخ انعًهيح ٔانًُٓيح –ج      

 0 –ج  يٓارج اطتخذاو انًيكزطكٕب 

 9 –ج       

 3 -ج       

 يٓاراخ عايح ٔنٓا قاتهيح انُقم –د        

 0 -د  انتعأٌ ٔيا يتثعّ يٍ يٓاراخ اختًاعيح 

 9 –د       

 3 -د       

   

 المحتىيات - 3    

 انًٕضٕع عذد انظاعاخ انًحاضزج عًهيتًاريٍ / 

 يقذيح عٍ انتُٕع انًيكزٔتٗ  4 9 4

 تظُيف انًدًٕعاخ األطاطيح  4 9 4

انخٕاص انفظيٕنٕخيح نهًدًٕعاخ األطاطيح ، ٔفائذتٓا  6 3 6

 االقتظاديح 

غذيح أطض اطتخذاو انًيكزٔتاخ فٗ انظُاعح ٔاأل 6 3 6

 ٔانشراعح 

 ٔاإلَشيًاخ ٔانفيتاييُاخ اَتاج انًضاداخ انحيٕيح  6 3 6
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 أساليب وطرق التعليم والتعلم -4   

 0-4 انًحاضزاخ 

 9-4 نًيكزٔطكٕباطتخاو ا

 3-4 فحض انعيُاخ

 4-4 انعزٔع انضٕئيح

   

 أساليب تمييم الطالب -5   

 0-5 يهف االَداس  نتقييى      

 9-5 اختثارخ عًهيح نتقييى      

 3-5 اختثاراخ تحزيزيح  نتقييى      

 4-5       نتقييى      

 5-5       نتقييى      

 جدول التمييم      

 انتقييى األٔل       األطثٕع      

 انثاَيانتقييى        األطثٕع      

 انتقييى انثانث       األطثٕع      

 انتقييى انزاتع       األطثٕع      

 انتقييى انخايض       األطثٕع      

 

 نسب التمييم       

 انذراطيايتحاٌ َظف انفظم       

 انذراطيايتحاٌ َٓايح انفظم  00%

 االيتحاَاخ انشفٓيح      

 االيتحاَاخ انعًهيح 93%

 انذراطيانفظم  فيإعًال انظُح  0%

 إَٔاع أخزٖ يٍ انتقييى      

 جمالياإل 100%

 

 طرق أخري فعاله للتمييم       

      

 

 لائمة المراجع – 6  

 يذكزاخ   6-0      

 انكتة انذراطيح  6-9      

 كتة يٕطٗ تٓا  6-3      

 ...نذٔرياخ ، يٕاقع عهٗ شثكح انًعهٕياخ ، ا 6-4      

 

 التسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم -7  

      

 

  منسك الممرر      

       

 رئيس المسم      
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