نمىذج
تىصيف الممرر
الكلية
المسم

انًُبهح وطزق انتذريض

تىصيف الممرر
انجزَبيح  /انجزايح انتبثغ نه انًمزر
انؼُبصز انزئيظيخ وانفزػيخ نهجزَبيح
انمظى انتبثغ نه انًمزر
انمظى انًُىط ثه تذريض انًمزر
انؼبو انذراطي  /انًظتىي
تبريخ انًىافمخ ػهً تىصيف انًمزر
أوال  :المعلىمات األساسية
يىرفىنىخً وتشزيح َجبد
انؼُىاٌ
تًبريٍ -
0
انًحبضزح

يزحهخ انجكبنىريىص
انفزلخ األونً شؼجخ ثيىنىخيً -فيشيبء  -كيًيبء
لظى انُجبد ثكهيخ انؼهىو
لظى انُجبد ثكهيخ انؼهىو
9000 /9002

دروص ػًهيخ

9

انًدًىع

كىد انًمزر
3

122B
(طبػخ  /أطجىع)

ثانيا  :معلىمات مهنية
 -1األهداف العامة للممرر
دراطخ تزكيت وَشأح اندُيٍ
دراطخ انتزكيت انخبرخً نهدذر ،وأَىاع اندذور ،وتحىرهب
دراطخ انتزكيت انخبرخً نهظبق  ،وأَىاػهب  ،وتحىرهب
دراطخ انتزكيت انذليك نهخهيخ انُجبتيخ
دراطخ أَىاع األَظدخ انًختهفخ فً األخشاء انُجبتيخ
انتؼزف ػهً انتزكيت انذليك نكم يٍ اندذر وانظبق واألوراق
 -2مخرجات التعلم المستهدفة ( ) ILOs
ا -انًؼزفخ وانفهى
يؼزفخ تزكيت وَشأح اندُيٍ
ا0-
يؼزفخ انتزكيت انخبرخً نهدذر
تحذيذ أَىاع اندذور وتحىرهب
ا9-
يؼزفخ انتزكيت انخبرخً نهظبق
تحذيذ أَىاع انظيمبٌ وتحىرهب
تحذيذ انتزكيت انذليك نهخهيخ انُجبتيخ
ا3-
انتًييش ثيٍ اَىاع األَظدخ انًختهفخ فً األخشاء انُجبتيخ
ة – انًهبراد انذهُيخ
ة –  0حم انًشكالد
ة –  9يهبراد انتصُيف
ة  3 -يهبرح انًالحظخ
ج – انًهبراد انؼًهيخ وانًهُيخ
ج –  0يهزاح اطتخذاو انًيكزوطكىة
ج –  9فحص انؼيُبد
ج3-
د – يهبراد ػبيخ ونهب لبثهيخ انُمم
انتؼبوٌ ويب يتجؼه يٍ يهبراد خًبػيخ
د0-
د –  9انحفبظ ػهً انجيئخ
د3-
 - 3المحتىيات
انًىضىع
دراطخ تزكيت وَشأح اندُيٍ
انتزكيت انخبرخً نهدذر
أَىاع اندذور انًختهفخ  ،وتحىرهب
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ػذد انظبػبد انًحبضزح
9
0
0
9
0
0
4
9
9

تًبريٍ  /ػًهي
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انتزكيت انخبرخً نهظبق
أَىاع انظيمبٌ وتحىرهب
األوراق وتحىرهب
دراطخ انتزكيت انذليك نهخهيخ انُجبتيخ
أَىاع األَظدخ انًختهفخ فً األخشاء انُجبتيخ
انتزكيت انذاخهً نكم يٍ اندذر وانظبق واألوراق

0
9
0
9
9
9

9
4
9
4
4
4

0
9
0
9
9
9

 -4أساليب وطرق التعليم والتعلم
انًحبضزاد
0-4
اطتخذاو انًيكزوطكىثبد
9-4
فحص انؼيُبد
3-4
انؼزوض انضىئيخ
4-4
 -5أساليب تمييم الطالب
يهف االَدبس
0-5
اختجبراد ػًهيخ
9-5
اختجبراد تحزيزيخ
3-5
4-5
5-5
جدول التمييم
انتمييى األول
انتمييى انثبَي
انتمييى انثبنث
انتمييى انزاثغ
انتمييى انخبيض

نتمييى
نتمييى
نتمييى
نتمييى
نتمييى
األطجىع
األطجىع
األطجىع
األطجىع
األطجىع

نسب التمييم
ايتحبٌ َصف انفصم انذراطي
ايتحبٌ َهبيخ انفصم انذراطي
االيتحبَبد انشفهيخ
االيتحبَبد انؼًهيخ
إػًبل انظُخ في انفصم انذراطي
أَىاع أخزي يٍ انتمييى
اإلجمالي

%00
%90
%00
100%

طرق أخري فعاله للتمييم
 – 6لائمة المراجع
 0-6يذكزاد
 9-6انكتت انذراطيخ
 3-6كتت يىصً ثهب
 4-6انذوريبد  ،يىالغ ػهً شجكخ انًؼهىيبد ... ،
 -7التسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم
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منسك الممرر
رئيس المسم
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