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 نمىذج

 تىصيف الممرر

 

 الكلية  
 المسم انًُاهح وطشق انتذسيظ 

          

 تىصيف الممرر  

 انثشَايح / انثشايح  انتاتغ نه انًقشس يشحهح انثكانىسيىط 

 وانفشػيح نهثشَايحانؼُاطش انشئيغيح  خيىنىخيا فشػً-تيىنىخً  -انفشقح انثاَيح 

 انقغى انتاتغ نه انًقشس  قغى انُثاخ تكهيح انؼهىو

 انقغى انًُىط ته تذسيظ انًقشس قغى انُثاخ تكهيح انؼهىو

 / انًغتىي انذساعيانؼاو  9000/ 9002

 تاسيخ انًىافقح ػهً تىطيف انًقشس      

 

 أوال : المعلىمات األساسية      

224B انؼُىاٌ (0فغيىنىخيا َثاخ ) كىد انًقشس 

 انًحاضشج 9 تًاسيٍ   - دسوط ػًهيح 9 انًدًىع 4 )عاػح / أعثىع(

 

 ثانيا : معلىمات مهنية     

 ألهداف العامة للممرر ا -1     

 دساعح انخىاص انفيضيائيح نهغيتىتالصو 

 دساعح حشكح انًاء فً انُثاخ

 دساعح ػًهيح انتُفظ فً انُثاخ

 دساعح ػًهيح انثُاء انضىئً

 دساعح االَضيًاخ 

 

 (  ILOsمخرجات التعلم المستهدفة )  -2   

               انًؼشفح وانفهى -ا      

  0 -ا  تحذيذ انخىاص انفيضيائيح نهغيتىتالصو 

 تتثغ حشكح انًاء فً انُثاخ 

 يؼشفح يفهىو انُفاريح 

 تىضيح ػًهيح انتُفظ

 9 -ا 

 انتؼشف ػهً ػًهيح انثُاء انضىئً 

 انتؼشف ػهً االَضيًاخ

 3 -ا 

 انًهاساخ انزهُيح –ب            

 0 –ب  حم انًشكالخ 

 9 –ب  يهاساخ انتظُيف 

 3 -ب  يهاسج انًالحظح

 انًهاساخ انؼًهيح وانًهُيح –ج      

 0 –ج  يهشاج اعتخذاو انًيكشوعكىب

 9 –ج  فحض انؼيُاخ 

 3 -ج       

 هاساخ ػايح ونها قاتهيح انُقمي –د        

 0 -د  انتؼاوٌ ويا يتثؼه يٍ يهاساخ خًاػيح 

 9 –د       

 3 -د       

   

 المحتىيات - 3    

 انًىضىع ػذد انغاػاخ انًحاضشج ػًهيتًاسيٍ / 

 دساعح انخىاص انفيضيائيح نهغيتىتالصو  4 9 4

 حشكح انًاء فً انُثاخ  4 9 4

 انُفاريح  4 9 4

 انتُفظ 4 9 4

 انثُاء انضىئً 4 9 4
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 اإلَضيًاخ  9 9 4

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 أساليب وطرق التعليم والتعلم -4   

 0-4 انًحاضشاخ 

 9-4 اعتخذاو انًيكشوعكىتاخ 

 3-4 انؼيُاخ  فحض

 4-4 انؼشوع انضىئيح 

   

 أساليب تمييم الطالب -5   

 0-5 يهف االَداص  نتقييى      

 9-5 اختثاساخ ػًهيح  نتقييى      

 3-5 ح اختثاساخ تحشيشي نتقييى      

 4-5       نتقييى      

 5-5       نتقييى      

 جدول التمييم      

 انتقييى األول       األعثىع      

 يانثاَانتقييى        األعثىع      

 انتقييى انثانث       األعثىع      

 انتقييى انشاتغ       األعثىع      

 انتقييى انخايظ       األعثىع      

 

 نسب التمييم       

 اعيانذسايتحاٌ َظف انفظم       

 انذساعيايتحاٌ َهايح انفظم  00%

 االيتحاَاخ انشفهيح      

 االيتحاَاخ انؼًهيح 93%

 انذساعيانفظم  فيإػًال انغُح  0%

 أَىاع أخشي يٍ انتقييى      

 اإلجمالي 100%

 

 للتمييم طرق أخري فعاله       

      

 

 لائمة المراجع – 6  

 يزكشاخ   6-0      

 انكتة انذساعيح  6-9      

 كتة يىطً تها  6-3      

 نذوسياخ ، يىاقغ ػهً شثكح انًؼهىياخ ، ...ا 6-4      

 

 للتعليم والتعلمالتسهيالت الالزمة  -7  

      

 

  منسك الممرر      
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 رئيس المسم      

  

  


