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 نمىرج

 تىصيف الممرر

 

 الكلية انتزتٛح
 المسم عهى انسٕٛاٌ

          

 تىصيف الممرر  

 انثزَايح / انثزايح  انتاتع نّ انًقزر يززهح انثكانٕرٕٚص

 انعُاطز انزئٛظٛح ٔانفزعٛح نهثزَايح تٕٛنٕخٙ -انفزقح انثانثح

 انقظى انتاتع نّ انًقزر  تكهٛح انعهٕو عهى انسٕٛاٌ

 انقظى انًُٕؽ تّ تذرٚض انًقزر عهى انسٕٛاٌ

 / انًظتٕٖ انذراطٙانعاو  9002/9000

 تارٚخ انًٕافقح عهٗ تٕطٛف انًقزر      

 

 أوال : المعلىمات األساسية      

 انعُٕاٌ فظٕٛنٕخٙ ٔتقُٛح كٕد انًقزر      

 انًساػزج 4 تًارٍٚ         درٔص عًهٛح 9 انًدًٕع 6 )طاعح / أطثٕع(

 

 ثانيا : معلىمات مهنية     

 األهذاف العامة للممرر  -1     

هفح ٔتذرٚة انطالب عهٙ انتقُٛاخ انًظتخذيح نتسؼٛز عُٛاخ تغزع انذاالطاخ انٓظتٕنٕخٛح انًخت زفح ٔظائف اخٓشج اندظىيع

 ٔانٓظتٕكًٛٛائٛح

 

 (  ILOsمخرجات التعلم المستهذفة )  -2   

               انًعزفح ٔانفٓى -ا      

  0 -ا  ٔتذرٚة انطالب عهٙ انتقُٛاخ انًظتخذيح نتسؼٛز انعُٛاخ انًدٓزٚحانتعزف عهٙ ٔظائف أخٓشج اندظى انًختهفح 

 9 -ا       

 3 -ا       

 انًٓاراخ انذُْٛح –ب            

 0 –ب  اكتظاب أنٛح تعغ انعًهٛاخ انسٕٛٚح تاندظى ٔانتقُٛاخ انسذٚثح نتسؼٛز انعُٛاخ

 9 –ب       

 3 -ب       

 انًٓاراخ انعًهٛح ٔانًُٓٛح –ج      

 0 –ج  انكشف عٍ يكَٕاخ انغذاء ٔيكَٕاخ انذو ٔانثٕل

 9 –ج       

 3 -ج       

 يٓاراخ عايح ٔنٓا قاتهٛح انُقم –د        

 0 -د  م انًشكالخ ٔانعًم اندًاعٙز

 9 –د  ٔتثادل انغاساخ ٔتكٍٕٚ انثٕل انتعزف عهٙ ٔظائف انغذاء ٔانذو ٔانكهٛح

 3 -د       

   

 المحتىيات - 3    

 انًٕػٕع عذد انظاعاخ انًساػزج عًهٙتًارٍٚ / 

 إَٔاع انكزتْٕٛذاخ ٔانثزٔتٍٛ ٔانذٌْٕ 9 0      

 األيالذ ٔانفٛتايُٛاخ ٔانًٛاِ 6 3      

 اندٓاس انٓؼًٙ ٔانٓؼى ٔااليتظاص 4 2      

 انقهة ٔانذٔرج انذيٕٚح 6 3      

 فظائم انذو ٔٔظائفح ٔاندٓاس انتُفظٙ ٔكٛفٛح انتُفض 6 3      

تثادل  -تعٍٛٛ طٕائم اندظى -انتٕاسٌ انسًؼٙ انقاعٙ نهذو                  

 االَٕٚاخ

 كفاءج انكهٛح -اندٓاس االخزاخٙ ٔتكٍٕٚ انثٕل                  

انتٕطٛم  -اندٓاس انعظثٙ ٔكٛفٛح اَتقال انظٛم انعظثٙ                  

 اندٓاس انعظثٙ انطزفٙ -انعظثٙ 
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 ٙ ٔانتكاثزاندٓاس انتُاطه -انغذد انظًاء                  

 ؽزق خًع انعُٛاخ ٔتسؼٛزْا نهفسض انًدٓز٘                  

 ؽزق زفع انعُٛاخ                  

نًدٓزٚح ٔطثاغتٓا تانطزق ؽزق تسؼٛز انعُٛاخ ا                  

 انًختهفح

                        

                        

                        

 

 أساليب وطرق التعليم والتعلم -4   

 0-4 ٔادٔاخ انًعًماطتخذاو انًٛكزٔطكٕب 

 9-4 تشزٚر تعغ انعُٛاخ

 3-4 اطتخذاو انكًثٕٛتز

      4-4 

   

 أساليب تمييم الطالب -5   

 0-5 فسض انعُٛاخ نتقٛٛى انفٓى

 9-5 ارَاخعًم يق نتقٛٛى اًْٛح انًُٓح

 3-5 انًعهٕياخ نتقٛٛى االدراك

 4-5 انثسث فٙ انشثكح نتقٛٛى      

 5-5       نتقٛٛى      

 جذول التمييم      

 انتقٛٛى األٔل ايتساٌ َظف انفظم 0 األطثٕع 9

 انثاَٙانتقٛٛى  ايتساٌ شفٕ٘ 9 األطثٕع 4

 انتقٛٛى انثانث ايتساٌ َٓاٚح انفظم3 األطثٕع 6

 انتقٛٛى انزاتع ايتساٌ انعًم4  األطثٕع 00

 انتقٛٛى انخايض       األطثٕع      

 

 نسب التمييم       

 انذراطٙايتساٌ َظف انفظم  90

 انذراطٙايتساٌ َٓاٚح انفظم  40%

 االيتساَاخ انشفٓٛح 00%

 االيتساَاخ انعًهٛح 30%

 انذراطٙانفظم  فٙإعًال انظُح       

 إَٔاع أخزٖ يٍ انتقٛٛى      

 اإلجمالي 100%

 

 طرق أخري فعاله للتمييم       

      

 

 لائمة المراجع – 6  

 يذكزاخ   0-6 تٕٛنٕخٛح انسٕٛاٌ انعًهٛح -نًقزرا

 انكتة انذراطٛح  9-6 انكتة انذراطٛح انًقزرج

 كتة يٕطٗ تٓا  3-6 كتاب فظٕٛنٕخٛا انسٕٛاٌ نهذكتٕر ٔٚهظٌٕ

 انًعهٕياخ ، ... نذٔرٚاخ ، يٕاقع عهٗ شثكحا 4-6 هٛاخ، انًدهح االنًاَٛحيدهح عهى انطفٛ

 

 التسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم -7  

 انًٛكزٔطكٕب

 انكًثٕٛتز

 

 أ.د/ عسيسة الشافعي

 أ.د/ محمذ ناجي

 أ.د/ محمذ نىر 

  منسك الممرر
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 رئيس المسم      

  

  


