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 ومىرج

 تىصيف الممرر

 

 الكلية انتزتُح
 المسم ػهى انحُىاٌ

          

 تىصيف الممرر  

 انثزَايح / انثزايح  انتاتغ نه انًقزر انثكانىرَىس

 انؼُاصز انزئُسُح وانفزػُح نهثزَايح انفزقح انثاَُح

 انقسى انتاتغ نه انًقزر  تكهُح انؼهىو ٌػهى انحُىا

 انقسى انًُىط ته تذرَس انًقزر ػهى انحُىاٌ

 / انًستىي انذراسٍانؼاو  9002/9000

 تارَخ انًىافقح ػهً تىصُف انًقزر      

 

 أوال : المعلىمات األساسية      

 انؼُىاٌ تقُُح واَسدح انًقزركىد       

 انًحاضزج 9 تًارٍَ         دروس ػًهُح 9 انًدًىع 4 )ساػح / أسثىع(

 

 ثاويا : معلىمات مهىية     

 األهذاف العامة للممرر  -1     

 ح يثم صثغاخ انهًُاتىكسُهٍُ وانصثغالخ انثالثُحدراسح انتقُُاخ انؼاي

 وانسًُكح خ انذو انزقُقحثادراسح سح

 دراسح أَىاع االَسدح انًختهفح

 

 

 (  ILOsمخرجات التعلم المستهذفة )  -2   

               انًؼزفح وانفهى -ا      

  0 -ا  يؼزفح انطزق انًختهفح نصثاغح َىاج وسُتىتالسو انخالَا

 9 -ا  صثاغح االَسدح انضايح وخهُا انذو

 3 -ا  ء االَسدح انًختهفح وانًزاحم اندُُُُح االونٍكُفُح اَشا

 انًهاراخ انذهُُح –ب            

 0 –ب  ُحاكتساب يهارج انصثغاخ انًختهفح فٍ انًؼًم يثم انهًُاتىكسُهٍُ وانصثغاخ انثالث

 9 –ب       كُفُح اَشاء االَسدح انًختهفح وانًزاحم اندُُُُح االونٍ وكذنك انصفاخ انؼايح نالَسدح

 3 -ب       

 انًهاراخ انؼًهُح وانًهُُح –ج      

 0 –ج  اكتساب يهارج ودقح انطزق انًختهفح

 9 –ج  حتُاطاخ انىاخة يزاػاتهايؼزفح اال

 3 -ج       

 يهاراخ ػايح ونها قاتهُح انُقم –د        

 0 -د       

 9 –د       

 3 -د       

   

 المحتىيات - 3    

 انًىضىع ػذد انساػاخ انًحاضزج ػًهٍتًارٍَ / 

 اَىاع انسحثاخ وانسحقاخ 9 0 9

 اػذاد قطاػاخ شًؼُح 9 0 9

 خطىاخ انهًُاتىكسُهٍُ 9 0 9

 تؼض انصثغاخ انهُستىكًُُائُح 9 0 9

 االَسدح انطالئُح 9 0 9

 االَسدح انضايح 9 0 9

 االَسدح انهُكهُح 9 0 9

9 0 9       
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 أساليب وطرق التعليم والتعلم -4   

 0-4 استخذاو انًُكزوسكىب

 9-4 يحاضزاخ وسكاشٍ

 3-4 ايتحاَاخ دورَح وشفىَح

 4-4 يُاقشح

   

 أساليب تمييم الطالب -5   

 0-5 0 نتقُُى استُؼاب انسحثاخ وانس

 9-5 9 نتقُُى اػذاد انقطاػاخ انشًغ

 3-5 3 نتقُُى استُؼاب االَسدح

 4-5 َظزٌو ػًهٍ نتقُُى انًحصهح انُهائُح

 5-5       نتقُُى      

 جذول التمييم      

 انتقُُى األول 0 األسثىع 9

 انثاٍَانتقُُى  9 األسثىع 4

 انتقُُى انثانث 3 األسثىع 6

 انتقُُى انزاتغ 4 األسثىع 00

 انتقُُى انخايس       األسثىع      

 

 وسب التمييم       

 انذراسٍايتحاٌ َصف انفصم  90%

 انذراسٍايتحاٌ َهاَح انفصم  40%

 االيتحاَاخ انشفهُح 00%

 االيتحاَاخ انؼًهُح 30%

 انذراسٍانفصم  فٍإػًال انسُح       

 أَىاع أخزي يٍ انتقُُى      

 اإلجمالي 100%

 

 طرق أخري فعاله للتمييم       

      

 

 لائمة المراجع – 6  

 يذكزاخ   0-6 تُىنىخُح انحُىاٌ انؼايح -يذكزاخ انقسى 

 انكتة انذراسُح  6-9      

 كتة يىصً تها  6-3      

 نذورَاخ ، يىاقغ ػهً شثكح انًؼهىياخ ، ...ا 4-6 نحُىاٌيدهح ػهى ا

 

 التسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم -7  

      

 

  مىسك الممرر د/جيهان الشيه

       

 رئيس المسم      

  

  


