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 نمىذج

 تىصيف الممرر

 

 الكلية انتشتُح
 المسم انًُاهح وطشق انتذسَظ

          

 تىصيف الممرر  

 انثشَايح / انثشايح  انتاتع نه انًمشس يشحهح انثكانىسَىط

 ثشَايحانعُاصش انشئُغُح وانفشعُح نه شعثح انكًُُاء -انفشلح انشاتعح 

 انمغى انتاتع نه انًمشس  انعهىوى انكًُُاء تكهُح لغ

 انمغى انًُىط ته تذسَظ انًمشس لغى انكًُُاء

 / انًغتىي انذساعٍانعاو  و9002/9000

 تاسَخ انًىافمح عهً تىصُف انًمشس      

 

 األساسية أوال : المعلىمات      

Ch423 كًُُاء غُش عضىَح  كىد انًمشسIII ٌانعُىا 

 انًحاضشج 9 تًاسٍَ         دسوط عًهُح 9 انًدًىع 4 )عاعح / أعثىع(

 

 ثانيا : معلىمات مهنية     

 للممرر  األهداف العامة -1     

 كًُُاء انتحهُم اِنً تانطشق انطُفُه انًختهفهدساعح 

 انتحهُم انحشاسي انىصًَ وانتفاضهً.دساعح كم يٍ وكزنك  

 

 (  ILOsمخرجات التعلم المستهدفة )  -2   

               انًعشفح وانفهى -ا      

  0 -ا  أٌ َعشف انطانة يفهىو انتحهُم األنٍ

 9 -ا  أٌ َتعشف انطانة طشق انتحهُم االنٍ

 3 -ا  اٌ َعشف انطانة انتحهُم انحشاسٌ انىصٍَ وانتفاضهٍ

 انًهاساخ انزهُُح –ب            

 0 –ب  اٌ َكتغة انطانة يهاساخ حم انًشكالخ

 9 –ب  اتخار انمشاساٌ َكتغة انطانُة يهشاخ 

 3 -ب       

 انًهاساخ انعًهُح وانًهُُح –ج      

 0 –ج  دشٌ انطانة االختثاساخ انعًهُح انخاصح تانتحهُم االنٍاٌ َ

 9 –ج  اٌ َكتغة انطانة انًهاساخ انعًهُح

 3 -ج       

 اخ عايح ونها لاتهُح انُمميهاس –د        

 0 -د  انًهاساخ انعًهُح

 9 –د       

 3 -د       

   

 المحتىيات - 3    

 انًىضىع عذد انغاعاخ انًحاضشج عًهٍتًاسٍَ / 

 تحهُم االنٍيفهىو ان 4 9      

 اَىاع انتحهُم االنٍ 4 9      

 طشق انتحهُم االنٍ 4 9      

 سٌُم انحشاانتحه 4 9      

 انتحهُم انىصٍَ 4 9      

 انفشق تٍُ انتحهُم انحشاسٌ وانتحهُم انىصٍَ 4 9      

 ُم االنٍايثهح عهٍ انتحه 4 9      
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 أساليب وطرق التعليم والتعلم -4   

 0-4 يحاضشاخ

 9-4 عًهُحعكاشٍ 

 3-4 انًُالشح وانحىاس

      4-4 

   

 أساليب تمييم الطالب -5   

 0-5 اختثاساخ دوسَح نتمُُى انفهى وانتطثُك

 9-5 اخشاء انتداسب انعًهُح نتمُُى انًهاساخ انعًهُح

 3-5  شفهُح اختثاساخ نتمُُى انتحصُم انذساعٍ

 4-5       نتمُُى      

 5-5       نتمُُى      

 جدول التمييم      

 انتمُُى األول 0 األعثىع انثاٍَ

 انثاٍَانتمُُى  9 األعثىع انغادط

 انتمُُى انثانث 3 األعثىع انعاشش

 انتمُُى انشاتع       األعثىع      

 انتمُُى انخايظ       األعثىع      

 

 التمييمنسب        

 انذساعٍايتحاٌ َصف انفصم  00%

 انذساعٍايتحاٌ َهاَح انفصم       

 االيتحاَاخ انشفهُح      

 االيتحاَاخ انعًهُح 90%

 انذساعٍانفصم  فٍإعًال انغُح  00%

 يٍ انتمُُى أَىاع أخشي      

 اإلجمالي 100%

 

 طرق أخري فعاله للتمييم       

      

 

 لائمة المراجع – 6  

 يزكشاخ   0-6 يزكشج انمغى  -كتة انًمشس

 انكتة انذساعُح  6-9      

 كتة يىصً تها  3-6 انًتىافشج تًكتثح انكهُح واندايعح نكًُُاءكتة ا

 نذوسَاخ ، يىالع عهً شثكح انًعهىياخ ، ...ا 4-6 دوسَح عهى انفُضَاء

 

 التسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم -7  

      

 

  منسك الممرر      

       

 رئيس المسم      

  

  


