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 نمىذج

 تىصيف الممرر

 

 الكلية انتزثيخ
 المسم انًُبهذ وطزق انتذريض

          

 تىصيف الممرر  

 انجزَبيذ / انجزايذ  انتبثع نه انًقزر يزحهخ انجكبنىريىص

 انعُبصز انزئيظيخ وانفزعيخ نهجزَبيذ انفزقخ انخبنخخ كيًيبء 

 انقظى انتبثع نه انًقزر  انكيًيبء ثكهيخ انعهىو

 انقظى انًُىط ثه تذريض انًقزر انكيًيبء ثكهيخ انعهىو 

 / انًظتىي انذراطيانعبو  9002/9000

 تبريخ انًىافقخ عهً تىصيف انًقزر      

 

 ساسية أوال : المعلىمات األ     

ch312 انعُىاٌ كيًيبء ثيئيخ  كىد انًقزر 

 انًحبضزح 9 تًبريٍ   - دروص عًهيخ 9 انًزًىع 4 )طبعخ / أطجىع(

 

 ثانيا : معلىمات مهنية     

 األهداف العامة للممرر  -1     

 دراطخ انتهىث انجيئً 

 دراطخ تهىث انهىاء 

 انتعزف عهً تهىث انًبء 

 يعبنزخ تهىث انًبءانتعزف عهً طزق 

 اطتكشبف انًهىحبد فً انهىاء وطزق انزصذ انجيئً 

 

 (  ILOsمخرجات التعلم المستهدفة )  -2   

               انًعزفخ وانفهى -ا      

 انتخهىث انجيئًيعزفخ يفهىو 

 يعزفخ أطجبة تهىث انهىاء

  0 -ا 

 يعزفخ أطجبة تهىث انًبء

 تحذيذ طزق يعبنزخ تهىث انًبء

 9 -ا 

 اطتكشبف انًهىحبد فً انهىاء 

 تحذيذ طزق انزصذ انجيئً

 3 -ا 

 انًهبراد انذهُيخ –ة            

 0 –ة  يهبراد حم انًشكالد 

 9 –ة  يهبراد انتفكيز االثذاعً

 3 -ة       

 انًهبراد انعًهيخ وانًهُيخ –د      

 0 –د  ارزاء انُزبرة انعًهيخ 

 9 –د  اطتخذاو األدواد واألرهشح انعًهيخ

 3 -د  انتعبيم يع انًىاد انكيًيبئيخ

 يهبراد عبيخ ونهب قبثهيخ انُقم –د        

 0 -د  انتعبوٌ ويب يتجعه يٍ يهبراد ارتًبعيخ 

 9 –د       

 3 -د       

   

 المحتىيات - 3    

 انًىضىع عذد انظبعبد انًحبضزح عًهيتًبريٍ / 

 يقذيخ عٍ انتهىث انجيئً  4 9 4

 تهىث انهىاء  6 3 6

 تهىث انًبء 6 3 6

 طزق يعبنزخ تهىث انًبء  6 3 6

 اطتكشبف انًهىحبد فً انهىاء وطزق انزصذ انجيئً 6 3 6
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 أساليب وطرق التعليم والتعلم -4   

 0-4 حانًحبضز

 9-4 انظكبشٍ انعًهيخ

 3-4 انعزوض انضىئيخ

 4-4 يُبقشخ وانحىار

   

 أساليب تمييم الطالب -5   

 0-5 اختجبراد تحزيزيخ  نتقييى      

 9-5 اختجبراد عًهيخ  نتقييى      

 3-5 يبف االَزبس نتقييى      

 4-5       نتقييى      

 5-5       نتقييى      

 جدول التمييم      

 انتقييى األول       األطجىع      

 انخبَيانتقييى        األطجىع      

 انتقييى انخبنج       األطجىع      

 انتقييى انزاثع       األطجىع      

 انتقييى انخبيض       األطجىع      

 

 مييمنسب الت       

 انذراطيايتحبٌ َصف انفصم       

 انذراطيايتحبٌ َهبيخ انفصم  00%

 االيتحبَبد انشفهيخ      

 االيتحبَبد انعًهيخ 93%

 انذراطيانفصم  فيإعًبل انظُخ  0%

 انتقييىأَىاع أخزي يٍ       

 اإلجمالي 100%

 

 طرق أخري فعاله للتمييم       

      

 

 لائمة المراجع – 6  

 يذكزاد   6-0      

 انكتت انذراطيخ  6-9      

 كتت يىصً ثهب  6-3      

 شجكخ انًعهىيبد ، ...نذوريبد ، يىاقع عهً ا 6-4      

 

 التسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم -7  

      

 

  منسك الممرر      
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 رئيس المسم      

  

  


