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 نمىذج

 تىصيف الممرر

 

 الكلية  
 المسم انًُبهح وطزق انتذريس 

          

 تىصيف الممرر  

 انجزَبيح / انجزايح  انتبثغ نه انًقزر يزحهخ انجكبنىريىس 

 وانفزػيخ نهجزَبيحانؼُبصز انزئيسيخ  خيىنىخيب فزػً-ثيىنىخً  -انفزقخ انثبَيخ 

 انقسى انتبثغ نه انًقزر  قسى انُجبد ثكهيخ انؼهىو

 انقسى انًُىط ثه تذريس انًقزر قسى انُجبد ثكهيخ انؼهىو

 / انًستىي انذراسيانؼبو  9000/ 9002

 تبريخ انًىافقخ ػهً تىصيف انًقزر      

 

 أوال : المعلىمات األساسية      

214B انؼُىاٌ انطحبنت  كىد انًقزر 

 انًحبضزح 9 تًبريٍ   - دروس ػًهيخ 9 انًدًىع 4 )سبػخ / أسجىع(

 

 ثانيا : معلىمات مهنية     

 امة للممرر األهداف الع -1     

 انتؼزف ػهً أشكبل انطحبنت انظبهزيخ 

 ؼزفخ انتزكيت انخهىي وانثبنىثً ي

 دراسخ طزق انتكبثز ودوراد انحيبح 

 دراسخ دور انطحبنت فً انُظى انجيئيخ انًختهفخ 

 دراسخ انؼىايم انجيئيخ انتً تتحكى فً اَتشبر وًَى انطحبنت 

 

 (  ILOsدفة ) مخرجات التعلم المسته -2   

               انًؼزفخ وانفهى -ا      

 يؼزفخ أشكبل انطحبنت انظبهزيخ 

 يؼزفخ انتزكيت انخهىي وانثبنىثً 

  0 -ا 

 انتؼزف ػهً طزق تكبثز انطحبنت 

 تتجغ دوراد حيبح انطحبنت

 9 -ا 

 يخ انًختهفخ يؼزفخ دور انطحبنت فً انُظى انجيئ

 يؼزفخ انؼىايم انجيئيخ انتً تتحكى فً اَتشبر وًَى انطحبنت 

 3 -ا 

 انًهبراد انذهُيخ –ة            

 0 –ة  حم انًشكالد 

 9 –ة  يهبراد انتصُيف 

 3 -ة  يهبرح انًالحظخ

 انًهبراد انؼًهيخ وانًهُيخ –ج      

 0 –ج  يهزاح استخذاو انًيكزوسكىة

 9 –ج  فحص انؼيُبد 

 3 -ج       

 يهبراد ػبيخ ونهب قبثهيخ انُقم –د        

 0 -د  انتؼبوٌ ويب يتجؼه يٍ يهبراد خًبػيخ 

 9 –د       

 3 -د       

   

 المحتىيات - 3    

 انًىضىع ػذد انسبػبد انًحبضزح ػًهيتًبريٍ / 

 أشكبل انطحبنت انظبهزيخ  4 9 4

 انتزكيت انخهىي  4 9 4

 دوراد انحيبح طزق تكبثز انطحبنت و 4 9 4

 انىضغ انتقسيًً 9 0 4

 صفبد كم يدًىػخ  4 9 9
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 دراسخ أيثهخ ودوراد انحيبح فً كم يًدًىػخ 4 9 4

 دور انطحبنت فً انُظى انجيئيخ انًختهفخ  4 9 4

 انؼىايم انجيئيخ انتً تحكى اَتشبر وًَى انطحبنت 9 9 9

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 أساليب وطرق التعليم والتعلم -4   

 0-4 انًحبضزاد 

 9-4 استخذاو انًيكزوسكىثبد 

 3-4 فحص انؼيُبد 

 4-4 نؼزوض انضىئيخ ا

   

 أساليب تمييم الطالب -5   

 0-5 يهف االَدبس  نتقييى      

 9-5 اختجبراد ػًهيخ  نتقييى      

 3-5 اختجبراد تحزيزيخ  نتقييى      

 4-5       تقييىن      

 5-5       نتقييى      

 جدول التمييم      

 انتقييى األول       األسجىع      

 انثبَيانتقييى        األسجىع      

 انتقييى انثبنث       األسجىع      

 انتقييى انزاثغ       األسجىع      

 انتقييى انخبيس       األسجىع      

 

 نسب التمييم       

 انذراسيايتحبٌ َصف انفصم       

 انذراسيَهبيخ انفصم ايتحبٌ  00%

 االيتحبَبد انشفهيخ      

 االيتحبَبد انؼًهيخ 93%

 انذراسيانفصم  فيإػًبل انسُخ  0%

 أَىاع أخزي يٍ انتقييى      

 اإلجمالي 100%

 

 طرق أخري فعاله للتمييم       

      

 

 لائمة المراجع – 6  

 يذكزاد   6-0      

 انكتت انذراسيخ  6-9      

 كتت يىصً ثهب  6-3      

 نذوريبد ، يىاقغ ػهً شجكخ انًؼهىيبد ، ...ا 6-4      

 

 التسهيالت الالزمة للتعليم والتعلم -7  

      

 

  منسك الممرر      

       



 3صفحة رلم                                                                                         نمىذج تىصيف الممرر                                               

 رئيس المسم      

  

  


