
 جا مـــــــعــــــــة بنــــــــغـــــــــا ز ي

 مكتب ضمان الجودة وتقييم اآلداء

 كلية .........................

 التوصيف المقرري
 

 5 من 1 صفحة
 QAPA.COUR.SP.A.2b

 :معلومات عامة  -1

  اسم البرنامج التعليمي

  الشعبة التي تقدم البرنامج/القسم 

االقسام العلمية ذات العالقة 

 بالبرنامج

 

  للمقرر  الدراسيةالساعات 

اللغة المستخدمة في العملية 

 التعليمية

 

  الفصل الدراسي/   الدراسيةالسنة 

  منسق المقرر

  تاريخ وجهة اعتماد المقرر

 

 :عدد الساعات االسبوعية  .1.1
 المحاضرات             المعامل                 التدريب                المجموع   

 :اهداف المقرر  -2

1 . 

2 . 

3 . 

4.  

 

 :مخرجات التعلم المستهدفة  -3

 :المعرفة والفهم  . أ

 

  1.أ

  2.أ

  3.أ

  4.أ

  5.أ

 

 :المهارات الذهنية  . ب

  1.ب

  2.ب

  3.ب

  4.ب

  5.ب

 

 :المهارات العلمية والمهنية .   ج           



 جا مـــــــعــــــــة بنــــــــغـــــــــا ز ي

 مكتب ضمان الجودة وتقييم اآلداء

 كلية .........................

 التوصيف المقرري
 

 5 من 2 صفحة
 QAPA.COUR.SP.A.2b

  1.ج

  2.ج

  3.ج

  4.ج

  5.ج

 

 :المهارات العامة والمنقولة .   د          

  1.د

  2.د

  3.د

  4.د

  5.د

 

 :المقرر  ىمحتو -4

 تمارين معمل محاضرات عدد الساعات العلمي الموضوع
     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 :طرق التعليم والتعلم  -5

1.  

2.      

3.    

4.      

5.      

 

 

 :طرق التقييم  -6

 مالحظات النسبة المئوية طرق التقييم م.ر
   االمتحان النصفي 1

   االمتحان النهائي 2



 جا مـــــــعــــــــة بنــــــــغـــــــــا ز ي

 مكتب ضمان الجودة وتقييم اآلداء

 كلية .........................

 التوصيف المقرري
 

 5 من 3 صفحة
 QAPA.COUR.SP.A.2b

 مالحظات النسبة المئوية طرق التقييم م.ر

   االمتحان العملي 3

   االمتحان الشفهي 4

   النشاط 5

  %100 المجموع 
 

 :جدول التقييم  -7

 اسلوب التقييم رقم التقييم
  التقييم االول
  التقييم الثاني
  التقييم الثالث
  التقييم الرابع

  التقييم الخامس
  التقييم السادس

 

 : راجع الدوريات مال -8

 تواجدها مكان المؤلف النسخة الناشر عنوان المراجع
     مذكرات المقرر

     الكتب الدراسية المقررة
     كتب مساعدة
     مجالت علمية
     مجالت دورية
     مواقع انترنت 

 

 :االمكانيات المطلوبة لتنفيذ المقرر  -9

 مالحظـــــــــــــــــــــــــــــــــات االمكانيات المطلوب توافرها م.ر

1   

2   

3   

4   

5   
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 مكتب ضمان الجودة وتقييم اآلداء

 كلية .........................

 التوصيف المقرري
 

 5 من 4 صفحة
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 رئيس القسم                                                                                           منسق البرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارات المعرفة والفهم . أاالسبوع 
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 مكتب ضمان الجودة وتقييم اآلداء

 كلية .........................

 التوصيف المقرري
 

 5 من 5 صفحة
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 الدراسي
 المهارات العامة والمنقولة. د المهارات العلمية والمهنية. ج المهارات الذهنية . ب

 5.د 4.د 3.د 2.د 1.د 5.ج 4.ج 3.ج 2.ج 1.ج 5.ب 4.ب 3.ب 2.ب 1.ب 5.أ 4.أ 3.أ 2.أ 1.أ

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     
 االمتحان النصفي االول

6                     

7                     

8                     
 االمتحان النصفي الثاني

9                     

10                     

11                     
 االمتحان العملي

12                     

13                     

14                     
 النهائي االمتحان

15                     

16                     

17                     


