نموذج رقم ()21
توصيف مقرر دراسى
جامعة  /القاهرة
كلية  /اآلداب
قسم ......... :

 -2بيانات المقرر
الرمز الكودى :

الفرقة:

اسم المقرر:

التخصص :
عدد الوحدات الدراسية (أسبوعيًا)  :نظرى:

جن د ي و ددر رً عدد ً:يد عط عألدداف

 -1هدددف المقددرر  - :عند كمد ا طال اددر ا طلددر طامجد
طا مر األمج فا ص غر طامخ ت طاتا فت ض تحج جه )

مثال :أن يتعرف على بعض قواعد اللغة  ،..أن يحلل النص ...
 -3المستهدف من تدريس المقرر :
قادرا على( :تحقيق )ILOs
عند إكمال الطالب لدراسة المقرر بنجاح يجب أن يكون ً
أ -المعلومات والمفاهيم :

 رً عتلر... -رً ووت

...

 رً وتذع .... رً صف.... -رً ش ي.....

ب – المهارات الذهنية :

تدريب:

 رً لتنتج... -رً ف ق...
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جد عددً ط د ط

 رً صنف... رً وج ً.... رً وألخص... -رً ونج ....

جـ  -المهارات المهنية
الخاصة بالمقرر :

 رً لجق... رً و:ظف...ض...

 -رً

 رً حألل... -رً ج س....

د -المهارات العامة :

 رً وت:طصل... رً مل فا ف يق... -رً لتخ م ...

 -4محتوى المقرر :

األسبوع

عدد الساعات

الموضوع (المحتوى)
نظرى

األول
الثانى
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر
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تدريب

إجمالى

الحادى عشر
الثانى عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

 -5أساليب التعليم :

(يراعى الربط بين األسلوب المستخدم ونتائج التعلم المرجو تحقيقها):
 محاضرات جلسات مناقشة جمع معلومات من مصادر فروض بحثية زيارات ميدانية دراسات حالة -نشاط عملى ...

 -6اساليب التعليم والتعلم
للطالب ذوى القدرات
المحدودة :

يخص ذوى االحتياجات الخاصة

 -7تقويم الطالب :
أ -االساليب المستخدمة :

تكتب المخرجات المراد قياسها ،مثال :أ ،3ب ... 6فى كل أسلوب من
األساليب
 أعمال السنة... : الشفوى... : -التحريري... :

ب -التوقيت :

األسبوع  :33الشفوى
األسبوع :31التحريرى

جـ -توزيع الدرجات :
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 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع :
أ -مذكرات

فى حالة وجود مذكرات يجب أن تعتمد من مجلس القسم

ب -كتب ملزمة
جـ -كتب مفتوحة

أستاذ المادة
رئيس مجلس القسم العلمى :

4

