اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻥﻤﻮذج 2 :

ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
 .1ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻻﺴﻡ:
ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ:
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل:
ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ :
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ )ﺴﻴﺭﺓ( ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ:

 .2ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ
ﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ
ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ

ﻋﺮﺑﻰ – اﻥﺠﻠﻴﺰى  -أﺧﺮى

ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ
ﻭﻗﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ

هﺬا اﻟﻤﻘﺮر ﻳﻬﺪف إﻟﻰ
ویﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺮرات
وﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
 ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮل اﻟﻌﺎم
 اﻟﺘﻴﺮم اﻟﺜﺎﻥﻲ

 اﻟﺘﻴﺮم اﻷول

ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ
ﻴﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ
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 .3ﻨﻤﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ
اﺧﺘﺮ ﻧﻤﻂ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﻘﺮر

 ﻣﺨﺘﻠﻂ )ﺝﻠﺴﺎت ﺻﻔﻴﺔ  +ﻋﺒﺮ اﻟﻮیﺐ(

 ﻋﺒﺮ اﻟﻮیﺐ

 .4ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺭﺭ
اﻷهﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ

یﻬﺪف هﺬا اﻟﻤﻘﺮر إﻟﻰ:
.1
.2
.3
.4
.5
 .5ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت

 اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )إﺝﺒﺎریﺔ(
یﺘﻄﻠﺐ دراﺱﺔ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ آﺸﺮط اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻘﺮر:

 اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮازیﺔ )اﺧﺘﻴﺎریﺔ(

 .6ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺭﺭ
 آﺘﺐ دراﺱﻴﺔ
 ﺱﻲ دي
 أﺧﺮى
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 .7ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻰ

 .8ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ
اﻟﺤﻀﻮر
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ:
اﻟﺴﺮﻗﺔ
اﻟﻐﺶ
اﻟﺘﺰوﻳﺮ
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
أﻋﻤﺎل اﻟﻄﻼب
اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
 .9ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ
اﻟﻤﻮدﻳﻮل )اﻟﻮﺣﺪة( اﻷول:
اﻟﺪرس )اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة( اﻷول
اﻷهﺪاف

ﺑﻌﺪ اﻻﻥﺘﻬﺎء ﻣﻦ دراﺱﺔ هﺬا اﻟﺪرس ،یﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن یﻜﻮن ﻗﺎدرا
ﻋﻠﻰ:
.1
.2
.3
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اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت

.1
.2
.3

اﻷﻥﺸﻄﺔ

اﻟﻮاﺝﺒﺎت

اﻟﺪرس )اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة( اﻟﺜﺎﻧﻰ

 .10ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ
اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ %

اﻟﻨﻮع
اﻣﺘﺤﺎﻥﺎت أﺱﺒﻮﻋﻴﺔ
اﻣﺘﺤﺎﻥﺎت ﻥﺼﻒ ﻓﺼﻠﻴﺔ
اﻣﺘﺤﺎﻥﺎت ﻓﺼﻠﻴﺔ )ﻥﻬﺎیﺔ اﻟﺘﻴﺮم(
اﻟﻤﻬﺎم واﻟﻮاﺝﺒﺎت )اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎت(
ﺵﻔﻮي
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

%100

 .11ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ
ﻣﻦ %......
ﻣﻦ %......
ﻣﻦ %......
ﻣﻦ %......
ﻣﻦ %......

اﻣﺘﻴﺎز
ﺝﻴﺪ ﺝﺪًا
ﺝﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮل
راﺱﺐ

4

إﻟﻰ %.......
إﻟﻰ %.......
إﻟﻰ %.......
إﻟﻰ %.......
إﻟﻰ %.......
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األسابيع

الوحدات /
الموضوعات

الوقث المطلوب
للحنفيذ

األنشطة

األسبوع األول
األسبوع الثاني
األسبوع الثالث
ألسبوع الرابع
األسبوع الخامس
األسبوع السادس
األسبوع الثامن
األسبوع التاسع
األسبوع العاشر
األسبوع الحادي عشر
األسبوع الثاني عشر
األسبوع الثالث عشر

1

طريقة الحنفيذ

إسحراجيجية الحنفيذ
) ( Online/Offline

الجدول الزمني لتدريس المقرر
األسابيع

الوحدات
()Units

(ومورج)

رقم الوحذة
(ػىوان الوحذة)

الدروس
()Lessons
 ػىوان الذرس االول------------------ -

األسبوع األول
األسبوع الثاوي
األسبوع الثالث
األسبوع الرابغ
األسبوع الخامس
األسبوع السادس
األسبوع السابغ
األسبوع الثامه
األسبوع التاسغ
األسبوع الؼاشر
األسبوع الحادي ػشر
األسبوع الثاوي ػشر
األسبوع الثالث ػشر

6

الوقث المطلوب للتدريس

األنشطة
)(Activities

نظري

عملي

الىشاط المطلوب

ػذد الساػاث الىظريه

ػذد الساػاث الؼمليت

