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 جامعة االندلس
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  Republic of Yemen 
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Quality Assurance Unit 

 

استخدام الحاسوب في  :مقرر  توصيف الآداب والعلوم الإنسانيةكلية:  

 Computer andاإلنتاج البرامجي
software production 

 الإعلام قسم: 

 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

1.  
 Computerاستخدام الحاسوب فيي اإلنتياج البرامجيي :اسم المقرر

and software production 

 464 رمز المقرر ورقمه:  .1

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي نظري محاضرة

3 1 2  42 

 ساعة

 األولالفصل الدراسي  -المستوى الرابع  والفصل الدراسي:المستوى   .4

 إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية. - الحاسوب - :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 .إخراج إذاعي وتلفزيوني - :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 البكالوريوس. :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي. نظام الدراسة:  .9

 منتظم. أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 بالمقر الرئيسي لجامعة األندلس. قاعات المحاضرات :مكان تدريس المقرر  .11

11.  
 .أ.م.د. علي أحمد اليزيدي الحاوري اسم معد مواصفات المقرر:

 م8102 تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية في إنتاج البرامج اإلذاعيية والتلفزيونييةب بميا ييوفر توظيف الطالب على المقرر يساعد 

. كميا يهيدف المقيرر ويثيري المضيمون اإلعيمييالجهد والمال والزمنب وبميا يعيزز جيودة المنيتج السيمعي والبصيريب 
هيدف كميا ي واإلخيراج اإلذاعيي والتلفزييوني. صصيية فيي مجيال التصياميم اإلبداعييةالمهيارات التخ عليىالطاليب تدريب 

بالمهييارات العمليية والمعلومييات التقنيية اليزميية لممارسيية العميل فييي مجيال تقنييية اإلنتيياج  طالييبالبرنيامج إلييي تزوييد ال
 .اعةاإلذبعيمي اإل

 أهداف المقرر:
 واستخداماتها في اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني. إلمام الطالب بتطبيقات الحاسوب -
 تمكين الطالب من المهارات التقنية الرقمية. -
 تزويد الطالب باإلمكانيات التقنية التي تساعده على توفير الجهد والوقت والمال. -
 مساعدة الطالب على اإلبداع واالبتكار. -
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 المضمون اإلعيمي من خيل توظيف التكنولوجيا.تمكين الطالب من رفع كفاءة األداء في شكل ومحتوى  -

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 :نعلى أ ن يكون قادرا  يتوقع من الطالب عند استكمال المقرر بنجاح أ

 :المعرفة والفهم
a 1-  اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني.يظهر معرفة بجوانب استخدام الحاسوب في 
a 2- بواسطة الحاسوب. والتصاميم يفهم تكوين الصور والرسومات 
a 3-  الحاسوبية األكثر كفاءة في إنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.والبرمجيات يختار التطبيقات 
a 4- .يبني خطة اإلنتاج للبرامج اإلذاعية والتلفزيونية وفقا  لإلمكانيات التي توفرها تطبيقات وبرامج الحاسوب 

 

 :المهارات الذهنية
b 1-   الحاسوب. تلفزيوني بالحاسوبيربط اإلنتاج اإلذاعي 
b 2- .يختار التطبيقات الحاسوبية األكثر كفاءة في عملية اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني 
b 3- .يربط بين المفاهيم النظرية وتطبيقاتها العملية من خيل استخدام الحاسوب 
b 4- ين وتوليف الصوت والصورة في اإلذاعة والتلفزيون.يفسر اإلمكانيات اليمحدودة للحاسوب في مجال تكو 
 

 :المهنيةوالمهارات العملية 
c 1- .يبتكر أفكار جديدة قابلة للتطبيق بواسطة الحاسوب في مجال اإلذاعة والتلفزيون 
c 2- المضمون اإلعيمي. ةيطبق برمجيات الحاسوب لخدم 
c 3-  والتلفزيوني.يجيد استخدام الحاسوب في مجال اإلنتاج اإلذاعي 
c 4- .يمارس استخدام الحاسوب في جميع مراحل العمل اإلعيمي بكفاءة عالية 

 :المهارات العامة
d 1- .يتقن استعمال تكنولوجيا الحاسوب في مجال للصوت والصورة إلثراء المضمون االتصالي 

2d - .يتابع كل جديد في مجال تكنولوجيا الحاسوب المتعلقة باإلنتاج اإلعيمي 
3d - .يتعامل مع المصممين والمبرمجين التقنيين 
4d - .يصمم أفكار قابلة للتطبيق على برامج الحاسوب 

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

 :التدريس والتقويم ستراتيجيةتعلم المقرر )المعارف والفهم( بإ مواءمة مخرجاتأوال: 
 ستراتيجية التقويمإ ستراتيجية التدريسإ  المعرفة والفهممخرجات المقرر / 

بعد استيفاء الطالب لمتطلبات المساق 

 سيكون قادرا على :

 طبيقاتالمدعمة بالتالمحاضرة  -
 - المشاهدة والمناقشة -العملية

حل المشكيت  -العصف الذهني 
 التقنية.

 والجماعية. طبيقات الفرديةالت -االمتحان  -

a 1- معرفة بجوانب استخدام  يظهر
الحاسوب في اإلنتاج اإلذاعي 

 والتلفزيوني.

a 2-  يفهم تكوين الصور والرسومات
 والتصاميم بواسطة الحاسوب.

 a 3-  يختار التطبيقات والبرمجيات
الحاسوبية األكثر كفاءة في إنتاج 
 البرامج اإلذاعية والتلفزيونية.

a 4-  يبني خطة اإلنتاج للبرامج
اإلذاعية والتلفزيونية وفقا  لإلمكانيات 

التي توفرها تطبيقات وبرامج 
 الحاسوب.
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 التدريس والتقويم:                                                      ستراتيجيةالمقرر )المهارات الذهنية( بإمواءمة مخرجات تعلم  خامسا:
 ستراتيجية التقويمإ   ستراتيجية التدريسإ مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

بعد استيفاء الطالب لمتطلبات  -
 المساق سيكون قادرا على :

 طبيقاتالمدعمة بالتالمحاضرة  -
 - المشاهدة والمناقشة -العملية

حل المشكيت  -العصف الذهني 
 التقنية.

 والجماعية. طبيقات الفرديةالت -االمتحان  -

b 1-   اإلذاعي تلفزيوني يربط اإلنتاج
 بالحاسوب الحاسوب.

b 2-  يختار التطبيقات الحاسوبية
األكثر كفاءة في عملية اإلنتاج 

 اإلذاعي والتلفزيوني.

b 3-  يربط بين المفاهيم النظرية
وتطبيقاتها العملية من خيل استخدام 

 الحاسوب.

b 4-  يفسر اإلمكانيات اليمحدودة
وتوليف للحاسوب في مجال تكوين 

الصوت والصورة في اإلذاعة 
 والتلفزيون.

 :التدريس والتقويم ستراتيجيةبإ تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( مواءمة مخرجا :سادسا
المهارات المهنية  /مخرجات المقرر

  والعملية

 ستراتيجية التقويمإ ستراتيجية التدريسإ

بعد استيفاء الطالب لمتطلبات 
 سيكون قادرا على :المساق 

  

c 1-  يبتكر أفكار جديدة قابلة
للتطبيق بواسطة الحاسوب في مجال 

 اإلذاعة والتلفزيون.

 طبيقاتالمدعمة بالتالمحاضرة  -
 - المشاهدة والمناقشة -العملية

حل المشكيت  -العصف الذهني 
 التقنية.

 والجماعية. طبيقات الفرديةالت -االمتحان  -

c 2-  برمجيات الحاسوب يطبق
 لخدمة المضمون اإلعيمي.

c 3-  يجيد استخدام الحاسوب في
 مجال اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني.

c 4-  يمارس استخدام الحاسوب في
جميع مراحل العمل اإلعيمي بكفاءة 

 عالية.

 :والتقويمالتدريس  ةستراتيجيتعلم المقرر )المهارات العامة( بإمواءمة مخرجات : سابعا 
 ستراتيجية التقويمإ ستراتيجية التدريسإ عامةالمهارات المخرجات المقرر/ 

بعد استيفاء الطالب لمتطلبات 
 المساق سيكون قادرا على :

 طبيقاتالمدعمة بالتالمحاضرة  -
 - المشاهدة والمناقشة -العملية

حل المشكيت  -العصف الذهني 
 التقنية.

 والجماعية. الفرديةطبيقات الت -االمتحان  -

d 1-  يتقن استعمال تكنولوجيا
الحاسوب في مجال للصوت 
والصورة إلثراء المضمون 

 االتصالي.

2d -  يتابع كل جديد في مجال
تكنولوجيا الحاسوب المتعلقة 

 باإلنتاج اإلعيمي.

3d -  يتعامل مع المصممين
 والمبرمجين التقنيين.

 4d -  للتطبيق يصمم أفكار قابلة
 على برامج الحاسوب.
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ضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم مو: ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 أوال:الجانب النظري والعملي                                                       

قم
لر

ا
 

 المواضيع التفصيلية وحدات/ موضوعات المقرر

ع
بي

سا
أل
 ا
دد

ع
 

ت 
عا

سا
ال

ية
عل

لف
ا

ز  
و
رم

ت 
جا

خر
م

رر
مق

ال
م 

عل
ت

 

1 

استخدام تكنولوجيا الحاسوب في 
 اإلذاعة والتلفزيون

تطور استخدام تكنولوجيا الحاسوب في  -
لعمل على النظم  -والتلفزيون اإلذاعة 

التشغيلية المختلفة للحاسب اآللي من ويندوز 
في مجال استخدام الحاسب  - .وأبل ماكنتوش

واإلخراج اإلذاعي  التصاميم اإلبداعية
 . والتلفزيوني

1 3  

1 
برامج التطبيقات  ستخداما

 لياآل الحاسب األساسية في
  .التلفزيوني تصميم الجرافيكل

 3 1 تطبيقات عملية. -عرض مادة تلفزيونية  -

 

3 
برامج التطبيقات  ستخداما

في  لياآل الحاسب األساسية في
 .التلفزيونية ضاءةاإل

 3 1 تطبيقات عملية. -عرض مادة تلفزيونية  -

 

4 
برامج التطبيقات  ستخداما

في  لياآل الحاسب األساسية في
 .المونتاجالتصوير و

أساسيات المونتاج  - المؤثرات الفيلمية -
تطبيقات  -عرض مادة تلفزيونية  -الرقمي
 عملية.

1 3 

 

5 

خصائص اإلذاعة الرقمية وإذاعة اإلنترنت  - اإلذاعة الرقمية وإذاعة اإلنترنت 
التكنولوجيا المستخدمة في  -التفاعلية  -

 اإلذاعة الرقمية وإمكانياتها.
1 3 

 

  3 1 تقييم األعمال الفردية -امتحان نصفي  - امتحان نصفي 6

  3 1 تطبيقات عملية. -عرض مادة تلفزيونية  - استخدام البرامج الحركية 7

8 

تصميم رسومات ثنائية وثيثية 
األبعاد في المجال اإلعيني 

 والرسومات الحركية
 3 1 عرض وتطبيقات عملية. -

 

  3 1 تطبيقات عملية. -عرض  - النظريات الخاصة بعلم األلوان  9

  3 1 )الفوتو شوب( تطبيقات عملية 11

  3 1 )الثري دي ماكس(  تطبيقات عملية 11

  3 1 )أفتر أفكت(  تطبيقية تطبيقات 11

  3 1 )التطبيقات الجديدة( تطبيقية تطبيقات 13

  3 1 الجماعية.تقييم األعمال  - مراجعة عامة 14

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات
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 ستراتيجية التدريس:إ: تاسعا

 محاضرات.

 تطبيقات عملية.

 .واجبات فردية وجماعية

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

  A+B+C+D 1 - 5 مناقشةعرض وو محاضرات 1

  B+C+D 4 - 14 تكاليف فردية. 2

  A+B+C+D 4-14 جماعية. دريباتت 3

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة إلى 

يم ودرجة  التق

 النهائي

 المخرجات التي يحققها

1 
االلتزام بالحضور والمشاركة الفاعلة 

 في الحوار والنقاش .
 01 01% A+B+C+D 

2 
التطبيقات العملية والتكاليف تنفيذ 

العلمية األخرى المرتبطة بالمادة 
 الفردية والجماعية.

 81 01% B+C+D 

 A+D %81 01      نظري وعملي. اختبار نصفي 3

 A %01 01  اختبار نهائي  للمادة )نهاية الفصل( 4

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر االحادي عشر: 
 سيقرره أستاذ المقررب أو المراجع أدناه.الكتاب المنهجي الذي  -

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 (ب تكنولوجيا االتصال الحديثةب الشبكة العربية للتعليم المفتوحب األردن.8112رامي اليمي) -
التلفزيونية ب دراسة تطبيقية ياسر يوسف عوض الكريم ب رسالة دكتوراه ب دور تكنولوجيا االتصال في إنتاج البرامج -

م.)السودان: جامعة أم درمان 8110 –م 0222علي استخدام التقنية الرقمية في المونتاج التلفزيونيب في الفترة من 
 .م8112اإلسيمية ب قسم اإلذاعة والتلفزيونب 

 المراجع المساعدة

 مكتبة غريبب القاهرة.محمد السعيد خشبةب نظم المعلومات: المفاهيم والتكنولوجياب  -
 حسن مكاويب تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلوماتب الدار المصرية اللبنانيةب القاهرة. -
 الفن اإلذاعي وتحديات تكنولوجيا قرن جديدب العربي للنشرب القاهرة. -

  مواد إلكترونية

 وإنترنت:    )إن وجدت(

 جميع المواقع اإللكترونية العلمية ذات العيقة. -1
 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:
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 الحضور والغياب:  .1

الطيب ويحرم من دخول امتحان المادة  ئونلمحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشمن ا %82ذا تغيب الطالب إ

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .1

 كثر من مرة.أذا تكرر حضوره المتأخر إيمنع الطالب من دخول المحاضرة 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:  .3

 كما في اليئحة.

 :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.ستاذ أطالب التكاليف في المحدد من قبل يسلم ال

 الغش:  .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

 االنتحال:  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 سياسات أخرى:  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بببيييؤؤؤؤ
 نمو
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Template of Course Syllabus 

 نموذج خطة مقرر 
 استخدام الحاسوب في اإلنتاج البرامجي 

Computer and software production 

 
 اللغات والعلوم اإلنسانية :Faculty الكلية
 اإلعالم Department: القسم

 البكالوريوس : Programالبرنامج
 

I. معلومات عن مدرس المقرر  

 االسم د. علي أحمد الحاوري / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 771711113 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

  3    aalhawri@yahoo.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

1.  
استخدام الحاسوب في اإلنتاج  :اسم المقرر

 Computer and softwareالبرامجي
production 

 464 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

1  1  3 

 الفصل الدراسي األول -المستوى الرابع  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية. -الحاسوب  - :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

وحدة  -استديو تلفزيوني  -استديو إذاعي  - (:المقرر)إن وجدتالمتطلبات المصاحبة لدراسة   .6
 المونتاج.  

 البكالوريوس :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 قاعات المحاضرات بمقر جامعة األندلس مكان تدريس المقرر:   .9
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III. المقرر الدراسي:  وصف 

التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية في إنتاج البرامج اإلذاعيية والتلفزيونييةب بميا ييوفر توظيف يساعد المقرر الطالب على 
الجهد والمال والزمنب وبميا يعيزز جيودة المنيتج السيمعي والبصيريب ويثيري المضيمون اإلعيميي. كميا يهيدف المقيرر 

هيدف كميا ي واإلخيراج اإلذاعيي والتلفزييوني. اميم اإلبداعييةصصيية فيي مجيال التصيالمهيارات التخ عليىالطاليب تدريب 
بالمهييارات العمليية والمعلومييات التقنيية اليزميية لممارسيية العميل فييي مجيال تقنييية اإلنتيياج  طالييبالبرنيامج إلييي تزوييد ال

 .والتلفزيون على وجه الخصوص اعةاإلذبعيمي اإل
 أهداف المقرر:

 واستخداماتها في اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني.إلمام الطالب بتطبيقات الحاسوب  -
 تمكين الطالب من المهارات التقنية الرقمية. -
 تزويد الطالب باإلمكانيات التقنية التي تساعده على توفير الجهد والوقت والمال. -
 مساعدة الطالب على اإلبداع واالبتكار. -
 لمضمون اإلعيمي من خيل توظيف التكنولوجيا.تمكين الطالب من رفع كفاءة األداء في شكل ومحتوى ا -

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 

 يتوقع من الطالب عند استكمال المقرر بنجاح أن يكون قادرا  على أن:

 :المعرفة والفهم
a 1- .يظهر معرفة بجوانب استخدام الحاسوب في اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني 
a 2-  والرسومات والتصاميم بواسطة الحاسوب.يفهم تكوين الصور 
a 3- .يختار التطبيقات والبرمجيات الحاسوبية األكثر كفاءة في إنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية 
a 4- .يبني خطة اإلنتاج للبرامج اإلذاعية والتلفزيونية وفقا  لإلمكانيات التي توفرها تطبيقات وبرامج الحاسوب 

 

 :المهارات الذهنية
b 1-  .يربط اإلنتاج اإلذاعي تلفزيوني بالحاسوب الحاسوب 
b 2- .يختار التطبيقات الحاسوبية األكثر كفاءة في عملية اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني 
b 3- .يربط بين المفاهيم النظرية وتطبيقاتها العملية من خيل استخدام الحاسوب 
b 4- ل تكوين وتوليف الصوت والصورة في اإلذاعة والتلفزيون.يفسر اإلمكانيات اليمحدودة للحاسوب في مجا 
 

 :المهنيةوالمهارات العملية 
c 1- .يبتكر أفكار جديدة قابلة للتطبيق بواسطة الحاسوب في مجال اإلذاعة والتلفزيون 
c 2- .يطبق برمجيات الحاسوب لخدمة المضمون اإلعيمي 
c 3- اعي والتلفزيوني.يجيد استخدام الحاسوب في مجال اإلنتاج اإلذ 
c 4- .يمارس استخدام الحاسوب في جميع مراحل العمل اإلعيمي بكفاءة عالية 

 :المهارات العامة
d 1- .يتقن استعمال تكنولوجيا الحاسوب في مجال للصوت والصورة إلثراء المضمون االتصالي 

2d -  اإلعيمي.يتابع كل جديد في مجال تكنولوجيا الحاسوب المتعلقة باإلنتاج 
3d - .يتعامل مع المصممين والمبرمجين التقنيين 
4d - .يصمم أفكار قابلة للتطبيق على برامج الحاسوب 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 

استخدام تكنولوجيا الحاسوب 
 في اإلذاعة والتلفزيون

تطور استخدام تكنولوجيا  -
والتلفزيون الحاسوب في اإلذاعة 

لعمل على النظم التشغيلية  -
0 3 
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المختلفة للحاسب اآللي من 
 - .ويندوز وأبل ماكنتوش

في مجال استخدام الحاسب 
واإلخراج  التصاميم اإلبداعية
 . اإلذاعي والتلفزيوني

1 
برامج التطبيقات  ستخداما

 لياآل الحاسب األساسية في
  .التلفزيوني تصميم الجرافيكل

 -عرض مادة تلفزيونية  -
 تطبيقات عملية.

1 3 

3 
برامج التطبيقات  ستخداما

في  لياآل الحاسب األساسية في
 .التلفزيونية ضاءةاإل

 -عرض مادة تلفزيونية  -
 تطبيقات عملية.

1 3 

4 
برامج التطبيقات  ستخداما

في  لياآل الحاسب األساسية في
 .المونتاجالتصوير و

أساسيات  - المؤثرات الفيلمية -
عرض مادة  -المونتاج الرقمي

 تطبيقات عملية. -تلفزيونية 
1 3 

5 

اإلذاعة الرقمية وإذاعة  
 اإلنترنت

خصائص اإلذاعة الرقمية  -
 -التفاعلية  -وإذاعة اإلنترنت 

التكنولوجيا المستخدمة في 
 اإلذاعة الرقمية وإمكانياتها.

1 3 

6 
تقييم األعمال  -امتحان نصفي  - نصفيامتحان 

 الفردية
1 3 

7 
 -عرض مادة تلفزيونية  - استخدام البرامج الحركية

 تطبيقات عملية.
1 2 

8 

تصميم رسومات ثنائية وثيثية 
األبعاد في المجال اإلعيني 

 والرسومات الحركية
 3 1 عرض وتطبيقات عملية. -

 3 1 تطبيقات عملية. - عرض - النظريات الخاصة بعلم األلوان  9

 3 1 )الفوتو شوب( تطبيقات عملية 11

 3 1 )الثري دي ماكس( تطبيقات عملية  11

 3 1 )أفتر أفكت( تطبيقات تطبيقية  11

 3 1 )التطبيقات الجديدة( تطبيقات تطبيقية 13

 3 1 تقييم األعمال الجماعية. - مراجعة عامة 14

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات

 
 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

 2 14-4 تطبيقات عملية  .1

  14-1 تكاليف صفية  .2

 
 

VI. ستراتيجية التدريسإ 
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  المدعمة بالتطبيقات العملية. .  المحاضرات0
 . المناقشة والحوار.8
 تطبيقية.. عرض مواد 3
 فردية وجماعية. طبيقات. ت4

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

من الثالث إلى  تكاليف جماعية 1

 الرابع عشر

11 

    
 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 التقويمموضوعات  الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

الثاني إلى الرابع  الواجبات  .1

 عشر
11 11% 

األول إلى الرابع  الحضور والمشاركة  .2

 عشر
11 11% 

 %11 11 14+13+6 امتحان نصفي  عملي ونظري .3

 %61 61 عشر الخامس عملي امتحان نهائي .4

 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 ية:المراجع الرئيس .0

-  

 

 المراجع المساعدة:. 1

 

 . االنترنت:3

 جميع المواقع اإللكترونية العلمية ذات العيقة. -

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

يرفع اسمه لشئون الطيب ويحرم من من المحاضرات بدون عذر  %82الحضور والغياب:  إذا تغيب الطالب   .1

 دخول امتحان المادة النهائي.

 الحضور المتأخر:  يمنع الطالب من دخول المحاضرة إذا تكرر حضوره المتأخر أكثر من مرة.  .2

 ضوابط االختبارات واالمتحانات: كما في اليئحة.  .3

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل أستاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد  :المشاريعو التكليفات / المهام  .4
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 الوقت المحدد.

 الغش: يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.  .5

 يفصل سنه من الدراسة. االنتحال:  .6

 سياسات أخرى:  .7

 

 


