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استراتيجية وطرق التعليم والتعلم

5

1

1

1

1

ذصنُغ انهذائن واسرخذاياذها

انثىنًُراخ وذركُثها وانىاع انثهًرج

انخصائص انفُسَائُح وانكًُُائُح نهثىنًُراخ.

انىاع انهذائن وانثالسرُكاخ

اخرثار ينرصف انفصم انذراسٍ .

طرق ذشكُم انثالسرُك

طرق ذشكُم انثالسرُك

االنُاف انسخاخُح وانثالسرُك انرغىٌ

زخرفح وذشطُة انثالسرُك

االنُاف انسخاخُح وانثالسرُك انرغىٌ

 .طرق اسرخذاو وذشكُم انهذائن وانراذنداخ نصنغ
ينرح ذطثُقٍ

اخرثار نهاَح انفصم انذراسٍ نثانٍ

محاضزات

مىاقشات وػزوض تؼليمية

تماريه تطثيقية

حل مشكالت

مشاريغ تطثيقية

إجزاء تحىث

تجارب مؼملية

التؼلم التؼاووي

التؼلم اإللكتزووي

إمتحان وظزي

الؼصف الذهىي

تكاليف ووجثات مىشلية

تقييم مشزوػات تصميمية

اختثار شفىي

مباشر

سيارات ميذاوية

المباشر

الغير

الذاتي

التجريبي

أو النهائي

مىاقشات وتقييم أداء صفي

6

ج-2

7

جَ -1دًغ انًؼهىياخ وَحهم اننرائح نهذائن وانراذنداخ
َسرخرج وَنظى اننرائح نالخرثاراخ انخاصح تانثىنًُراخ

8

ج -املهارات املهنية والعلمية:

9

بَ -3صىؽ انحهىل انؼًهُح ننظرَح ذكىَن انهذائن
وانراذنداخ

51

بَ -2ىظف خاياخ انثىنًُراخ فٍ ػًهُاخ انراذنداخ
وانهذائن

55

بَ -1سرنرح انؼالقح تُن انثىنًُر وانهذائن.

51

ب-

املهارات الذهنية :

51

أَ -3رؼرف ػهً دور انثىنًُراخ فٍ ذكىَن انهذائن ين
انراذنداخ.

51

أَ -2خرار انًىاد انثىنًُرَح.

51

أَ -1ؼرف نظرَاخ انثىنًُراخ.

التعليم

التعليم

التعلم

التعلم

والتعلم التفاعلي

اختثار ػملي

ذًهُذ وذؼرَف تانًاده وانًحرىي
أ -املعزفة والفهم :

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية

استراتيجية التعليم

التقويم
الختامي

المالحظة

الىتائج التؼليمية
المستهذفة مه المقزر

استراتيجية

التقويم البنائي أو التكويني

المقاتالت

المىضىػات في األسثىع

أساليب وطرق التقييم

ملف اإلوجاس

5223

التقىيم الشخصي للطالة

كود المقرر :
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كود المقرر :
جَ -3سرخذو انهذائن وانراذنداخ فٍ صة وذشكُم ينرح
زخرفٍ
د .املهارات العامة :
دَ .1سرخذو شثكح االنررند
دَ -2رؼايم يغ وسائم االذصال انحذَثح يثم االنررند
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