T6. Course Specification (CS) تىصيف الومشس
2-عشة202 تىصيف همشس التحشيش العشثي
Institution اٌّؤعغخ:ْخبِؼخ ٔدشا
Date خ٠اٌزبس:2-9-1438
College/Department ُ اٌمغ/خ١ٍاٌى:

خ١لغُ اٌٍغخ اٌؼشث/ داة٢اٚ ٍَٛاٌؼ

A. Course Identification and General Information:التعشيف ثبلومشس الذساسي وهعلىهبد عبهخ عنه
1. Course title and code ٟسِض اٌّمشس اٌذساعٚ ُ اع: 2-ػشة202ٟش اٌؼشث٠اٌزحش
2. Credit hours  ػذد اٌغبػبد اٌّؼزّذح: ْعبػزب
3. Program(s) in which the course is offered.
(If general elective available in many programs indicate this rather than list programs)
.ٟب اٌّمشس اٌذساعّٕٙمذَ ض٠ ٟ اٌجشاِح اٌزٚاٌجشٔبِح أ
)زٖ اٌجشاِحّٙٓ رٌه ثذالً ِٓ إػذاد لبئّخ ث١ ث, ػذح ثشاِحٟ ػبَ فٞبس١مذَ وّمشس اخز٠(ارا وبْ اٌّمشس

.1

طٛ٠سٌٛاٌجىب
4. Name of faculty member responsible for the course ٟي ػٓ اٌّمشس اٌذساعٚظ اٌّغؤ٠ئخ اٌزذس١٘ ٛ اعُ ػض:
خ١أعبرزح لغُ اٌٍغخ اٌؼشث
5. Level/year at which this course is offered ٟب اٌّمشس اٌذساعٙ١مذَ ف٠ ٟ اٌغٕخ اٌزٚ أٜٛ اٌّغز:.ٟٔاٌثب
6. Pre-requisites for this course (if any) )خذدٚ ْزا اٌّمشس(إٌٙ  اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ:
خذٛ٠ ال
7. Co-requisites for this course (if any) )خذدٚ ْزا اٌّمشس (إٌٙ  اٌّزطٍجبد اٌّصبحجخ:
خذٛ٠ ال
8. Location if not on main campus ظ ٌٍدبِؼخ١ىٓ داخً اٌّمش اٌشئ٠ ٌُ ُْ اٌّمشس إ٠لغ رمذِٛ :
خ١ٕخ اٌدبِؼ٠اٌّذ
9. Mode of Instruction (mark all that apply) )ٕطجك٠  وً ِبٍٝظ (ضغ ػالِخ ػ٠ّٔظ اٌزذس
a. Traditional classroom ٞذ١ٍ اٌزمٟاٌفصً اٌذساع

What percentage خ٠ٛ? إٌغجخ اٌّئ

b. Blended (traditional and online)

What percentage خ٠ٛ? إٌغجخ اٌّئ

) ػجش االٔزشٔذ+ ٜذ١ٍُ اٌّذِح ( اٌزم١ٍاٌزؼ

c. e-learning ُٝٔٚ االٌىزش١ٍاٌزؼ

√

What percentage خ٠ٛ? إٌغجخ اٌّئ

d. Correspondence )ُ ثبٌّشاعٍخ (ػٓ ثؼذ١ٍاٌزؼ

What percentage خ٠ٛ? إٌغجخ اٌّئ

f. Other ٜطشق أخش

What percentage خ٠ٛ? إٌغجخ اٌّئ

100%

Comments ك١ٍاٌزؼ:
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األهذاف B. Objectives
? ِب ٘ ٛاٌٙذف األعبع٘ ِٓ ٟزا اٌّمشس 1. What is the main purpose for this course

تمكن الطلبة من مخاطبة األفراد والجهات الرسمٌّة باألسلوب الالئق الخالً من األخطاء
2. Briefly describe any plans for developing and improving the course that are being implemented. (e.g.
increased use of IT or web based reference material, changes in content as a result of new research in
)the field
صف ثئ٠دبص أ٠خ خطظ ٠زُ رٕف١ز٘ب ٌزط٠ٛش ٚرحغ ٓ١اٌّمشس اٌذساعِ( . ٟثً االعزخذاَ اٌّزضا٠ذ ٌزمٕ١خ اٌّؼٍِٛبد أِ ٚشاخغ اإلٔزشٔذ,
ٚاٌزغ١١شاد ف ٟاٌّحز ٜٛوٕز١دخ ٌألثحبس اٌدذ٠ذح فِ ٟدبي اٌذساعخ).

أ – تنمٌة اتجاهات اٌجابٌة لدى الطلبة نحو اللغة فً جانبها الكتابً .
ب  -تنمٌة المهارات نحو الدقة فً التعبٌر والكتابة المركزة .
ج – تعرف الطلبة على األخطاء الشائعة.
د  -تنمٌة القدرة على الربط بٌن الفكر والعبارات فً مواقف التواصل اللغوي.
ه – تجنب األخطاء الشائعة فً لغة الجرائد والمجالت  ,والسمو باألسالٌب المعاصرة .

C. Course Description (Note: General description in the form used in the Bulletin or handbook
وصف الومشس الذساسي (هالحظخ :ينجغي إسفبق وصف عبم كوب يظهش في النششح التعشيفيخ أو الذليل)should be attached).
 :وصف الومشس Course Description

 :اٌّٛضٛػبد اٌزٕ٠ ٟجغ ٟرغط١زٙب 1. Topics to be Covered

2

No. of
Weeks
ػذد األعبث١غ
`1

2
2

1
1

Contact Hours
اٌغبػبد اٌفؼٍ١خ ٌٍزذس٠ظ

لبئّخ اٌّٛضٛػبدList of Topics

نبذة تعرٌفٌة عن المقررــ مدخل إلى فن الكتابة

2

ـ الهمزة
ـ األلف اللٌنة
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2

2

1

2

1

ـ تركٌبات لغوٌة
ـ مترادفات لغوٌة

4

2

ـ استراتٌجٌات الفقرة

2

1

ـ التقرٌر
ـ الرسالة اإلدارٌة

2

1

4

2

2

1

30

15

ـ حذف الحروف وزٌادتها
ــ التاء المفتوحة والتاء المربوطة
ـ الفصل والوصل
ـ الالم الشمسٌة والالم القمرٌة
ـ عالمات الترقٌم

ـ السٌرة الذاتٌة والعلمٌة
ــ التلخٌص
ـ المحاضرة
ـ العرض والتقوٌم
ـ البحث العلمً
ـ المؤتمر
ــ المقال

3

مجموع األسابيع  +عدد الساعات
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2. Course components (total contact hours and credits per semester):
:) ٟحذاد اٌّؼزّذح ٌىً فصً دساعٌٛاٚ خ١ٍ ػذد اٌغبػبد اٌفؼٌٟٔبد اٌّمشس (اخّبِٛى
Tutorial
ػبدِّٛد
شح١صغ

Lecture
اٌّحبضشح
Contact
Hours
خ١ٍاٌغبػبد اٌفؼ
Credit
حذاد اٌّؼزّذحٌٛا

30

-

Laboratory or
studio
ٛ٠ االعزذٚاٌّؼًّ أ
-

Practical
ٟم١اٌزطج

Other:
ٜأخش

-

-

2

Total
ٌٟاالخّب
2*15=30

2

3-Additional private study/learning hours expected for students per week
ً ب١ػٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت أعجٛخ اٌّز١عبػبد اٌزؼٍُ اإلضبف/ عبػبد اٌذساعخ اٌخبصخ

2

ٌحتاج الطلبة إلى ثالث ساعات أسبوعٌة فً البٌت للمذاكرة و استٌعاب المادة العلمٌة و حل الواجبات
)  ( تمارٌن تطبٌقٌة. المنزلٌة

4. Course Learning Outcomes in NQF Domains of Learning and Alignment with Assessment Methods
and Teaching Strategy.
.ظ٠بد اٌزذس١د١اعزشارٚ ُ١١ت اٌزم١ٌب ِغ أعبٙارغبلٚ  ٌٍّؤ٘الدٟٕطٌٛفمب ً ٌّدبالد اٌزؼٍُ ثبالطبس اٚ ِخشخبد رؼٍُ اٌّمشس

On the table below are the five NQF Learning Domains, numbered in the left column.
.غش٠د األّٛ اٌؼٟخذ خّظ ِدبالد ٌٍزؼٍُ ِشلّخ فٛ٠ ٖضح أدٔبٌّٛي اٚ اٌدذٞ
ف
First, insert the suitable and measurable course learning outcomes required in the appropriate learning
domains (see suggestions below the table)
.)ٖي أدٔبٚ اٌدذٟبط اِبَ ِدبي اٌزؼٍُ إٌّبعت (أظش اٌّمزشحبد ف١ضغ ِخشخبد رؼٍُ اٌّمشس اٌمبثٍخ ٌٍمٛدت اْ ر٠ ,أوال
Second, insert supporting teaching strategies that fit and align with the assessment methods and intended
learning outcomes.
ذفخِٙخشخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٚ ُ١١ت اٌزم١ٌرزغك ِغ اعبٚ ٝ رزّبشٝظ اٌز٠بد اٌزذس١د١ ادخً اعزشار,ثبنيب
Third, insert appropriate assessment methods that accurately measure and evaluate the learning outcome.
Each course learning outcomes, assessment method, and teaching strategy ought to reasonably fit and
flow together as an integrated learning and teaching process. (Courses are not required to include learning
outcomes from each domain).
دت٠ ظ٠خ اٌزذس١د١اعزشارٚ ّٗ١١ة رمٍٛاعٚ  وً ِخشج رؼٍُ ٌٍّمشس. ٍُُ ثذلخ ِخشج اٌزؼ١رمٚ ظ١ رمُٟ إٌّبعجخ اٌز١١ت اٌزم١ٌ ضغ اعب,ثبلثب
 ِخشخبد رؼٍُ ِٓ وً ِدبي ِٓ ِدبالدٍٝ اٌّمشساد ػٜٛ اْ رحزٞسٚظ ِٓ اٌضش١ٌ( .ٍُاٌزؼٚ ٍُخ ِزىبٍِخ ٌٍزؼ١ٍّب وؼٙاْ رزغك ِغ ثؼض
.)ٍُاٌزؼ
Code
#
هسلسل

NQF Learning Domains
And Course Learning Outcomes
هجبالد التعلن وفك اإلطبس الىطني للوؤهالد
وهخشجبد تعلن الومشس

Course Teaching
Strategies
استشاتيجيبد التذسيس
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Course Assessment
Methods
أسبليت التميين
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Course Assessment
Methods
أسبليت التميين

اختبار فصلي أول
اختبار فصلي ثاني

Course Teaching
Strategies
استشاتيجيبد التذسيس
اٌّحبضشح
اٌزؼٍُ اٌزارٟ

NQF Learning Domains
And Course Learning Outcomes
هجبالد التعلن وفك اإلطبس الىطني للوؤهالد
وهخشجبد تعلن الومشس
الوعشفخ Knowledge

توضح احلروف الناقصة والزائدة يف الكلمة.

Code
#
هسلسل

1.0
1.1

اختبار نهائي
اختبار فصلي أول
اختبار فصلي ثاني

اٌّحبضشح
اٌزؼٍُ اٌزارٟ

تعرف مصطلحات فنون الكتابة ( .عالمات الرتقوم-

1.3

احلروف الناقصة والزائدة).

اختبار نهائي
اختبار فصلي أول
اختبار فصلي ثاني

اٌّحبضشح
اٌزؼٍُ اٌزارٟ

متوز بني األلف ادلقصورة وادلمدودة

1.4

يف اجلملة .

اختبار نهائي
الوهبساد اإلدساكيخ Cognitive Skills

اختبار فصلي أول
اختبار فصلي ثاني

اٌّحبضشح
اٌزؼٍُ اٌزارٟ

توازن بني دور ادلقدمة والعرض واخلامتة يف بناء

2.0
2.1

ادلقال والتقارير .

اختبار نهائي
اختبار فصلي أول
اختبار فصلي ثاني

اٌّحبضشح
اٌزؼٍُ اٌزارٟ

تقارن بني بناء القصة وادلسرحوة و نقاط االتفاق و

2.2

االختالف بونها ..

اختبار نهائي
اختبار فصلي ثاني
اختبار نهائي

اٌّحبضشح
اٌزؼٍُ اٌزارٟ

تنقد أمناط الكتابة الوظوفوة والعلموة واإلبداعوة..

ههبساد التعبهل هع اآلخشين وتحول والوسئىليخ Interpersonal Skills & Responsibility
اعزّبسح اٌّالحظخ أٔشطخ ٚٚاخجبد ػٍ ٝاٌجالن
ثٛسد
اعزّبسح اٌّالحظخ

تحتمل مسئولوة التعلم الذاتي يف فنون الكتابة .

3.0
3.1

تقرتح احللول البناءة للقضايا األدبوة يف ادلواقف اجلماعوة .

3.2

ههبساد االتصبل و تمنيخ الوعلىهبد والوهبساد Communication, Information Technology, Numerical
العذديخ
اعزّبسح اٌّالحظخ أٔشطخ ٚٚاخجبد ػٍ ٝاٌجالن
وكتابي مع اآلخرين بكفاءة .
ا
شفهي
ا
تتواصل
ثٛسد

4.0

الوهبساد النفسحشكيخ Psychomotor
الٕ٠طجك

5

3

4.1
4.2
5.0
5.1
5.2
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5. Schedule of Assessment Tasks for Students During the Semester
ٟب اٌطٍجخ أثٕبء اٌفصً اٌذساعٌُٙ ِٓ خال١م٠ ٟبَ اٌزٌٍّٙ ِٟٕي اٌضٚاٌدذ
Assessment task (e.g. essay, test, Quizzes, group project, examination,
Week Due
Proportion of Total
speech, oral presentation, etc.)
ع اعزحمبقٛأعج
Assessment
ٟبئٙٔ  –اخزجبسٟع خّبػٚ ِشش-شح١ وزبثخ ِمبي – اخزجبس – اخزجبساد لص:ًُ (ِث١١بَ اٌزمِٙ
ُ١١اٌزم
ٍُٝ اٌى١١إٌغجخ ِٓ اٌزم
)اٌخ........ٞٛ شفّٟ٠ ػشض رمذ,– خطجخ
1 يٚ األٍٟاالخزجبس اٌفص
اٌغبدط
%20
2

ٟٔ اٌثبٍٟاالخزجبس اٌفص

 ػششٟٔاٌثب

%20

3

اخجبدٚٚ ِشبسوخ

ِّزذ

%10

4

ٟبئٌٕٙاالخزجبس ا

اٌغبدط ػشش

%50

T4 _ Program Specification - Muharram 1437H, October 2015.

6

اإلسشبد االكبديوي والذعن الطالثي D. Student Academic Counseling and Support
1. Arrangements for availability of faculty and teaching staff for individual student consultations and
)academic advice. (include amount of time teaching staff are expected to be available each week
رشر١جبد ضّبْ اربحخ أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٌالعزشبساد ٚاإلسشبد األوبد ّٟ٠اٌفشدٌٍ ٞطٍجخ (أروش لذس اٌٛلذ اٌز٠ ٞزٛلغ أْ ٠زٛاخذ خالٌٗ
أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ٌٙزا اٌغشض ف ٟوً أعجٛع).

ٚ-1ضغ ّٔٛرج ػٍِ ٝىزت ػض١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ ٠حذد ف ٗ١اٌّحبضشاد ِٛٚاػ١ذ اٌغبػبد اٌّىزج١خ.
-2جعل مساهمة األستاذ الفعلٌة فً اإلرشاد األكادٌمً بمثابة درجة مشجعة تضاف إلى رصٌده التقوٌمً
هصبدس التعلن E. Learning Resources
 :لبئّخ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1. List Required Textbooks
فٕ ْٛاٌىزبثخ ِٙٚبساد اٌزحش٠ش اٌؼشث ٟد .وّبي صػفش ِ ,ىزجخ اٌّزٕج ٟاٌطجؼخ األَ2011 ٌٝٚ
)2. List Essential References Materials (Journals, Reports, etc.
لبئّخ اٌّشاخغ األعبع١خ ( اٌذٚس٠بد اٌؼٍّ١خٚ -اٌزمبس٠ش – ٚغ١ش٘ب )

قواعد اإلمالء  ,عبد السالم هارون  ,مكتبة الخانجً القاهرة. محمد علً الخولً :دراسات لغوٌة-

.

معجم اإلعراب واإلمالء.د .أمٌل ٌعقوب  ,دار العلم للمالٌٌن – بٌروت.
 -مهارات الكتابة فً اللغة العربٌة  :شرٌف عبد السمٌع

-

محمد علً أبو حمدة  :فن الكتابة و التعبٌر .
 -معجم األخطاء اللغوٌة الشائعة  :محمد العدنان .

كمال زعفر علً  ,فنون الكتابة ومهارات التحرٌر العربً  ,مكتبة المتنبً  ,ط 1432 , 1هـ 2011 /م .
– الكتب والمراجع الموصى بها ( الدورٌات العلمٌة ,التقارٌر ...الخ) :
-

قراءة الصحف والمجالت بصفة عامة .

 -مجلة عالم الفكر

.

 مجلة الدراسات اللغوٌة -مجلة الخطاب الثقافً

7

.
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-

مجلة الدارة .

3. List Electronic Materials Web Sites, Facebook, Twitter, etc.
لبئّخ اٌّصبدس اإلٌىزش١ٔٚخِٛ ,الغ اإلٔزشٔذ ,ف١ظ ثٛن ,ر٠ٛزش... ,اٌخ

موقع الورّ اق .
http://pdfbooks.net/vb/login.php

منتدٌات الكتب المصورة

 موقع اللغة العربٌة . موقع تعلٌم اللغة العربٌة . شبكة الفصٌح لعلوم العربٌة http://www.alfaseeh.com/vb/index.php. موقع اللغة العربٌة تعلما ًا وتعلٌما ًا .صوت العربٌة -http://www.alarabiyah.ws/
4. Other learning material such as computer-based programs/CD, professional standards or regulations and
software.
اٌّ ٟٕٙأ ٚاٌٍٛائح اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌجشِد١بد.
ح
ِٛاد رؼٍ١ّ١خ أخشِ ٜثً اٌجشاِح اٌّؼزّذح ػٍ ٝاٌحبعت ا/ٌٟ٢األعطٛأبد اٌّذِدخٚ ,اٌّؼب١٠ش

أقراص ممغنطة (  ( CDالموسوعة الشاملة.
أقراص ممغنطة (  ( CDالموسوعة النحوٌة.
الوشافك الالصهخ F. Facilities Required
Indicate requirements for the course including size of classrooms and laboratories (i.e. number of seats in
)classrooms and laboratories, extent of computer access etc.
حذد ِزطٍجبد اٌّمشس اٌذساع ٟثّب ف ٟرٌه حدُ فصٛي اٌذساعخ ٚاٌّخزجشاد (أ :ٞػذد اٌّمبػذ داخً اٌفصٛي اٌذساع١خ ٚاٌّخزجشادٚ ,ػذد
أخٙضح اٌحبعت ا ٌٟ٢اٌّطٍٛة رٛف١ش٘ب...إٌخ).
لبػخ دساع١خ عؼزٙب  30طبٌجب)1. Accommodation (Classrooms, laboratories, demonstration rooms/labs, etc.
اٌّشافك اٌزؼٍ١ّ١خ (لبػبد اٌّحبضشاد ,اٌّخزجشاد ,حدشاد ِ /ؼبًِ اٌؼشٚض...اٌخ):

ِدٙضح ثأخٙضح ٌٍؼشض اإلٌىزش ٟٔٚرغغ ثالث ٓ١طبٌجخ ِ .حبضشاد لبػبد

)2. Computing resources (AV, data show, Smart Board, software, etc.
اٌزد١ٙضاد اٌحبعٛث١خ (أخٙضح اٌصٛد ٚاٌصٛسح -اٌذارب ش – ٛاٌغجٛسح اٌزو١خ -اٌغٛفذ ٠ٚش(اٌجشِد١بد).

رٛف١ش خٙبص إٌىزشٌ ٟٔٚؼض١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ ثبٌمبػبد.-رٛف١ش خٙبص إٌىزشٌ ٟٔٚىً  10طبٌجبد
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3. Other resources (specify, e.g. if specific laboratory equipment is required, list requirements or attach
ِ.صبدس أخش( ٜحذد٘بِ...ثً :اٌحبخخ إٌ ٝرد١ٙضاد ِخزجش ِؼٕ١خ ,اروش٘ب ,أ ٚأسفك لبئّخ ثٙب) )list

أششطخ اٌف١ذ ٛ٠اٌز ٟرحز ٞٛػٍ ٝاٌّبدح اٌؼٍّ١خ فِ ٟدبي إٌح ٛرٛف١ش ـ:تميين الومشس الذساسي وعوليبد تحسينه G. Course Evaluation and Improvement Processes
1. Strategies for Obtaining Student Feedback on Effectiveness of Teaching
اعزشار١د١بد اٌحصٛي ػٍ ٝاٌزغز٠خ اٌشاخؼخ ِٓ اٌطالة ثخصٛص فؼبٌ١خ اٌزذس٠ظ

استبٌانات تقوٌم المقرراستطالعات الرأي عبر موقع الجامعة-صندوق الشكاوى والمقترحات

2. Other Strategies for Evaluation of Teaching by the Instructor or by the department.
اعزشار١د١بد أخشٌ ٜزم ُ١١ػٍّ١خ اٌزذس٠ظ ِٓ لجً ػض١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ أ ٚاٌمغُ.

 متابعة لجنة اإلعداد العام لعضو هٌئة التدرٌس لتقوٌم األداء فً تقدٌم المقرر وفعالٌة األدوات المستخدمةلتقوٌمه .
عرض نتائج عٌنة عشوائٌة من الطلبة على محكم خارجً. :ػٍّ١بد رحغ ٓ١اٌزذس٠ظ 3. Processes for Improvement of Teaching

عقد ورش عمل ألعضاء هٌئة التدرٌس لمتابعة أحدث طرق التدرٌس .-

لقاءات علمٌة بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس .

-

متابعة اللقاءات العلمٌة .

-

االرتقاء بالعالقة بٌن عضو هٌئة التدرٌس والطلبة لتكون عالقة ودٌّة .
 تشجٌع أعضاء هٌئة التدرٌس على حضور المؤتمرات الهادفة إلى تطوٌراألداء التدرٌسً

4. Processes for Verifying Standards of Student Achievement (e.g. check marking by an independent
member teaching staff of a sample of student work, periodic exchange and remarking of tests or a sample
)of assignments with staff at another institution
ػٍّ١بد اٌزحمك ِٓ ِغز٠ٛبد أدبص اٌطٍجخ ( ِثً :رذل١ك رصح١ح ػٕ١خ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ ِٓ لجً أػضبء ٘١ئخ رذس٠ظ ِغزمٍٚ ,ٓ١رجبدي
رصح١ح االخزجبساد أ ٚػٕ١خ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ ثصفخ دٚس٠خ ِغ لجً أػضبء ٘١ئخ رذس٠ظ ِٓ ِؤعغخ أخش)ٜ

اٌزحمك ِٓ ِؼب١٠ش االٔدبص ِٓ لجً سأِ ٞغزمً أ ٚأػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌجشٔبِح ٌّشاخؼخ

االٔشطخ اٌصف١خ ٚاٌّشبس٠غ اٌجحث١خ

اٌز ٟرمذَ ِٓ لجً اٌطبٌجبد وٌتم رصد الدرجة من خالل استمارة وتقوم لجان بمراجعة وتدقٌق نتٌجة الدرجة وترفق
استمارة تحدد السلبٌات الواردة لتقٌٌم .
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5. Describe the planning arrangements for periodically reviewing course effectiveness and planning for
 :صف رشر١جبد اٌزخط١ظ ٌٍّشاخؼخ اٌذٚس٠خ ٌّذ ٜفؼبٌ١خ اٌّمشس اٌذساعٚ ٟاٌزخط١ظ ٌٍزحغimprovement ْٟ

 مراجعة توصٌف المقرر ومفرداته بشكل دوري لقاءات دورٌة مع المتمٌزٌن من الطلبة لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف فً هذا المقرر . تحلٌل النتائج اإلحصائٌة لتقوٌم طالب المقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن المقرر وتطوٌره إرسال توصٌف المقرر إلى أساتذة فً جامعات أخرى ألخذ ملحوظاتهم واقتراحاتهم لتطوٌره .عقد ورش عمل ألساتذة المقرر.أسبتزح لسن اللغخ العشثيخ :اسن استبر الومشس Name of instructor
: 2-9-1438تبسيخ إكوبل التمشيش Date Report Completed

_____________:التىليع Signature

Name of field experience teaching staff:
د.يسشي هحوذ هحوىد /د .عفبف عجذ الونعن حسين :هنسك الجشنبهج Program coordinator
:1438-9-2تبسيخ االستالم Date received
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T4 _ Program Specification - Muharram 1437H, October 2015.

T4 _ Program Specification - Muharram 1437H, October 2015.

11

