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 مشروع بحث 0301735

 طريقة فيه :تستخدم ( Direct ) مباشرة اساليب .1
 ، العمل العمل/أوراق كراس ،وأجوبة أسئلة المحاضرة

  والتمارين التدريبات ،البحث حلقة ،توضيحي عرض
 درس أيضا :وهي ( Indirect ) مباشرة غير ساليبأ .2

 حل ،والمحادثة النقاش باستخدام ولكن جامعي
 الموجه. االكتشاف وطريقة المشكالت

 ءأثنا المستمر التقويم Formative Evaluation : التكويني أو البنائي التقويم .1
  (ويشمل على اوراق العمل والواجبات ،الدراسة

 مستوى على التعرف Summative Evaluation )التجميعي(: الختامي التقويم .2

 الدراسي الفصل نهاية امتحان ،ككل الدراسي المقرر تعلم لمخرجات الطلبة تحقيق

 مواضيع خاصة في تمريض الطوارئ  0301734

 طريقة فيه :تستخدم ( Direct ) مباشرة اساليب  .1
 العمل/أوراق كراس ،وأجوبة أسئلة ، المحاضرة

 التدريبات ،البحث حلقة ،توضيحي عرض ، العمل
  والتمارين

 أيضا :وهي ( Indirect ) مباشرة غير اساليب .2
 حل ،والمحادثة النقاش باستخدام ولكن جامعي درس

 جه.والم االكتشاف وطريقة المشكالت

 ءأثنا المستمر التقويم Formative Evaluation : التكويني أو البنائي التقويم .1
  (ويشمل على اوراق العمل والواجبات ،الدراسة

 مستوى على التعرف Summative Evaluation )التجميعي(: الختامي التقويم .2
 الدراسي الفصل نهاية امتحان ،ككل الدراسي المقرر تعلم لمخرجات الطلبة تحقيق

 اإلدارة المتقدمة في التمريض 0301733

 طريقة فيه :تستخدم ( Direct ) مباشرة اساليب  .1
 العمل/أوراق كراس ،وأجوبة أسئلة ، المحاضرة

 التدريبات ،البحث حلقة ،توضيحي عرض ، العمل
  والتمارين

 أيضا :وهي ( Indirect ) مباشرة غير اساليب .2
 حل ،والمحادثة النقاش باستخدام ولكن جامعي درس

 جه.والم االكتشاف وطريقة المشكالت

 ءأثنا المستمر التقويم Formative Evaluation : التكويني أو البنائي التقويم .1
  (ويشمل على اوراق العمل والواجبات ،الدراسة

 مستوى على التعرف Summative Evaluation )التجميعي(: الختامي التقويم .2
 الدراسي الفصل نهاية امتحان ،ككل الدراسي المقرر تعلم لمخرجات الطلبة تحقيق

 التواصل العالجي المتقدم 0301741

 طريقة فيه :تستخدم ( Direct ) مباشرة اساليب  .1
 العمل/أوراق كراس ،وأجوبة أسئلة ، المحاضرة

 التدريبات ،البحث حلقة ،توضيحي عرض ، العمل
  والتمارين

 أيضا :وهي ( Indirect ) مباشرة غير اساليب .2
 حل ،والمحادثة النقاش باستخدام ولكن جامعي درس

 جه.والم االكتشاف وطريقة المشكالت

 ءأثنا المستمر التقويم Formative Evaluation : التكويني أو البنائي التقويم .1
  (ويشمل على اوراق العمل والواجبات ،الدراسة

 مستوى على التعرف Summative Evaluation )التجميعي(: الختامي التقويم .2
 الدراسي الفصل نهاية امتحان ،ككل الدراسي المقرر تعلم لمخرجات الطلبة تحقيق

 
  رقم  في اجتماع اللجنة  لجنة الخطة الدراسية  من قبل تمد أع

  تاريخ االجتماع  اعتمد في مجلس القسم رقم 
  توقيع عميد الكلية   توقيع رئيس القسم 

 


