المخطط العام لتسليم األعمال الفصلية
الفصل الدراسي األول  -العام الجامعي  ١٤٤٤هـ

مسار الكليات الصحية  +مسار كلية العلوم الطبية التطبيقية  +مسار كلية التمريض
األسـابيــع الدراسيـة
املقرر

1

2

3

5

4

6

8

7

التقويم املستمر ( ) Continuous Assessment

 107إنجل
 108إنجل
 109إنجل
 114إنجل
 115إنجل

التعريف بخطة التقويم
املستمر وتكليف الطلبة
مبوضوع املرشوع
Introduction
& Topic Assignment

تسليم الطلبة لألفكار
والجمل التي توضحها
Ideas
&
Descriptions
Submission

تسليم الطلبة للمسودة
الكتابية األوىل

تزويد الطلبة باملالحظات
عىل املسودة األوىل

تكليف الطلبة
باملسودة النهائية

First Draft
Submission

First Draft Feedback
Submission

Assigning the Final
Draft to Students

تسليم الطلبة للمسودة النهائية
والتدرب عىل العرض الشفوي
Final Draft Submission
&
Practice for the Oral
Presentation

تقديم الطلبة للعرض الشفوي
Oral Presentation

 116إنجل
اختبار املنتصف

 101نهج

تسليم الخريطة الذهنية

العرض واإللقاء

اختبار املنتصف

تنفيذ وصفة النشاط البدين  +تنفيذ املرشوع ( خطويت – إسعافات أولية )

 101فجب

 101تقن

اختبار املنتصف

تسليم وصفة النشاط واملرشوع

التقويم املستمر ،ويشمل حل أسئلة إلكرتونية يف نظام التعلم اإللكرتوين
اختبار املنتصف

تسليم مرشوع التعلم الذايت

المخطط العام لتسليم األعمال الفصلية
الفصل الدراسي األول  -العام الجامعي  ١٤٤٤هـ

مسار الكليات العلمية
األسـابيــع الدراسيـة
املقرر

1

2

3

4

 106إنجل
 111إنجل
 112إنجل

التعريف بخطة التقويم
املستمر وتكليف
الطلبة مبوضوع
املرشوع
Introduction
& Topic Assignment

تسليم الطلبة لألفكار والجمل
التي توضحها
Ideas
&
Descriptions Submission

تسليم الطلبة للمسودة
الكتابية األوىل

تزويد الطلبة باملالحظات
عىل املسودة األوىل

تكليف الطلبة
باملسودة النهائية

First Draft
Submission

First Draft Feedback
Submission

Assigning the Final
Draft to Students

 113إنجل
 101ريض

 101فجب

 101ريد

 101تقن

تسليم الطلبة للمسودة النهائية
والتدرب عىل العرض الشفوي

تقديم الطلبة للعرض الشفوي

Final Draft Submission
&
Practice for the Oral Presentation

Oral Presentation

اختبار املنتصف
اختبار املنتصف

واجب ورقي

 101إحص
 101نهج

7

التقويم املستمر ( ) Continuous Assessment

 104إنجل
 105إنجل

5

6

8

واجب ورقي
تسليم الخريطة الذهنية

اختبار املنتصف
العرض واإللقاء

اختبار املنتصف

تنفيذ وصفة النشاط البدين  +تنفيذ املرشوع ( خطويت – إسعافات أولية )
اختبار املنتصف
إعداد املرشوع ( خطة عمل املرشوع الريادي وتنفيذها )

تسليم وصفة النشاط واملرشوع

تسليم املرشوع والعرض التقدميي
اختبار املنتصف

التقويم املستمر ،ويشمل حل أسئلة إلكرتونية يف نظام التعلم اإللكرتوين
اختبار املنتصف

تسليم مرشوع التعلم الذايت

المخطط العام لتسليم األعمال الفصلية
الفصل الدراسي األول  -العام الجامعي  ١٤٤٤هـ

مسار كلية إدارة األعمال
األسـابيــع الدراسيـة
املقرر

1

2

3

4

 106إنجل
 111إنجل
 112إنجل

5

التعريف بخطة التقويم
املستمر وتكليف
الطلبة مبوضوع
املرشوع
Introduction
& Topic Assignment

تسليم الطلبة لألفكار
والجمل التي توضحها
Ideas
&
Descriptions
Submission

تسليم الطلبة للمسودة
الكتابية األوىل

تزويد الطلبة باملالحظات
عىل املسودة األوىل

First Draft
Submission

First Draft Feedback
Submission

تكليف الطلبة
باملسودة النهائية
Assigning the
Final Draft to
Students

 113إنجل
 101نهج
 101فجب

 101ريد

 101تقن

7

التقويم املستمر ( ) Continuous Assessment

 104إنجل
 105إنجل

6

8

تسليم الطلبة للمسودة النهائية
والتدرب عىل العرض الشفوي
Final Draft Submission
&
Practice for the Oral
Presentation

تقديم الطلبة للعرض الشفوي
Oral Presentation

اختبار املنتصف
تسليم الخريطة الذهنية

العرض واإللقاء

اختبار املنتصف

تنفيذ وصفة النشاط البدين  +تنفيذ املرشوع ( خطويت – إسعافات أولية )
اختبار املنتصف
إعداد املرشوع ( خطة عمل املرشوع الريادي وتنفيذها )

تسليم وصفة النشاط واملرشوع

تسليم املرشوع والعرض التقدميي
اختبار املنتصف

التقويم املستمر ،ويشمل حل أسئلة إلكرتونية يف نظام التعلم اإللكرتوين
اختبار املنتصف

تسليم مرشوع التعلم الذايت

المخطط العام لتسليم األعمال الفصلية
الفصل الدراسي األول  -العام الجامعي  ١٤٤٤هـ

مسار الكليات اإلنسانية
األسـابيــع الدراسيـة
املقرر

1

2

3

4

 102إنجل
أو
 103إنجل

7

التقويم املستمر ( ) Continuous Assessment

 101إنجل
أو

5

6

8

التعريف بخطة التقويم
املستمر وتكليف
الطلبة مبوضوع
املرشوع
Introduction
& Topic Assignment

تسليم الطلبة لألفكار والجمل
التي توضحها
Ideas
&
Descriptions Submission

تسليم الطلبة للمسودة
الكتابية األوىل
First Draft
Submission

تزويد الطلبة
باملالحظات عىل
املسودة األوىل
First Draft Feedback
Submission

تكليف الطلبة
باملسودة النهائية
Assigning the Final
Draft to Students

تسليم الطلبة للمسودة النهائية
والتدرب عىل العرض الشفوي

تقديم الطلبة للعرض الشفوي

Final Draft Submission
&
Practice for the Oral Presentation

Oral Presentation

اختبار املنتصف

 102إحص
 101نهج

واجب ورقي
تسليم الخريطة الذهنية

اختبار املنتصف
العرض واإللقاء

اختبار املنتصف

تنفيذ وصفة النشاط البدين  +تنفيذ املرشوع ( خطويت – إسعافات أولية )

 101فجب
اختبار املنتصف

 102تقن

تسليم وصفة النشاط واملرشوع

التقويم املستمر ،ويشمل حل أسئلة إلكرتونية يف نظام التعلم اإللكرتوين
اختبار املنتصف

تسليم مرشوع التعلم الذايت

