المخطط العام لتسليم األعمال الفصلية
الفصل الدراسي الثاني  -العام الجامعي  1441هـ
مسار الكليات الصحية  +مسار كلية التمريض

المقرر

األسابيع الدراسية
2 1

3

 107إنجل
 108إنجل
 109إنجل
 114إنجل

Introduction
& Mind Map of
the Project
المقدمة
والتخطيط
للمشروع

4

6

5

7

8

9

10

)Continuous Assessment (Writing Assignment

)Continuous Assessment (Research Writing

تقويم مستمر ( المهمة الكتابية)

تقويم مستمر (البحث الكتابي(

& Visuals
Descriptions
مرحلة وصف
المطبوعات
المرئية

First Draft of
the Writing
Assignment

Final Draft of
the Writing
Assignment

المسودة األولى
للمهمة الكتابية

النسخة النهائية
للمهمة الكتابية

Presentation
العرض والتقديم

Mind Map
Submission of
the Research
Writing
تسليم مخطط
البحث الكتابي

Research Writing
& Submission
Discussion
تسليم البحث الكتابي
ومناقشته

11

12

Writing Quiz
Performance
Feedback

االختبار الكتابي

مراجعة أداء الطلبة

 115إنجل
 116إنجل

اختبار المنتصف

 101نهج

تسليم مشروع البحث والعرض التقديمي

اختبار المنتصف

تسليم تقرير المشروع

 101فجب
اختبار المنتصف

اختبار المنتصف

 101تقن
التقويم المستمر ،ويشمل حل أسئلة إلكترونية في نظام التعلم اإللكتروني

تسليم مشروع
التعلم الذاتي

13

المخطط العام لتسليم األعمال الفصلية
الفصل الدراسي الثاني  -العام الجامعي  1441هـ
مسار الكليات العلمية

المقرر

األسابيع الدراسية
2 ١

3

4

 105إنجل
 106إنجل
 111إنجل

5

9

)Continuous Assessment (Writing Assignment

)Continuous Assessment (Research Writing

تقويم مستمر ( المهمة الكتابية)

تقويم مستمر (البحث الكتابي(

 104إنجل
Introduction
& Mind Map of
the Project
المقدمة
والتخطيط
للمشروع

6

7

8

10

& Visuals
Descriptions
مرحلة وصف
المطبوعات
المرئية

First Draft of
the Writing
Assignment

Final Draft of
the Writing
Assignment

المسودة األولى
للمهمة الكتابية

النسخة النهائية
للمهمة الكتابية

Presentation
العرض والتقديم

Mind Map
Submission of
the Research
Writing
تسليم مخطط
البحث الكتابي

Research Writing
& Submission
Discussion
تسليم البحث الكتابي
ومناقشته

11

12

13

Writing Quiz

Performance
Feedback

االختبار الكتابي

مراجعة أداء الطلبة

 112إنجل
اختبار المنتصف

 113إنجل
 101ريض
 101إحص

اختبار فصلي أول

واجب أول
واجب أول

واجب ثاني
اختبار فصلي أول

اختبار فصلي ثاني
واجب ثاني

المشروع ( خطة عمل المشروع الريادي وتنفيذها )

 101ريد
اختبار المنتصف

اختبار فصلي ثاني
عرض
المشروع
وتسليمه

المخطط العام لتسليم األعمال الفصلية
الفصل الدراسي الثاني  -العام الجامعي  1441هـ
تابع مسار الكليات العلمية

المقرر

األسابيع الدراسية
2 1

3

4

5

6

7

 101نهج

8

9

10

اختبار المنتصف

11

12

تسليم مشروع البحث والعرض التقديمي

تسليم تقرير المشروع

 101فجب
اختبار المنتصف

اختبار المنتصف

 101تقن
التقويم المستمر ،ويشمل حل أسئلة إلكترونية في نظام التعلم اإللكتروني

تسليم مشروع
التعلم الذاتي

13

المخطط العام لتسليم األعمال الفصلية
الفصل الدراسي الثاني  -العام الجامعي  1441هـ
مسار كلية إدارة األعمال

المقرر

األسابيع الدراسية
2 1

3

 104إنجل
 105إنجل
 106إنجل
 111إنجل

Introduction
& Mind Map of
the Project
المقدمة
والتخطيط
للمشروع

4

6

5

7

8

9

10

)Continuous Assessment (Writing Assignment

)Continuous Assessment (Research Writing

تقويم مستمر ( المهمة الكتابية)

تقويم مستمر (البحث الكتابي(

& Visuals
Descriptions
مرحلة وصف
المطبوعات
المرئية

First Draft of
the Writing
Assignment

Final Draft of
the Writing
Assignment

المسودة األولى
للمهمة الكتابية

النسخة النهائية
للمهمة الكتابية

Presentation
العرض والتقديم

Mind Map
Submission of
the Research
Writing
تسليم مخطط
البحث الكتابي

Research Writing
& Submission
Discussion
تسليم البحث الكتابي
ومناقشته

 112إنجل

11

Performance
Feedback

12

13

Writing Quiz
االختبار الكتابي

مراجعة أداء الطلبة

اختبار المنتصف

 113إنجل
 101نهج

تسليم مشروع البحث والعرض التقديمي

اختبار المنتصف

عرض
المشروع
وتسليمه

المشروع ( خطة عمل المشروع الريادي وتنفيذها )

 101ريد
اختبار المنتصف
تسليم تقرير المشروع

 101فجب

اختبار المنتصف
اختبار المنتصف

 101تقن
التقويم المستمر ،ويشمل حل أسئلة إلكترونية في نظام التعلم اإللكتروني

تسليم مشروع
التعلم الذاتي

المخطط العام لتسليم األعمال الفصلية
الفصل الدراسي الثاني  -العام الجامعي  1441هـ
مسار الكليات اإلنسانية

المقرر

األسابيع الدراسية
2 1

3

4

أو
 102إنجل
أو

5

8

)Continuous Assessment (Writing Assignment
تقويم مستمر ( المهمة الكتابية)

تقويم مستمر (البحث الكتابي(

& Visuals
Descriptions
مرحلة وصف
المطبوعات
المرئية

First Draft of
the Writing
Assignment

Final Draft of
the Writing
Assignment

المسودة األولى
للمهمة الكتابية

النسخة النهائية
للمهمة الكتابية

Presentation
العرض والتقديم

Mind Map
Submission of
the Research
Writing
تسليم مخطط
البحث الكتابي

 103إنجل
 102إحص

10

)Continuous Assessment (Research Writing

 101إنجل
Introduction
& Mind Map of
the Project
المقدمة
والتخطيط
للمشروع

6

7

9

11

Research Writing
& Submission
Discussion
تسليم البحث الكتابي
ومناقشته

12

Writing Quiz

Performance
Feedback

االختبار الكتابي

مراجعة أداء الطلبة

اختبار المنتصف
واجب أول

اختبار فصلي أول

واجب ثاني

 101نهج

اختبار فصلي ثاني
تسليم مشروع البحث والعرض التقديمي

اختبار المنتصف

تسليم تقرير المشروع

 101فجب

اختبار المنتصف
اختبار المنتصف

 102تقن

التقويم المستمر ،ويشمل حل أسئلة إلكترونية في نظام التعلم اإللكتروني

تسليم مشروع
التعلم الذاتي

13

