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 م.د مهند عبد الكريم سعدون 
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  التقييم طرائق     

بأنواعها     Formativeالكورس التعليمي وفي نهايته مثل الـ االختبارات التحريرية المقالية والموضوعيه اثناء 
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  والتعلم التعليم طرائق     
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  التقييم طرائق   



 
 االختبارات الشفهية والتحريرية خالل الفصل الدراسي وفي نهايته 
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 املقرر  بنية .10

 الساعات  األسبوع 
 التعلم مخرجات

 املطلوبة

 أو/  الوحدة اسم 

 املوضوع 
 التقييم  طريقة التعليم  طريقة

1 2 

 في اليها املشار     

 وكل  السابق املحور 

  املحتوى  حسب

Introduction of 

renewable energies االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

2 2 = 
Solar energy collectors االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

3 2 = 
Performance of solar 

collectors 
 – االلقاء

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

4 2 = 
Solar water heating 

system 
 – االلقاء

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

5 2 = 
Solar space heating االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

6 2 = 

Cooling systems االلقاء – 

  املناقشة

 االستجواب

 الحي

 االختبارات

 التحريرية

7 2 = 
Photovoltaic systems االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

8 2 = 
Solar thermal power  االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

9 2 = 
Exam  االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

10 2 = 
Solar thermal power 

systems 
 – االلقاء

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

11 2 = 
 System Designing   االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

12 2 = 

System modeling االلقاء – 

  املناقشة

 االستجواب

 الحي

 االختبارات

 التحريرية



13 2 = 
Solar economic analysis االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

14 2 = 
Solar collector 

calculations  
 – االلقاء

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية

15 2 = 
Summative exam االلقاء – 

 املناقشة
 االختبارات

 التحريرية
 

 

 

 

  التحتية البنية .11

  Solar Energy Engineering (املصادر ) الرئيسية املراجع -1

 
Photovoltaic Solar Energy Systems - The Solar 

Resource 

 االنترنيت ،مواقع االلكترونية املراجع (1

،..... 

https://germanyworks.com/branch/ener
gy/?ref=SEA&gclid=CjwKCAjwwsmLBhACE

iwANq-
tXMFnWKukU76nilheYvcSvwp1Z1IrE13o2

dFK824-
tShYVsHsfnBmPxoC5ggQAvD_BwE#opport

unities 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراس ي  املقرر  تطوير خطة .12

 :الشمسية الطاقة مقرر  الى العملي مادة اضافة
  عمليا الشمسية  املجمعات كفاءة حساب على الطلبة تدريب 

 في عمليا تصميمها وعملية الشمسية  والسخانات الشمسية الخاليا استخدام على  الطلبة تدريب  الى باالضافة

  املختبر
 

 

 

 


