ًَٕرض سلى ()21
جايعح /اكادًٛٚح  :وزارة التعليم العالى
كهٛح /يعٓذ  :المعهذ العالى للفنىن التطبيقيت  -التجمع الخامس

 -2بيانات المقرر
انشيض انكٕد٘1663 :

إسى انًمشس  :ذاسٚخ فٌُٕ

عذد انساعاخ انذساسٛح )1( :

انرخصص :عاو

انفشلح  /انًسرٕٖ  :انصاَٛح
انفصم انذساسٗ  :االٔل
انعاو انجايعٗ 1622-1622 :
َظشٖ ( )1

عًهٗ ( ) -

دساسح ذاسٚخ انفٍ االغشٚمٔ ٙفٌُٕ انعصٕس انٕسطٗ ٔانشٔياَسٛكٙ
ْ -1ذف
ٔانفٍ االسالئ ٙتذاٚح انفٍ انذذٚسٔ ،ذاشٛش خصائص ْزِ انفٌُٕ فٙ
انًمشس:
دٛاج االَساٌ عهٗ يش انراسٚخ ٔانعصٕس
 -3انًسرٓذف يٍ ذذسٚس انًمشس  :أٌ ٚكٌٕ انطانة فٗ َٓاٚح انًمشس لادساً عهٗ أٌ :
أ -المعلومات
والمفاهيم :

أ  2ـ ٕٚضخ ذاسٚخ انفٍ االغشٚمٔ ٙفٌُٕ انعصٕس انٕسطٗ ٔانفٍ االساليٗ
ٔتذاٚح انفٍ انذذٚس
أ  1ـ ٚزكش انمٛى انفُٛح ف ٙانعصٕسانراسٚخٛح ٔيذٖ ذأشٛشْا ف ٙدٛاج االَساٌ
أ ٕٚ -3ضخ اًْٛح عُصش انهٌٕ فٗ ذصًٛى ٔعشض انًُرجاخ تاسرخذاو انذاسثاخ
أ  4ـ ٚششح أسس تُاء انفٌُٕ االساليٛح ٔتذاٚاخ انفٍ انذذٚس

ب -المهارات

ب ٚ 2مٛى انعاللح ت ٍٛانمٛى انفُٛح ف ٙذاسٚخ فٌُٕ انعصٕس انٕسطٗ ٔانعصش
اإلسالي.ٙ
ب ٚ 1ماسٌ ت ٍٛانمٛى انفُٛح ف ٙذاسٚخ انفٌُٕ االساليٛح ٔفٌُٕ انعصٕس انٕسطٗ
بًٛٚ 3ض أسس تُاء انمٛى انفُٛح ف ٙذاسٚخ فٌُٕ انعصٕس انٕسطٗ ٔانعصش
اإلسالي.ٙ
جـ  2ـٛطثك انمٛى انفُٛح ف ٙانفٌُٕ االغشٚمٛح ٔاالساليٛح
جـ  1ـٛسرخذو انمٛى انفُٛحٔ انجًانٛح ف ٙانفٌُٕ انًخرهفح
جـ  3ـٛرذسب عه ٙذذهٛم انمٛى انجًانٛح نفٌُٕ عصش انُٓضح

الذهنية :
جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – انًٓاساخ
انعايح :

د  2ـ ٚرٕاصم ذذشٚشٚا ٔشفٕٚا يع انضيالء فٗ يجال سسٕو انذاسة
د  1ـ ٚسرخذو انرغزٚح انًشجعٛح
د  3ـ ٚذم انًشكالخ ٔإداسج انًٓاو ٔانعًهٛاخ انًرعهمح تًًاسساخ انرصًٛى
د  4ـ ٚعًم فٗ فشٚك عًم

 -4يذرٕ٘ انًمشس :
1

م

الموضوع

2

عشض ألْذاف انًمشس ٔذٕصٛفّ
ٔيذرٕٚاذّ ٔياذى يٍ خطظ انرذسٍٛ
عٍ انعاو انًاضٗ

1

1

يفٕٓو انفٌُٕ ٔأًْٛرّ فٙ
انعصٕس انٕسطٗ

1

1

3

انمٛى انفُٛح ف ٙانفٍ االغشٚمٙ

1

1

-

4

انمٛى انفُٛح ف ٙفٌُٕ انعصٕس
انٕسطٗ
انمٛى انفُٛح ف ٙانفٍ االساليٙ

1

1

-

1

1

-

6

انمٛى انفُٛح ف ٙتذاٚاخ انفٍ
انذذٚس

1

1

-

2

اًَاط انمٛى انفُٛح ف ٙتذاٚاخ انفٍ
انذذٚس
اخرثاس اعًال انسُح
ذذذٚذ انًشاكم ٔفما نهعاللاخ
انفُٛح ٔطشق عالجٓا
إجشاء يماسَاخ نرمٛٛى انعاللاخ
انفُٛح انًخرهفح
اخشاض عُاصش انمٛى انفُٛح فٙ
انفٍ االساليٙ
اخشاض انمٛى انفُٛح ف ٙانفٍ
االغشٚمٙ
اخشاض انمٛى انفُٛح ف ٙتذاٚاخ
انفٍ انذذٚس

1

5

2
9
26
22
21
23

اساليب التعليم و التعلم

عدد
الساعات

محاضرة

درس

1

-

عشٔض ذمذًٛٚح-يذاضشج
ذفاعهٛح

-

يذاضشج ذفاعهٛح – إجشاء
تذٕز
يذاضشج ذفاعهٛح -عشض
ذعهًٙٛ
إجشاء تذٕز -يذاضشج
ذفاعهٛح
يذاضشج ذفاعهٛح
إعذاد ذماسٚش
ايرذاٌ ذذشٚش٘

1
1

1
1

-

يذاضشج ذفاعهٛح
يذاضشج ذفاعهٛح

1

1

-

يذاضشج ذفاعهٛح

1

1

-

1

1

-

عصف رُْ-ٙيذاضشج
ذفاعهٛح
عصف رُْ-ٙيذاضشج
ذفاعهٛح

1

1

-

 24يشاجعح َٓائٛح

1

يذاضشج ذفاعهٛح

 25ذمٛٛى َٓائٗ (ايرذاٌ َٓاٚح انفصم
انذساس) ٙ

1

ايرذاٌ ذذشٚش٘

 -5أسانٛة انرعهٛى
ٔانرعهى
 -6أسانٛة انرعهٛى
ٔانرعهى نهطالب رٖٔ
انمذساخ انًذذٔدج

5أ -محاضراث
 5ب -مناقشاث وعروض تعليميت
5ج-اجراء بحىث
 5د – العصف رهني
6أ -محاضراث ( الساعاث المكتبيت )
6ب -تقسيم الطالب إلى مجمىعاث صغيرة بهذف تحسيه مستىاهم

 -2ذمٕٚى انطــالب :
أ-1تقديم أبحاث

لتقييم

القذرة علي جمع المعلىماث و
التعاون
2

أ -األسانٛة
انًسرخذيح

القدرة على جمع المعلومات

أ-2تكاليف منزلية

لتقييم

أ-3اختبار أعمال سنة

لتقييم

المحصلة العملية

أ-4عمل تقارير

لتقييم

قدرة االستيعاب المعرفى
والتحليل

أ-5اختبار نهاية الفصل الدراسي

لتقييم

المحصلة المعرفية النظرية
والعملية

والمشاركة والحوار ونقل
المهارات

ب -انرٕلٛد

ب -1التقييم 1

تقييم األبحاث المقدمة

األسبوع الرابع

ب-2التقييم 2

تقييم العروض التقديمية
من كل طالب

اإلسبوع الخامس

ب-3التقييم 3

امتحان تحريرى

اإلسبوع السابع

ب-4التقييم 4

تقييم التكليفات المنزلية

األسبوع الرابع عشر

ب-5التقييم5

امتحان نهاية الفصل

نهاية الفصل الدراسى

الدراسى االول

جـ  -ذٕصٚع
انذسجاخ

االول
%06

06

ج -2امتحان اعمال السنة

%06

06

ج-3البحث

%06

5

ج-4الحضور والتفاعل

%06

5

ج-5المجموع

%066

56

ج-1امتحان نهاية العام /الفصل الدراسى
االول

أ -يزكشاخ

-

ب -كرة يهضيح

-

جـ  -كرة يمرشدح
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: ًٙس يجهس انمسى انعهٛسئ
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حٛاخ ذفاعهٚ دٔس-د
 انخ... أٔ َششاخ

 عثذ انْٕابٙ فرذ/ د.و.أ: أسرار انًادج

