ًَىرج رلى ()12
رايعح /اكادًَُح :وسارج انتعهُى انعانً
كهُح /يعهذ  :انًعهذ انعانً نهفُىٌ انتطثُمُح – انتزًع انخايس
لسى  :انتصًُى انذاخهً واالحاث

 -1بٌانات المقرر
انفرلخ/انًطزىي:انثبَُخ
إضى انًمرر َ:ظى رحكى ثُئٍ
انفصم انذراضً  :االول
انريس انكىدٌ2202:
ركُُف
انؼبو انذراضٍ2018/ 2017:
َظري ( )1ػًهً ()3
انزخصص :انزصًُى انذاخهً واألثبس ػذد انطبػبد انذراضُخ )4( :

 -1إكساب انطانة انًفاهُى وانحمائك انًزتثطح تانعُاصزوانعىايم انتكُُكُح واألرهشج
 -2هذف
وخصائصها انتً تحمك يتطهثاخ خاصح تأعًال انتهىَح وانتكُُف نًشزوعاخ
انًمرر:
انتصًُى انذاخهً.
 -3انًطزهذف يٍ رذرَص انًمرر  :أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ انًمرر لبدرا ً ػهً :

أ -المعلومات
والمفاهٌم :

ب -المهارات
الذهنٌة :

جـ  -المهارات
المهنٌة الخاصة
بالمقرر:
د – انًهبراد
انؼبيخ :

أَ -1شزس اِداء انىظُفً نعُاصزتكُُف انًُشأيٍ حُج يالءيتها نهىظُفح وانشكم
انزًانً نتحمُك انكفاءج انىظُفُح نهتهىَح انصُاعُح داخم انًُشأ .
أَ -2عذد انًصطهحاخ انخاصح تُظى انتهىَح انصُاعُح (انتكُُف) فً انتصًُى انذاخهً
و َعذداالسانُة انتمُُح انحذَخح.
أَ -3صف انًىاصفاخ واألسانُة انفُُح وانتمُُح انحذَخح نهتهىَح انصُاعُح وتكُُف
انفزاغاخ انًختهفح .
بَ -1ستُتذ انعاللح تٍُ تصًُى انتهىَح انصُاعُح وانتكُُف وطثُعح االستخذاو
وارتثاطهى تانتكانُف..
بَ -2حهم انُظزَاخ تعهىو انتكُُف وطزق انتغهة عهً يشاكم تصًُى وتشغُم
انتكُُف.
بَ -3ستُتذ حهىل يتُىعح نًتطهثاخ انتكُُف فً انتصًُى انذاخهً واعذاد انزسىو
انخاصح تذنك.
رـَ -1حسة حساتاخ انتكهفح.
دَ -2خطط انذراساخ انفُُح نُظى انتكُُف انًتخصصح.
رـَ -3ختار انخاياخ انًستخذيح فً تكُُف انًُشأ وَزتطها تانًكاٌ وطثُعح اإلستخذاو.
رـَ -4صًى انخطط انالسيح نهتكُُف فً يشارَع انتصًُى انذاخهً.
دَ -1عذ انثحج انتطثُمٍ و َحهم انثُاَاخ وَطىر انتعهى انذائى انًستًز و َطىر يعارفه
و يهاراته .
دَ -2ذَز انًُالشاخ وانحىار .
دَ -3تمٍ انتعايم يع انكًثُىتز و انثزايذ انتكُىنىرُح انًختهفح وانتحهُم و كتاتح
انتمزَز.
1

 -4يحزىٌ انًمرر :
و
1
2

ػذد
انًىضىع
انطبػبد
4
انزؼرَف ثبنًمرر و ػرض َزبئح اضزجُبَبد انطبنت ػٍ انؼبو اندبيؼٍ
انطبثك و خطط انزحطٍُ
4
دراضخ يكىَبد َظبو انزكُُف ووظُفخ كم يُهب وطرَمخ ػًم انُظبو

يحبضرح درش
4

-

4

-

فً انصُف وانشزبء.
3

دراضخ دورح َظبو انزكُُف ثبضزخذاو خرائط انفرَىَبد انًخزهفخ
وحطبة لذرح انكجبش وانًجخر وانًكثف ويؼبيم أداء انذورح.

4

-

4

4

دراضخ انطرَمخ انصحُحخ نزؼهُك وحذاد انزكُُف داخم انًكبٌ حزً
ركىٌ فؼبنخ ويحطىضخ ثشبغهً انًكبٌ.
اضزكًبل دراضخ انطرَمخ انصحُحخ نزؼهُك وحذاد انزكُُف داخم
انًكبٌ حزً ركىٌ فؼبنخ ويحطىضخ ثشبغهً انًكبٌ.

4

4

-

4

4

-

6

دراضخ اضزخذاو خرَطخ انطُكرويزري نخهُط انهىاء وانرطىثخ
نحطبثبد رصًُى يهفبد انزجرَذ وانزطخٍُ وزَبدح انرطىثخ.
يراخؼخ ػٍ يب ضجك دراضزه
اخزجبر يُزصف انفصم انذراضٍ األول ( اخزجبر أػًبل انطُخ )

4

2

2

4

اضزكًبل دراضخ اضزخذاو خرَطخ انطُكرويزري نخهُط انهىاء
وانرطىثخ نحطبثبد رصًُى يهفبد انزجرَذ وانزطخٍُ وزَبدح انرطىثخ.

4

2

2

دراضخ اضزخذاو طرق انزكُُف انًركسي انًطزخذيخ فً انًىالد
وانفُبدق وانشركبد وانجُىن ثبضزخذاو يهفبد انزجرَذ وانزطخٍُ
وػًُبد ررطُت انهىاء .

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4
4

-

-

5

7
8
9
10

 11اضزكًبل دراضخ اضزخذاو طرق انزكُُف انًركسي انًطزخذيخ فً
انًىالد وانفُبدق وانشركبد وانجُىن ثبضزخذاو يهفبد انزجرَذ
وانزطخٍُ وػًُبد ررطُت انهىاء .
 12دراضخ كُفُخ ػًم انزصًُى انذاخهً نهؼسل انذاخهً نهحىائط وانطمف
واألرضُخ نهمبػبد انًكُفخ
 13اضزكًبل دراضخ كُفُخ ػًم انزصًُى انذاخهً نهؼسل انذاخهً نهحىائط
وانطمف واألرضُخ نهمبػبد انًكُفخ
 14يراخؼخ ػٍ يب ضجك دراضزه لجم االيزحبٌ نهُظري
 15ايزحبٌ َهبَخ انفصم انذراضٍ األول
 -5أضبنُت انزؼهُى وانزؼهى
5أ -يُالشاخ وعزوض تعهًُُح
 5ب -يحاضزاخ
5د -تًارٍَ

2

 -6أضبنُت انزؼهُى وانزؼهى
نهطالة روي انمذراد
انًحذودح

6أ -يحاضزج (انساعاخ انًكتثُح)
6ب (-تعهى تعاوًَ ) تمسُى انطالب إنً يزًىعاخ صغُزج تهذف تحسٍُ
يستىاهى

 -7رمىَى انطــالة :

أ -األضبنُت
انًطزخذيخ

أ-1ايزحبٌ َهبَخ انفصم
انذراضً األول( إلايح
يعزض نالعًال ويُالشح
كم طانة )

لتقٌٌم

أ -2رمُُى يشروػبد
رصًًُُخ
( تسهُى نىحاخ دورَح كم
يحاضزج )

نتمُُى

انمذرج عهً رسى انتفاصُم
وتحهُهها وانتًُُش
تُُهاوتصُُفها نتمُُى انمذراخ
انتكُىنىرُح وارتثاطاها
تانتُظُز .

أ -3ركهُفبد وواخجبد
يُسنُخ

لتقٌٌم

القدرة على جمع المعلومات
والمشاركة والحوار ونقل
المهارات .

أ-4يُبلشبد ورمُُى آداء
صفً ( أتحاث وعزوض

لتقٌٌم

القدرة على جمع
المعلوماتيٍ يصادر
يختهفح والمشاركة والحوار
ونقل المهارات لتقٌٌم
القدرات التفكٌرٌة و
االستٌعابٌة .

لتقٌٌم

المحصلة العملٌة لتقٌٌم
القدرات الذهنٌة و المهارات
الفنٌة .

تمذًَُح و نىحاخ )

أ-5ايزحبٌ َظرٌو ػًهٍ
فً يُزصف انفصم
انذراضٍ األول

ة -انزىلُذ

انًحصهح انعًهُح نتمُُى
انمذراخ انذهُُح و انًهاراخ
انفُُح .

ب -1التقٌٌم  1امتحان نهاٌة الفصل
الدراسى األول ( إقامة
معرض لالعمال ومناقشة
كل طالب )
ب-2التقٌٌم  2تقٌٌم مشروعات تصمٌمٌة
( تسلٌم لوحات دورٌة كل
محاضرة )
ب-3التقٌٌم 3
تكلٌفات وواجبات منزلٌة
ب-4التقٌٌم  4مناقشات وتقٌٌم آداء صفى
( أبحاث وعروض تقدٌمٌة و
لوحات )

نهاٌة الفصل الدراسى
األول
دورى كل أسبوع من
اإلسبوع الثالث
دورى كل أسبوع من
اإلسبوع الثالث
دورى كل أسبوع من
اإلسبوع الثالث
3

خـ  -رىزَغ انذرخبد

ب-5التقٌٌم 5امتحان نظري و عملً فى
منتصف الفصل الدراسً
األول
ج-1امتحان نهاٌة الفصل الدراسى األول(
إقامة معرض لالعمال ومناقشة كل طالب )
ج-2رمُُى يشروػبد رصًًُُخ
( تسهُى نىحاخ دورَح كم يحاضزج )
ج-3تكلٌفات وواجبات منزلٌة
ج-4يُبلشبد ورمُُى آداء فصهً(
أتحاثوعروض تقدٌمٌة و نىحاخ  +تقارٌر
حسابات عن ما تم تدرٌسه فى كل باب)
ج-5امتحان نظري و عملً فى منتصف
الفصل الدراسً األول
ج -9انًدًىع

اإلسبوع الثامن
%60

60

%5

5

%5

5

% 01

01

% 21

21

% 100

100

 -8لبئًخ انكزت انذراضُخ وانًراخغ :
أ -يذكزاخ

أ.م.د  /خٌري فخري مجلع  ":مقدمة فً التكٌٌف"
(ملزمة معتمدة من مجلس المعهد والقسم)

ب -كتة يهشيح
رـ  -كتة يمتزحح
د -دورَاخ عهًُح
أو َشزاخ  ...انخ
أضزبر انًبدح :أ.و.د /خُزي فخزي يزهع

من المكتبة
----مجلة علوم و فنون
لبئى ثأػًبل رئُص يدهص انمطى انؼهًٍ  :ا.و.د َ /هب فخري ػجذ انطالو

4

