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ًَٕرج ()12
رٕطٛف يقشس دساعٙ

 -1ثٛبَبد انًقشس
انفشقخ  :انثبَٛخ
إعى انًقشس  :دٚكٕس يغشذ انفظم انذساعٗ  :انثبَٙ
انشيض انكٕد٘ 2206:
انؼبو انذساع2018/ 2017: ٙ
انزخظض :انزظًٛى انذاخهٗ ٔاألثبس ػذد انٕزذاد انذساعٛخ َ )3( :ظش٘ (  ) 1ػًه) 2 ( ٙ

ْ -2ذف
انًقشس:

رًُٛخ قذساد انطبنت انزسهٛهٛخ ٔ انزشكٛجٛخ ٔ انزطجٛقٛخ ف ٙيؼشفّ انؼُبطش االعبعٛخ
فٗ إثشاص دٚكٕساد انًغشذ يٍ صٔاٚب ٔ يُبظش ٔ خهفٛبد فٗ إطبس ضٕاثظ انزظٕٚش
انًغشزٗ ٔ زشكخ انكبيٛشا.

 -3انًغزٓذف يٍ رذسٚظ انًقشس :

أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٗ َٓبٚخ انًقشس قبدسا ً ػهٗ :

أ -انًؼهٕيبد
ٔانًفبْٛى :

ة -انًٓبساد
انزُْٛخ :

خـ  -انًٓبساد
انًُٓٛخ انخبطخ
ثبنًقشس:

أٌ -1زكش َظشٌاخ ٔأعظ انتصًٍى انذاخهً ٔانؼاللح تٍٍ انكتهح ٔانفشاؽ نذٌكٕس
انًغشح .
أٌ -2ششح طشق ػًم انذٌكٕس انًغشدى.
أٌ -3فغش َظشٌاخ ػهى األنٕاٌ ٔدالالتّ ٔػاللاتّ ٔخٕاصّ فً انًغشح .
أٌ -4ؼذد انًذذداخ انتكُٕنٕجٍح نتذمٍك انكفاءج انٕظٍفٍح ٔانجًانٍح فً دٌكٕس انًغشح.
بٌ -1غتُتج انؼاللح تٍٍ انتصًٍى ٔطثٍؼح االعتخذاو ٔاستثاطٓى تانتكانٍف فى انذٌكٕس
انًغشدى.
بٌ -2غتُتج دهٕل يتُٕػح نًتطهثاخ انتصًٍى انذاخهً فً انذٌكٕس انًغشدً.
بٌ -3ضغ تصًًٍا ً ٌشتظ تٍٍ انكتهح ٔانفشاؽ فى إٌجاد دهٕل تصًًٍٍح نذٌكٕس
انًغشح.
بٌ -4غتُثظ انؼاللح تٍٍ انهٌٕ ٔدالالتّ ٔػاللتّ تًغادح ٔطثٍؼح انًكاٌ انًغشدً.
جٌ -1ذهم األشكال انتصًًٍٍح نهذٌكٕس انًغشدى إنى ػُاصشْا األٔنٍح ٌٔؼٍذ صٍاغح
ٔتُفٍز انًُتجاخ.
جٌ -2غتخذو انثشايج انًتخصصح فى تصًٍى انذٌكٕس انًغشدى ٔانتذهٍم ٌُٔفز انًُارج
األٔنٍح ٌٔشعى انشعٕياخ انتُفٍزٌح.
جٌ -3ختاس انخاياخ ٔانًٕاد انًغتخذيح استثاطا تاالعتخذاو انُٓائى نذٌكٕس انًغشح.
جٌ -4مذو انشعٕو انُٓذعٍّ ٌٔؼًم االعكتشاخ.

د – انًٓبساد
انؼبيخ :

جـٌُ -5فز انًُارج كًذاكاج نهتصًٍى ٔانًُتجاخ انًثذئٍح ٔانُٓائٍح.
دٌ -1ثذع أفكاسا جذٌذج نذم انًشكالخ اإلَتاجٍح ٌٔهتضو تتؼهًٍاخ انتشغٍم ٔاشتش اطاخ
االياٌ ٔانغاليح فً تصًٍى انًغشح.
دٌ -2خشج انتصًٍى تانكفاءج انًطهٕتح طثما نهٕظائف ٔاَداء انًتٕلغ نهًغشح.
دٌ -3مذو انؼشض انفؼال.
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 -4يسزٕ٘ انًقشس :
و

انًٕضٕع

انزؼشٚف ثبنًقشس ٔ ػشع َزبئح اعزجٛبَبد انطبنت ػٍ انؼبو
1
اندبيؼ ٙانغبثق ٔ خطظ انزسغ. ٍٛ
ػشع ألْذاف انًقشس ٔرٕطٛفّ ٔيسزٕٚبرّ ٔيبرى يٍ خطظ
2
انزسغ ٍٛػٍ انؼبو انًبضٗ
يشاخؼخ طشٚقخ سعى انًُظٕس انًغشزٔ ٙػالقزّ ثبنًغقظ
 3األفقٔ ٙردٓٛضاد خشت انًغشذ ٔيكَٕبد انذٚكٕس
انًخزهفخ انًزُٕػخ.
اخزٛبس أزذ انُظٕص انًغشزٛخ ٔششذ طشٚقخ رسهٛم انُض
 4رسهٛال دسايٛب ٔرشكٛهٛب ٔػشع أيثهخ نًؼبنح د انًُبظش
ٔاألعبنٛت انًخزهفخ ف ٙانزظًٛى.
رسذٚذ انؼُبطش انًؼًبسٚخ
ٔانضخشفٛخ انًكَٕخ نهًُظش انًغشزٔ ٙششذ أعهٕة (
يغشزخ ) ْزِ انؼُبطش ثًب ٚزُبعت يغ أعهٕة رظًٛى انًُظش
5
ٔكٛفٛخ اإلثذاع ف ٙإخشاء أ٘ رؼذٚالد ػهٗ ْزِ انؼُبطش يغ
انسفبظ ػهٗ انٕٓٚخ انزبسٚخٛخ نهذالنخ ػهٗ صيٍ األزذاس
ثبنُض.
ثذاٚخ ػًم اعكزشبد نهًُظش انًخزبس يغ إػطبء إيكبَٛخ
 6االخزالف ف ٙاالخزٛبس ث ٍٛانطالة نزجبدل انخجشاد ٔانزُٕع ثٍٛ
انًُبظش انذاخهٛخ ٔانخبسخٛخ أٔ انزبسٚخٛخ أٔ انًؼبطشح.
إخشاء انزؼذٚالد ػهٗ انًُظش انًخزبس يٍ االعكزشبد ٔسعى
 7انًُظش ٔطشٚقخ انًُظٕس انًغشز ٙانغبثق رؼهًٓب يغ رٕضٛر
انزفبطٛم انكبيهخ نهًُظش نهزأكٛذ ػهٗ انظفبد انؼبيخ نهذٚكٕس.
رقٛٛى نًب رى دساعزّ ف ٙيُزظف انفظم انذساع ٙانثبَ( ٙ
8
اخزجبس أػًبل انغُخ ) .
انؼٕدح إنٗ انًُظش انًخزبس ٔانجذء ف ٙاخزٛبس األنٕاٌ
 ( 9اندٕاػ ) نزسقٛق أفضم سؤٚخ رشكٛهٛخ يهَٕخ ٔيسققخ
نهزأثٛشاد انضٕئٛخ ػهٗ انًُظش ثًب ٚزطهجّ داسيٛخ األزذاس.
سعى انًُظش ُْذعٛب ( يغقظ أفق ) ٙنزسذٚذ انخبيبد انًطهٕة
11
اعزخذايٓب ف ٙرُفٛز انًُظش انًغشزٔ ٙػشع يشازم انزُفٛز.
يٍ انشعٕو انُٓذعٛخ ٚزى رُفٛز يدغى ( يبكٛذ ) يجغظ
11
نًكَٕبد انًُظش انًغشز ٙانًهٌٕ
 12اعزكًبل رُفٛز يدغى نهزكُٕٚبد انًغشزٛخ
 13يُبقشخ يب رى إَدبصِ يٍ أػًبل طالثٛخ  +اإلخشاج انُٓبئٙ
14

يشاخؼخ ػٍ يب عجق دساعزّ

رقٛٛى َٓبٚخ نهفظم انذساع ٙانثبَ ( ٙيُبقشبد – ندُخ ثالثٛخ )
15
رقٛٛى َٓبئٗ ( إقبيخ يؼشع نالػًبل ٔيُبقشخ كم طبنت ) .
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 -5أعبنٛت انزؼهٛى
ٔانزؼهى

 -6أعبنٛت انزؼهٛى
ٔانزؼهى نهطالة رٖٔ
انقذساد انًسذٔدح

أ -5يُالشاخ ٔػشٔض تؼهًٍٍح
ب -5يذاضشاخ
ج -5دم يشكالخ
د  -5تًاسٌٍ
ِ -5إجشاء تذٕث
ٔ -5يشاسٌغ تطثٍمٍح
ي -5انضٌاساخ انًٍذاٍَح نهًغاسح ٔ األعتٕدٌْٕاخ .
س -5انؼصف انزُْى
ص -5انتؼهٍى اإلنكتشَٔى
ط -5انتؼهى انتؼأَى
6أ -يذاضشاخ ( يٍ خالل انغاػاخ انًكتثٍح )
6ب -انتؼهى انتؼأَى (تمغٍى انطالب إنى يجًٕػاخ صغٍشج تٓذف تذغٍٍ
يغتٕاْى ) .

 -7رقٕٚى انطــالة :
أ -1رقٛٛى َٓبٚخ نهفظم انذساع ٙانثبَ( ٙ
يُالشاخ – نجُح ثالثٍح ) تمٍٍى َٓائى ( إلايح
يؼشض نالػًال ٔيُالشح كم طانة ) .

لتقييم

انًذصهح انؼًهٍح نتمٍٍى
انمذساخ انزٍُْح ٔ انًٓاساخ
انفٍُح .

أ-2رقٛٛى يششٔػبد رظًًٛٛخ
( تغهٍى نٕداخ دٔسٌح كم يذاضشج )

نتمٍٍى

انمذسج ػهى سعى انتفاصٍم
ٔتذهٍهٓا ٔانتًٍٍض
تٍُٓأتصٍُفٓا نتمٍٍى انمذساخ
انتكُٕنٕجٍح ٔاستثاطاْا
تانتُظٍش .

أ -3ركهٛفبد ٔٔاخجبد يُضنٛخ

نتمٍٍى

انمذسج ػهى جًغ انًؼهٕياخ
ٔانًشاسكح ٔانذٕاس َٔمم
انًٓاساخ .

أ -4يُبقشبد ٔرقٛٛى آداء طف ( ٙانؼشٔض
انتمذًٌٍح ٔ انهٕداخ )

نتمٍٍى

القدرة على جمع المعلومات
والمشاركة والحوار ونقل
المهارات لتقييم القدرات
التفكيرية و االستيعابية .

أ -5ايزسبٌ َظش٘ فٗ يُزظف انفظم دساعٙ
انثبَٙ

نتمٍٍى

المحصلة العملية لتقييم
القدرات الذهنية و المهارات
الفنية .

أ -6المالحظة

لتقييم

المحصلة العملية
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أ-7انزقٕٚى انشخظٗ نهطبنت

لتقييم

التفاعل و انًٕاظثح ٔ
انغهٕن .

أ -8يهف اإلَدبص

لتقييم

المحصلة العملية ٔ
انًٓاساخ انفٍُح .

ة -1انزقٛٛى 1

ة-2انزقٛٛى 2

خـ  -رٕصٚغ
انذسخبد

تقٌٌم نهاٌة للفصل الدراسً
الثانً ( مناقشات – لجنة
ثالثية ) تقييم نهائى ( إقامة
معرض لالعمال ومناقشة كل
طالب ) .
رقٛٛى يششٔػبد رظًًٛٛخ
( تغهٍى نٕداخ دٔسٌح كم
يذاضشج )

نهاية الفصل الدراسى
الثاني

دورى كل أسبوع من
اإلسبوع الثالث

ة-3انزقٛٛى 3

ركهٛفبد ٔٔاخجبد يُضنٛخ

دورى كل أسبوع من
اإلسبوع الثالث

ة-4انزقٛٛى 4

يُبقشبد ٔرقٛٛى آداء طف( ٙ
انؼشٔض انتمذًٌٍح ٔ انهٕداخ
)

دورى كل أسبوع من
اإلسبوع الثالث

ة-5انزقٛٛى5

امتحان نظري

اإلسبوع الثامن

ة-6انزقٛٛى6

المالحظة

دورى كل أسبوع

ة-7انزقٛٛى7

انزقٕٚى انشخظٗ نهطبنت

دورى كل أسبوع

يهف اإلَدبص
ة-8انزقٛٛى8
ج-1رقٛٛى َٓبٚخ نهفظم انذساع ٙانثبَ ( ٙيُالشاخ –
نجُح ثالثٍح ) تمٍٍى َٓائى ( إلايح يؼشض نالػًال
ٔيُالشح كم طانة ) .
ج-2رقٛٛى يششٔػبد رظًًٛٛخ
( تغهٍى نٕداخ دٔسٌح كم يذاضشج )

اإلسبوع الثالث عشر
%60
%10

ج -3ركهٛفبد ٔٔاخجبد يُضنٛخ

%5

ج -4يُبقشبد ٔرقٛٛى آداء طف ( ٙانؼشٔض انتمذًٌٍح
ٔ انهٕداخ )

%5

ج-5امتحان نظري

%10

ج-6المالحظة

-

ج-7انزقٕٚى انشخظٗ نهطبنت

-

ج-8يهف اإلَدبص

%10
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ج-9انًدًٕع

%100

 75دسخخ
يُبقشخ

 -8قبئًخ انكزت انذساعٛخ ٔ انًشاخغ :
أ -يزكشاد

أ.د/يظطف ٙػجذ انٓبد٘ " انذٚكٕس ٔ انًُبظش انًغشزٛخ "
(يهضيخ يؼزًذح يٍ يدهظ انًؼٓذ ٔانقغى )
ششائخ يصٕسج ٔاعطٕاَاخ يذيجح يٍ أعتار انًمشس

ة -كزت يهضيخ
خـ  -كزت يقزشزخ

يظطفٗ عهطبٌ "رظًٛى ٔ رُفٛز انذٚكٕس انًغشز" ٙ
 -1نٕٚض يهٛكخ" انًُظٕس انًغشز" ٙانٓٛئخ انًشٚخ انؼبيخ نهكزبة ، ،انقبْشح
 ،ج.و.و1997 ،

د -دٔسٚبد ػهًٛخ
أٔ َششاد  ...انخ

أعزبر انًبدح  :أ.د .يظطفٗ ػجذ انٓبد٘ عهطبٌ

-

قبئى ثأػًبل سئٛظ يدهظ انقغى انؼهً : ٙا.و.د َٓ /ب فخشٖ ػجذ انغالو

5

