انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انتؼهٍى واالػتًبد

ًَىرج ()23
خايؼح  /أكادًٛٚحٔ :صاسج انرؼهٛى انؼانٙ
كهٛح  /يؼٓذ :انًؼٓذ انؼان ٙنهفٌُٕ انرطثٛمٛح -انردًغ انخايظ
لغى :انضخشفـــح

تىصٍف يقشس دساسً انفصم انذساسً األول  -نهؼبو انجبيؼً ()3122/3122
 -1تٛاَاخ انًمشس
انشيض انكٕد٘2312:
انرخظض :انضخشفح

اعى انًمشس :سعى يؼًاس٘

انفشلح  /انًغرٕ٘:األٔنٗ/األٔل

ػذد انٕحذاخ انذساعٛح َ ( 2 :ظش٘ ( ) 2

ػًه)) --- ( ٙ

اكغاب انطالب انًٓاساخ األعاعٛح نهشعى انًؼًاس٘ ف ٙسعى انًغالط انًخرهفح نهًُشآخ

ْ -2ذف انًمشس :

انًؼًاسٚح ٔانرؼشف ػهٗ ٔسعى انشيٕص انًؼًاسٚح انًخرهفح يٍ حٕائط ٔأسضٛاخ
ٔأعمف ٔأػًذج ٔعالنى ٔ ، ..........دساعح انمطاػاخ ٔانًغالط ف ٙإَٔاع يخرهفح يٍ
انؼًاسج راخ ٔظائف يخرهفح .

 -3انًغرٓذف يٍ ذذسٚظ انًمشس:أٌ ٚكٌٕ انطانة فٗ َٓاٚح ذذسٚظ انًمشس لادساً ػهٗ أٌ:
أ -انفٓى ٔانًؼشفح:

أٚ )1ؼشف انفشق ت ٍٛانًغالط انًخرهفح نهًُشآخ انًؼًاسٚح .
أٚ)2رؼشف ػهٗ انمطاػاخ ٔانًغالط انًخرهفح ف ٙإَٔاع يخرهفح يٍ
انؼًاسج راخ ٔظائف يخرهفح .
أٚ )3ؼذد انشيٕص ٔانًظطهحاخ انًؼًاسٚح انًخرهفح .
أٚ )4مشأ كافح إَٔاع انًغالط ٔانمطاػاخ ٔدالنرٓا ٔاذداْاذٓا .

ب -انًٓاساخ انزُْٛح:

بًٛٚ )1ض َٕػٛح انُشاط يٍ خالل لشاءذّ نهًغالط انًؼًاسٚح انًخرهفح
نهًُشؤج.
بًٛٚ )2ض انفشق ت ٍٛاألَشطح داخم انفشاؽ انًؼًاس٘ يٍ خالل انشيٕص
ٔذٕصٚغ انًغاحاخ ٔانًذاخم ٔانًخاسج انذانح ػهٗ اذداْاخ انحشكح .
بٚ )3رشخى انؼُاطش انًشئٛح انًدغًح ٔانفشاغاخ انًؼًاسٚح انٗ يغالط
يخرهفح نٓا اذداْاذٓا ٔدالنرٓا .
بٚ )4حهم انًماعاخ انحمٛمٛح ٔٚحٕنٓا انٗ يماعاخ يظغشج تاعرخذاو
يمٛاط انشعى .

انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انتؼهٍى واالػتًبد

ج -انًٓاساخ انًُٓٛح انخاطح جٚ)1غرخذو األدٔاخ انُٓذعٛح إلخشاج نٕحاخ يؼًاسٚح .
تانًمشس:

جٚ )2كرغة يٓاساخ انشعى انذلٛك تاعرخذاو االلالو انًخرهفح يٍ الالو
انشطاص أٔ الالو انرحثٛش راخ عًك يخرهف .
جٚ )3رحكى ف ٙعشػح انشعى ف ٙانٕلد انًطهٕب تكفاءج ٔدلح ػانٛح .

د – انًٓاساخ انؼايح:

دٚ )1ؼًم ضًٍ فشٚك ػًم
دٚ )2غرخذو شثكح انًؼهٕياخ نهٕطٕل نًؼهٕيح يؼُٛح .

انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انتؼهٍى واالػتًبد

ػذد انسبػبد

يحبضشح

1

ذًٓٛذ ٔذؼشٚف تانًادِ ٔانًحرٕٖ

2

2

-

2

انرؼشف ػهٗ ياْٛح انشعى انًؼًاس٘ ٔ ،أًْٛرّ نخشٚح لغى
انضخشفح

2

2

-

األسجىع

انًٕضٕع

تذسٌت ػًهى

 -4يحرٕٖ انًمشس:

3

4

انرؼشف ػهٗ كٛفٛح لشاءج انًغمط األفمٔ ٙانشيٕص انخاطح
تّ ٔدالنرٓا ٔكٛفٛح لشاءج انًماعاخ انخاطح تكم يُطمح .

سعى يغمط أفم ٙيثغط نًكاٌ عكُ ٙيغ يشاػاج ذُاعة
انًغمط ٔيمٛاط انشعى يغ انهٕحح انًمذيح .

2

-

2

2

-

2

-

2

2

-

2

2

-

4

5
6

7

ذحثٛش انًغمط األفم ٙتؤلالو انرحثٛش انًُاعثح نكم يُطمح .

طشٚمح ذٕلٛغ انًماعاخ انًخرهفح انكهٛح ٔاندضئٛح ػهٗ
انًغمط .

اخرثاس يُرظف انفظم انذساعٙ

8

2

-

2

-

11

2

-

12

2

-

2

-

2

-

9
سعى يغمط أفم ٙتّ ذفاطٛم أكثش ذؼمٛذا .

11

سعى لطاع داخهٔ ٙكٛفٛح سعى ذفاطٛهّ يغ انرحثٛش.

6

4

13
ذًاس ٍٚسعى ػذج لطاػاخ نًغمط افمٔ ٙاحذ

14

اخرثاس َٓاٚح انفظم انذساعٙ

15

 - 5أعانٛة انرؼهٛى
ٔانرؼهى







يحبضشاد
يُبقشبد وػشوض تؼهًٍٍخ
تًبسٌٍ تطجٍقٍخ
حم يشكالد
يشبسٌغ تطجٍقٍخ

☒
☒
☒
☐
☐

2

انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انتؼهٍى واالػتًبد







إجشاء ثحىث
تجبسة يؼًهٍخ
صٌبساد يٍذاٍَخ
انتؼهى انتؼبوًَ
انتؼهى اإلنكتشوًَ



انؼصف انزهًُ
تًبسٌٍ تطجٍقٍخ
 يحبضشاد ( سبػبد يكتجٍخ )
 يُبقشبد وػشوض تؼهًٍٍخ
 تًبسٌٍ تطجٍقٍخ
 حم يشكالد
 يشبسٌغ تطجٍقٍخ
 إجشاء ثحىث
 تجبسة يؼًهٍخ
 صٌبساد يٍذاٍَخ
 انتؼهى انتؼبوًَ
 انتؼهى اإلنكتشوًَ



 - 6أعانٛة انرؼهٛى
ٔانرؼهى نهطالب رٖٔ
انمذساخ انًحذٔدج




☐
☐
☐
☒
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☒
☐

انؼصف انزهًُ
تًبسٌٍ تطجٍقٍخ

 – 7ذمٕٚى انطالب
أ -األعانٛة انًغرخذيح

إيرحاٌ َظش٘
ذمٛٛى يششٔػاخ ذظًًٛٛح
ذكانٛف ٔٔخثاخ يُضنٛح
يُالشاخ ٔذمٛٛى أداء طفٙ
اخرثاس شفٕ٘
اخرثاس ػًهٙ
انًالحظح
انًماتالخ
انرمٕٚى انشخظ ٙنهطانة
يهف اإلَداص

☒
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

تقٍٍى يششوػبد تصًًٍٍخ  :كم اسجىػٍٍ
تكبنٍف وواججبد يُضنٍخ  :اسجىػٍب

ب -انرٕلٛد

يُبقشبد وتقٍٍى اداء صفً  :ثؼذ االسجىع انشاثغ ػشش
ايتحبٌ َظشي (اختجبس يُتصف انفصم انذساسً)  :األسجىع انثبيٍ
ايتحبٌ َظشي (اختجبس َهبٌخ انؼبو )  :األسجىع انخبيس ػشش

ج -ذٕصٚغ انذسخاخ

إيرحاٌ َظشٖ
ذمٛٛى يششٔػاخ ذظًًٛٛح
ذكانٛف ٔٔخثاخ يُضنٛح
يُالشاخ ٔذمٛٛى أداء طفٗ
 .1انًدًٕع انكهٗ

%61
%11
%11
%21
%111

انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انتؼهٍى واالػتًبد

 – 8لائًح انكرة انذساعٛح ٔانًشاخغ :
أ – يزكشاخ

سعٕياخ يُفظهّ ٚرى ذٕصٚؼٓا ذثاػا خالل انفظم انذساعٙ

-----------------------------------

ب -كرة يهضيح
خـ  -كرة يمرشحح
د -دٔسٚاخ ػهًٛح

د /يحًذ حًاد ،انرفاطٛم انًؼًاسٚح

عهغهح اػذاد يدهح ػانى انثُاء يٍ انؼذد  41انٗ انؼذد 61

أٔ َششاخ  ...انخ
أعرار انًادج  :د /سائذ سشذ٘ ٕٚالٛى
انمائى تؤػًال سئٛظ يدهظ انمغى انؼهًٗ  :أ.و.د /عايٛح فٕص٘ ػهٙ

