ًَىرج سقى ()21
جايعح  /اكادًَُح  :وصاسة انخعهيى انعانى
كهُح  /يعهذ  :انًعهذ انعانى نهفُىٌ انخطبيميت – انخجًع انخايس

قسى :عاو
 -2بيانات المقرر
انشيض انكىدٌ1627 :

انرخصص :عاو

 -1هذف
انًقشس:

إسى انًقشس  :نغاخ

عذد انساعاخ انذساسُح )1( :

انفشقح  :انثاَيت
انفصم انذساسً :انثاَى
انعاو انجايعً 2112-2112 :
َظشي ()1

عًهً ( ) -

دساسح أساسُاخ كراتح انًقاالخ انخاصح تانفٍ وانًصطهحاخ انفُُح
ويًاسسح انهغح فٍ يجال انفٍ.

 -3انًسرهذف يٍ ذذسَس انًقشس  :أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادساً عهً أٌ :

أ -المعلومات
والمفاهيم :

أ -1يزكش انًصطهحاث انفُيت انًخخهفت في يجال انفُىٌ انخشكيهيت
أ -2يىضح طشق كخابت انحىاساث انفُيت انًخخهفت
أ -3يىضح طشق كخابت انحىاساث انفُيت انًخخهفت

ب -المهارات

ب -1يماسٌ بيٍ انميى انفُيت بانهغت االجُبيت
ب -2يًيض أسس بُاء انجًم انهغىيت
ب -3يصف انعاللت بيٍ يجال انخصًيى و انهغت االجُبيت

جـ  -المهارات

جـ -1يىظف انًصطهحاث انهغىيت في انخصًيى
جـ -2يميى اكفأ انًصطهحاث انفُيت في انفُىٌ انخطبيميت
ج3ـ يُسك انحىاساث انفُيت انًخخهفت بانهغت االجُبيت

الذهنية :

المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – انًهاساخ
انعايح :

د -1جًع انبياَاث وكخابت انخماسيش.
د -2يسخخذو شبكاث اإلَخشَج
د -3يعذ أبحاد وحماسيش

1

 -4يحرىٌ انًقشس :
م

الموضوع

2

عشض ألهذاف انًقشس وذىصُفه
ويحرىَاذه وياذى يٍ خطط انرحسٍُ
عٍ انعاو انًاضً
ششح يفاهُى انهغح

3

ششح يفاهُى انهغح و عالقرها تًجال
انفُىٌ انرطثُقُح
كُفُح تُاء انجًم انهغىَح فٍ احذ
يجاالخ انرصًُى
انقُى انفُُح فٍ انحىاساخ انهغىَح

6

انًصطهحاخ انفُُح فٍ انفُىٌ
انرطثُقُح

1

7

اخرُاس احذ انًجاالخ فٍ انرصًُى و
ستطها تانهغح االجُثُح فٍ ضىء يٍ
انرفاعم تٍُ انطالب

1

8
9

اخرثاس اعًال انسُح

1

4
5

اساليب التعليم و التعلم

عدد
الساعات

محاضرة

درس

1

1

-

عشوض ذقذًَُح-يحاضشج
ذفاعهُح

1

1

-

يحاضشج ذفاعهُح– إجشاء
تحىز

1

1

-

1

1

-

1

1

-

يحاضشج ذفاعهُح -عشض
ذعهًٍُ
إجشاء تحىز -يحاضشج
ذفاعهُح
يحاضشج ذفاعهُح

1

-

إعذاد ذقاسَش
يحاضشج ذفاعهُح

ششح انقىاعذ االجُثُح فٍ كُفُح
ذكىٍَ جًم انهغىَح
 22ذقُُى االتحاز انًقذيح يٍ انطالب

1
1

1
1

-

ايرحاٌ ذحشَشٌ
يحاضشج ذفاعهُح

1

1

-

يحاضشج ذفاعهُح

 22عًم حىاس ذفاعهٍ تانهغح االجُثُح

1

1

-

 21يُاقشح االتحاز و انحىاساخ انهغىَح
و اخشاج انقُى انهغىَح االجُثُح يٍ يا
سثق
 23كراتح انحىاساخ انهغىَح
انًشذثطحتانفُىٌ انرطثُقُح
 24يشاجعح َهائُح

1

1

-

عصف رهٍُ-يحاضشج
ذفاعهُح
عصف رهٍُ-يحاضشج
ذفاعهُح

1

1

-

25

(ايرحاٌ َهاَح انفصم انذساسٍ )

 -5أسانُة انرعهُى
وانرعهى

1

يحاضشج ذفاعهُح

1

ايرحاٌ ذحشَشٌ

5أ -يحاضشاث
 5ب -يُالشاث وعشوض حعهيًيت
5ج-اجشاء بحىد
 5د –انعصف رهُي

2

 -6أسانُة انرعهُى
وانرعهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج

6أ -يحاضشاث ( انساعاث انًكخبيت )
6ب (-حعهيى حعاوَى ) حمسيى انطالب إنى يجًىعاث صغيشة بهذف ححسيٍ
يسخىاهى

 -7ذقىَى انطــالب :
أ -األسانُة
انًسرخذيح

انمذسة عهي جًع انًعهىياث و
انخعاوٌ
القدرة على جمع المعلومات

أ-1تقديم أبحاث

نخمييى

أ-2تكاليف منزلية

لتقييم

أ-3اختبار أعمال سنة

لتقييم

المحصلة العملية

أ-4اختبار نهاية الفصل الدراسي

لتقييم

المحصلة المعرفية النظرية
والعملية

والمشاركة والحوار ونقل
المهارات

ب -انرىقُد

ب -1التقييم 1

تقييم األبحاث المقدمة

األسبوع الرابع

ب-2التقييم 2

امتحان تحريرى

اإلسبوع الثامن

ب-3التقييم 3

تقييم التكليفات المنزلية

األسبوع الخامس

ب-4التقييم4

امتحان نهاية الفصل

نهاية الفصل الدراسى

الدراسى االول

جـ  -ذىصَع
انذسجاخ

أ -يزكشاخ
ب -كرة يهضيح

االول
%06

ج-1امتحان نهاية العام /الفصل الدراسى
االول

06

ج -2امتحان اعمال السنة

%06

06

ج-3البحث

%06

5

ج-4الحضور والتفاعل

%06

5

ج-5المجموع

%066
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 كرة يقرشحح- جـ

 دوسَاخ ذفاعهُح-د
 انخ... أو َششاخ

ًكشَى عثذ انًطهة انقشَط

: أسرار انًادج

