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ًَىرج سقى ()12
جبيؼخ /اكبدًَُخ ٚ :صاسح اٌتعٍ ُ١اٌعبٌٝ
كهُخ /يؼهذ  :اٌّعٙذ اٌعبٌٌٍ ٝفٕ ْٛاٌتطج١م١خ – اٌتزّع اٌخبِس
قغى  :اٌتصّ ُ١اٌذاخٍٚ ٝاالحبث
رىصُف يقشس دساعٍ

 -1ثُبَبد انًقشس
انفشقخ  :انثبَُخ
إعى انًقشس ٔ :ظُ تحىُ ث١ئٟ
انشيض انكىدٌ2223 :
انفصم انذساعً  :انثبًَ
ت٠ٛٙخ
انؼبو انذساعٍ2018/ 2017:
دسط ( ) -
انزخصص :انزصًُى انذاخهً واألثبس ػذد انىحذاد انذساعُخ  )4( :يحبضشح ( ) 4

 -2هذف
انًقشس:

اكغبة انطبنت انًفبهُى وانحقبئق انًشرجطخ ثبنؼُبصش وانؼىايم انزكزُكُخ
واالجهضح وخصبئصهب انزً رحقق يزطهجبد خبصخ ثبػًبل انزهىَخ نًششوػبد
انزصًُى انذاخهً .

 -3انًغزهذف يٍ رذسَظ انًقشس :

أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ انًقشس قبدسا ً ػهً :

أ -انًؼهىيبد
وانًفبهُى :

ة -انًهبساد
انزهُُخ :

جـ  -انًهبساد
انًهُُخ انخبصخ
ثبنًقشس:
د – انًهبساد
انؼبيخ :

أ٠ -1ششس ا٢داء اٌٛظ١فٌ ٝعٕبصشت٠ٛٙخ إٌّشأِٓ ح١ج ِالءِتٙب ٌٍٛظ١فخ ٚاٌشىً
اٌزّبٌٌ ٝتحم١ك اٌىفبءح اٌٛظ١ف١خ ٌٍت٠ٛٙخ اٌصٕبع١خ داخً إٌّشأ .
أ٠ -2عذد اٌّصطٍحبد اٌخبصخ ثٕظُ اٌت٠ٛٙخ اٌصٕبع١خ (اٌتى١١ف) ف ٝاٌتصّ ُ١اٌذاخٍٝ
٠ ٚعذداالسبٌ١ت اٌتمٕ١خ اٌحذ٠خخ.
أ٠ -3صف اٌّٛاصفبد ٚاألسبٌ١ت اٌفٕ١خ ٚاٌتمٕ١خ اٌحذ٠خخ ٌٍت٠ٛٙخ اٌصٕبع١خ ٚتى١١ف
اٌفشاغبد اٌّختٍفخ .
ة٠ -1ستٕتذ اٌعاللخ ث ٓ١تصّ ُ١اٌت٠ٛٙخ اٌصٕبع١خ ٚاٌتى١١ف ٚطج١عخ االستخذاَ
ٚاستجبط ُٙثبٌتىبٌ١ف..
ة٠ -2حًٍ إٌظش٠بد ثعٍ َٛاٌتى١١ف ٚطشق اٌتغٍت عٍِ ٝشبوً تصّٚ ُ١تشغً١
اٌتى١١ف.
ة٠ -3ستٕتذ حٍٛي ِتٕٛعخ ٌّتطٍجبد اٌتى١١ف ف ٝاٌتصّ ُ١اٌذاخٍٚ ٝاعذاد اٌشسَٛ
اٌخبصخ ثزٌه.
رـ٠ -1حست حسبثبد اٌتىٍفخ.
د٠ -2خطظ اٌذساسبد اٌفٕ١خ ٌٕظُ اٌتى١١ف اٌّتخصصخ.
رـ٠ -3ختبس اٌخبِبد اٌّستخذِخ ف ٝتى١١ف إٌّشأ ٠ٚشثطٙب ثبٌّىبْ ٚطج١عخ اإلستخذاَ.
رـ٠ -4صُّ اٌخطظ اٌالصِخ ٌٍتى١١ف فِ ٝشبس٠ع اٌتصّ ُ١اٌذاخٍ.ٝ
د٠ -1عذ اٌجحج اٌتطج١م٠ ٚ ٟحًٍ اٌج١بٔبد ٠ٚطٛس اٌتعٍُ اٌذائُ اٌّستّش ٠ ٚطٛس ِعبسفٗ
ِٙ ٚبساتٗ .
د٠ -2ذ٠ش إٌّبلشبد ٚاٌحٛاس .
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د٠ -3تمٓ اٌتعبًِ ِع اٌىّجٛ١تش  ٚاٌجشاِذ اٌتىٌٕٛٛر١خ اٌّختٍفخ ٚاٌتحٍ ٚ ً١وتبثخ
اٌتمش٠ش.

 -4يحزىٌ انًقشس :
ػذد
انغبػبد

يحبضشح
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ط
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 8اختجبس ِٕتصف اٌفصً اٌذساس ٟاٌخبٔ ( ٟاختجبس أعّبي اٌسٕخ )
 9حسبثبد استخذاَ اٌشفبطبد ف ٝاٌّطبعُ .
حسبثبد تصّ ُ١شجىخ ِزبس ٜاٌٛٙاء ف ٝاٌّٛالد ِٚحطبد
10
اٌّتش.ٚ
 11حسبة ألطبس ِزبس ٜاٌٛٙاء ٚاٌفمذ ف ٝاٌضغظ .
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 12حسبة لذسح ِٛتٛس اٌّشٚحخ اٌّطٍٛثخ .

4

4

-

و

انًىضىع

اٌتعش٠ف ثبٌّمشس  ٚعشض ٔتبئذ استج١بٔبد اٌطبٌت عٓ اٌعبَ
1
اٌزبِع ٟاٌسبثك  ٚخطظ اٌتحسٓ١
 2حسبثبد اٌت٠ٛٙخ طجمب ٌىٛد أششا ٌحسبة عذد ِشاد تغ١١ش
اٌٛٙاء ف ٝاٌسبعخ .
اٌت٠ٛٙخ اٌطج١ع١خ ثبستخذاَ إٌٛافز
3
 4حسبة عذد إٌٛافز اٌّطٍٛة ٚرٛد٘ب فِ ٝذسد ٌٍٛصٛي إٌٝ
ِعذي اٌت٠ٛٙخ اٌّطٍٛثخ.
 5اٌت٠ٛٙخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ ثبستخذاَ اٌّشاٚس .
 6اٌت٠ٛٙخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ ثبستخذاَ اٌشفبطبد .
حسبثبد استخذاَ اٌشفبطبد ف ٝاٌّطبثخ ٚاٌحّبِبد.
7

تطج١ك شبًِ عٍ ٝتصّ ُ١شجىخ اٌت٠ٛٙخ اٌخبصخ ثّٛي ٠تىْٛ
 3 ِٓ 13أدٚاس شبٍِخ تصّ ُ١رش٠الد اٌٛٙاء ِٚزبس ٜاٌٛٙاء
ٚلذسح اٌّشٚحخ اٌّطٍٛثخ ٚاٌشفبط اٌّطٍٛة ِع تحذ٠ذ سشعخ
اٌٛٙاء ف ٝوً ِمطع ِٓ شجىخ ِزبس ٜاٌٛٙاء.
تم ُ١١لجً إٌٙبئٌ ٝألعّبي اٌفصٍ١خ أِ ٚعشض ٌٍّٛاد اٌعٍّ ٝأٚ
14
ِشارعخ لجً االِتحبْ ٌٍٕظش. ٜ
 15اِتحبْ ٔٙب٠خ اٌفصً اٌذساس ٟاٌخبٔ. ٟ

 -5أعبنُت
انزؼهُى وانزؼهى

4

4

-

4

-

-

2

-

-

أ -5عروض
ةِٕ -5بلشبد ٚعشٚض تعٍ١ّ١خ ّٔ ٚبرد تٛض١ح١خ .
دِ -5حبضشاد
د  -5حً ِشىالد
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ٖ -5تّبسٓ٠
 -5ٚإجراء بحوث عٓ ِىٔٛبد ٔظبَ اٌت٠ٛٙخ .
ِ -5ٞشبس٠ع تطج١م١خ
ص -5اٌض٠بساد اٌّ١ذأ١خ .
ص -5اٌعصف اٌزٕ٘ٝ
ص -5اٌتعٍ ُ١اإلٌىتشٝٔٚ
ص -5اٌتعٍُ اٌتعبٝٔٚ

 -6أعبنُت
انزؼهُى وانزؼهى
نهطالة روي
انقذساد
انًحذودح

6أِ -حبضشاد ( ِٓ خالي اٌسبعبد اٌّىتج١خ ) .
6ة -اٌتعٍُ اٌتعب( ٝٔٚتمس ُ١اٌطالة إٌِ ٝزّٛعبد صغ١شح ثٙذف تحسِ ٓ١ستٛاُ٘ ) .
6د -عشض ّٔبرد تٛض١ح١خ .

 -7رقىَى انطــالة :
أ -1ايزحبٌ َهبَخ انفصم انذساعً انثبٍَ

لتقييم

اٌّحصٍخ اٌعٍّ١خ ٌتمُ١١
اٌمذساد اٌزٕ٘١خ  ٚاٌّٙبساد
اٌفٕ١خ .

أ -2رقُُى يششوػبد رصًًُُخ
( تسٌٍٛ ُ١حبد دٚس٠خ وً ِحبضشح )

ٌتمُ١١

اٌمذسح عٍ ٝسسُ اٌتفبصً١
ٚتحٍٍٙ١ب ٚاٌتّ١١ض ثٕٙ١ب
ٚتصٕ١فٙب ٌتم ُ١١اٌمذساد
اٌتىٌٕٛٛر١خ ٚاستجبطب٘ب
ثبٌتٕظ١ش .

أ -3ركهُفبد وواججبد يُضنُخ

لتقييم

القدرة على جمع المعلومات
والمشاركة والحوار ونقل
المهارات .

أ -4يُبقشبد ورقُُى آداء صفٍ ( أثحبث
ٚعشٚض تمذ١ّ٠خ ٌٛ ٚحبد )

لتقييم

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

أ -5ايزحبٌ َظش ٞفً يُزصف انفصم
دساعٍ انثبٍَ

لتقييم

المحصلة العملية لتقييم
القدرات الذهنية و المهارات
الفنية .

أ -6المالحظة

لتقييم

المحصلة العملية

أ -7انزقىَى انشخصً نهطبنت

لتقييم

التفاعل و اٌّٛاظجخ  ٚاٌسٍٛن
3
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.
أ -8يهف اإلَجبص ( إلبِخ ِعشض ٌالعّبي
ِٕٚبلشخ وً طبٌت )

ة -انزىقُذ

ة -1انزقُُى 1
ة-2انزقُُى 2

ة-3انزقُُى 3

امتحان نهاٌة الفصل
الدراسى الثانً
رقُُى يششوػبد رصًًُُخ
( تسٌٍٛ ُ١حبد دٚس٠خ وً
ِحبضشح )
يُبقشبد ورقُُى آداء صفٍ
( أثحبث وعروض تقديمية ٚ
ٌٛحبد )

نهاية الفصل الدراسى
الثاني
دورى كل أسبوع من
اإلسبوع الثالث
دورى كل أسبوع من
اإلسبوع الثالث
دورى كل أسبوع من
اإلسبوع الثالث

ة-4انزقُُى 4

تكلٌفات وواجبات منزلٌة

ة-5انزقُُى5

امتحان نظري

اإلسبوع الثامن

ة-6انزقُُى6

المالحظة
التقوٌم الشخصى للطالب
يهف اإلَجبص
( إقامة معرض لالعمال
ومناقشة كل طالب )

دورى كل أسبوع

ة-7انزقُُى7
ة-8انزقُُى8

جـ  -رىصَغ
انذسجبد

لتقييم

المحصلة العملية  ٚاٌّٙبساد
اٌفٕ١خ .

دورى كل أسبوع
اإلسبوع الرابع عشر

ج-1امتحان نهاٌة الفصل الدراسى الثانً

% 60

ج-2رقُُى يششوػبد رصًًُُخ
( -تسٍٚ ُ١سل١بد ٌحً ِسبئً تطج١م١خ عٍِ ٟب تُ
تذس٠سٗ ٔظشس٠ب دٚس٠خ وً ِحبضشح )
ج -3يُبقشبد ورقُُى آداء صفٍ ( أثحبث وعروض
تقديمية ٌٛ ٚحبد )

% 10
%5

ج -4تكلٌفات وواجبات منزلٌة

%5

ج -5امتحان نظري

% 10

ج -6المالحظة

-

ج -7التقوٌم الشخصى للطالب

-

ج -8يهف اإلَجبص
( مناقشة كل طالب )
ج -9انًجًىع

% 10
%100

 40دسجخ أػًبل
عُخ
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 60 +دسجخ
رحشَشٌ

أ -يزكشاد

أ.و.د /خُشي فخشي يجهغ " يقذيخ فً انزهىَخ "
(يهضيخ يؼزًذح يٍ يجهظ انًؼهذ وانقغى )

أ.و.د /خُشي فخشي يجهغ " َظى رحكى ثُئٍ رهىَخ "
(يهضيخ يؼزًذح يٍ يجهظ انًؼهذ وانقغى )

ة -كزت
يهضيخ
جـ  -كزت
يقزشحخ
د -دوسَبد
ػهًُخ
أو َششاد ...
انخ
أعزبر انًبدح :ا.و.د  /خُشي فخشي يجهغ

-

االَزشَذ

قبئى ثأػًبل سئُظ يجهظ انقغى انؼهًٍ  :ا.و.د َ /هب فخشي ػجذ انغالو

5

