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نمىرج ()29
رىصُف مقشس دساسٍ ()9022/9022
 -2ثُبنبد انمقشس
انشمض

انكىدٌ4605:

انزخصص  :ػاو

ْ -2ذف انًمزر:

اسم انمقشس :ػهم انجمبل

انفشقخ  /انمسزىٌ:
انزاتؼح/انفصم انذراسٗ انثاَٗ

ػذد انىحذاد انذساسُخ  :إجمبنً ( )9نظشٌ (  + ) 2ػمهٍ ( ) -
أٌ ٚكٌٕ انطانة فَٓ ٙاٚح انًمزر لادرا ػهٗ:
اكرساب انًفاْٛى ٔأساسٛاخ دراسح انمٛى اندًانٛح ٔأسانٛة انرحهٛم نهرصًٛى اندًانٔ ،ٙيؼزفح
انطانة تانؼُاصز األساسٛح نثُاء انرصًٛى اندًانٔ ٙكذنك يؼزفح انطانة تطزق انرمذٚز فٙ
انحكى اندًان ٙانرصً.ًٙٛ

 -3انًسرٓذف يٍ ذذرٚس انًمزر :

أٌ ٚكٌٕ انطانة فٗ َٓاٚح انًمزر لادراً ػهٗ أٌ :

-3أ) انًؼهٕياخ
ٔانًفاْٛى

إٔٚ)1ضر ػهى اندًال انصُاػٙ
أٚ )2ذكز انمٛى اندًانٛح ٔانرمذٚز ف ٙانحكى اندًانٙ
أٚ)3شزذ أسس تُاء انرصًٛى اندًانٙ

-3ة) انمهبساد
انزهنُخ

بٚ )1مٛى انمٛى اندًانٛح ٔانرمذٚز ف ٙانحكى اندًان.ٙ
بٚ )2سرُرح انًشاكم ٔفما نهؼاللاخ اندًانٛح ٔطزق ػالخٓا.
بٚ )3حهم َظزٚح انًحاكاِ.
بٚ )4مٛى انمٛى اندًانٛح ٔانرمذٚز ف ٙانحكى اندًان.ٙ

-3جـ) انمهبساد
انمهنُخ انخبصخ
ثبنمقشس :

جٚ )1طثك انحكى اندًانٔ ٙيذٖ يالءيرّ فُٛا
جٕٚ )2ظف أسس ُٚاء انرصًٛى اندًان.ٙ
جٚ )3سرخذو أسانٛة انرحهٛم نهرصًٛى اندًان.ٙ

-3د) انمهبساد
انؼبمخ

دٕٚ )1ضر رؤٚرّ يٍ خالل لذرذّ ػهٗ انًُالشح.
دٚ )2رؼأٌ يغ سيالئّ فٗ فزٚك انؼًم .
دٚ ) 3دًغ انًؼهٕياخ تأسرخذاو شثكح األَرزَد.

 -4محزىٌ انمقشس

محزىٌ انمقشس

األسجىع

انمحب
ضشح

ػذد
انسبػبد

انذسط
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إػالو انطالب ترٕصٛف انًمزر
--1يفٕٓو ػهى اندًال.
 -2ياْٛح اندًال انصُاػٙ
 -3انمٛى اندًانٛح ٔانرمذٚز ف ٙانحكى اندًانٙ
-4أسانٛة ذحهٛم انرصًٛى اندًانٙ
اخرثار يُرصف انفصم انذراسٗ
 -5أسانٛة ذحهٛم انرصًٛى اندًانٙ
-6انًحذداخ األساسٛح نثُاء ذصًٛى خًانٙ
-7ذحذٚذ انًشاكم ٔفما نهؼاللاخ اندًانٛح ٔطزق ػالخٓا
-8إخزاء يمارَاخ نرمٛٛى انؼاللاخ انفُٛح اندًانٛح

ايرحاٌ َٓاٚح انفصم انذراسٗ

1
2
3,4
5,6
7
8
9
11,11
12,13
14
15

1
1
2
2
1
1
1
4
2
2
2

2
2
4
4
2
2
2

4
2
2

 )1-5يحاضزاخ
 )2-5يُالشاخ ٔػزٔض ذؼهًٛٛح
 -5أسبنُت انزؼهُم وانزؼهم  )3-5إخزاء تحٕز .
)4-5ذؼهى ذؼأَٗ
 -6أسبنُت انزؼهُم وانزؼهم  )2-6إجشاء ثحىس (رفؼُم انسبػبد انمكزجُخ).
نهطالة روي انقذساد
 )9-6رؼهم رؼبونٍ ( رقسُم انطالة انً مجمىػبد صغُشح).

انمحذودح

 -2رقىَم انطــالة :
-2أ) األسبنُت
انمسزخذمخ

 -1إيرحاٌ يُرصف انفصم.
 -2يُالشاخ ٔذمٛٛى أداء صفٗ .
 -3إيرحاٌ َٓاٚح انفصم انذراس. ٙ
()8

-2ة) انزىقُذ

-2جـ) رىصَغ
انذسجبد

األسثٕع
انرمٛٛى  1ايرحاٌ يُرصف انفصم انذراسٙ
كم أسثٕع
يُالشاخ ٔذمٛٛى أداء صفٗ
انرمٛٛى 2
األسثٕع()15
انرمٛٛى  3ايرحاٌ َٓاٚح انفصم انذراسٙ
% 21
ايرحاٌ يُرصف انفصم انذراسٙ
% 61
ايرحاٌ َٓاٚح انفصم انذراسٙ
% 11
اػًال انفصم (ذممٛى أداء ذذرٚة ػًه)ٙ
% 11
إَٔاع أخز٘ نهرمٛٛى (ذدًٛغ يؼهٕياخ)
_______________________________________________
%111
اإلخًانٙ

 -2قبئمخ انكزت انذساسُخ وانمشاجغ :

--

-
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يذكزج يؼرًذج يٍ يدهس انًؼٓذ.

-2أ) مزكشاد
-2ة) كزت مهضمخ

فزحٍ ػجذ انىهبة ,مقذمخ فٍ ػهم انجمبل جبمؼخ  6أكزىثش9026 ,
Ha/65
َىسف خهُفه غشاة ,انززوق وجمبنُبد انفنىن ,انؼبنمُخ نهفنىن,
62/aH ,2225

-2جـ) كزت مقزشحخ
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-2د) دوسَبد ػهمُخ
أو نششاد  ...انخ
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أسزبر انمبدح :أ.د /فزحٍ ػجذ انىهبة ػثمبن

انزبسَخ:

