ًَىرج سقى ()21
جايؼح  /اكادًَُح  :وصاسج انرعهيى انعانى
كهُح /يؼهذ  :انًعهذ انعانى نهفُىٌ انرطثيقيح – انرجًع انخايس

 -2بيانات المقرر
انشيض انكىدٌ1551 :
انرخصص :ػاو

إسى انًقشس  :طثُؼح

ػذد انساػاخ انذساسُح )3( :

انفشقح  :انثاَيح
انفصم انذساسً  :االول
انؼاو انجايؼً 2112-2112 :
َظشي ( )2

ػًهً ( ) 1

دساسح انًفاهُى وانحقائق انخاصح تانذوائش انكهشتُح وانصًاياخ
 -1هذف
وحشكح انجسًُاخ انًشحىَح فٍ انًجال انكهشتٍ وانًغُاطُسٍ
انًقشس:
وانًششحاخ انكهشتُح وأنىاح اإلَحشاف
 -3انًسرهذف يٍ ذذسَس انًقشس  :أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًقشس قادساً ػهً أٌ :
أ -المعلومات
والمفاهيم :

أ -1يرعشف عهى عُاصش انذوائش انكهشتيح وانًششحاخ انكهشتيح
أ -2يزكش أهى أَىاع انصًاياخ
أ -3يفهى كيفيح انحشكح نألسجااو انًححىَح

ب -المهارات

ب -1يحهم انذوائش انكهشتيح
ب -2يُاقش انطانة ذىضيح كيفيح عًم انصًاياخ
ب -3يفاش حشكح انجاى انًححىٌ في انًجال انكهشتي وانًغُاطياي

جـ  -المهارات

ج -1يارخذو انذوائش انكهشتيح
ج -2ياركحف حشكح انجايًاخ انًححىَح
ج -3يارعًم انًششحاخ انكهشتيح

الذهنية :

المهنية الخاصة
بالمقرر:
د – انًهاساخ
انؼايح :

د -1يجًع انثياَاخ وكراتح انرقاسيش.
د -2يارخذو شثكاخ اإلَرشَد
د -3يعذ أتحاز وذقاسيش

1

 -4يحرىٌ انًقشس :
م

الموضوع

2

ػشض ألهذاف انًقشس وذىصُفه
ويحرىَاذه وياذى يٍ خطط انرحسٍُ
ػٍ انؼاو انًاضً يفهىو انفُىَاء
انؼايح و انًىاد
يفهىو انذوائش انكهشتُح وانًششحاخ
انكهشتُح

3

انرطثُق ػهً يفهىو انذوائش انكهشتُح
و انًششحاخ انكهشتُح
يفهىو إَثؼاز اإلنكرشوَاخ

3

5

كُفُح ػًم االَثؼاز االنكرشوٍَ

3

2

6

اَىاع انصًاياخ

3

1

2

7

انصًاو انثُائٍ وانثالثٍ

3

2

1

8
9

اخرثاس اػًال انسُح
يفهىو انرقىَى انُصف يىجٍ

3
3

2

1

 25انصًاو انشتاػٍ وانخًاسٍ

3

2

1

 22حشكح جسى يشحىٌ فٍ يجال كهشتٍ
ويغُاطُسٍ
 21انحشكح فٍ إذجاهٍُ

3

2

1

3

2

1

 23أنىاح اإلَحشاف

3

2

1

يحاضشج ذفاػهُح -إجشاء
تحىز
ػصف رهٍُ-يحاضشج
ذفاػهُح
ػصف رهٍُ-يحاضشج
ذفاػهُح
يحاضشج ذفاػهُح

 24انىاح األَحشاف

3

2

1

ػًم ذقاسَش

 25ذقُُى َهائً (ايرحاٌ َهاَح انفصم
انذساسٍ )

1

1

4

 -5أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى

اساليب التعليم و التعلم

عدد
الساعات

محاضرة

درس

3

1

2

ػشوض ذقذًَُح-يحاضشج
ذفاػهُح

3

1

2

يحاضشج ذفاػهُح– إجشاء
تحىز

3

2

1

2

1
1

يحاضشج ذفاػهُح -ػشض
ذؼهًٍُ
إجشاء تحىز -يحاضشج
ذفاػهُح
يحاضشج ذفاػهُح
يحاضشج ذفاػهُح -إػذاد
ذقاسَش
يحاضشج ذفاػهُح
ايرحاٌ ذحشَشٌ
يحاضشج ذفاػهُح

ايرحاٌ ذحشَشٌ

5أ -يحاضشاخ
 5ب -يُاقحاخ وعشوض ذعهيًيح
5ج-اسجشاء تحىز
 5د –عصف رهُي

2

 -6أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج

6أ -يحاضشاخ (انااعاخ انًكرثيح )
6ب -ذقايى انطالب إنى يجًىعاخ صغيشج تهذف ذحايٍ يارىاهى

 -7ذقىَى انطــالب :
أ -األسانُة
انًسرخذيح

انقذسج عهي سجًع انًعهىياخ و
انرعاوٌ
القدرة على جمع المعلومات

أ-1تقديم أبحاث

نرقييى

أ-2تكاليف منزلية

لتقييم

أ-3اختبار أعمال سنة

لتقييم

المحصلة العملية

أ-4عمل تقارير

لتقييم

قدرة االستيعاب المعرفى
والتحليل

أ-5اختبار نهاية الفصل الدراسي

لتقييم

المحصلة المعرفية النظرية
والعملية

والمشاركة والحوار ونقل
المهارات

ب -انرىقُد

جـ  -ذىصَغ
انذسجاخ

ب -1التقييم 1

تقييم األبحاث المقدمة

األسبوع الرابع

ب-2التقييم 2

تقييم العروض التقديمية
من كل طالب

اإلسبوع الخامس

ب-3التقييم 3

امتحان تحريرى

اإلسبوع السابع

ب-4التقييم 4

تقييم التكليفات المنزلية

األسبوع الرابع عشر

ب-5التقييم5

امتحان نهاية الفصل

نهاية الفصل الدراسى

الدراسى االول

االول
%06

06

ج -2امتحان اعمال السنة

%06

06

ج-3البحث

%06

5

ج-4الحضور والتفاعل

%06

5

ج-5المجموع

%066

56

ج-1امتحان نهاية العام /الفصل الدراسى
االول

3

-

أ -يزكشاخ
ب -كرة يهضيح
جـ  -كرة يقرشحح

د -دوسَاخ ذفاػهُح
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-

أو َششاخ  ...انخ
أسرار انًادج :و.د  /هشاو خهف هللا

سئُس يجهس انقسى انؼهًٍ :

4

