ًَىرج سقى ()21
خايؼت /اكادًَُت  :وسارج انتعهُى انعانً
كهُت /يؼهذ  :انًعهذ انعانً نهفُىٌ انتطثُقُح – انتزًع انخايس
قسى  :انتصًُى انذاخهً واالحاث
تىصُف يقشس دساسٍ

 -2بيانات المقرر
انشيز انكىدٌ0044:

إسى انًقشس :حاسب آنً

انتخصص :انتصًُى انذاخهً واألثاث

 -2هدف المقرر:

ػذد انساػاث انذساسُت )0( :

انفشقت /انًستىي :انشابؼت
انفصم انذساسً االول
انؼاو انذساست 1428-1427:
َظشي ()2

ػًهً ( )4

إكساب انطانة انًعارف وانًهاراخ انخاصح:
تعزَف انحاسثاخ وتصُُفاتها انعهًُح وتارَخها نهتطثُقاخ انعايح نهحاسثاخ وإيكاَُاخ
انحاسة اِنً انفُُح.

 -4انًستهذف يٍ تذسَس انًقشس  :أٌ َكىٌ انطانب فً َهاَت انًقشس قادسا ً ػهً أٌ :

أ -المعلومات
والمفاهيم :
ب -المهارات
الذهنية :

جـ  -المهارات
المهنية الخاصة
بالمقرر:

أَ -1ذكز أسس تصًُى يهفاخ انكتاتح وانحصز انًتعهقح تًشزوعاخ انتصًُى انذاخهً .
أَ -2عذد االسانُة انتقُُح انحذَخح تاستخذاو انحاسة اِنً إلظهار يشزوعاخ انتصًُى
انذاخهً .
أَ -3ذكز أسس وقىاعذ انزسى تاستخذاو انحاسة األنً .
بَ -1ستُذ انعالقح تٍُ تصًُى يهف فً تزَايذ وطثُعح استخذايح فً انتصًُى انذاخهً .
بَ-2ستُثظ افكار تاستخذاو تزايذ انحاسة اِنً إلظهار يهفاخ يُتذ انتصًُى انذاخهً.
بَ-3ضع تصًُى تاستخذاو تزايذ انحاسة اِنً َزتظ تٍُ انكتهه وانفزاغ فٍ إَزاد
حهىل تصًًُُح نهًساحاخ .
بَ -4ستُذ حهىل يتُىعح نًتطهثاخ انتصًُى انذاخهٍ و إعذاد انزسىو انتحضُزَح
تاستخذاو انحاسة األنً .
رـَ -1ستخذو انثزايذ انًتخصصح إلظهار يشزوعاخ انتصًُى انذاخهً.
رـَ -2تقٍ انتعايم يع انحاسة اِنً وانثزايذ انتكُىنىرُح انًختهفح انتً تخذو انتصًُى
انذاخهً
رـَ -3زسى انزسىو انهُذسُح تإستخذاو انحاسة اِنً.

1

دَ -1تقٍ انتعايم يع انكًثُىتز وانثزايذ انًتخصصح انًختهفح الَتاد انتصًًُاخ
وانتحهُم وكتاتح انتقارَز
دَ -2قذو انعزض انفعال نهتطثُقاخ انخاصح تانًشزوعاخ انتً قذيها .
دَ -3خزد انتصًُى تانكفاءج انًطهىتح طثقا ً نهىظائف واِداء انًتىقع.

د – المهارات
العامة :

 -4محتوي المقرر :
م

2
1
4
4
5
6
7
8
9

24
22
21
24
20
25

الموضوع

ػشض ألهذاف انًقشس وتىصُفه ويحتىَاته وياتى يٍ خطط انتحسٍُ
ػٍ انؼاو انًاضً
انتؼشف ػهً واخهت بشَايح انثشٌ دٌ ياكس ثالثٍ األبؼاد ويهحقاته
وانتؼشف ػهً كُفُت تثبُته
انتؼشف ػهً كُفُت إَشاء انًدسًاث انثُائُت وانثالثُت األبؼاد وكُفُت
انتؼايم يغ انًُافز األسبؼت بانًشهذ
انتؼشف ػهً كُفُت إَشاء انخاياث وطشَقت وضؼها ػهً انًدسًاث
وانتؼشف ػهً أَىاع اإلضاءة واستخذاياتها وطشَقت وضغ انظالل
بانًشهذ
اختباس أػًال انسُت
انتؼشف ػهً كُفُت إظهاس انًشهذ يٍ خالل انفُشاٌ وكُفُت حفع انصىسة
انُهائُت بانصُغ انًختهفت
يؼشفت تطبُق ػهىو انحاسب فٍ انتصًُى انذاخهٍ ( انزكاء االصطُاػٍ –
انتحكى انشقًٍ )
يؼشفت تطبُق ػهىو انحاسب فٍ انتصًُى انذاخهٍ ( انًُزخت وانًحاكاة
بانحاسب اِنٍ )
تطبُق ػًهٍ ػهً اَتاج تصًُى ثالثٍ األبؼاد
تقُُى قبم انُهائً نألػًال انفصهُت
تقُُى َهائً (ايتحاٌ َهاَت انفصم انذساسٍ)

عدد
الساعات

محاضرة

درس

0

2

4

0

2

4

0

2

4

8

1

6

0

-

0

8

1

6

0
0

2
-

 -5أساليب التعليم
والتعلم

5أ -يُاقشاخ وعزوض تعهًُُح
5ب -يحاضزاخ
5د -يشارَع تطثُقُح
5د -تعهى انكتزوًَ

 -6أساليب التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة

6أ -يحاضزج (تفعُم انساعاخ انًكتثُح)
6ب -تقسُى انطالب إنً يزًىعاخ صغُزج تهذف تحسٍُ يستىاهى

4
-

 -7تقويم الطــالب :
أ -األساليب
المستخدمة

أ -1يتاتعح دورَح يحاضزاخ

نتقُُى

أ -2تقُُى يشزوعاخ تصًًُُح

نتقُُى

أ -3اختثار أعًال انسُح

نتقُُى

نتحفُش انتعهى انذاتً نذي
انطالب
انقذرج عهً انتفكُز اإلتذاعٍ
واالتتكارٌ واستخذاو
انكًثُىتز
إرادج انتطثُق نهثزايذ انخاصح
2

أ -4اختثار(َهاَح انعاو )

ب -التوقيت

ب -1انتقُُى 1

يتاتعح دورَح يحاضزاخ
وتفاعم
تقُُى انًشزوعاخ انتصًًُُح

ب-3انتقُُى 3
ب-4انتقُُى 4

اختثار أعًال انسُح
اختثار(َهاَح انعاو )

ب-2انتقُُى 2

جـ  -توزيع
الدرجات

نتقُُى

د-1ايتحاٌ َهاَح انعاو /انفصم انذراسً االول
د-2تسهُى انهىحاخ
د-3انثحج
د-4انحضىر وانتفاعم
د-5انًزًىع

تانًزال
يذي تحقق أهذاف انًقزر
دوري كم اسثىع
االسثىع 14
اإلسثىع 9
َهاَح انفصم انذراسً
انخاًَ
60
20
10
10
%100

 -8قائًح انكتة انذراسُح وانًزارع :
أ -يذكزاخ
ب -كتة يهشيح
رـ  -كتة يقتزحح

يذكزاخ أ.د /أحًذ وحُذ عهٍ يىقع كهُح انفُىٌ انتطثُقُح -د حهىاٌ
سهسهح انكتُثاخ اإلنكتزوَُح-األساسُاخ – 2010عثذ هللا دمحم انغايذٌ 2009
دمحم عثذ انزحُى انزرال" انزسى انهُذسٍ حُائً األتعاد"يكتثح دار
انًعزفحISPN:977-5423-16-3 ،2004،
دمحم سايً حسٍُ"يقذو انعزوض انهُذسُح" ،انًزكش انعزتً نتكُىنىرُا
انًعهىياخISPN: 977-17-0381-1 .2002، ،

د -دوريات علمية
أو نشرات  ...الخ

-

أستار انًادة :و.د /هُخى دمحم َزُة
قائى بأػًال سئُس يدهس انقسى انؼهًٍ:أ.و.دَ /ها فخزٌ عثذانسالو

3

