
 (12)نموذج رقم 

انًُىفُخ :أكبدًَُخ / جبيؼخ 

اإللزصبد انًُضنً :يؼهذ / كهُخ 

اإللزصبد انًُضنً وانزشثُخ :لغى 

 

 مقرر دراسي توصيف
 

 ثُبَبد انًمشس- 1

 انشاثؼخ: انًغزىي / انفشلخ  يؼبطف ة  :اعى انًمشس  3365: انشيض انكىدي 

اإللزصبد : انزخصص 

 انًُضنً وانزشثُخ

 َظشي                 ػًهً         :  ػذد انىحذاد انذساعُخ 

 

 :هذف انًمشس - 2

 

إػذاد طبنت يؤهم ػهًُب وفزُب إلَزبج -

انًؼبطف ػبنُخ انجىدح حغت يزطهجبد 

. عىق انؼًم

 

 :انًغزهذف يٍ رذسَظ انًمشس- 3

 

 :انًؼهىيبد وانًفبهُى - أ

 

 

.انزؼشف ػهٍ انخبيبد األعبعُخ- 1  

.انزؼشف ػهٍ يىاصفبد خهطبد األنُبف- 2  

.انزؼشف ػهٍ أعبنُت إَزبج انًؼطف- 3  

 

 :انًهبساد انزهُُخ  - ة

 

 .رًُُخ انمذسح ػهٍ رحهُم انًشاحم اإلَزبجُخ نهًؼطف- 1
 .انزذسَت ػهٍ أعهىة إَزبج انًؼطف انصُبػٍ- 2

انًهبساد انًهُُخ - جـ

 :انخبصخ ثبنًمشس 

 

.انمذسح ػهٍ حم ثؼض انحهىل نًشكالد انزُفُز- 1  

.انمذسح ػهٍ إػذاد انًُبرج وأعهىة رُفُزهب- 2  

.انمذسح ػهٍ رشكُم انًىدَالد انحذَثخ- 3  

 :انًهبساد انؼبيخ  - د

 

.انمذسح ػهٍ اإلَزبج وانزغىَك- 1  

.انمذسح ػهٍ يىاكجخ عىق انؼًم- 2  

 : يحزىي انًمشس- 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انُظشي 

 انًىضىع
ػذد 

 انغبػبد

انخبيبد انُغُجُخ األعبعُخ: االعجىع األول   

انخبيبد انًخهىطخ: االعجىع انثبٍَ  

خبيبد انحشى وانجطبَخ: االعجىع انثبنش  

وضغ انًُىرج ػهٍ انمًبػ : االعجىع انشاثغ

 ورؼشُمه

اخزجبس: االعجىع انخبيظ  

اخزُبس ألًشخ انحشى: االعجىع انغبدط  

اخزُبس ألًشخ انجطبَخ: االعجىع انغبثغ  

أعبنُت ورمُُبد رُفُز انًؼطف: االعجىع انثبيٍ  

  



اخزجبس: االعجىع انزبعغ  

أعبنُت انؼُبَخ وانجىدح نكم : االعجىع انؼبشش

 يشحهه

انزُفُز انصُبػٍ : االعجىع انحبدٌ ػشش  

انزغهُف وانزؼجئخ: االعجىع انثبٍَ ػشش  

يشاجؼه: االعجىع انثبنش ػشش  

:االعجىع انشاثغ ػشش  

(انؼًهٍ)  

 

انخبيبد انُغُجُخ ودساعزهب: االعجىع األول  

اػبداد انًُبرج وطشق وضؼهب : االعجىع انثبٍَ

 ػهٍ انمًبػ

اعهىة اعزخذاو انحشى : االعجىع انثبنش

 وانجطبَخ

  كى جبثىَُض–اػذاد كى شبل : االعجىع انشاثغ

  كى جبثىَُض–اػذاد كى ربَُش: االعجىع انخبيظ

رصشَف ثُغبد: االعجىع انغبدط  

انزذسَت ػهٍ لصبد طىَهخ : االعجىع انغبثغ

 وػشضُخ

اخزجبس: االعجىع انثبيٍ  

رصًُى ورُفُز انجبكذ : االعجىع انزبعغ

 انصُفٍ نهُغبء

رصًُى ورُفُز انجبكذ : االعجىع انؼبشش

 انشزىٌ نهُغبء

رصًُى ورُفُز يؼطف : االعجىع انحبدٌ ػشش

 نهًشاح انؼبيهخ 

اخزجبس: االعجىع انثبٍَ ػشش  

انزذسَت ػهٍ أعظ : االعجىع انثبنش ػشش

 إَزبج انًؼطف فٍ انصُبػخ

يشاجؼخ: االعجىع انشاثغ ػشش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

أسالية التعليم - 5

 والتعلم

 

.انًحبضشاد َظشَخ- 1  

انًُبلشخ وانحىاس - 2  

.   َبساد يُذاَُخص- 3ص- 3  

أسالية التعليم - 6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدراخ المحدودج

يحبضشاد َظشَخ- 1  

.رذسَت فٍُ- 2  

. صَبسح يُذاَُخ- 3  

 :  تقويم الطـــالب - 7

 
 األعبنُت انًغزخذيخ - أ

 

 

 انًُبلشخ وانحىاس نمُبط انفهى

 رمُُى انجحىس نمُبط انفهى

 اخزجبساد نمُبط االعزُؼبة

 انزىلُذ - ة

 

 

ألعجىع انخبيظا  

  األعجىع انؼبشش

  األعجىع انشاثغ ػشش

 رىصَغ انذسجبد- جـ

 

 

 

  %                             70َهبَخ انفصم انذساعٍ        

  %                                   20يُزصف انفصم انذساعٍ    

  %                                   20االيزحبٌ انشفىي      

         %       االيزحبٌ انؼًهً   

          %          أػًبل فصهُخ   

 

 :قائمح الكتة الدراسيح والمراجع - 8

 

 يزكشاد - أ

 

(ة. يؼبطف )إعالو ػجذ انًُؼى / د.و.أ  

 

 

 كزت يهضيخ - ة

 

 

 

 

 

 

 

 كزت يمزشحخ- جـ

 

 

 

 

 

دوسَبد ػهًُخ أو - د

 انخ... َششاد 

 

 



 

 

 

 

 

 

 نشوى عبد الرؤف عبد الحليم      /د0م0 أ: أعزبر انًبدح 

 مني عثد الرزاق أتو شنة/د.أ:سئُظ يجهظ انمغى انؼهًً 

 

 

 

 
 


