
 
 

 (21)نموذج رقم 
 توصيف مقرر دراسي

 المنوفية :جامعة    
 التربية النوعية :كلية  
 التربية الموسيقية :قسم 

 

 :المقرر بيانات -1
تقويم )  المادة االختيارية:المقرر اسم : الكودي الرمز

  (التربية الميدانية
 الثانية دبلوم خاص :المستوى/  الفرقة

 ساعة 1: اإلجمالي   ــ :عملي   ساعة1: نظري (  نظري 401) :عدد الوحدات الدراسية موسيقية تربية: التخصص

 
 هدددددددددددددددددف -1

 :المقرر
 بإنتهاء هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قادر على أن 

 .يتعرف على أسس وقواعد تقويم التربية الميدانية  -1

   .تقويم التربية الميدانيةطرق يميز بين  -2
 :المقرر تدريس من المستهدف -3
 أ -3

 المعلومددددات
 :والمفاهيم

 :أن  على قادرا   دراسة دبلوم الدراسات العليا يجب أن يكون الخريج  بانتهاء
 . يتعرف على المفاهيم الخاصة بالتربية الميدانية  1-أ-3
 .   وسائل تقويم التربية الميدانية يوضح االختالف بين 2-أ -3

 .  التقويم فى التربية الميدانية  ومواصفات يتعرف على أسس وقواعد 3 - أ-3

 . يتعرف على الطرق الصولفائية الحديثة والربط بينها وبين مراحل التعليم المختلفة 4 - أ-3
 .إلختيارها يوضح االختالف بين أنواع الوسائل التعليمية واألسس العامة  5-أ -3
 . يتعرف على طرق تقويم الوسائل التعليمية 6-أ -3

 ب -3
 المهددددددددارات

 :الذهنية

 :أن  على قادرا   دراسة دبلوم الدراسات العليا يجب أن يكون الخريج  بانتهاء
 .الميدانية بالتربية الخاصة المفاهيم بين يميز 1 -ب-3
 .   الميدانية التربية تقويم وسائل يميز 2-ب-3
 . الميدانية التربية فى التقويم ومواصفات وقواعد أسس يفسر 3-ب-3
  المختلفة التعليم بمراحل وربطها الميدانية التربية فى الحديثة الصولفائية الطرق بين يقارن 4- ب-3
 .  اختيارها وأسس التعليمية الوسائل أنواع بين يميز 5-ب-3
 .  الميدانية التربية تقويم طرق يحلل  6-ب-3



 
 

 المهددارات ج-3
 المهنيدددددددددددددددددددددددة
 الخاصددددددددددددددددددددددة

 :بالمقرر

 :أن  على قادرا   دراسة دبلوم الدراسات العليا يجب أن يكون الخريج  بانتهاء
 . الميدانية بالتربية الخاصة المفاهيم بين عمليا يفرق 1 -ج-3
 .   الميدانية التربية فى المختلفة التقويم وسائل يستخدم 2-ج-3
 .  الميدانية التربية فى التقويم وقواعد أسس يطبق 3-ج-3
 . المختلفة التعليم مراحل وبين الحديثة الصولفائية الطرق بين يربط 4-ج-3
 . اختيارها وأسس التعليمية الوسائل أنواع بين عمليا يفرق 5-ج-3
 .التعليمية الوسائل تقويم طرق يطبق 6-ج-3

 المهددارات د -3
 :العامة

 : على قادرا   دراسة دبلومة الدراسات العليا يجب أن يكون الخريج  بانتهاء
 التواصل الفعال  1 -د-3
 تقييم ذاته وتحديد احتياجاته التعليمية الشخصية   2 -د-3

محتوى  -4
 :المقرر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتويات النظرية

 المقرر محتوى األسابيع
 عدد

 الساعات
 نظري

2 
 توضيح طبيعة المقرر وتوصيفه  -

   توضيح مفهوم التربية الميدانية -
1 

1  1  توصيح المفاهيم المختلفة الخاصة بالتربية الميدانية 

3  1   . توضيح المفاهيم المختلفة الخاصة بالتربية الميدانية الموسيقية 

4  1  . شرح وسائل تقويم التربية الميدانية 

5   1  تقويم التربية الميدانيةاستكمال شرح وسائل 

6  1 . شرح أسس التقويم فى التربية الميدانية 

7  1  امتحان ميد تيرم 

8  1  . دراسة قواعد التقويم فى التربية الميدانية 

9  شرح مواصفات التقويم فى التربية الميدانية . 
1 

21   الميدانية وقواعد ومواصفات التقويم فى التربيةمالحظة تمييز الطالب بين أسس.   
1 

22  مالحظة تمييز الطالب بين أسس وقواعد ومواصفات التقويم فى التربية الميدانية .  
1 

21   شرح الطرق الصولفائية الحديثة  
1 



 
 

23  1  . شرح الطرق الصولفائية الحديثة والربط بينها وبين مرحلة التعليم االبتدائية 

24 
  بينها وبين مرحلة التعليمشرح الطرق الصولفائية الحديثة والربط 

 . اإلعدادية
1 

25  شرح الطرق الصولفائية الحديثة والربط بينها وبين مرحلة التعليم 
 . الثانوية

1 

26  1  . الطرق الصولفائية الحديثة والربط بينها وبين مراحل التعليم المختلفة 

27   مالحظة كيفية ربط الطالب بين الطرق الصولفائية الحديثة وبين مراحل
  . التعليم المختلفة

 1 

28   مالحظة كيفية ربط الطالب بين الطرق الصولفائية الحديثة وبين مراحل
 .  التعليم المختلفة

1 

29  1  . شرح أنواع الوسائل التعليمية 

11   1   . شرح األسس العامة الختيار الوسائل التعليمية 

12   1  امتحان ميد تيرم 

11  1  .  مالحظة كيفية استخدام الطالب للوسائل التعليمية فى التربية الميدانية 

13  1 .مالحظة كيفية استخدام الطالب للوسائل التعليمية فى التربية الميدانية 

14   1  .فى التربية الميدانيةشرح الطرق المختلفة للتقويم 

15  1 .شرح الطرق المختلفة للتقويم فى التربية الميدانية 

16  1 . مالحظة قدرات الطالب للتقويم فى التربية الميدانية 

17   1  امتحان أعمال السنة 

18   1 .العام نهايةامتحان 

  
 أسددددددددددداليب -5

 :والتعلم التعليم
 

 .المشكالت حل إستراتيجية

 الذهني العصفإستراتيجية 

 التعاوني التعلم إستراتيجية

 والحوار المناقشة إستراتيجية

  الذاتي التعلم إستراتيجية
 استراتيجية التعلم االلكترونى 



 
 

 أسددددددددددداليب -6
 والدددتعلم التعلددديم

 ذوى للطددددددددد ب
االحتياجدددددددددددددات 

 :الخاصة

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة. 
 

 :تقويم الط ب -7
االساليب أ  -7

 المستخدمة
 التحريرى األمتحان 

 والشفوى السنة أعمال 

 

  .أعمال السنة السابع والعشريناألسبوع   :التوقيت ب-7

  أو االمتحان العملي للمقرر  الثامن والعشرون لإلمتحان النظرياألسبوع 
الددددددددددددددددرجات  ج-7

 :توزيع

 02 02 والشفوى ألعمال السنة درجة%. 

 82 82 درجة لإلمتحان النظري%. 

 :والمراجع الدراسية الكتب قائمة -8
 .ال يوجد  :مذكرات أ-8
  4991-مكتبة االنجلو المصرية " طرق تعليم الموسيقى : "امال مختار -عائشة صبرى  : ملزمة كتب ب-8

  المهارات االساسية فى التربية الموسيقية لمرحلة الطفولة ورياض االطفال : " سعاد عبد العزيز "– 

 . 0040-القاهرة  –دار الكتب المصرية 

  تقويم مادة التربية الميدانية لطلبة الدراسات العليا بقسم الدراسات الموسيقية " –أميمة عبد الحميد

كلية التربية  –القاهرة  –المؤتمر العلمى السادس  –بحث منشور  –" التربويه بكلية التربية الموسيقية 

  0000 -جامعة حلوان  –الموسيقية 

 .ال يوجد : مقترحة كتب ج-8

 دوريددددددددددددددددات د -8
 أو نشرات أو علمية
 إلخ اإلنترنت مواقع

 .ال يوجد

  مدير البرنامج                 عدلية يوسف أبو رحاب/ د :أستاذ المقرر  

حسنى غادة/ د.أ :رئيس مجلس القسم العلمي  



 
 

 (22)نموذج رقم 
 جامعة المنوفية

 كلية التربية النوعية
 (الدبلوم الخاص)برنامج التربية الموسيقية 

 ( المحتويات النظرية)الفرقة الثانية دبلوم ( تقويم التربية الميدانية) مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي المادة االختيارية

 المحتويات الرئيسية للمقرر
أسبوع 
 الدراسة

    المعددارف

 مهارات الذهنية

 مهارات المهنية
 مهارات عامة

2 
1 3 4 5 6 

2 
1 3 4 5 6 

2 
1 3 4 5 6 

2 
1 

 توضيح طبيعة المقرر وتوصيفه  -

 توضيح مفهوم التربية الميدانية   -
1 

× 
 

  

  × 
 

  

  × 
 

  

  × × 

  2 توصيح المفاهيم المختلفة الخاصة بالتربية الميدانية × 
 

  
  × 

 
  

  × 
 

  
  × × 



 
 

  توضييييييح المفييييياهيم المختلفييييية الخاصييييية بالتربيييييية الميدانيييييية
 .   الموسيقية

3 ×    
  

×    
  

×    
  × × 

 4 .  شرح وسائل تقويم التربية الميدانية  ×   
  

 ×   
  

 ×   
  × × 

  5 استكمال شرح وسائل تقويم التربية الميدانية  ×   
  

 ×   
  

 ×   
  × × 

 6 . شرح أسس التقويم فى التربية الميدانية   ×  
  

  ×  
  

  ×  
  × × 

 8 .  دراسة قواعد التقويم فى التربية الميدانية 
 

 ×  
   

 ×  
   

 ×  
  × × 

 9 . شرح مواصفات التقويم فى التربية الميدانية 
 

 ×  
   

 ×  
   

 ×  
  × × 

  مالحظةة تمييةز الطالةب بةين أسةس وقواعةد ومواصةفات
 .  التقويم فى التربية الميدانية

11 
 

 ×  
   

 ×  
   

 ×  
  × × 

  مالحظةةة تمييةةز الطالةةب بةةين أسةةس وقواعةةد ومواصةةفات
 .  التقويم فى التربية الميدانية

11   ×  
  

  ×  
  

  ×  
  × × 

  12  شرح الطرق الصولفائية الحديثة    × 
  

   × 
  

   ×   × × 

  شةةرح الطةةرق الصةةولفائية الحديثةةة والةةربط بينهةةا وبةةين
 ×    13  . مرحلة التعليم االبتدائية

  
   × 

  
   ×   × × 



 
 

  شرح الطرق الصولفائية الحديثة والربط بينها

 ×    14 . اإلعدادية وبين مرحلة التعليم
  

   × 
  

   
×   × × 

  شرح الطرق الصولفائية الحديثة والربط بينها

 ×    15 . الثانوية وبين مرحلة التعليم
  

   × 
  

   
×   × × 

  الطرق الصولفائية الحديثة والربط بينها وبين
 ×    16  . مراحل التعليم المختلفة

  
   × 

  
   ×   × × 

  مالحظة كيفية ربط الطالب بين الطرق
الصولفائية الحديثة وبين مراحل التعليم 

 .  المختلفة
11    × 

  

   × 

  

   

×   × × 

  مالحظة كيفية ربط الطالب بين الطرق
الصولفائية الحديثة وبين مراحل التعليم 

 .  المختلفة
18    × 

  

   × 

  

   

×   × × 

 19  . شرح أنواع الوسائل التعليمية     ×  
    ×  

    ×  × × 

  21 .   شرح األسس العامة الختيار الوسائل التعليمية     ×  
    ×  

    ×  × × 

  مالحظة كيفية استخدام الطالب للوسائل
 .   التعليمية فى التربية الميدانية

22     
×  

    
×  

    
×  × × 



 
 

  مالحظة كيفية استخدام الطالب للوسائل التعليمية فى
 .التربية الميدانية

23     
×  

    
×  

    
×  × × 

  شرح الطرق المختلفة للتقويم فى التربية
 . الميدانية

24     
 × 

    
 × 

    
 × × × 

 25 .شرح الطرق المختلفة للتقويم فى التربية الميدانية     
 ×     

 ×     
 × × × 

  مالحظة قدرات الطالب للتقويم فى التربية
     26 . الميدانية

 ×     
 ×     

 × × × 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مصفوفة أساليب التعليم والتعلم ونواتج التعليم المستهدفة لمقرر تدرب السمع الفرقة الثانية دبلوم خاص
 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
 أساليب التعليم والتعلم

المهارات  

 العامة
المهنية المهارات الذهنيةالمهارات    المعرفة والفهم 

0 4 6 5 1 3 0 4 6 5 1 3 0 4 6 5 1 3 0 4 

 

.إستراتيجية حل المشك ت     √ √     √ √     √ √  √  

 العصف الذهني    √ √ √    √ √ √    √ √ √  √

 إستراتيجية التعلم التعاوني   √ √ √ √   √ √ √ √   √ √ √ √ √ 

  والحوارإستراتيجية المناقشة  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 إستراتيجيات التعلم الذاتي  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √

 استراتيجية التعلم االلكترونى  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 
 

  
 



 
 

 
 مصفوفة أساليب التقويم لمقرر تدرب السمع الفرقة الثانية دبلوم خاص 

 
 أساليب التقويم نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

المهارات 

 العامة
 المعرفة والفهم   الذهنية المهارات  المهنية المهارات

0 4 6 5 1 3 0 4 6 5 1 3 0 4 6 5 1 3 0 4 

 

 األمتحان التحريرى √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
 أعمال السنة والشفوى √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 

 عدلية يوسف                   مدير البرنامج/ د:أستاذ المقرر                                    

  غادة حسنى/ د.أ :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                               

  



 
 

 

 

Face to face (40%) 

 التعلم نواتج الموضوع
عدد ساعات 

 التدريس
 التقييم أدوات طرق التدريس

4-  
 توضيح طبيعة المقرر وتوصيفه  -
  توضيح مفهوم التربية الميدانية  -

  اهيم الخاصة بالتربية الميدانية يتعرف على المف 1-أ-3
 .الميدانية بالتربية الخاصة المفاهيم بين يميز 1 -ب-3
 بالتربيييية الخاصييية المفييياهيم بيييين عملييييا يفيييرق 1 -ج-3

 . الميدانية
 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييييييييييم ذاتييييييييه وتحديييييييييد احتياجاتييييييييه التعليمييييييييية   2 -د-3

 الشخصية

إستتتتتتتتتتتراتيجية  1

حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 .المشكالت

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

العصتتتتتتتتتتتتتتتتف 

 الذهني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم التعاوني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

المناقشتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والحوار

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 البيان العملي

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم الذاتي

المهةةةةةةةةةةارات 
 العملية

1-  
 .  شرح وسائل تقويم التربية الميدانية

وسائل تقويم التربية  يوضح االختالف بين 2-أ -3

 .   الميدانية

 .   الميدانية التربية تقويم وسائل يميز 2-ب-3
 التربيييية فيييى المختلفييية التقيييويم وسيييائل يسيييتخدم 2-ج-3

إستتتتتتتتتتتراتيجية  1

حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 .المشكالت

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

العصتتتتتتتتتتتتتتتتف 

 الذهني

المهةةةةةةةةةةارات 
 العملية

 في المحتويات النظرية( مباشر)  إجراءات التعلم المدمج

 



 
 

 .   الميدانية
 التواصل الفعال  1 -د-3
احتياجاتييييييييه التعليمييييييييية تقييييييييييم ذاتييييييييه وتحديييييييييد   2 -د-3

 الشخصية

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم التعاوني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

المناقشتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والحوار

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 البيان العملي

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم الذاتي

1-  
  امتحان ميد تيرم

إستتتتتتتتتتتراتيجية  1 

حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 .المشكالت

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

العصتتتتتتتتتتتتتتتتف 

 الذهني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم التعاوني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

المناقشتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والحوار

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 البيان العملي

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم الذاتي

المهةةةةةةةةةةارات 
 العملية

40-  
مالحظة تمييز الطالب بين أسس وقواعةد ومواصةفات التقةويم 

 .فى التربية الميدانية

يتعرف على أسس وقواعد ومواصفات  3 - أ-3

  .  التقويم فى التربية الميدانية 
 فى التقويم ومواصفات وقواعد أسس يفسر 3-ب-3

إستتتتتتتتتتتراتيجية  1

حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 .المشكالت

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

العصتتتتتتتتتتتتتتتتف 

المهةةةةةةةةةةارات 
 العملية



 
 

 . الميدانية التربية
 التربيييييييية فيييييييى التقيييييييويم وقواعيييييييد أسيييييييس يطبيييييييق 3-ج-3

 .  الميدانية
 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييييييييييم ذاتييييييييه وتحديييييييييد احتياجاتييييييييه التعليمييييييييية   2 -د-3

 الشخصية

 الذهني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم التعاوني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

المناقشتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والحوار

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 البيان العملي

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم الذاتي

43-  
شرح الطرق الصةولفائية الحديثةة والةربط بينهةا وبةين مرحلةة 

  . التعليم االبتدائية

يتعرف على الطرق الصولفائية الحديثة والربط  4 - أ-3
 . بينها وبين مراحل التعليم المختلفة

 فى الحديثة الصولفائية الطرق بين يقارن 4- ب-3
  المختلفة التعليم بمراحل وربطها الميدانية التربية

 وبييييين الحديثيييية الصييييولفائية الطييييرق بييييين يييييربط 4-ج-3
 . المختلفة التعليم مراحل

 التعليميييييية الوسيييييائل أنيييييواع بيييييين عملييييييا يفيييييرق 5-ج-3
 . اختيارها وأسس

 .التعليمية الوسائل تقويم طرق يطبق 6-ج-3
 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييييييييييم ذاتييييييييه وتحديييييييييد احتياجاتييييييييه التعليمييييييييية   2 -د-3

1 
إستتتتتتتتتتتراتيجية 

حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 .المشكالت

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

العصتتتتتتتتتتتتتتتتف 

 الذهني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم التعاوني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

المناقشتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والحوار

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 البيان العملي

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم الذاتي

المهةةةةةةةةةةارات 
 العملية



 
 

 الشخصية

46-  
الطرق الصولفائية الحديثة والربط بينها وبةين مراحةل التعلةيم 

  . المختلفة

يتعرف على الطرق الصولفائية الحديثة والربط  4 - أ-3
 . بينها وبين مراحل التعليم المختلفة

 فى الحديثة الصولفائية الطرق بين يقارن 4- ب-3
  المختلفة التعليم بمراحل وربطها الميدانية التربية

 وبييييين الحديثيييية الصييييولفائية الطييييرق بييييين يييييربط 4-ج-3
 . المختلفة التعليم مراحل

 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييييييييييم ذاتييييييييه وتحديييييييييد احتياجاتييييييييه التعليمييييييييية   2 -د-3

 الشخصية

إستتتتتتتتتتتراتيجية  1

حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 .المشكالت

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

العصتتتتتتتتتتتتتتتتف 

 الذهني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم التعاوني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

المناقشتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والحوار

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 البيان العملي

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم الذاتي

المهةةةةةةةةةةارات 
 العملية

49-  
  . شرح أنواع الوسائل التعليمية

يوضح االختالف بين أنواع الوسائل التعليمية  5-أ -3
 .العامة إلختيارها واألسس 

 وأسس التعليمية الوسائل أنواع بين يميز 5-ب-3
 .  اختيارها

 التعليميييييية الوسيييييائل أنيييييواع بيييييين عملييييييا يفيييييرق 5-ج-3
 . اختيارها وأسس

 التواصل الفعال  1 -د-3

إستتتتتتتتتتتراتيجية  1

حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 .المشكالت

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

العصتتتتتتتتتتتتتتتتف 

 الذهني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم التعاوني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

المناقشتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والحوار

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 البيان العملي

المهةةةةةةةةةةارات 
 العملية



 
 

تقييييييييييم ذاتييييييييه وتحديييييييييد احتياجاتييييييييه التعليمييييييييية   2 -د-3
 الشخصية

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم الذاتي

00-  
مالحظية كيفييية اسييتخدام الطالييب للوسييائل التعليمييية فييى التربييية 

  .  الميدانية

يوضح االختالف بين أنواع الوسائل التعليمية  5-أ -3
 .واألسس العامة إلختيارها 

 وأسس التعليمية الوسائل أنواع بين يميز 5-ب-3
  .  اختيارها

 التعليميييييية الوسيييييائل أنيييييواع بيييييين عملييييييا يفيييييرق 5-ج-3
 . اختيارها وأسس

 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييييييييييم ذاتييييييييه وتحديييييييييد احتياجاتييييييييه التعليمييييييييية   2 -د-3

 الشخصية

إستتتتتتتتتتتراتيجية  4

حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 .المشكالت

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

العصتتتتتتتتتتتتتتتتف 

 الذهني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم التعاوني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

المناقشتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والحوار

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 البيان العملي

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم الذاتي

المهةةةةةةةةةةارات 
 العملية

05-  
 .شرح الطرق المختلفة للتقويم فى التربية الميدانية

 .يتعرف على طرق تقويم الوسائل التعليمية 6-أ -3
 .  الميدانية التربية تقويم طرق يحلل  6-ب-3

 .التعليمية الوسائل تقويم طرق يطبق 6-ج-3
 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييييييييييم ذاتييييييييه وتحديييييييييد احتياجاتييييييييه التعليمييييييييية   2 -د-3

 الشخصية

إستتتتتتتتتتتراتيجية  1

حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 .المشكالت

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

العصتتتتتتتتتتتتتتتتف 

 الذهني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم التعاوني

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

المناقشتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والحوار

المهةةةةةةةةةةارات 
 العملية



 
 

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 البيان العملي

إستتتتتتتتتتتراتيجية 

 التعلم الذاتي

 .بنك المعرفة المصري -(االنترنت)الشبكة العنكبوتية  -المكتبة مصادر التعلم

 .6991جامعة حلوان  –كلية التربية الموسيقية " الصولفيج المتقدم "سعاد على حسنين , أميمة أمين  - المراجع

 القاهرة 0222 –الطبعة السابعة  –الجزء الثانى " تربية السمع وقواعد الموسيقى الغربية" حسنين  سعاد على
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Online (60%) 

 التعلم نواتج الموضوع
عدد ساعات 

 التدريس
 أدوات التقييم طرق التدريس

0-  
 المختلفة الخاصة بالتربية الميدانيةتوصيح المفاهيم 

  اهيم الخاصة بالتربية الميدانية يتعرف على المف 1-أ-3
 .الميدانية بالتربية الخاصة المفاهيم بين يميز 1 -ب-3
 بالتربيييية الخاصييية المفييياهيم بيييين عملييييا يفيييرق 1 -ج-3

 . الميدانية
 التواصل الفعال  1 -د-3
احتياجاته التعليمية تقييم ذاته وتحديد   2 -د-3

 الشخصية

1 

استراتيجية 
التعلم 

 االلكترونى

المهارات 
 العملية

3-  
توضيييييييييح المفيييييييياهيم المختلفيييييييية الخاصيييييييية بالتربييييييييية الميدانييييييييية 

  .  الموسيقية

  اهيم الخاصة بالتربية الميدانية يتعرف على المف 1-أ-3
 .الميدانية بالتربية الخاصة المفاهيم بين يميز 1 -ب-3
 بالتربيييية الخاصييية المفييياهيم بيييين عملييييا يفيييرق 1 -ج-3

 . الميدانية
 التواصل الفعال  1 -د-3

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المهارات 
 العملية

 في المحتويات النظرية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 

 



 
 

تقييم ذاته وتحديد احتياجاته التعليمية   2 -د-3
 الشخصية

5-  
 استكمال شرح وسائل تقويم التربية الميدانية

وسائل تقويم التربية  يوضح االختالف بين 2-أ -3

 .   الميدانية

 .   الميدانية التربية تقويم وسائل يميز 2-ب-3
 التربييييية فيييى المختلفيييية التقيييويم وسييييائل يسيييتخدم 2-ج-3

 .   الميدانية
 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييم ذاته وتحديد احتياجاته التعليمية   2 -د-3

 الشخصية

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المهارات 
 العملية

6-  
 .شرح أسس التقويم فى التربية الميدانية

يتعرف على أسس وقواعد ومواصفات  3 - أ-3 

 .  التقويم فى التربية الميدانية 

 فى التقويم ومواصفات وقواعد أسس يفسر 3-ب-3
 . الميدانية التربية

 التربيييييييية فيييييييى التقيييييييويم وقواعيييييييد أسيييييييس يطبيييييييق 3-ج-3
 .  الميدانية

 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييم ذاته وتحديد احتياجاته التعليمية   2 -د-3

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المهارات 
 العملية



 
 

 الشخصية

8-  
 .  دراسة قواعد التقويم فى التربية الميدانية

يتعرف على أسس وقواعد ومواصفات التقويم  3 - أ-3

  .  فى التربية الميدانية 
 فى التقويم ومواصفات وقواعد أسس يفسر 3-ب-3

 . الميدانية التربية
 التربيييييييية فيييييييى التقيييييييويم وقواعيييييييد أسيييييييس يطبيييييييق 3-ج-3

 .  الميدانية
 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييم ذاته وتحديد احتياجاته التعليمية   2 -د-3

 الشخصية

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المهارات 
 العملية

9-  
 .التربية الميدانيةشرح مواصفات التقويم فى 

يتعرف على أسس وقواعد ومواصفات التقويم  3 - أ-3

 .  فى التربية الميدانية 

 فى التقويم ومواصفات وقواعد أسس يفسر 3-ب-3
 . الميدانية التربية

 التربيييييييية فيييييييى التقيييييييويم وقواعيييييييد أسيييييييس يطبيييييييق 3-ج-3
 .  الميدانية

 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييم ذاته وتحديد احتياجاته التعليمية   2 -د-3

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المهارات 
 العملية



 
 

 الشخصية

44-  
مالحظة تمييز الطالب بين أسس وقواعد ومواصةفات التقةويم 

 .فى التربية الميدانية

يتعرف على أسس وقواعد ومواصفات التقويم  3 - أ-3

 .  فى التربية الميدانية 

 فى التقويم ومواصفات وقواعد أسس يفسر 3-ب-3
 . الميدانية التربية

 التربيييييييية فيييييييى التقيييييييويم وقواعيييييييد أسيييييييس يطبيييييييق 3-ج-3
 .  الميدانية

 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييم ذاته وتحديد احتياجاته التعليمية   2 -د-3

 الشخصية

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المهارات 
 العملية

40-  
  شرح الطرق الصولفائية الحديثة 

يتعرف على الطرق الصولفائية الحديثة والربط  4 - أ-3
 . بينها وبين مراحل التعليم المختلفة

 فى الحديثة الصولفائية الطرق بين يقارن 4- ب-3
  المختلفة التعليم بمراحل وربطها الميدانية التربية

 وبييييين الحديثيييية الصييييولفائية الطييييرق بييييين يييييربط 4-ج-3
 . المختلفة التعليم مراحل

 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييم ذاته وتحديد احتياجاته التعليمية   2 -د-3

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المهارات 
 العملية



 
 

 الشخصية

41-  
شرح الطرق الصةولفائية الحديثةة والةربط بينهةا وبةين مرحلةة 

 .اإلعدادية التعليم

يتعرف على الطرق الصولفائية الحديثة والربط  4 - أ-3
 . بينها وبين مراحل التعليم المختلفة

 فى الحديثة الصولفائية الطرق بين يقارن 4- ب-3
  المختلفة التعليم بمراحل وربطها الميدانية التربية

 وبييييين الحديثيييية الصييييولفائية الطييييرق بييييين يييييربط 4-ج-3
 . المختلفة التعليم مراحل

 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييم ذاته وتحديد احتياجاته التعليمية   2 -د-3

 الشخصية

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المهارات 
 العملية

45-  
شرح الطرق الصةولفائية الحديثةة والةربط بينهةا وبةين مرحلةة 

 .الثانوية التعليم

يتعرف على الطرق الصولفائية الحديثة والربط  4 - أ-3
 . بينها وبين مراحل التعليم المختلفة

 فى الحديثة الصولفائية الطرق بين يقارن 4- ب-3
  المختلفة التعليم بمراحل وربطها الميدانية التربية

 وبييييين الحديثيييية الصييييولفائية الطييييرق بييييين يييييربط 4-ج-3
 . المختلفة التعليم مراحل

 التواصل الفعال  1 -د-3

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المهارات 
 العملية



 
 

تقييم ذاته وتحديد احتياجاته التعليمية   2 -د-3
 الشخصية

41-  
مالحظيية كيفييية ربييط الطالييب بييين الطييرق الصييولفائية الحديثيية 

 .  وبين مراحل التعليم المختلفة

يتعرف على الطرق الصولفائية الحديثة والربط  4 - أ-3
 . بينها وبين مراحل التعليم المختلفة

 فى الحديثة الصولفائية الطرق بين يقارن 4- ب-3
  المختلفة التعليم بمراحل وربطها الميدانية التربية

 وبييييين الحديثيييية الصييييولفائية الطييييرق بييييين يييييربط 4-ج-3
 . المختلفة التعليم مراحل

 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييم ذاته وتحديد احتياجاته التعليمية   2 -د-3

 الشخصية

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المهارات 
 العملية

48-  
مالحظيية كيفييية ربييط الطالييب بييين الطييرق الصييولفائية الحديثيية 

 .  وبين مراحل التعليم المختلفة

يتعرف على الطرق الصولفائية الحديثة والربط  4 - أ-3
 . بينها وبين مراحل التعليم المختلفة

 فى الحديثة الصولفائية الطرق بين يقارن 4- ب-3
  المختلفة التعليم بمراحل وربطها الميدانية التربية

 وبييييين الحديثيييية الصييييولفائية الطييييرق بييييين يييييربط 4-ج-3
 . المختلفة التعليم مراحل

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المهارات 
 العملية



 
 

 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييم ذاته وتحديد احتياجاته التعليمية   2 -د-3

 الشخصية

00-  
  .  شرح األسس العامة الختيار الوسائل التعليمية 

يوضح االختالف بين أنواع الوسائل التعليمية  5-أ -3
 .واألسس العامة إلختيارها 

 وأسس التعليمية الوسائل أنواع بين يميز 5-ب-3
 .  اختيارها

 التعليميييييية الوسيييييائل أنيييييواع بيييييين عملييييييا يفيييييرق 5-ج-3
 . اختيارها وأسس

 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييم ذاته وتحديد احتياجاته التعليمية   2 -د-3

 الشخصية

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المهارات 
 العملية

04-  
 امتحان ميد تيرم 

يوضح االختالف بين أنواع الوسائل التعليمية  5-أ -3
 .واألسس العامة إلختيارها 

 وأسس التعليمية الوسائل أنواع بين يميز 5-ب-3
 .  اختيارها

 التعليميييييية الوسيييييائل أنيييييواع بيييييين عملييييييا يفيييييرق 5-ج-3

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المهارات 
 العملية



 
 

 . اختيارها وأسس
 التواصل الفعال  1 -د-3
وتحديد احتياجاته التعليمية تقييم ذاته   2 -د-3

 الشخصية

03- 
مالحظية كيفيية اسيتخدام الطاليب للوسيائل التعليميية فيى التربيية 

 .الميدانية

يوضح االختالف بين أنواع الوسائل التعليمية  5-أ -3
 .واألسس العامة إلختيارها 

 وأسس التعليمية الوسائل أنواع بين يميز 5-ب-3
 .  اختيارها

 التعليميييييية الوسيييييائل أنيييييواع بيييييين عملييييييا يفيييييرق 5-ج-3
 . اختيارها وأسس

 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييم ذاته وتحديد احتياجاته التعليمية   2 -د-3

 الشخصية

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

 

01- 
 .الميدانيةشرح الطرق المختلفة للتقويم فى التربية 

 .يتعرف على طرق تقويم الوسائل التعليمية 6-أ -3
 .  الميدانية التربية تقويم طرق يحلل  6-ب-3

 .التعليمية الوسائل تقويم طرق يطبق 6-ج-3
 التواصل الفعال  1 -د-3

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

 



 
 

تقييم ذاته وتحديد احتياجاته التعليمية   2 -د-3
 الشخصية

06-  
 .مالحظة قدرات الطالب للتقويم فى التربية الميدانية

 .يتعرف على طرق تقويم الوسائل التعليمية 6-أ -3
 .  الميدانية التربية تقويم طرق يحلل  6-ب-3

 .التعليمية الوسائل تقويم طرق يطبق 6-ج-3
 التواصل الفعال  1 -د-3
تقييم ذاته وتحديد احتياجاته التعليمية   2 -د-3

 الشخصية

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المهارات 
 العملية

 .بنك المعرفة المصري -(االنترنت)الشبكة العنكبوتية  -المكتبة مصادر التعلم

 .6991جامعة حلوان  –كلية التربية الموسيقية " الصولفيج المتقدم "سعاد على حسنين , أميمة أمين  - المراجع

 القاهرة 0222 –الطبعة السابعة  –الجزء الثانى " الموسيقى الغربية تربية السمع وقواعد" سعاد على حسنين 
 

  



 
 

 

 مخطط لتصميم اختبار للمقرر

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 
214 

النسبة 
المئوية 
من 

الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 
81 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار 
من 
 متعدد 

الصواب 
 الخطأ /

 المقالى  المزاوجة  االكمال 

 1115 12 مفاهيم التربية الميدانية 
% 

يتعيييييييييرف عليييييييييى المفييييييييياهيم الخاصييييييييية  1-أ-3 11
 . بالتربية الميدانية 

وسائل تقويم  يوضح االختالف بين 2-أ -3

 .   التربية الميدانية

يتعرف على أسس وقواعد  3 - أ-3

 .  ومواصفات التقويم فى التربية الميدانية 

يتعرف على الطرق الصولفائية  4 - أ-3
الحديثة والربط بينها وبين مراحل التعليم 

 . المختلفة

√    √ 



 
 

 وسائل التربية الميدانية 

 
يوضح االختالف بين أنواع الوسائل  5-أ -3 15 1514% 16

 .التعليمية واألسس العامة إلختيارها 
ئل يتعرف على طرق تقويم الوسا 6-أ -3

 .التعليمية
 بالتربية الخاصة المفاهيم بين يميز 1 -ب-3

 .الميدانية
 .   الميدانية التربية تقويم وسائل يميز 2-ب-3
 ومواصفات وقواعد أسس يفسر 3-ب-3

 . الميدانية التربية فى التقويم
 الحديثة الصولفائية الطرق بين يقارن 4- ب-3

 التعليم بمراحل وربطها الميدانية التربية فى
  المختلفة

 التعليمية الوسائل أنواع بين يميز 5-ب-3

√    √ 

 √  √  √ 15 %1514 16  قواعد ومواصفات التقويم 



 
 

 .  اختيارها وأسس 15 %2619 28 الطرق الصولفائية الحديثة 
 .  الميدانية التربية تقويم طرق يحلل  6-ب-3

 الخاصيية المفيياهيم بييين عمليييا يفييرق 1 -ج-3
 . الميدانية بالتربية

 فييى المختلفيية التقييويم وسييائل يسييتخدم 2-ج-3
 .   الميدانية التربية

 فييييييى التقييييييويم وقواعيييييد أسييييييس يطبيييييق 3-ج-3
 .  الميدانية التربية

 الحديثة الصولفائية الطرق بين يربط 4-ج-3
 . المختلفة التعليم مراحل وبين

 الوسييييييائل أنييييييواع بييييييين عمليييييييا يفييييييرق 5-ج-3
 . اختيارها وأسس التعليمية

 .التعليمية الوسائل تقويم طرق يطبق 6-ج-3
 التواصل الفعال  1 -د-3
وتحديد احتياجاته تقييم ذاته   2 -د-3

 .التعليمية الشخصية

√  √  √ 

 √  √  √ 15 %1912 21 الوسائل التعليمية 

 √    √ 11 %1115 12 طرق التقويم 

        81 %111 114 اإلجمالى 

 



 
 

 

 

 

 



 

  توصيف مقرر دراسي

 التربية الموسيقية: قسم     

 

 :بيانات المقرر -1

 دبلوم ثانية: المستوى/ الفرقة  تاريخ اآللة : اسم المقرر : الرمز الكودي

 ساعة 2: اإلجمالي   ساعة 2:نظري(  نظري 56: )عدد الوحدات الدراسية تربية موسيقية: التخصص

 

 .بتاريخ آلة البيانو وتطورها خالل العصور المختلفة  اإللمام  -1 :هدف المقرر -2

 .الوصول إلى أساليب أداء جديدة لتحسين األداء على اآللة -2

 .الوصول إلى التنوع في األداء من خالل عزف العناصر التقنية المختلفة-3

 .أوكتاف 4الساللم على بُعد أن يجيد الطالب عزف تمارين تكنيكية تحتاج مهارة في األداء، باإلضافة إلى عزف  -4

 :المستهدف من تدريس المقرر -3

أ المعلوماااااااااااااااا  -3

 :والمفاهيم

 .يتعرف على تاريخ تطور اآلال  ذا  لوحا  المفاتيح -1-أ-3

 .يلم بمكونا  وتطورا  شكل آلة البيانو فى القرون المختلفة وأثر العازفين فى تطور التكنيك فى تلك العصور -2-أ-3

 .بتطور إستخدام حركة االصابع وحركة الرسغ على آلة البيانو يلم  -3-أ-3

 .يتعرف على سما  الموسيقى فى العصرين الكالسيك والرومانتيك  -4-أ-3

ب المهااااااااااااااارا  -3

 :الذهنية

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب-3

 (.العصر الرومانتيكى   –العصر الكالسيكى )يحدد مفهوم كال من  -2-ب-3

 .يفسر كيفية تطور اسلوب أداء المقطوعة الموسيقية بطريقة صحيحة مثل السوناتا والمقطوعة الحرة   -3-ب-3

ج المهاااااااااااااااارا  -3

المهنياااااااة الخاصاااااااة 

 :بالمقرر

 .المختلفة  يناقش تطور إستخدام األصابع على آلة البيانو خال العصور -1-ج-3

 .خالل العصور المختلفة ( الجلوس على آلة البيانو  –حركة الرسغ )تطور كال من  يناقش -2-ج-3

د المهااااااااااااارا   -3

 :العامة

 . استخدام المصادر المختلفه للحصول على المعلوما  والمعارف -1-د-3

 يظهر قدرا  التعلم الذاتى فى عزف بعض المقطوعا  على آلة البيانو  -2-د-3

 .استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية المختلفة  3-د-3

 :محتوى المقرر -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتويا  النظرية

 محتوى المقرر األسابيع

عدد 

 الساعات

 نظري

 2 .نبذة تاريخية عن تطور آال  ذا  لوحا  المفاتيح  - 1

 2 .آلة البيانو فى القرن الثامن عشر  - 2

 2 .البيانو فى القرن الثامن عشر آلة  - 3

 2 . آلة البيانو فى القرن التاسع عشر  - 4

 2 .تطور صياغة آلة البيانو وأساليب التأليف الخاصة بالقرن التاسع عشر  - 5

 2 .تطور صياغة آلة البيانو وأساليب التأليف الخاصة بالقرن التاسع عشر  - 6

7 

 .مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة   -     

 .تطور قالب السوناتا على مر العصور   -    
2 

8 
 .مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة   -

 .تطور قالب السوناتا على مر العصور   -
2 



 

 

 2 .أثر العازفين فى تطور تكنيك البيانو فى القرن السابع عشر   -      9

 2 .أثر العازفين فى تطور تكنيك البيانو فى القرن السابع عشر   -      11

 2 .أثر العازفين فى تطور تكنيك البيانو فى القرن الثامن عشر - 11

12 
 .عشر أثر العازفين فى تطور تكنيك البيانو فى القرن التاسع  -

2 

 2 .ُمراجعة على ما تم تدريسه بالفصل الدراسي األول - 13

 2 .إمتحان ألعمال الفصل الدراسي األول - 14

 2 .ُمراجعة على ما سبق دراسته بالفصل الدراسي األول - 15

 2 .تطور إستخدام األصابع على آلة البيانو خالل العصور المختلفة  - 16

 2 .البيانو خالل العصور المختلفة تطور إستخدام األصابع على آلة  - 17

 2 .تطور إستخدام األصابع على آلة البيانو خالل العصور المختلفة  - 18

 2 .تطور حركة الرسغ خالل العصور المختلفة  - 19

 2 .تطور حركة الرسغ خالل العصور المختلفة  - 21

 2 .الموسيقى فى العصر الكالسيكى  - 21

 2 . الموسيقى فى العصر الكالسيكى - 22

 2 .أهم مؤليفين الموسيقى فى العصر الكالسيكى  - 23

 2 .مفهوم الرومانتيكية  وأهم مؤلفيها  - 24

 2 .مفهوم الرومانتيكية  وأهم مؤلفيها  - 25

 2 .ُمراجعة على ما تم تدريسه بالفصل الدراسي الثاني - 26

 2 .إمتحان ألعمال الفصل الدراسي الثاني - 27

 2 .العام نهايةامتحان  - 28
 

أسااااااليب التعلااااايم  -5

 :والتعلم

 .الُمحاضرة المطورة-

 .تكليف الطالب بإعداد التقارير -

 .ستراتيجية التعلم الذاتى -

 .استراتيجية المناقشة وحلقا  البحث-

 .استراتيجية التعلم االلكترونى  -

أسااااااليب التعلااااايم  -6

والتعلم للطاالب ذوى 

 :االحتياجا  الخاصة

  احتياجا  خاصةال يوجد طالب ذوي. 

 :تقويم الطالب -7

أ االسااااااااااااااااااليب  -7

 المستخدمة

 درجا  أعمال السنة والشفوي. 

 اإلمتحان التحريري. 



 

 . السابع والعشرون لدرجا  أعمال السنة والشفوي  :ب التوقيت-7

 األسبوع الثامن والعشرون لإلمتحان التحريري. 

 %.44درجة ألعمال السنة والشفوي   44 :ج الدرجات توزيع-7

 64  64درجة لإلمتحان التحريري.% 

 :قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 ال يوجد  :أ مذكرات-8

 .كتاب تاريخ الموسيقى العالمية ثيودور فينى  - : ب كتب ملزمة-8

 الرومانتيكيون المتأخرون -
 .الموسيقى فى العصور الوسطى وأهم مؤلفيها  -
- Piano Literature 

 يوجدال  : ج كتب مقترحة-8

د دوريات علمية أو  -8

نشرررررررررات أو مواقررررررررع 

 اإلنترنت إلخ

 

 .اإلنترنت-

 .المكتبة-

 سحر عبد المنعم                            مدير البرنامج /د.أ: أستاذ المقرر  

 غاده حسنى /د.م.أ :رئيس مجلس القسم العلمي                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 (مرحلة الدبلوم الخاص)برنامج التربية الموسيقية 

 "(تاريخ اآللة ) مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي 

 المحتويات الرئيسية للمقرر
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية المعــارف

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 

 ×       ×    × 1 .نبذة تاريخية عن تطور آال  ذا  لوحا  المفاتيح 

 ×       ×   ×  2 .آلة البيانو فى القرن الثامن عشر 

 ×       ×   ×  3 .آلة البيانو فى القرن الثامن عشر 

 ×       ×   ×  4 .آلة البيانو فى القرن الثامن عشر 

 ×          ×  5 .تطور صياغة آلة البيانو وأساليب التأليف الخاصة بالقرن التاسع عشر 

 ×          ×  6 .آلة البيانو وأساليب التأليف الخاصة بالقرن التاسع عشر تطور صياغة 

 .مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة 

 .تطور قالب السوناتا على مر العصور 
7  ×  

 

×  

 

 

 

 × 

× 

 .مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة 

 .تطور قالب السوناتا على مر العصور 
8  ×  

 

×    

  

× 

× 



 

 × ×    ×     ×  9 .أثر العازفين فى تطور تكنيك البيانو فى القرن السابع عشر

 × ×    ×     ×  14 .أثر العازفين فى تطور تكنيك البيانو فى القرن السابع عشر

 × ×    ×     ×  11 .أثر العازفين فى تطور تكنيك البيانو فى القرن الثامن عشر

 × ×    ×     ×  12 .العازفين فى تطور تكنيك البيانو فى القرن التاسع عشر أثر 

 × × × × × × × × × × × × 13 .ُمراجعة على ما تم تدريسه بالفصل الدراسي األول

 × × × × × × × × × × × × 15 .ُمراجعة على ما سبق دراسته بالفصل الدراسي األول

 ×    × ×    ×   16 .البيانو خالل العصور المختلفة تطور إستخدام األصابع على آلة 

 ×    × ×    ×   17 .تطور إستخدام األصابع على آلة البيانو خالل العصور المختلفة 

 × ×   × ×    ×   18 .تطور إستخدام األصابع على آلة البيانو خالل العصور المختلفة 

 ×   ×  ×    ×   19 .تطور حركة الرسغ خالل العصور المختلفة 

 × ×  ×  ×    ×   24 .تطور حركة الرسغ خالل العصور المختلفة 

 ×  ×    ×  ×    21 .الموسيقى فى العصر الكالسيكى 

 ×  ×    ×  ×    22 .الموسيقى فى العصر الكالسيكى 

 ×  ×    ×  ×    23 .أهم مؤليفين الموسيقى فى العصر الكالسيكى 

 ×  ×    ×  ×    24 .وأهم مؤلفيها  مفهوم الرومانتيكية 



 

 ×  ×    ×  ×    25 .مفهوم الرومانتيكية  وأهم مؤلفيها 

 

 سحر عبد المنعم                                                                                 مدير البرنامج/ د .أ: أستاذ المقرر  

 غاده حسنى \د.أ :رئيس مجلس القسم العلمي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (مرحلة الدبلوم الخاص)برنامج التربية الموسيقية 

 (تاريخ اآللة ) مصفوفة أساليب التعليم والتعلم للمقرر الدراسي 

 المحتويات الرئيسية للمقرر
 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية المعــارف

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 

 × × ×   × × × × × × × .الُمحاضرة المطورة

 × ×  ×  ×    ×  × .تكليف الطالب بإعداد التقارير

 × ×  × × × × × × × × × .استراتيجية المناقشة وحلقا  البحث 

 × ×  × × × ×  ×  × × .استراتيجية التعلم الذاتى

 × × × × × × × × × × × × .استراتيجية التعلم االلكترونى

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (مرحلة الدبلوم الخاص)التربية الموسيقية برنامج 

 (تاريخ اآللة)مصفوفة أساليب التقويم للمقرر الدراسي 

 المحتويات الرئيسية للمقرر
 مهارات عامة مهارات مهنية مهارات ذهنية المعــارف

1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 

    .درجا  أعمال السنة والشفوي
 

× × × × × × × 
 

  × × × × × × × .التحريرياإلمتحان 
  

 
 

 سحر عبد المنعم                                                                                  مدير البرنامج / د .أ: أستاذ المقرر  

 غاده حسنى \د.أ :رئيس مجلس القسم العلمي  

 

 

 

 



 

 

Face to face (60%) 

 نواتج التعلم الموضوع
عدد ساعات 

 التدريس
 أدوات التقييم طرق التدريس

 .يتعرف على تاريخ تطور اآلال  ذا  لوحا  المفاتيح -1-أ .نبذة تاريخية عن تطور آال  ذا  لوحا  المفاتيح  -1

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3

 .المختلفة 

2 

اسااااتراتيجية 

المناقشاااااااااااة 

وحلقااااااااااااا  

 .البحث

مقااااااااااااااالى 

واختياااااااااار 

من المتعادد 

. 

البيانو فى القرون المختلفة يلم بمكونا  وتطورا  شكل آلة  -2-أ .آلة البيانو فى القرن التاسع عشر  -4

 .وأثر العازفين فى تطور التكنيك فى تلك العصور

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3

 .المختلفة 

2 

اسااااتراتيجية 

المناقشاااااااااااة 

وحلقااااااااااااا  

 .البحث

مقااااااااااااااالى 

واختياااااااااار 

المتعادد من 

. 

 .مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -7

 .تطور قالب السوناتا على مر العصور   -    

يلم بمكونا  وتطورا  شكل آلة البيانو فى القرون المختلفة  -2-أ

 2 .وأثر العازفين فى تطور التكنيك فى تلك العصور
تكليااااااااااااااااف 

الطااااااااااااالب 

بإعااااااااااااااااداد 

مقااااااااااااااالى 

واختياااااااااار 

من المتعادد 

 في المحتويات النظرية( مباشر)  إجراءات التعلم المدمج

 



 

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب

يظهر قدرا  التعلم الذاتى فى عزف بعض المقطوعا  على  -2-د

 .آلة البيانو

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3

 .المختلفة 

 . .التقارير

العازفين فى تطاور تكنياك البياانو فاى القارن الساابع  أثر -11

 .عشر

يلم بمكونا  وتطورا  شكل آلة البيانو فى القرون المختلفة  -2-أ

 .وأثر العازفين فى تطور التكنيك فى تلك العصور

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب

بعض المقطوعا  على يظهر قدرا  التعلم الذاتى فى عزف  -2-د

 .آلة البيانو

اساااتخدام الاااتعلم االلكتروناااى مااان خاااالل البااارامج االلكترونياااة  3

 .المختلفة 

2 

اسااااتراتيجية 

المناقشاااااااااااة 

وحلقااااااااااااا  

 .البحث

مقااااااااااااااالى 

واختياااااااااار 

من المتعادد 

. 

 .ُمراجعة على ما تم تدريسه بالفصل الدراسي األول -11

2 

اسااااتراتيجية 

المناقشاااااااااااة 

وحلقااااااااااااا  

 .البحث

مقااااااااااااااالى 

واختياااااااااار 

من المتعادد 

. 

تطور إستخدام األصابع على آلة البيانو خاالل العصاور  -17

 .المختلفة 

يلم بتطور إستخدام حركة االصابع وحركة الرسغ على آلة  -3-أ

تكليااااااااااااااااف  2 .البيانو 

الطااااااااااااالب 

مقااااااااااااااالى 

واختياااااااااار 



 

يفسر كيفية تطور اسلوب أداء المقطوعة الموسيقية بطريقة  -3-ب

 .صحيحة مثل السوناتا والمقطوعة الحرة  

يناقش تطور إستخدام األصابع على آلة البيانو خال العصور  -1-ج

 .المختلفة 

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3-د

 .المختلفة 

بإعااااااااااااااااداد 

 .التقارير

من المتعادد 

. 

إستخدام حركة االصابع وحركة الرسغ على آلة يلم بتطور  -3-أ .تطور حركة الرسغ خالل العصور المختلفة  -21

 .البيانو 

يفسر كيفية تطور اسلوب أداء المقطوعة الموسيقية بطريقة  -3-ب

 .صحيحة مثل السوناتا والمقطوعة الحرة  

الجلوس على آلة  –حركة الرسغ )تطور كال من  يناقش -2-ج

 .خالل العصور المختلفة ( البيانو 

االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية استخدام التعلم  3-د

 .المختلفة 

2 

اسااااتراتيجية 

المناقشاااااااااااة 

وحلقااااااااااااا  

 .البحث

مقااااااااااااااالى 

واختياااااااااار 

من المتعادد 

. 

يتعرف على سما  الموسيقى فى العصرين الكالسيك  -4-أ .أهم مؤليفين الموسيقى فى العصر الكالسيكى  -21

 .والرومانتيك 

العصاااار  –العصاااار الكالساااايكى )يحاااادد مفهااااوم كااااال ماااان  -2-ب

 (.الرومانتيكى  

اساااتخدام المصاااادر المختلفاااه للحصاااول علاااى المعلوماااا   -1-د

2 

تكليااااااااااااااااف 

الطااااااااااااالب 

بإعااااااااااااااااداد 

 .التقارير

مقااااااااااااااالى 

واختياااااااااار 

من المتعادد 

. 



 

 . والمعارف

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3-د

 .المختلفة 

يتعرف على سما  الموسيقى فى العصرين الكالسيك  -4-أ .مفهوم الرومانتيكية  وأهم مؤلفيها  -24

 .والرومانتيك 

العصاااار  –العصاااار الكالساااايكى )يحاااادد مفهااااوم كااااال ماااان  -2-ب

 (.الرومانتيكى  

اساااتخدام المصاااادر المختلفاااه للحصاااول علاااى المعلوماااا   -1-د

 . والمعارف

خالل البرامج االلكترونية  استخدام التعلم االلكترونى من 3-د

 .المختلفة 

2 

اسااااتراتيجية 

المناقشاااااااااااة 

وحلقااااااااااااا  

 .البحث

مقااااااااااااااالى 

واختياااااااااار 

من المتعادد 

. 

 .ُمراجعة على ما تم تدريسه بالفصل الدراسي الثاني -22

2 

اسااااتراتيجية 

المناقشاااااااااااة 

وحلقااااااااااااا  

 .البحث

مقااااااااااااااالى 

واختياااااااااار 

من المتعادد 

. 

 االنترنت -المكتبة  مصادر التعلم



 

 الرومانتيكيون المتأخرون - المراجع

 .الموسيقى فى العصور الوسطى وأهم مؤلفيها  -
 .كتاب تاريخ الموسيقى العالمية ثيودور فينى  -

 .تطور الموسيقى وأهم العصور الغربية  -

- Piano Literature 

 



 

 

 

Online (40%) 

 نواتج التعلم الموضوع
عدد ساعات 

 التدريس
 أدوات التقييم طرق التدريس

يلم بمكونا  وتطورا  شكل آلة البيانو فى القرون المختلفة  -2-أ .آلة البيانو فى القرن الثامن عشر  -2

 .وأثر العازفين فى تطور التكنيك فى تلك العصور

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3

 .المختلفة 

2 

استراتيجية 

التعليم 

 االلكترونى 

نموذج 

 الكترونى

القرون المختلفة يلم بمكونا  وتطورا  شكل آلة البيانو فى  -2-أ .آلة البيانو فى القرن الثامن عشر  -1

 .وأثر العازفين فى تطور التكنيك فى تلك العصور

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3

 .المختلفة 

2 

استراتيجية 

التعليم 

 االلكترونى

نموذج 

 الكترونى

تطور صياغة آلة البيانو وأسااليب التاأليف الخاصاة باالقرن التاساع  -5
نموذج استراتيجية  2يلم بمكونا  وتطورا  شكل آلة البيانو فى القرون المختلفة  -2-أ

 في المحتويات النظرية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 

 



 

 .وأثر العازفين فى تطور التكنيك فى تلك العصور .عشر 

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب

االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية استخدام التعلم  3

 .المختلفة 

التعليم 

 االلكترونى

 الكترونى

تطور صياغة آلة البيانو وأسااليب التاأليف الخاصاة باالقرن التاساع  -2

 .عشر 

يلم بمكونا  وتطورا  شكل آلة البيانو فى القرون المختلفة  -2-أ

 .فى تلك العصور وأثر العازفين فى تطور التكنيك

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3

 .المختلفة 

2 

استراتيجية 

التعليم 

 االلكترونى

نموذج 

 الكترونى

 .مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -8

 .السوناتا على مر العصور تطور قالب  
يلم بمكونا  وتطورا  شكل آلة البيانو فى القرون المختلفة  -2-أ

 .وأثر العازفين فى تطور التكنيك فى تلك العصور

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب

يظهر قدرا  التعلم الذاتى فى عزف بعض المقطوعا   -2-د

 .على آلة البيانو

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3

 .المختلفة 

2 

استراتيجية 

التعليم 

 االلكترونى

نموذج 

 الكترونى

يلم بمكونا  وتطورا  شكل آلة البيانو فى القرون المختلفة  -2-أ .أثر العازفين فى تطور تكنيك البيانو فى القرن السابع عشر -9

 .التكنيك فى تلك العصور وأثر العازفين فى تطور
نموذج استراتيجية  2



 

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب

يظهر قدرا  التعلم الذاتى فى عزف بعض المقطوعا   -2-د

 .على آلة البيانو

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3

 .المختلفة 

التعليم 

 االلكترونى

 الكترونى

يلم بمكونا  وتطورا  شكل آلة البيانو فى القرون المختلفة  -2-أ .أثر العازفين فى تطور تكنيك البيانو فى القرن الثامن عشر -11

 .وأثر العازفين فى تطور التكنيك فى تلك العصور

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب

الذاتى فى عزف بعض المقطوعا   يظهر قدرا  التعلم -2-د

 .على آلة البيانو

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3

 .المختلفة 

2 

استراتيجية 

التعليم 

 االلكترونى

نموذج 

 الكترونى

البيانو فى القرون المختلفة يلم بمكونا  وتطورا  شكل آلة  -2-أ .أثر العازفين فى تطور تكنيك البيانو فى القرن الثامن عشر -12

 .وأثر العازفين فى تطور التكنيك فى تلك العصور

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب

يظهر قدرا  التعلم الذاتى فى عزف بعض المقطوعا   -2-د

 .على آلة البيانو

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3

2 

استراتيجية 

التعليم 

 االلكترونى

نموذج 

 الكترونى



 

 .المختلفة 

 .ُمراجعة على ما سبق دراسته بالفصل الدراسي األول -15

2 

استراتيجية 

التعليم 

 االلكترونى

نموذج 

 الكترونى

االصابع وحركة الرسغ على آلة يلم بتطور إستخدام حركة  -3-أ تطور إستخدام األصابع على آلة البيانو خالل العصور المختلفة  -12

 .البيانو 

يفسر كيفية تطور اسلوب أداء المقطوعة الموسيقية  -3-ب

 .بطريقة صحيحة مثل السوناتا والمقطوعة الحرة  

يناقش تطور إستخدام األصابع على آلة البيانو خال  -1-ج

 .العصور المختلفة 

االلكترونية استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج  3-د

 .المختلفة 

2 

استراتيجية 

التعليم 

 االلكترونى

نموذج 

 الكترونى

يلم بتطور إستخدام حركة االصابع وحركة الرسغ على آلة  -3-أ تطور إستخدام األصابع على آلة البيانو خالل العصور المختلفة  -18

 .البيانو 

يفسر كيفية تطور اسلوب أداء المقطوعة الموسيقية  -3-ب

 .بطريقة صحيحة مثل السوناتا والمقطوعة الحرة  

يناقش تطور إستخدام األصابع على آلة البيانو خال  -1-ج

2 

استراتيجية 

التعليم 

 االلكترونى

نموذج 

 الكترونى



 

 .العصور المختلفة 

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3-د

 .المختلفة 

يلم بتطور إستخدام حركة االصابع وحركة الرسغ على آلة  -3-أ .تطور حركة الرسغ خالل العصور المختلفة  -19

 .البيانو 

يفسر كيفية تطور اسلوب أداء المقطوعة الموسيقية  -3-ب

 .بطريقة صحيحة مثل السوناتا والمقطوعة الحرة  

الجلوس على آلة  –حركة الرسغ )تطور كال من  يناقش -2-ج

 .خالل العصور المختلفة ( البيانو 

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3-د

 .المختلفة 

2 

استراتيجية 

التعليم 

 االلكترونى

نموذج 

 الكترونى

فى العصرين الكالسيك يتعرف على سما  الموسيقى  -4-أ .الموسيقى فى العصر الكالسيكى  -21

 .والرومانتيك 

العصااار  –العصااار الكالسااايكى )يحااادد مفهاااوم كاااال مااان  -2-ب

 (.الرومانتيكى  

اسااتخدام المصااادر المختلفااه للحصااول علااى المعلومااا   -1-د

 . والمعارف

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3-د

2 

استراتيجية 

التعليم 

 االلكترونى

نموذج 

 الكترونى



 

 .المختلفة 

يتعرف على سما  الموسيقى فى العصرين الكالسيك  -4-أ .الموسيقى فى العصر الكالسيكى  -22

 .والرومانتيك 

العصااار  –العصااار الكالسااايكى )يحااادد مفهاااوم كاااال مااان  -2-ب

 (.الرومانتيكى  

اسااتخدام المصااادر المختلفااه للحصااول علااى المعلومااا   -1-د

 . والمعارف

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3-د

 .المختلفة 

2 

استراتيجية 

التعليم 

 االلكترونى

نموذج 

 الكترونى

يتعرف على سما  الموسيقى فى العصرين الكالسيك  -4-أ .مفهوم الرومانتيكية  وأهم مؤلفيها  -25

 .والرومانتيك 

العصااار  –العصااار الكالسااايكى )يحااادد مفهاااوم كاااال مااان  -2-ب

 (.الرومانتيكى  

اسااتخدام المصااادر المختلفااه للحصااول علااى المعلومااا   -1-د

 . والمعارف

استخدام التعلم االلكترونى من خالل البرامج االلكترونية  3-د

 .المختلفة 

 

2 

استراتيجية 

التعليم 

 االلكترونى

نموذج 

 الكترونى



 

  .المنصة التعليمية  مصادر التعلم

 الرومانتيكيون المتأخرون - المراجع

 .الموسيقى فى العصور الوسطى وأهم مؤلفيها  -

Piano Literature -  



 

 

 استرشادي فقط مخطط تصميم اختبار مقرر تاريخ االلة تانية دبلوم

 المــوضــوع

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية

النسبة 
المئوية 
من 

الساعات 
 التدريسية

اجمالى 
درجات 
 االختبار

 مخرجــــــــــــــــــــــــات التعلـــــــــــــــــــم

 نوع األسئلة

اختيار 
من 
 متعدد

الصواب 
 الخطأ/

 المقالى المزاوجة التكملة
مهارة 
 عملية

نبذة تاريخية عن تطور  -

آال  ذا  لوحا  

 .المفاتيح

آلة البيانو فى القرن الثامن  -

 .عشروالتاسع 

آلة البيانو تطور صياغة  -

وأساليب التأليف الخاصة 

 .بالقرن التاسع عشر 

12 2114% 

14 

 .يتعرف على تاريخ تطور اآلال  ذا  لوحا  المفاتيح -1-أ

يلم بمكونا  وتطورا  شكل آلة البيانو فى القرون  -2-أ-3

 .المختلفة وأثر العازفين فى تطور التكنيك فى تلك العصور

 . وأشكاله فى العصور المختلفة يحدد مكونا  آلة البيانو  -1-ب

العصاار  –العصاار الكالساايكى )يحاادد مفهااوم كااال ماان  -2-ب-3

 (.الرومانتيكى  

√ √ √ 

 √  

مكونا  آلة البيانو  -

وأشكاله فى العصور 

 .المختلفة 

تطور قالب السوناتا على   -

 .مر العصور 
 

 .يتعرف على تاريخ تطور اآلال  ذا  لوحا  المفاتيح -1-أ 24 1413% 8

يلم بمكونا  وتطورا  شكل آلة البيانو فى القرون  -2-أ-3

 .المختلفة وأثر العازفين فى تطور التكنيك فى تلك العصور

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب

العصاار  –العصاار الكالساايكى )يحاادد مفهااوم كااال ماان  -2-ب-3

 (.الرومانتيكى  

√ √ √ 

 √  

أثر العازفين فى تطور  -

تكنيك البيانو فى القرن 

والثامن والتاسع السابع 

 .عشر 

 .يتعرف على تاريخ تطور اآلال  ذا  لوحا  المفاتيح -1-أ 14 2114% 12

يلم بمكونا  وتطورا  شكل آلة البيانو فى القرون  -2-أ-3

 .المختلفة وأثر العازفين فى تطور التكنيك فى تلك العصور

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب

العصاار  –العصاار الكالساايكى )يحاادد مفهااوم كااال ماان  -2-ب-3

 (.الرومانتيكى  

√ √ √ 

 √  



 

تطور إستخدام األصابع  -

على آلة البيانو خالل 

 .العصور المختلفة 

تطور حركة الرسغ خالل  -

 .العصور المختلفة 

إستخدام حركة االصابع وحركة الرسغ على آلة  يلم بتطور -3-أ 34 2114% 12

 .البيانو 

يتعاارف علااى سااما  الموساايقى فااى العصاارين الكالساايك  -4-أ-3

 .والرومانتيك 

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب

العصاار  –العصاار الكالساايكى )يحاادد مفهااوم كااال ماان  -2-ب-3

 (.الرومانتيكى  

√ √ √ 

 √  

الموسيقى فى العصر  -

 .الكالسيكى 

مفهوم الرومانتيكية  وأهم  -

 .مؤلفيها 
 

يلم بتطور إستخدام حركة االصابع وحركة الرسغ على آلة  -3-أ 14 2114% 12

 .البيانو 

يتعاارف علااى سااما  الموساايقى فااى العصاارين الكالساايك  -4-أ-3

 .والرومانتيك 

 . يحدد مكونا  آلة البيانو وأشكاله فى العصور المختلفة  -1-ب

العصاار  –العصاار الكالساايكى )يحاادد مفهااوم كااال ماان  -2-ب-3

 (.الرومانتيكى  

√ √ √ 

 √  

 84 %144 ساعة 56 إجمالي

 درجة

       

 

 

 

 



 
 

 

 نموذج
 توصيف مقرر دراسي

 المنوفية: جامعة
 التربية النوعية:كلية
 التربية الموسيقية:قسم

 
 :المقرر بيانات -1

 أولى دبلوم  :المستوى/  الفرقة االرتجال الموسيقى: المقرر اسم : الرمزالكودي
 ساعة2: اإلجمالي     ساعة5 :عملي/     :نظري       25: الدراسية الوحدات عدد موسيقية تربية: التخصص

 
  .اكتساب فن أداء االرتجاالت الموسيقية وتفعيلها لمصاحبة االداء في دروس االيقاع الحركى  -1 :المقرر هدف -2

أداء ابتكارات لحنية وهارمونية تشتمل على العديد من القفالت واللمس و التحويالت القريبة ، وانواع  -2
 . المصاحبة المختلفة 

 :المقرر تدريس من المستهدف -3
 أالمعلومااااااااااااااااااااات -3

 :والمفاهيم
على قادراب الطال يكون المقرر تدريس بانتهاء  :أن ً 

 .يتعرف على كيفية أداء منوعات الرابعة وتتابعها  -1-أ-3
 .يدرك تمارين مختلفة لتنمية االرتجال  -5-أ-3
 . بأداءاتها المختلفة بين السرعه والبطء  3مقابل  5يصف كيفية أداء   -3-أ-3
 . التعرف على كيفية أداء لحن كامل بايقاع معطى   -4-أ-3
 . يصف كيفية أداء موسيقى تصويرية لمواقف مختلفة  -2-أ-3
  .ره يوضح االختالف بين هرمنة الساللم والمقامات وتوظيفها فى ألحانه المبتك -6 -أ-3

 :أن علىً   قادرا الطالب يكون المقرر تدريس بانتهاء الذهنية  بالمهارات -3
 .  المختلفة والقفالت الرابعه منوعات بين األختالف يفسر -1-ب-3
 .  والهارمونية اللحنية ابتكاراته وبين التمارين أداء بين يربط -5-ب-3
 . 3 مقابل 5 المقابالت أداء بين يميز -3-ب-3
 . االلحان أداء لتطوير فنية ابتكارية أمثلة يقترح -4-ب-3
 . العربية المقامات الكبيرة للساللم المختلفة الهرمنة أنواع بين يميز -2-ب-3
 (. مفاجأة ، دينية ، نصفية ، تامة) االربعة القفالت أنواع بين يميز -6-ب-3



 
 

 

 المهااااااااااااااااااااارات ج-3
 :المهنية 

على قادرا الطالب المقرريكون تدريس بانتهاء  :أن ً 
 .  لها االيقاعى والتنويع الرابعة منوعات أداء يمارس -1-ج-3
  المبتكرة ألحانه لخدمة المدروسة االرتجالية التمارين يطبق -5 -ج-3
 . والبطيئة السريعه االزمنة فى 3 مقابل 5 أداء يضبط -3-ج-3
 . معطى بايقاع بسيطا لحنا وهليا يكون -4-ج-3
 . والتحويل اللمس تستخدم هارمونية تتابعات أداء يمارس -2-ج-3
 . مختلفة قفالت ذات ألحان يعد -6-ج-3

 المهاااااااااااااااااااااارات د -3
 :العامة

على قادرا الطالب يكون المقرر تدريس بانتهاء  :أن ً 
 . يظهر مهارة التعبير الذاتى من خالل المؤلفات المبتكرة -1-د-3
 . يتواصل مع اآلخرين بفاعلية من خالل المناقشة والحوار  -5-د-3
 .يستخدم المادة العلمية فى خدمة المجتمع االكاديمى  -3-د-3

 :محتوى المقرر -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المحتويات العملية 

 المقرر محتوى األسابيع
 عددالساعات

 نظري

1 
 .توضيح طبيعة المقرر وتوصيفه -

  6صفحة  5عزف تمرين رقم  -
5 

 5 .منوعات الرابعه فى سلم دو الكبير  - 2

 5 .منوعات الرابعه فى سلم صول ، فا الكبير  - 3

 5 .التنويع االيقاعى لمنوعات الرابعه فى الساللم الكبيرة  - 4

 5 .التنويع االيقاعى لمنوعات الرابعه فى الساللم الكبيرة  - 5

ابتكار لحن فى سلم دو الكبير بايقاع معطى طبقا  - 6
 (  33صفحة  3تمرين )لالرقام الرومانية  

5 

7 
أداء تمارين لحنية مختلفة الطابع بايقاع معطى  -

 .ووضع الهرمنة المناسبة 
5 

مع التغيير فى  3مقابل  5أداء لحن بايقاع  - 8
 .السرعات 

5 



 
 

 

9 
 55صفحة  5رقم )أداء نموذج القفالت االربعة  -

. ) 
5 

11 
 55صفحة  5رقم )أداء نموذج القفالت االربعة  -

. ) 
5 

11 
تامة ) كيفية ابتكار لحن مع التغيير فى قفلة اللحن  -

 ( .،نصفية ،دينية ، مفاجأة
5 

12 
تامة ) كيفية ابتكار لحن مع التغيير فى قفلة اللحن  -

 ( .مفاجأة ،نصفية ،دينية ،
5 

هرمنة السلم الكبير فى اليد اليمنى بالتكنيك  - 13
  .الصحيح واستنتاج التتابع الهارمونى له 

5 

14   5 .امتحان اعمال سنه تطبيقى 

15 
هرمنة السلم الكبير فى اليد اليمنى بالتكنيك الصحيح  -

 .واستنتاج التتابع الهارمونى له 
5 

16 
) وضع تنويع ايقاعى لهرمنة السلم بنموذج ايقاعى      -

 ( .89صفحة  5تمرين رقم 
5 

17 
وضع تنويع ايقاعى لهرمنة السلم بنموذج  -

 ( .89صفحة  5تمرين رقم ) ايقاعى  
5 

18 
دراسة اللمس والتحويل القريب للساللم المجاورة  -
. 

5 

19 
المجاورة دراسة اللمس والتحويل القريب للساللم  -
. 

5 

21 
اداء تتابعات هارمونية بسيطة توضح التحويل  -

 .الى الساللم المجاورة 
5 

21 
اداء تتابعات هارمونية بسيطة توضح اللمس  -

 .والتحويل الى الساللم المجاورة 
5 



 
 

 

22 
ابتكار لحن ذات صيغة ثالثية يتضمن اللمس  -

 .والتحويل بشكل جيد من الناحية الهارمونية 
5 

ابتكااار لحاان ذات صاايغة ثالثيااة يتضاامن اللمااس  - 23
 .والتحويل بشكل جيد من الناحية الهارمونية 

5 

يؤدى الطالب موسيقى تصويرية تعبر عن  - 24
 .مواقف مختلفة 

5 

يؤدى الطالب موسيقى تصويرية تعبر عن  - 25
 .مواقف مختلفة 

5 

26 
ابتكار مصاحبة للحن محفوظ يجمع بين أنواع  -

 .المختلفة  المصاحبة
5 

27  5 (.الميد تيرم )ألعمال السنه  إمتحان 
28   5 .العامنهاية امتحان 

 
 

 و التعلايم أساليب -5
 :التعلم

 العصف الذهني -

 المناقشة والحوار -
 إستراتيجية التعلم التعاوني -
 إستراتيجية البيان العملي -
 إستراتيجيات التعلم الذاتي -

 لعب األدوار -
 التعلااااايم أساااااليب -6

 ذوى للطاااا ب والااااتعلم
 :االحتياجات الخاصة

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة. 
 

 :تقويم الط ب -7
أ االساااااااااااااااااااااليب  -7

 المستخدمة
 وذلك من خالل امتحان أعمال السنه  درجات أعمال السنة . 
 المالحظة اثناء الجلسات العلمية. 



 
 

 

 االمتحان التطبيقي. 

 مدير البرنامج      .          لبنى فريد برهام \د: أستاذ المقرر

 :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                 

 غاده حسنى/د.أ                                                                        

 

 

 

 .أعمال السنةالسابع والعشرون لدرجات   :التوقيت ب-7
  العملي للمقرر األسبوع الثامن والعشرون لإلمتحان. 

 .%51درجة ألعمال السنة   11 :الدرجات توزيع ج-7

 41  91التطبيقى درجة لإلمتحان%. 
 :والمراجع الدراسية الكتب قائمة -8
  .ال يوجد  :مذكرات أ-8
 .ال يوجد  : ملزمة كتب ب-8
 –" ينابيع االفكار الفنية لتعليم االرتجاالت الموسيقية : " عائشة سليم  –أميمة امين   :مقترحة كتب ج-8

 . 1889 –مكتبة االنجلو المصرية 
 أو نشارات أو علمية دوريات د -8  

 إلخ اإلنترنت مواقع
 بنك المعرفة المصرى : اإلنترنت. 

 لمكتبةا. 



 
 

 

 (11)نموذج رقم 

 جامعة المنوفية

 كليةالتربية النوعية

 (مرحلة الدراسات العليا )برنامج التربية الموسيقية 

 (أولى دبلوم  -مادة ارتجال)مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي 

 المحتويات الرئيسية للمقرر
أسبوع 

 الدراسة

 المهنية مهارات مهارات الذهنية المعــارف

 مهارات عامة

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

 .توضيح طبيعة المقرر وتوصيفه -

  6صفحة  2عزف تمرين رقم  -
1  ×  

  
  × 

   
  × 

   
 × 

  

   × 2 .منوعات الرابعه فى سلم دو الكبير  -
  

 ×  
   

 ×  
   

  ×  

   × 3 .منوعات الرابعه فى سلم صول ، فا الكبير  -
  

 ×  
   

 ×  
   

  ×  

التنويع االيقاعى لمنوعات الرابعه فى  -
 .الساللم الكبيرة 

4 ×   

  

 ×  

   

 ×  

   

 × 
×  

التنويع االيقاعى لمنوعات الرابعه فى  -
 .الساللم الكبيرة 

5 ×   

  

 ×  

   

 ×  

   

 × 
×  



 
 

 

ابتكار لحن فى سلم دو الكبير بايقاع معطى  -

  ×    6 (  33صفحة  3تمرين )طبقا لالرقام الرومانية  
   

 ×  
   

 ×  
 ×   

أداء تمارين لحنية مختلفة الطابع بايقاع  -

 .معطى ووضع الهرمنة المناسبة 
7 ×   

×  
   

 ×  
   

 ×  
 ×   

مع  3مقابل  2 أداء لحن بايقاع -

 .التغيير فى السرعات 
8   × 

  
   ×   

   ×   
  ×  

 5رقم )أداء نموذج القفالت االربعة  -
 . ( 55صفحة 

9  ×  

  

   

   

×   

   

×  
×  

 5رقم )أداء نموذج القفالت االربعة  -
 . ( 55صفحة 

10  ×  

  

   

   

×   

   

×  
×  

كيفية ابتكار لحن مع التغيير فى قفلة  -

 ( .تامة ،نصفية ،دينية ، مفاجأة) اللحن 
11  ×  

  
   

   ×   
   ×  

×  

كيفية ابتكار لحن مع التغيير فى قفلة  -

 ( .تامة ،نصفية ،دينية ، مفاجأة) اللحن 
12  ×  

  
   

   ×  × 
   ×  

×  

هرمنة السلم الكبير فى اليد اليمنى  -

بالتكنيك الصحيح واستنتاج التتابع 

  . الهارمونى له
13    

  
×   

  × 
   

  × 
 × 

  

  × × 14 .امتحان اعمال سنه تطبيقى  ▪
  × × × 

  × × × × 
  × × × × × 



 
 

 

هرمنة السلم الكبير فى اليد اليمنى بالتكنيك  -

    15 .الصحيح واستنتاج التتابع الهارمونى له 
  ×   

  × 
   

  × 
 ×   

وضع تنويع ايقاعى لهرمنة السلم بنموذج  -
 ( .89صفحة  5تمرين رقم ) ايقاعى     

16    
  

×   
 ×  

×   

  × 
 × 

  

وضع تنويع ايقاعى لهرمنة السلم  -
 5تمرين رقم ) بنموذج ايقاعى  

 ( .89صفحة 

17    

  
×   

 ×  
×   

  × 

 × 

  

دراسة اللمس والتحويل القريب  -

 .للساللم المجاورة 
18    

  ×  ×    
   

  × 
  

 × 

دراسة اللمس والتحويل القريب  -

 .للساللم المجاورة 
19    

  ×  ×    
   

  × 
  

 × 

اداء تتابعات هارمونية بسيطة  -

 .توضح التحويل الى الساللم المجاورة 
20    

  ×  ×       
  × 

 ×  × 

اداء تتابعات هارمونية بسيطة  -

توضح اللمس والتحويل الى الساللم 

 .المجاورة 

21    

  
×  × 

   
   

  × 

 × 
 × 

ابتكار لحن ذات صيغة ثالثية  -

يتضمن اللمس والتحويل بشكل جيد 

 .من الناحية الهارمونية 

22    

  
×  × 

   
×   

  × 

  
 × 



 
 

 

ابتكار لحن ذات صيغة ثالثية  -

يتضمن اللمس والتحويل بشكل جيد 

 .من الناحية الهارمونية 
23    

 × 
   

 ×  
   

   
× × 

 × 

يؤدى الطالب موسيقى تصويرية  -

     ×     ×     24 .تعبر عن مواقف مختلفة 
   × ×   

يؤدى الطالب موسيقى تصويرية  -

     ×     ×     25 .تعبر عن مواقف مختلفة 
   × ×   

ابتكار مصاحبة للحن محفوظ يجمع بين أنواع  -

 .المصاحبة المختلفة 
26     ×    

 ×     
   ×  × × 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 نوعيةجامعة المنوفية                                                                                                كلية التربية ال

 
 مصفوفة أساليب التعليم والتعلم ونواتج التعليم المستهدفة للمقرر

 
 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

 

 
 

 أساليب التعليم والتعلم
 

 المهارات العامة
 

 المهارات العلمية
 

 المهارات الذهنية
 

 المعرفة والفهم
 

3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 

x 

      

x 

      

x x x x x 

 .العصف الذهني  

 

 x 

     

x 

 

x 

  

x 

  

x 

  

x x 

 المناقشة والحوار

    

x  x 

 

x 

  

x 

    

x 

 

x 

 إستراتيجية التعلم التعاوني  

x 

 

x x 

 

x 

  

x x  x x 

 

x 

 

x 

 

x x x 

 إستراتيجية البيان العملي

x x 

 

x x  x 

   

x  x x 

 

x x  x x x 

 إستراتيجيات التعلم الذاتي

x 
 

x x x 
  

x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

x 
  

x 
 لعب األدوار 

 
 

 



 
 

 

 عيةجامعة المنوفية                                                                                              كلية التربية النو

 مصفوفة أساليب التقويم  ونواتج التعليم المستهدفة للمقرر
 
 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
 

 
 أساليب التقييم

 
 المهارات العامة

 
 المهارات الذهنية المهارات العلمية

 
 المعرفة والفهم

 

3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 
 

x x x x x 

 

x x x x x 

 

x x x x 

 

x 

 

x x 

 األمتحان التطبيقى

x x x x x x 

 

x x x x x 

 

x x x x 

 

x x x 

 أعمال السنة

 

 

 غاده حسنى/ د.أ:  رئيس القسم.                                                                 لبنى فريد برهام/ د: أستاذ المقرر  

 في المحتويات العملية لمادة االرتجال ( on line)إجراءات التعلم المدمج  

 

 



 
 

 

 

On line (40%) 

 نواتج التعلم الموضوع

عدد 

ساعات 

 التدريس

طرق 

 التدريس

أدوات 

 التقييم

 .توضيح طبيعة المقرر وتوصيفه - 1

 6صفحة  2عزف تمرين رقم  -
 

 .يدرك تمارين مختلفة لتنمية االرتجال  -2-أ-

يربط بين أداء التمارين وبين ابتكاراته اللحنية  -2-ب-3

 .والهارمونية 

 

2 
التعلم 

 االلكتروني
 مهارة عملية

يتعرف على كيفية أداء منوعات الرابعة  -1-أ-3 .التنويع االيقاعى لمنوعات الرابعه فى الساللم الكبيرة  -4

 .وتتابعها 

يفسر األختالف بين منوعات الرابعه والقفالت  -1-ب-

 . المختلفة 

يمارس أداء منوعات الرابعة والتنويع االيقاعى  -1-ج-

 . لها 

 

2 

التعلم 

 االلكتروني

 

 مهارة عملية

 

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 

 



 
 

 

 

أداء تمارين لحنية مختلفة الطابع بايقاع معطى ووضع  - 7 

 .الهرمنة المناسبة 
التعرف على كيفية أداء لحن كامل بايقاع   -4-أ-3

 . معطى 

يربط بين أداء التمارين وبين ابتكاراته اللحنية  -2-ب-3

 . والهارمونية 

يقترح أمثلة ابتكارية فنية لتطوير أداء االلحان  -4-ب-3

. 

يطبق التمارين االرتجالية المدروسة لخدمة  -2 -ج-

 ألحانه المبتكرة 

 

2 

 

 

يفسر األختالف بين منوعات الرابعه  -1-ب-3  . ( 55صفحة  5رقم )أداء نموذج القفالت االربعة  - - 10 

 . والقفالت المختلفة 

تامة ، نصفية )يميز بين أنواع القفالت االربعة  -6-ب-

 (.، دينية ، مفاجأة 

 .يعد ألحان ذات قفالت مختلفة  -6-ج-3

2 

 

 



 
 

 

 

 

هرمنة السلم الكبير فى اليد اليمنى بالتكنيك الصحيح  - 13 

 .واستنتاج التتابع الهارمونى له 
يوضح االختالف بين هرمنة الساللم  -6 -أ-3

  .فى ألحانه المبتكره والمقامات وتوظيفها 

يميز بين أنواع الهرمنة المختلفة للساللم الكبيرة  -5-ب-

 .المقامات العربية 

يمارس أداء تتابعات هارمونية تستخدم اللمس  -5-ج-

 .والتحويل 

 

 
التعلم 

 االلكتروني

 مهارة عملية

 )وضع تنويع ايقاعى لهرمنة السلم بنموذج ايقاعى   - 17 
 ( .89صفحة  5تمرين رقم 

يوضح االختالف بين هرمنة الساللم  -6 -أ-3
  .والمقامات وتوظيفها فى ألحانه المبتكره 

يميز بين أنواع الهرمنة المختلفة للساللم  -5-ب-3

 .الكبيرة المقامات العربية 

يمارس أداء تتابعات هارمونية تستخدم اللمس  -5-ج-3

 .والتحويل 

2 

التعلم 

 االلكتروني

 مهارة عملية



 
 

 

 

ابتكار لحن ذات صيغة ثالثية يتضمن اللمس والتحويل  - 23

 .بشكل جيد من الناحية الهارمونية 
يمارس أداء تتابعات هارمونية تستخدم اللمس  -5-ج-3

 .والتحويل 

 

2 
التعلم 

 االلكتروني

 

يؤدى الطالب موسيقى تصويرية تعبر عن مواقف  - 24

 .مختلفة 
يمارس أداء تتابعات هارمونية تستخدم اللمس  -5-ج-3

 .والتحويل 

 

2 
التعلم 

 االلكتروني

 مهارة عملية

ابتكار مصاحبة للحن محفوظ يجمع بين أنواع  - 26

 ..المصاحبة المختلفة 
 .يكون وهليا لحنا بسيطا بايقاع معطى  -4-ج-3

 .يعد ألحان ذات قفالت مختلفة  -6-ج-3

 

2 

التعلم 

 االلكتروني

 مهارة عملية

 .بنك المعرفة المصري -(االنترنت)الشبكة العنكبوتية  -المكتبة مصادر التعلم

 .   6002-كلية التربية الموسيقية  –الجزء االول  –" تدريب السمع:" سعاد على حسنين  المراجع

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 face to face 60% 

 نواتج التعلم الموضوع

عدد 

ساعات 

 التدريس

طرق 

 التدريس

أدوات 

 التقييم

 .منوعات الرابعه فى سلم دو الكبير   -  - 2

يتعرف على كيفية أداء منوعات الرابعة  -1-أ- 3

 .وتتابعها 

يفسر األختالف بين منوعات الرابعه والقفالت  -1-ب-3

 . المختلفة 

يمارس أداء منوعات الرابعة والتنويع  -1-ج-3

التعلم  2

 المباشر
مهارة 

 عملية

 في المحتويات العملية ( مباشر)إجراءات التعلم المدمج 

 



 
 

 

 . االيقاعى لها 

 

 

 

 .منوعات الرابعه فى سلم صول ، فا الكبير   -  - 3 

يتعرف على كيفية أداء منوعات الرابعة  -1-أ-3

 .وتتابعها 

يفسر األختالف بين منوعات الرابعه والقفالت  -1-ب-3

 . المختلفة 

يمارس أداء منوعات الرابعة والتنويع  -1-ج-3

 . االيقاعى لها 

 

 

التعلم  2

 المباشر

 

مهارة 

 عملية

 . التنويع االيقاعى لمنوعات الرابعه فى الساللم الكبيرة   - 5

يتعرف على كيفية أداء منوعات الرابعة  -1-أ-3

 .وتتابعها 

يفسر األختالف بين منوعات الرابعه والقفالت  -1-ب-3

 . المختلفة 

2 
مهارة  التعلم المباشر

 عملية



 
 

 

يمارس أداء منوعات الرابعة والتنويع  -1-ج-3

 . االيقاعى لها 

 

 

ابتكار لحن فى سلم دو الكبير بايقاع معطى طبقا    - 6

 ( 33صفحة  3تمرين )لالرقام الرومانية  

التعرف على كيفية أداء لحن كامل بايقاع   -4-أ-3 
 . معطى 

يربط بين أداء التمارين وبين ابتكاراته اللحنية  -2-ب-3

 . والهارمونية 

يطبق التمارين االرتجالية المدروسة لخدمة  -2 -ج-3

 ألحانه المبتكرة 

 .يكون وهليا لحنا بسيطا بايقاع معطى  -4-ج-3

 

 

 

2 
مهارة  التعلم المباشر

 عملية

 2بأداءاتها  3مقابل  5يصف كيفية أداء   -3-أ-3 .مع التغيير فى السرعات  3مقابل  2أداء لحن بايقاع    - 8
√ √ 



 
 

 

 . المختلفة بين السرعه والبطء 

 . 3مقابل  2يميز بين أداء المقابالت  -3-ب-3
فى االزمنة السريعه  3مقابل  2يضبط أداء  -3-ج-3

 .والبطيئة 

 

 . ( 55صفحة  5رقم )أداء نموذج القفالت االربعة    - 9

 

يفسر األختالف بين منوعات الرابعه والقفالت  -1-ب-3

 . المختلفة 

تامة ، )يميز بين أنواع القفالت االربعة  -6-ب-3

 (.نصفية ، دينية ، مفاجأة 

 .يعد ألحان ذات قفالت مختلفة  -6-ج-3

2 
مهارة  √

 عملية 

 تامة)  كيفية ابتكار لحن مع التغيير فى قفلة اللحن   - 11

 ( .،نصفية ،دينية ، مفاجأة

يفسر األختالف بين منوعات الرابعه والقفالت  -1-ب-3

 . المختلفة 

تامة ، )يميز بين أنواع القفالت االربعة  -6-ب-3

 (.نصفية ، دينية ، مفاجأة 

 .يعد ألحان ذات قفالت مختلفة  -6-ج-3

2 
مهارة  √

 عملية



 
 

 

تامة ) كيفية ابتكار لحن مع التغيير فى قفلة اللحن    - 12

 ( .،نصفية ،دينية ، مفاجأة

يفسر األختالف بين منوعات الرابعه والقفالت  -1-ب-3

 . المختلفة 

تامة ، )يميز بين أنواع القفالت االربعة  -6-ب-3

 (.نصفية ، دينية ، مفاجأة 

 .يعد ألحان ذات قفالت مختلفة  -6-ج-3

2 
 عمليةمهارة  √

هرمنة السلم الكبير فى اليد اليمنى بالتكنيك الصحيح     - 15

 .واستنتاج التتابع الهارمونى له 

يوضح االختالف بين هرمنة الساللم  -6 -أ-3
  .والمقامات وتوظيفها فى ألحانه المبتكره 

يميز بين أنواع الهرمنة المختلفة للساللم  -5-ب-3

 .الكبيرة المقامات العربية 

يمارس أداء تتابعات هارمونية تستخدم اللمس  -5-ج-3

 .والتحويل 

2 
مهارة  √

 عملية

وضع تنويع ايقاعى لهرمنة السلم بنموذج ايقاعى        - 16
 ( .89صفحة  5تمرين رقم ) 

يوضح االختالف بين هرمنة الساللم  -6 -أ-3
  .والمقامات وتوظيفها فى ألحانه المبتكره 

يميز بين أنواع الهرمنة المختلفة للساللم  -5-ب-3

 .الكبيرة المقامات العربية 

2 
مهارة  √

 عملية



 
 

 

يمارس أداء تتابعات هارمونية تستخدم اللمس  -5-ج-3

 .والتحويل 

 

 . دراسة اللمس والتحويل القريب للساللم المجاورة  - - 18

يمارس أداء تتابعات هارمونية تستخدم اللمس  -5-ج-3

 .والتحويل 
  

2 
مهارة  √

 عملية

 .دراسة اللمس والتحويل القريب للساللم المجاورة   - 19 

 

يمارس أداء تتابعات هارمونية تستخدم اللمس  -5-ج-3

 .والتحويل 

2 
√ √ 

اداء تتابعات هارمونية بسيطة توضح اللمس  -21

 .والتحويل الى الساللم المجاورة 

يمارس أداء تتابعات هارمونية تستخدم اللمس  -5-ج-3

 .والتحويل 

2 
√ √ 

ابتكار لحن ذات صيغة ثالثية يتضمن اللمس  -22

 .والتحويل بشكل جيد من الناحية الهارمونية 

يمارس أداء تتابعات هارمونية تستخدم اللمس  -5-ج-3

 .والتحويل 

 

2 
√ √ 

 √ √ 2 .يكون ألحان ذات طابع عالمى  -6-ج-3يؤدى الطالب موسيقى تصويرية تعبر عن مواقف    - 25



 
 

 

 .مختلفة 

 .بنك المعرفة المصري -(االنترنت)الشبكة العنكبوتية  -المكتبة مصادر التعلم

  المراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 مخطط تصميم اختبار في مقرر االرتجال 

 المــــــوضـــــــــــوع

اجمالى 

الساعات 

 التدريسية

النسبة 

المئوية من 

الساعات 

 التدريسية

اجمالى 

درجات 

االختبا

 ر

 مخرجــــــــــــــــات التعلـــــــــــم

 نوع األسئلة

اختيار 

من 

 متعدد

الصواب 

 الخطأ/
 المقالى المزاوجة التكملة

مهارة 

 عملية

يمارس أداء منوعات الرابعة -1

 . والتنويع االيقاعى لها 
 

يتعرف على كيفية أداء منوعات  -1-أ- 6 14.2% 8

 .الرابعة وتتابعها 

يفسر األختالف بين منوعات  -1-ب-3

 . الرابعه والقفالت المختلفة 

يمارس أداء منوعات الرابعة  -1-ج-3

 . والتنويع االيقاعى لها 

 

 

   

  √ 

أداء تتابعات هارمونية  -2

 .تستخدم اللمس والتحويل 
 

يمارس أداء تتابعات  -5-ج-3 6 14.2% 8

 .هارمونية تستخدم اللمس والتحويل 

 

   

  √ 

فى االزمنة  3مقابل  2أداء  – 3

 .السريعه والبطيئة 

مقابل  5يصف كيفية أداء   -3-أ-3 10 17.8% 10
بأداءاتها المختلفة بين السرعه والبطء  3

   

  √ 



 
 

 

 . 

 2يميز بين أداء المقابالت  -3-ب-3
 . 3مقابل 

فى  3مقابل  2يضبط أداء  -3-ج-3

 .االزمنة السريعه والبطيئة 

 

يفسر األختالف بين منوعات  -1-ب-3 10 %26.7 15 يعد ألحان ذات قفالت مختلفة  – 4

 . الرابعه والقفالت المختلفة 

يميز بين أنواع القفالت  -6-ب-3

تامة ، نصفية ، دينية ، مفاجأة )االربعة 

.) 

 .يعد ألحان ذات قفالت مختلفة  -6-ج-3

   

  √ 

موسيقي تصويرية تعبر عن مواقف   -5

 مختلفة وابتكار مصاحبة للحن محفوظ

يصف كيفية أداء موسيقى تصويرية  -5-أ-3 8 26.7% 15

 . لمواقف مختلفة 

يقترح أمثلة ابتكارية فنية لتطوير  -4-ب-3

 االلحانأداء 

   

  √ 

ساعة 56 إجمالي  011%  01 

 درجة
       

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 (23ًوْرج سقن )

 رْط٘ف هقشس دساسٖ

 خايؼح: انًُٕفٛح    

 كهٛح: انرشتٛح انُٕػٛح  

 لغى: انرشتٛح انًٕعٛمٛح 
 

 :ث٘بًبد الوقشس -1

 األٔنٗ دتهٕو خاص  الفشقخ / الوسزْٓ: انرؼثٛش انحشكٗ اسن الوقشس:  الشهض الكْدٕ: 

 عاػح 52 اإلجوبلٖ:   عاػح  2عولٖ: َظشٖ://          عاػّ 52 عذد الْحذاد الذساس٘خ: ذشتٛح يٕعٛمٛحالزخظض: 

 

ُدددددددددددددددددددذ   -3

 الوقشس:

 ٚرفٓى أعاعٛاخ انرؼثٛش انحشكٗ  -1

 ٚفغش انًظطهحاخ ٔانرؼثٛشاخ ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح -2

 الوسزِذ  هي رذسٗس الوقشس: -4

لوعلْهددبد اأ  -4

 ّالوفبُ٘ن:

 تاَرٓاء دساعح دتهٕو انذساعاخ انؼهٛا ٚدة أٌ ٚكٌٕ انخشٚح  لادسًا ػهٗ أٌ :

 ٚرؼشف ػهٗ األعانٛة انًخرهفح ألداء انرًشٍٚ انشايم  1 -أ-3

 ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح يرؼذدج انًٕاصٍٚ   2 -أ-3

 ٔانرؼثٛشاخ ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفحنًظطهحاخ ٕٚضح االخرالف تٍٛ ا  3 -أ-3

 ٚرؼشف ػهٗ طشٚمح أداء انضشٔب انؼشتٛح تانًشٗ ٔانرظفٛك  4-أ-3

 ٚرؼشف ػهٗ طشٚمح أداء األنحاٌ حشكٛا يغ اشاساخ انًٛضاٌ  5-أ-3

 كشٔػ  12ٚفغش انًماتالخ انُاذدح ػٍ  6-أ-3

ة الوِبساد  -3

 الزٌُ٘دددددددددددددخ

الخبطددددددددددددخ 

 ثبلوقشس:

 انذساعاخ انؼهٛا ٚدة أٌ ٚكٌٕ انخشٚح  لادسًا ػهٗ أٌ : تاَرٓاء دساعح دتهٕو 

 ذًُٛح انرؼهى انزاذٗ يٍ خالل اتركاس ذشكٛالخ ٔذؼثٛشاخ حشكٛح  1 -ب-3

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-3

 كشٔػ  12ًٚٛض تٍٛ انُٕاذح انًخرهفح نًماتالخ ال  3 -ب-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك أثُاء انرًشٍٚ  4 -ب-3

 ٕٚاصٌ تٍٛ انًشٗ ٔاشاساخ انًٛضاٌ انًخرهفح 5-ب-3

ج الوِددددبساد  -4

 :الوٌِ٘خ 

 تاَرٓاء دساعح دتهٕو انذساعاخ انؼهٛا ٚدة أٌ ٚكٌٕ انخشٚح  لادسًا ػهٗ أٌ :

 ٚؤدٖ انرًاسٍٚ اإلٚماػح انًخرهفح انرٗ ذحرٕٖ ػهٗ ذؼذد انًٕاصٍٚ  1 -ج-3

 ٚظفك انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح أثُاء انًشٗ  2 -ج-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔاشاساخ انًٛضاٌ أثُاء انرًشٍٚ  3 -ج-3

 ٚغُٗ األنحاٌ أثُاء أداءْا حشكٛا  4 -ج-3

 ٚؤدٖ انًماتالخ اإلٚماػٛح تطشٚمح طحٛحح  5-ج-3

  ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك 6-ج-3

د الوِدددبساد  -4

 العبهخ:

 تاَرٓاء دساعح دتهٕو انذساعاخ انؼهٛا ٚدة أٌ ٚكٌٕ انخشٚح  لادسًا ػهٗ أٌ :

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج انٕلد . 3 -د-3



 
 

هحزْٓ  -4

 الوقشس:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هحزْٓ الوقشس األسبث٘ع
عذد 

 السبعبد
 عولٔ

2 
  ّذٕضٛح ذٕطٛف انًمشس انًطهٕب دساعر 

 يشاخؼح ػهٗ يا ذى دساعرّ فٗ يشحهح انثكانٕسٕٚط  

2 

3   ّ2 اػطاء دسط انرًشٍٚ انشايم ٔذٕضٛح كٛفٛح أداء انرًشٍٚ تانغشػح األعاعٛح ن 

4 
   اعتتركًال دسط انرًتتشٍٚ انشتتايم ٔذٕضتتٛح كٛفٛتتح أداءِ تانغتتشػح األعاعتتٛح ٔضتتؼف

 انثطء 
2 

5 
  اعركًال دسط انرًشٍٚ انشايم ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تانغشػح األعاعٛح ٔضؼف

 انغشػح 
2 

6 
  اعركًال دسط انرًشٍٚ انشايم ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تانغشػح األعاعٛح ٔثالثح

 أضؼاف انغشػح 
2 

7 
  هرًتتشٍٚ انشتتايم فتتٗ انغتتشػح انطثٛؼٛتتح نتتّ ٔضتتؼف انتتثطء ٔضتتؼف    ًَتتارج ناػطتتاء

 انغشػح ٔثالثح أضؼاف انغشػح 
2 

7 
  اعركًال دسط انرًشٍٚ انشايم ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تطشٚمح الtransformation 

  
2 

8   2 اعركًال دسط انرًشٍٚ انشايم ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تاعهٕب انكَٕرش تُٕٚد 

9 
  هرًتتتتتشٌ انشتتتتتايم تطشٚمتتتتتح ال   انطانتتتتتة نيالحظتتتتتح أداء transformation 

 ٔانكَٕرشتُٕٚد 
2 

21   2 اعركًال دسط انرًشٍٚ انشايم ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تاعهٕب انثٕنٗ سٚرى 

22   2 اعركًال دسط انرًشٍٚ انشايم ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ ػٍ طشٚك انرؼثٛش حشكٛا 

23   ِ2  اػطاء ذًشٍٚ شايم ٚحرٕٖ ػهٗ خًٛغ ػُاطش 

24   ٗ2 اػطاء نحٍ ششلٗ نرذسٚظ كٛفٛح أداء  انضشٔب ػٍ طشٚك انًش 

25   2 اػطاء نحٍ ششلٗ نرذسٚظ كٛفٛح أداء  انضشٔب ػٍ طشٚك انرظفٛك 

26 
  ٗاػطاء نحٍ ششلٗ نرذسٚظ كٛفٛح أداء  انضشٔب ػٍ طشٚك انًش

 ٔانرظفٛك تانرثادل 
2 

27  2 هضشٔب تانًشٗ ٔانرظفٛك ن يالحظح أداء انطانة 

27   ٗ2 اػطاء نحٍ غشتٗ ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تانًش 

28   2 اػطاء نحٍ غشتٗ ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تانًشٗ يغ اإلشاساخ 

29 
  اػطاء نحٍ غشتٗ ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تانًشٗ يغ اإلشاساخ ٔذٕضٛح

 كٛفٛح أداء ذشكٛم حشكٗ نطالب انفشلح األٔنٗ 
2 

31   2 ايرحاٌ اػًال انغُح 

32   2 كشٔػ ػٍ طشٚك انًشٗ  12اػطاء يماتالخ 

33   2 كشٔػ ػٍ طشٚك انرظفٛك فٗ دائشج  12اػطاء يماتالخ 

34   2 كشٔػ ػٍ طشٚك اإلشاساخ  12اػطاء يماتالخ 

35   2 كشٔػ ػٍ طشٚك انًماتهح تٍٛ اإلشاساخ 12اػطاء يماتالخ 

36 
 كشٔػ  12ًماتالخ ن يالحظح أداء انطالب 

 انهحٍ انغشتٗ أداء 
2 



 
 

37 
  ٍٚشايم اػطاء ذًش 

 انهحٍ انششلٗ أداء 
2 

37  ّ2 يشاخؼح ػهٗ يا عثك دساعر 

38   2 ايرحاٌ آخش انؼاو 
 

أسددددددددددددددبل٘ت  -6

 الزعل٘ن ّالزعلن:

 انؼظف انزُْٙ

 إعرشاذٛدٛح انرؼهى انرؼأَٙ

 إعرشاذٛدٛح انثٛاٌ انؼًهٙ

 إعرشاذٛدٛاخ انرؼهى انزاذٙ

 نؼة األدٔاس
 االلكزشًّٔاسزشار٘ج٘خ الزعلن 

أسبل٘ت الزعلد٘ن   -7

ّالددددددزعلن لل دددددد ة 

رّٓ االحز٘بجدددددددبد 

 الخبطخ:

 .ال ٕٚخذ طالب رٔ٘ احرٛاخاخ خاطح 

 

 رقْٗن ال  ة: -7

أ االسدددددددبل٘ت  -7

 الوسزخذهخ

 ٗاأليرحاٌ انرطثٛم 

 أػًال انغُح 

 

 انؼششٍٚ ايرحاٌ أػًال انغُح ٔانشفٕٖ األعثٕع   ة الزْق٘ذ:-7

  األعثٕع انثايٍ ٔانؼششٌٔ نإليرحاٌ انُظش٘ أٔ االيرحاٌ انؼًهٙ نهًمشس 

 

ج الددددددددددددددددددذسجبد -7

 رْصٗع:

 22  22 دسخح ألػًال انغُح.% 

 02  ٌ02 انرطثٛمٗدسخح نإليرحا.% 

 قبئوخ الكزت الذساس٘خ ّالوشاجع: -8

 ال ٕٚخذ.   أ هزكشاد:-8

اكشاو يحًذ يطش ، أيًٛح أيٍٛ ، عؼاد حغاٍَٛ : َظشٚاخ انًٕعٛمٙ انغشتٛح ٔانظٕنفٛح ٔاالٚماع انحشكٙ ٔاالنؼاب   -1 ة كزت هلضهخ: -8

 و.  1111انًٕعٛمٛح ٔانمظض انحشكٛح ، يكرثح االَدهٕ انًظشٚح ، انماْشج ، 

 و.2222 -انماْشج -كرثح االَدهٕ انًظشٚح -انًٕضٕػاخ انذانكشٔصٚح تٍٛ انُظشٚح ٔانرطثٛك -أيًٛح أيٍٛ   -2

عؼاد ػثذانؼضٚض اتشاْٛى ، االٚماع ٔانرؼثٛش انحشكٗ كًذخم انٗ انرشتٛح انًٕعٛمٛح، داس انكرة انًظشٚح،انماْشج  - 3

2220. 

 ال ٕٚخذ. ج كزت هقزشحخ: -8

د دّسٗددبد علو٘ددخ   -8

أّ ًشدددشاد أّ هْاقدددع 

 اإلًزشًذ إلخ

 

 تُك انًؼشفح انًظشٖ

 الجشًبهجهذٗش                 د/ لجٌٔ فشٗذ أسزبر الوقشس:  

 أ.د/ غبدح حسٌٔ :سئ٘س هجلس القسن العلوٖ                                              



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (22ًوْرج سقن )

 خايؼح انًُٕفٛح

 كهٛح انرشتٛح انُٕػٛح

 تشَايح انرشتٛح انًٕعٛمٛح )يشحهح انذتهٕو انخاص(

 هظفْفخ الوعبس  ّالوِبساد للوقشس الذساسٖ الزعج٘ش الحشكٔ الفشقخ األّلٔ دثلْم )الوحزْٗبد العول٘خ(

 الوحزْٗبد الشئ٘س٘خ للوقشس

أسجْع 

الذسا

 سخ

 هِبساد هٌِ٘خ هِبساد رٌُ٘خ الوعــبس 

 

 

 هِبساد 

 عبهخ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

  ّذٕضٛح ذٕطٛف انًمشس انًطهٕب دساعر 

 يشاخؼح ػهٗ يا ذى دساعرّ فٗ يشحهح انثكانٕسٕٚط  
1  

   
 

  × ×   
 

     × ×  

  ٍٚاػطاء دسط انرًشٍٚ انشايم ٔذٕضٛح كٛفٛح أداء انرًش

 تانغشػح األعاعٛح نّ 
2 

× × ×  
 

  × ×   
 

     × ×  

 ركًال دسط انرًتتتشٍٚ انشتتتايم ٔذٕضتتتٛح كٛفٛتتتح أداءِ    اعتتت

 تانغشػح األعاعٛح ٔضؼف انثطء 
3 

× × ×  
 

  × ×   
 

     × ×  

 ركًال دسط انرًشٍٚ انشايم ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ اع

 تانغشػح األعاعٛح ٔضؼف انغشػح 
4 

× × × 
  

 
 

× ×         × ×  

 ركًال دسط انرًشٍٚ انشايم ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ اع

 تانغشػح األعاعٛح ٔثالثح أضؼاف انغشػح 
5 

× × × 
  

 
 

× ×         × ×  

 طتتاء ًَتتارج نهرًتتشٍٚ انشتتايم فتتٗ انغتتشػح انطثٛؼٛتتح نتتّ   اػ

 ٔضؼف انثطء ٔضؼف انغشػح ٔثالثح أضؼاف انغشػح 
6 

× × × 
  

 
 

× ×         × ×  



 

 ركًال دسط انرًتتتشٍٚ انشتتتايم ٔذٕضتتتٛح كٛفٛتتتح أداءِ    اعتتت

   transformationتطشٚمح ال 
7 

× × × 
  

 
 

× ×         × ×  

 ركًال دسط انرًتتتشٍٚ انشتتتايم ٔذٕضتتتٛح كٛفٛتتتح أداءِ    اعتتت

 تاعهٕب انكَٕرش تُٕٚد 
0 

× × × 
  

 
 

× ×         × ×  

    يالحظتتتح أداء انطانتتتة نهرًتتتشٌ انشتتتايم تطشٚمتتتح ال 

transformation ٔانكَٕرشتُٕٚد 
1 

× × × 
  

 
 

× ×         × ×  

 ركًال دسط انرًتتتشٍٚ انشتتتايم ٔذٕضتتتٛح كٛفٛتتتح أداءِ اعتتت

 تاعهٕب انثٕنٗ سٚرى 
12 

× × × 
  

 
 

× ×         × ×  

 ركًال دسط انرًشٍٚ انشايم ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ ػتٍ  اع

 طشٚك انرؼثٛش حشكٛا 
11 

× × × 
  

 
 

× ×         × ×  

 12 طاء ذًشٍٚ شايم ٚحرٕٖ ػهٗ خًٛغ ػُاطشِ  اػ × × ×  
   × ×   

 
     × × × 

      ٍاػطتتاء نحتتٍ شتتشلٗ نرتتذسٚظ كٛفٛتتح أداء  انضتتشٔب ػتت

 طشٚك انًشٗ 
13  

 × ×    
 

 ×  ×   ×  × × × × 

 نحٍ ششلٗ نرذسٚظ كٛفٛح أداء   اػطاء

 انضشٔب ػٍ طشٚك انرظفٛك 
14  

 × ×    ×  ×  ×   ×  × × × × 

 ششلٗ نرذسٚظ كٛفٛح أداء  اػطاء نح ٍ

 انضشٔب ػٍ طشٚك انًشٗ ٔانرظفٛك تانرثادل 
15  

 × ×    ×  ×  ×   ×  × × × × 

  أداء انطانة نهضشٔب تانًشٗ يالحظح

 ٔانرظفٛك
16  

 × ×    ×  ×  ×   ×  × × × × 

 17 ٍ غشتٗ ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تانًشٗ اػطاء نح   ×  ×   
 

 ×  ×      × × × 

 طاء نحٍ غشتٗ ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تانًشٗ اػ

 يغ اإلشاساخ 
10  

 × 
 

×   
 

× ×  ×    ×  × × × 



 

 طاء نحٍ غشتٗ ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تانًشٗ اػ

يغ اإلشاساخ ٔذٕضٛح كٛفٛح أداء ذشكٛم 

 حشكٗ نطالب انفشلح األٔنٗ 

11  
 × 

 
×   

 
× ×  ×    ×  × × × 

 22 رحاٌ اػًال انغُح اي   ×  ×   
  ×  ×    ×  × × × 

  21 كشٔػ ػٍ طشٚك انًشٗ  12اػطاء يماتالخ   ×   ×   
  ×   × ×    × × 

  كشٔػ ػٍ طشٚك  12اػطاء يماتالخ

 انرظفٛك فٗ دائشج 
22  

 × 
  

× 
 × 

  × 
 

 × ×    × × 

  كشٔػ ػٍ طشٚك  12اػطاء يماتالخ

 اإلشاساخ 
23  

 × 
  

× 
  

×  × 
 

 ×  ×   × × 

  كشٔػ ػٍ طشٚك انًماتهح  12اػطاء يماتالخ

 تٍٛ اإلشاساخ
24  

 × 
  

× 
  

×  × 
 

 ×  ×   × × 

  كشٔػ  12يالحظح أداء انطالب نًماتالخ 

 ٗأداء انهحٍ انغشت 
25  

  
 

× × × × ×  × × × × ×  × ×  × 

 ذًشٍٚ شايم  اػطاء 

 ٗأداء انهحٍ انششل 
26 

   
 

×  × × ×  × × × × ×  × ×  × 

   

 

 

 

 



 

 

 يظفٕفح أعانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى

َٕٔاذح انرؼهٛى انًغرٓذفح نًمشس انرؼثٛش انحشكٗ انفشلح األٔنٗ دتهٕو خاص   
 

  ًْارج الزعلن الوسزِذفخ للوقشس 

 أسبل٘ت الزعل٘ن ّالزعلن

 انًؼشفح ٔانفٓى انًٓاساخ انزُْٛح انًٓاساخ انًُٓٛح انًٓاساخ انؼايح

3 2 1 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 

 

 العظف الزٌُٖ √ √ √ √  √  √    √  √  √ √  √ √

 إسزشار٘ج٘خ الزعلن الزعبًّٖ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √  √  √ √  √

 إسزشار٘ج٘خ الج٘بى العولٖ √ √ √ √ √ √ √  √  √    √ √ √ √ √ √

 إسزشار٘ج٘بد الزعلن الزارٖ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √

 لعت األدّاس   √   √ √ √ √ √ √  √     √  √

 اسزشار٘ج٘خ الزعلن االلكزشًّٔ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √

 

 

 

 

 

 



 

 

 هظفْفخ أسبل٘ت الزقْٗن لوقشس الزعج٘ش الحشكٔ الفشقخ األّلٔ دثلْم خبص 

 
 ًْارج الزعلن الوسزِذفخ للوقشس

انزُْٛحانًٓاساخ  انًٓاساخ انًُٓٛح انًٓاساخ انؼايح  أسبل٘ت الزقْٗن انًؼشفح ٔانفٓى 

3 2 1 6 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

األيرحاٌ   √  √ √ √  √ √ √   √ √ √ √ √  √ √

 انرطثٛمٗ

 أػًال انغُح √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √

          

 هذٗش الجشًبهج                                                                                                  أسزبر الوقشس:د/ لجٌٔ فشٗذ 

 سئ٘س هجلس القسن العلوٖ: أ.د/غبدٍ حسٌٔ  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

On line (40%) 

 َٕاذح انرؼهى انًٕضٕع

ػذد 

عاػاخ 

 انرذسٚظ

طشق 

 انرذسٚظ
 أدٔاخ انرمٛٛى

 ذٕضٛح ذٕطٛف انًمشس انًطهٕب دساعرّ  -1

 يشاخؼح ػهٗ يا ذى دساعرّ فٗ يشحهح انثكانٕسٕٚط

 ٚرؼشف ػهٗ األعانٛة انًخرهفح ألداء انرًشٍٚ انشايم  1 -أ-3

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح يرؼذدج  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخرالف تٍٛ انًظطهحاخ ٔانرؼثٛشاخ   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-

 كشٔػ  12ًٚٛض تٍٛ انُٕاذح انًخرهفح نًماتالخ ال  3 -ب-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

2 

اعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

تطالح 

 يالحظح

اعركًال دسط انرًشٍٚ انشايم ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تانغشػح  - 4

 األعاعٛح ٔضؼف انغشػح

 ٚرؼشف ػهٗ األعانٛة انًخرهفح ألداء انرًشٍٚ انشايم  1 -أ-3

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح يرؼذدج  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخرالف تٍٛ انًظطهحاخ ٔانرؼثٛشاخ   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

2 

اعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

 

   أولى دبلوم -التعبير الحركىالوحتوياث العوليت لوادة   ( في On line إجراءاث التعلن الودهج )



 

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-

 كشٔػ  12ًٚٛض تٍٛ انُٕاذح انًخرهفح نًماتالخ ال  3 -ب-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

اعتتركًال دسط انرًتتشٍٚ انشتتايم ٔذٕضتتٛح كٛفٛتتح أداءِ تطشٚمتتح ال    - 7

transformation   

 ٚرؼشف ػهٗ األعانٛة انًخرهفح ألداء انرًشٍٚ انشايم  1 -أ-3

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح يرؼذدج  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخرالف تٍٛ انًظطهحاخ ٔانرؼثٛشاخ   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-

 كشٔػ  12ًٚٛض تٍٛ انُٕاذح انًخرهفح نًماتالخ ال  3 -ب-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

2 

اعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

 

اعركًال دسط انرًشٍٚ انشايم ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تاعهٕب  - 12

 انثٕنٗ سٚرى

 ٚرؼشف ػهٗ األعانٛة انًخرهفح ألداء انرًشٍٚ انشايم  1 -أ-3

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح يرؼذدج  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخرالف تٍٛ انًظطهحاخ ٔانرؼثٛشاخ   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-

 كشٔػ  12ًٚٛض تٍٛ انُٕاذح انًخرهفح نًماتالخ ال  3 -ب-3

2 

اعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

 



 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

اػطاء نحٍ ششلٗ نرذسٚظ كٛفٛح أداء  انضشٔب ػٍ طشٚك  - 13 

 انًشٗ

ٕٚضتتتتتح االختتتتترالف تتتتتتٍٛ انًظتتتتتطهحاخ ٔانرؼثٛتتتتتشاخ    3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

ٚرؼتتتشف ػهتتتٗ طشٚمتتتح أداء انضتتتشٔب انؼشتٛتتتح تانًشتتتٗ      4-أ-3

 ٔانرظفٛك  

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك أثُاء انرًشٍٚ  4 -ب-3

ٚؤدٖ انرًاسٍٚ اإلٚماػح انًخرهفح انرٗ ذحرٕٖ ػهٗ ذؼتذد   1 -ج-3

 انًٕاصٍٚ 

 ُاء أداءْا حشكٛا ٚغُٗ األنحاٌ أث 4 -ج-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك  6-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج انٕلد . 3 -د-3

2 

اعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

 

ٕٚضتتتتتح االختتتتترالف تتتتتتٍٛ انًظتتتتتطهحاخ ٔانرؼثٛتتتتتشاخ    3 -أ-3 اػطاء نحٍ غشتٗ ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تانًشٗ - 17

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

ٚرؼتتتشف ػهتتتٗ طشٚمتتتح أداء انضتتتشٔب انؼشتٛتتتح تانًشتتتٗ      4-أ-3

 ٔانرظفٛك  

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك أثُاء انرًشٍٚ  4 -ب-3

ٚؤدٖ انرًاسٍٚ اإلٚماػح انًخرهفح انرٗ ذحرٕٖ ػهٗ ذؼتذد   1 -ج-3

 انًٕاصٍٚ 

 ٚغُٗ األنحاٌ أثُاء أداءْا حشكٛا  4 -ج-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك  6-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

 نٕلد .انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج ا 3 -د-3

2 

اعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

 

 اعرشاذٛدٛح  2ٕٚضتتتتتح االختتتتترالف تتتتتتٍٛ انًظتتتتتطهحاخ ٔانرؼثٛتتتتتشاخ    3 -أ-3 ايرحاٌ اػًال انغُح - 22 



 

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

ٚرؼتتتشف ػهتتتٗ طشٚمتتتح أداء انضتتتشٔب انؼشتٛتتتح تانًشتتتٗ      4-أ-3

 ٔانرظفٛك  

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك أثُاء انرًشٍٚ  4 -ب-3

ٚؤدٖ انرًاسٍٚ اإلٚماػح انًخرهفح انرٗ ذحرٕٖ ػهٗ ذؼتذد   1 -ج-3

 انًٕاصٍٚ 

 ٚغُٗ األنحاٌ أثُاء أداءْا حشكٛا  4 -ج-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك  6-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ّ انرؼهًٛٛح انشخظٛحذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذ 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج انٕلد . 3 -د-3

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

ٕٚضتتتتح االختتتترالف تتتتتٍٛ انًظتتتتطهحاخ ٔانرؼثٛتتتتشاخ      3 -أ-3 كشٔػ ػٍ طشٚك اإلشاساخ 12اػطاء يماتالخ  - 23

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

 كشٔػ  12ٚفغش انًماتالخ انُاذدح ػٍ  6-أ-3

 ٕٚاصٌ تٍٛ انًشٗ ٔاشاساخ انًٛضاٌ انًخرهفح 5-ب-3

ٚتتتٕاصٌ حشكٛتتتا تتتتٍٛ انًشتتتٗ ٔاشتتتاساخ انًٛتتتضاٌ أثُتتتاء  3 -ج-3

 انرًشٍٚ 

 ٚغُٗ األنحاٌ أثُاء أداءْا حشكٛا  4 -ج-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج انٕلد . 3 -د-3

2 

اعرشاذٛدٛح 

ؼهى انر

 االنكرشَٔٗ

 

ٕٚضتتتتح االختتتترالف تتتتتٍٛ انًظتتتتطهحاخ ٔانرؼثٛتتتتشاخ      3 -أ-3 كشٔػ ػٍ طشٚك انًماتهح تٍٛ اإلشاساخ 12اػطاء يماتالخ  - 24

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

 كشٔػ  12ٚفغش انًماتالخ انُاذدح ػٍ  6-أ-3

 ٕٚاصٌ تٍٛ انًشٗ ٔاشاساخ انًٛضاٌ انًخرهفح 5-ب-3

ٚتتتٕاصٌ حشكٛتتتا تتتتٍٛ انًشتتتٗ ٔاشتتتاساخ انًٛتتتضاٌ أثُتتتاء  3 -ج-3

 انرًشٍٚ 

 ٚغُٗ األنحاٌ أثُاء أداءْا حشكٛا  4 -ج-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج انٕلد . 3 -د-3

2 

اعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

 



 

 اػطاء ذًشٍٚ شايم  - 26  

 انهحٍ انششلٗأداء 

ٚرؼتتشف ػهتتٗ طشٚمتتتح أداء األنحتتاٌ حشكٛتتتا يتتغ اشتتتاساخ      5-أ-3

 انًٛضاٌ 

ذًُٛتتح  1 -ب-3كتتشٔػ  12ٚفغتتش انًمتتاتالخ انُاذدتتح ػتتٍ  6-أ-3

 انرؼهى انزاذٗ يٍ خالل اتركاس ذشكٛالخ ٔذؼثٛشاخ حشكٛح 

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-3

 نًشٗ ٔانرظفٛك أثُاء انرًشٍٚ ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ ا 4 -ب-3

 ٕٚاصٌ تٍٛ انًشٗ ٔاشاساخ انًٛضاٌ انًخرهفح 5-ب-3

ٚؤدٖ انرًاسٍٚ اإلٚماػح انًخرهفح انرٗ ذحرٕٖ ػهٗ ذؼتذد   1 -ج-3

 انًٕاصٍٚ 

 ٚظفك انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح أثُاء انًشٗ  2 -ج-3

ٚتتتٕاصٌ حشكٛتتتا تتتتٍٛ انًشتتتٗ ٔاشتتتاساخ انًٛتتتضاٌ أثُتتتاء     3 -ج-3

 انرًشٍٚ 

 ٕاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك ٚ 6-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج انٕلد . 3 -د-3

2 

اعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

 

 تُك انًؼشفح انًظش٘. -انشثكح انؼُكثٕذٛح )االَرشَد( -انًكرثح يظادس انرؼهى

اكشاو يحًذ يطش ، أيًٛح أيٍٛ ، عؼاد حغاٍَٛ : َظشٚاخ انًٕعٛمٙ انغشتٛح ٔانظٕنفٛح ٔاالٚماع انحشكٙ   -1 الوشاجع

 و.  1111ٔاالنؼاب انًٕعٛمٛح ٔانمظض انحشكٛح ، يكرثح االَدهٕ انًظشٚح ، انماْشج ، 

 و.2222 -انماْشج -كرثح االَدهٕ انًظشٚح -انًٕضٕػاخ انذانكشٔصٚح تٍٛ انُظشٚح ٔانرطثٛك -أيًٛح أيٍٛ   -2

عؼاد ػثذانؼضٚض اتشاْٛى ، االٚماع ٔانرؼثٛش انحشكٗ كًذخم انٗ انرشتٛح انًٕعٛمٛح، داس انكرة  -3

 .2220انًظشٚح،انماْشج 



 

62 %face to face  

 انرؼهىَٕاذح  انًٕضٕع

ػذد 

عاػاخ 

 انرذسٚظ

طشق 

 انرذسٚظ
 أدٔاخ انرمٛٛى

اػطاء دسط انرًشٍٚ انشايم ٔذٕضتٛح كٛفٛتح أداء انرًتشٍٚ تانغتشػح      - 2

 األعاعٛح نّ 

 ٚرؼشف ػهٗ األعانٛة انًخرهفح ألداء انرًشٍٚ انشايم  1 -أ-3

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح يرؼذدج  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخرالف تٍٛ انًظطهحاخ ٔانرؼثٛشاخ   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-

 كشٔػ  12ًٚٛض تٍٛ انُٕاذح انًخرهفح نًماتالخ ال  3 -ب-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 انشخظٛحذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح  2 -د-3

2 

انؼظف 

 انزُْٙ

 

إعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 انرؼأَٙ

 

 

 نؼة األدٔاس

تطالح 

 يالحظح

اعتتتركًال دسط انرًتتتشٍٚ انشتتتايم ٔذٕضتتتٛح كٛفٛتتتح أداءِ تانغتتتتشػح       - 3

 األعاعٛح ٔضؼف انثطء  

 ٚرؼشف ػهٗ األعانٛة انًخرهفح ألداء انرًشٍٚ انشايم  1 -أ-3

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح يرؼذدج  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخرالف تٍٛ انًظطهحاخ ٔانرؼثٛشاخ   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-

 كشٔػ  12ًٚٛض تٍٛ انُٕاذح انًخرهفح نًماتالخ ال  3 -ب-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

2 

 

إعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 انرؼأَٙ

 

إعرشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

  

إعرشاذٛدٛاخ 

 انرؼهى انزاذٙ

 

 نؼة األدٔاس

تطالح 

 يالحظح

  أولى دبلوم –( في الوحتوياث العوليت لوادة االيقاع الحركى  هباشر إجراءاث التعلن الودهج )



 

اعركًال دسط انرًشٍٚ انشايم ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تانغشػح  - 5

 األعاعٛح ٔثالثح أضؼاف انغشػح 

 ٚرؼشف ػهٗ األعانٛة انًخرهفح ألداء انرًشٍٚ انشايم  1 -أ-3

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح يرؼذدج  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخرالف تٍٛ انًظطهحاخ ٔانرؼثٛشاخ   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-

 كشٔػ  12ًٚٛض تٍٛ انُٕاذح انًخرهفح نًماتالخ ال  3 -ب-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

2 

انؼظف 

 انزُْٙ

 

إعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 انرؼأَٙ

 

إعرشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

  

إعرشاذٛدٛاخ 

 انرؼهى انزاذٙ

 

تطالح 

 يالحظح

اػطاء ًَارج نهرًشٍٚ انشايم فٗ انغشػح انطثٛؼٛح نّ ٔضؼف انتثطء   - 6

 ٔضؼف انغشػح ٔثالثح أضؼاف انغشػح 

 ٚرؼشف ػهٗ األعانٛة انًخرهفح ألداء انرًشٍٚ انشايم  1 -أ-3

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح يرؼذدج  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخرالف تٍٛ انًظطهحاخ ٔانرؼثٛشاخ   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-

 كشٔػ  12ًٚٛض تٍٛ انُٕاذح انًخرهفح نًماتالخ ال  3 -ب-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

 

2 

انؼظف 

 انزُْٙ

 

إعرشاذٛدٛاخ 

 انرؼهى انزاذٙ

 

 نؼة األدٔاس

تطالح 

 يالحظح

 transformation يالحظح أداء انطانة نهرًشٌ انشايم تطشٚمتح ال   - 0

 ٔانكَٕرشتُٕٚد

 ٚرؼشف ػهٗ األعانٛة انًخرهفح ألداء انرًشٍٚ انشايم  1 -أ-3

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح يرؼذدج  2 -أ-3
2 

 

إعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 

 



 

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخرالف تٍٛ انًظطهحاخ ٔانرؼثٛشاخ   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-

 كشٔػ  12ًٚٛض تٍٛ انُٕاذح انًخرهفح نًماتالخ ال  3 -ب-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

 انرؼأَٙ

 

إعرشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

  

إعرشاذٛدٛاخ 

 انرؼهى انزاذٙ

 

 نؼة األدٔاس

تطالح 

 يالحظح

اعركًال دسط انرًشٍٚ انشايم ٔذٕضٛح كٛفٛتح أداءِ تاعتهٕب انثتٕنٗ     - 1

 سٚرى  

 ٚرؼشف ػهٗ األعانٛة انًخرهفح ألداء انرًشٍٚ انشايم  1 -أ-3

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح يرؼذدج  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخرالف تٍٛ انًظطهحاخ ٔانرؼثٛشاخ   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-

 كشٔػ  12ًٚٛض تٍٛ انُٕاذح انًخرهفح نًماتالخ ال  3 -ب-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

2 

انؼظف 

 انزُْٙ

 

إعرشاذٛدٛاخ 

 انرؼهى انزاذٙ

 

 نؼة األدٔاس

تطالح 

 يالحظح

اعتتركًال دسط انرًتتشٍٚ انشتتايم ٔذٕضتتٛح كٛفٛتتح أداءِ ػتتٍ طشٚتتك    - 11

 انرؼثٛش حشكٛا  

 ٚرؼشف ػهٗ األعانٛة انًخرهفح ألداء انرًشٍٚ انشايم  1 -أ-3

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح يرؼذدج  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخرالف تٍٛ انًظطهحاخ ٔانرؼثٛشاخ   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

2 

انؼظف 

 انزُْٙ

 

إعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 انرؼأَٙ

 

تطالح 

 يالحظح



 

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-

 كشٔػ  12ًٚٛض تٍٛ انُٕاذح انًخرهفح نًماتالخ ال  3 -ب-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

إعرشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

  

 

 اػطاء ذًشٍٚ شايم ٚحرٕٖ ػهٗ خًٛغ ػُاطشِ   - 12

 ٚرؼشف ػهٗ األعانٛة انًخرهفح ألداء انرًشٍٚ انشايم  1 -أ-3

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح يرؼذدج  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخرالف تٍٛ انًظطهحاخ ٔانرؼثٛشاخ   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-

 كشٔػ  12ًٚٛض تٍٛ انُٕاذح انًخرهفح نًماتالخ ال  3 -ب-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

2 

انؼظف 

 انزُْٙ

 

إعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 انرؼأَٙ

 

إعرشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

  

 

 نؼة األدٔاس

تطالح 

 يالحظح

اػطاء نحٍ ششلٗ نرذسٚظ كٛفٛح أداء  انضشٔب ػٍ  - 15

  طشٚك انًشٗ ٔانرظفٛك تانرثادل 

ٕٚضتتتتتح االختتتتترالف تتتتتتٍٛ انًظتتتتتطهحاخ ٔانرؼثٛتتتتتشاخ    3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

ٚرؼتتتشف ػهتتتٗ طشٚمتتتح أداء انضتتتشٔب انؼشتٛتتتح تانًشتتتٗ       4-أ-3

 ٔانرظفٛك  

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك أثُاء انرًشٍٚ  4 -ب-3

ٚؤدٖ انرًاسٍٚ اإلٚماػح انًخرهفح انرٗ ذحرٕٖ ػهٗ ذؼتذد   1 -ج-3

 انًٕاصٍٚ 

 ٚغُٗ األنحاٌ أثُاء أداءْا حشكٛا  4 -ج-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك  6-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

2 

 

إعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 انرؼأَٙ

 

إعرشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

  

إعرشاذٛدٛاخ 

 انرؼهى انزاذٙ

 

تطالح 

 يالحظح



 

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج انٕلد . 3 -د-3

 نؼة األدٔاس

 يالحظح أداء انطانة نهضشٔب تانًشٗ ٔانرظفٛك  - 16

ٕٚضتتتتتح االختتتتترالف تتتتتتٍٛ انًظتتتتتطهحاخ ٔانرؼثٛتتتتتشاخ    3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

ٚرؼتتتشف ػهتتتٗ طشٚمتتتح أداء انضتتتشٔب انؼشتٛتتتح تانًشتتتٗ       4-أ-3

 ٔانرظفٛك  

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-3

 ًشٗ ٔانرظفٛك أثُاء انرًشٍٚ ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ ان 4 -ب-3

ٚؤدٖ انرًاسٍٚ اإلٚماػح انًخرهفح انرٗ ذحرٕٖ ػهٗ ذؼتذد   1 -ج-3

 انًٕاصٍٚ 

 ٚغُٗ األنحاٌ أثُاء أداءْا حشكٛا  4 -ج-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك  6-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج انٕلد . 3 -د-3

2 

 

إعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 انرؼأَٙ

 

إعرشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

  

 

 نؼة األدٔاس

تطالح 

 يالحظح

اػطاء نحٍ غشتٗ ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تانًشٗ يغ  -10

 اإلشاساخ 

ٕٚضتتتتتح االختتتتترالف تتتتتتٍٛ انًظتتتتتطهحاخ ٔانرؼثٛتتتتتشاخ    3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

ٚرؼتتتشف ػهتتتٗ طشٚمتتتح أداء انضتتتشٔب انؼشتٛتتتح تانًشتتتٗ       4-أ-3

 ٔانرظفٛك  

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك أثُاء انرًشٍٚ  4 -ب-3

ٚؤدٖ انرًاسٍٚ اإلٚماػح انًخرهفح انرٗ ذحرٕٖ ػهٗ ذؼتذد   1 -ج-3

 انًٕاصٍٚ 

 ُاء أداءْا حشكٛا ٚغُٗ األنحاٌ أث 4 -ج-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك  6-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج انٕلد . 3 -د-3

2 

 

إعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 انرؼأَٙ

 

إعرشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

  

 

 نؼة األدٔاس

تطالح 

 يالحظح

اػطاء نحٍ غشتٗ ٔذٕضٛح كٛفٛح أداءِ تانًشٗ يغ  - 11

اإلشاساخ ٔذٕضٛح كٛفٛح أداء ذشكٛم حشكٗ نطالب انفشلح 

 األٔنٗ 

ٕٚضتتتتتتح االختتتتتترالف تتتتتتتٍٛ انًظتتتتتتطهحاخ ٔانرؼثٛتتتتتتشاخ   3 -أ-

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

ٚرؼتتتشف ػهتتتٗ طشٚمتتتح أداء انضتتتشٔب انؼشتٛتتتح تانًشتتتٗ       4-أ-3

2 

 

إعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

تطالح 

 يالحظح



 

 ٔانرظفٛك  

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك أثُاء انرًشٍٚ  4 -ب-3

ٚؤدٖ انرًاسٍٚ اإلٚماػح انًخرهفح انرٗ ذحرٕٖ ػهٗ ذؼتذد   1 -ج-3

 انًٕاصٍٚ 

 ٚغُٗ األنحاٌ أثُاء أداءْا حشكٛا  4 -ج-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك  6-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج انٕلد . 3 -د-3

 انرؼأَٙ

 

إعرشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

  

 

 كشٔػ ػٍ طشٚك انًشٗ  12اػطاء يماتالخ  - 21

انًظتتتتطهحاخ ٔانرؼثٛتتتتشاخ  ٕٚضتتتتح االختتتترالف تتتتتٍٛ     3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

 كشٔػ  12ٚفغش انًماتالخ انُاذدح ػٍ  6-أ-3

 ٕٚاصٌ تٍٛ انًشٗ ٔاشاساخ انًٛضاٌ انًخرهفح 5-ب-3

ٚتتتٕاصٌ حشكٛتتتا تتتتٍٛ انًشتتتٗ ٔاشتتتاساخ انًٛتتتضاٌ أثُتتتاء  3 -ج-3

 انرًشٍٚ 

 ٚغُٗ األنحاٌ أثُاء أداءْا حشكٛا  4 -ج-3

 ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛحذمٛٛى راذّ  2 -د-3

  انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج انٕلد 3 -د-3

2 

انؼظف 

 انزُْٙ

 

 

إعرشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

  

إعرشاذٛدٛاخ 

 انرؼهى انزاذٙ

 

 

تطالح 

 يالحظح

كشٔػ ػٍ طشٚك انرظفٛك فٗ  12اػطاء يماتالخ  - 22

 دائشج 

ٔانرؼثٛتتتتشاخ ٕٚضتتتتح االختتتترالف تتتتتٍٛ انًظتتتتطهحاخ     3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

 كشٔػ  12ٚفغش انًماتالخ انُاذدح ػٍ  6-أ-3

 ٕٚاصٌ تٍٛ انًشٗ ٔاشاساخ انًٛضاٌ انًخرهفح 5-ب-3

ٚتتتٕاصٌ حشكٛتتتا تتتتٍٛ انًشتتتٗ ٔاشتتتاساخ انًٛتتتضاٌ أثُتتتاء  3 -ج-3

 انرًشٍٚ 

 ٚغُٗ األنحاٌ أثُاء أداءْا حشكٛا  4 -ج-3

 ٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛحذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احر 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج انٕلد . 3 -د-3

2 

تطالح  

 يالحظح



 

  

 كشٔػ  12يالحظح أداء انطالب نًماتالخ  - 25

 أداء انهحٍ انغشتٗ

ٚرؼتتشف ػهتتتٗ طشٚمتتتح أداء األنحتتاٌ حشكٛتتتا يتتتغ اشتتتاساخ    5-أ-3

 انًٛضاٌ 

ذًُٛتتح  1 -ب-3كتتشٔػ  12ٚفغتتش انًمتتاتالخ انُاذدتتح ػتتٍ   6-أ-3

 انرؼهى انزاذٗ يٍ خالل اتركاس ذشكٛالخ ٔذؼثٛشاخ حشكٛح 

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك أثُاء انرًشٍٚ  4 -ب-3

 انًخرهفحٕٚاصٌ تٍٛ انًشٗ ٔاشاساخ انًٛضاٌ  5-ب-3

ٚؤدٖ انرًاسٍٚ اإلٚماػح انًخرهفح انرٗ ذحرٕٖ ػهٗ ذؼتذد   1 -ج-3

 انًٕاصٍٚ 

 ٚظفك انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح أثُاء انًشٗ  2 -ج-3

ٚتتتٕاصٌ حشكٛتتتا تتتتٍٛ انًشتتتٗ ٔاشتتتاساخ انًٛتتتضاٌ أثُتتتاء     3 -ج-3

 انرًشٍٚ 

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك  6-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج انٕلد .انؼًم  3 -د-3

2 

 

إعرشاذٛدٛح 

انرؼهى 

 انرؼأَٙ

 

  

إعرشاذٛدٛاخ 

 انرؼهى انزاذٙ

 

 نؼة األدٔاس

تطالح 

 يالحظح

  تُك انًؼشفح انًظش٘. -انشثكح انؼُكثٕذٛح )االَرشَد( -انًكرثح يظادس انرؼهى

اكشاو يحًذ يطش ، أيًٛح أيٍٛ ، عؼاد حغاٍَٛ : َظشٚاخ انًٕعٛمٙ انغشتٛح ٔانظٕنفٛح ٔاالٚماع انحشكٙ   -1 انًشاخغ

 و.  1111ٔاالنؼاب انًٕعٛمٛح ٔانمظض انحشكٛح ، يكرثح االَدهٕ انًظشٚح ، انماْشج ، 

 و.2222 -انماْشج -كرثح االَدهٕ انًظشٚح -انًٕضٕػاخ انذانكشٔصٚح تٍٛ انُظشٚح ٔانرطثٛك -أيًٛح أيٍٛ   -2

عؼاد ػثذانؼضٚض اتشاْٛى ، االٚماع ٔانرؼثٛش انحشكٗ كًذخم انٗ انرشتٛح انًٕعٛمٛح، داس انكرة  -3

 .2220انًظشٚح،انماْشج 
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 الزذسٗس٘خ
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 االخزجبس
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اخز٘بس 

هي 
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 الزكولخ
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 ح
 الوقبلٔ

هِبسح 

 عول٘خ

الزوشٗي الشبهل  -2

 ّر ج٘قبرَ

ٚرؼشف ػهٗ األعانٛة انًخرهفح ألداء انرًشٍٚ  1 -أ- 6 08.71% 01

 انشايم 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء انرًاسٍٚ اإلٚماػٛح  2 -أ-3

 يرؼذدج انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخرالف تٍٛ انًظطهحاخ   3 -أ-3

 ٔانرؼثٛشاخ ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-

 12ًٚٛتتض تتتٍٛ انُتتٕاذح انًخرهفتتح نًمتتاتالخ ال     3 -ب-3

 كشٔػ  

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

ذمٛتتتتتٛى راذتتتتتّ ٔذحذٚتتتتتذ احرٛاخاذتتتتتّ انرؼهًٛٛتتتتتح    2 -د-3

 انشخظٛح

 

   

  √ 



 

ٕٚضتتتتتتتح االختتتتتتترالف تتتتتتتتٍٛ انًظتتتتتتتطهحاخ     3 -أ-3 26 %02.47 7 اللحي الششقٔ  -3

 ٔانرؼثٛشاخ ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

ٚرؼتتتشف ػهتتتٗ طشٚمتتتح أداء انضتتتشٔب انؼشتٛتتتح     4-أ-3

 تانًشٗ ٔانرظفٛك  

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-3

ٚتتٕاصٌ حشكٛتتا تتتٍٛ انًشتتٗ ٔانرظتتفٛك أثُتتاء       4 -ب-3

 انرًشٍٚ 

ٚؤدٖ انرًاسٍٚ اإلٚماػح انًخرهفتح انرتٗ ذحرتٕٖ     1 -ج-3

 ػهٗ ذؼذد انًٕاصٍٚ 

 ُاء أداءْا حشكٛا ٚغُٗ األنحاٌ أث 4 -ج-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك  6-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج انٕلد . 3 -د-3

   

  √ 

ٕٚضتتتتتتتح االختتتتتتترالف تتتتتتتتٍٛ انًظتتتتتتتطهحاخ     3 -أ-3 21 %08.71 01 اللحي الغشثٔ  – 4

 ٔانرؼثٛشاخ ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح

ٚرؼتتتشف ػهتتتٗ طشٚمتتتح أداء انضتتتشٔب انؼشتٛتتتح     4-أ-3

 تانًشٗ ٔانرظفٛك  

 انمشاءج انرحهٛهٛح نهرًاسٍٚ انحشكٛح انًخرهفح   2 -ب-3

ٚتتٕاصٌ حشكٛتتا تتتٍٛ انًشتتٗ ٔانرظتتفٛك أثُتتاء       4 -ب-3

 انرًشٍٚ 

ٚؤدٖ انرًاسٍٚ اإلٚماػح انًخرهفتح انرتٗ ذحرتٕٖ     1 -ج-3

 هٗ ذؼذد انًٕاصٍٚ ػ

 ٚغُٗ األنحاٌ أثُاء أداءْا حشكٛا  4 -ج-3

 ٕٚاصٌ حشكٛا تٍٛ انًشٗ ٔانرظفٛك  6-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذحذٚذ احرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج انٕلد . 3 -د-3

   

  √ 

ٕٚضتتتتتتح االختتتتتترالف تتتتتتتٍٛ انًظتتتتتتطهحاخ      3 -أ-3 21 %44.02 07 الوقبث د ّرٌْٗعبرِب   – 5

 ٔانرؼثٛشاخ ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛح انًخرهفح
   

  √ 



 

 كشٔػ  12ٚفغش انًماتالخ انُاذدح ػٍ  6-أ-3

 ٕٚاصٌ تٍٛ انًشٗ ٔاشاساخ انًٛضاٌ انًخرهفح 5-ب-3

ٕٚاصٌ حشكٛا تتٍٛ انًشتٗ ٔاشتاساخ انًٛتضاٌ      3 -ج-3

 أثُاء انرًشٍٚ 

 ٚغُٗ األنحاٌ أثُاء أداءْا حشكٛا  4 -ج-3

ذمٛتتتتتٛى راذتتتتتّ ٔذحذٚتتتتتذ احرٛاخاذتتتتتّ انرؼهًٛٛتتتتتح    2 -د-3

 انشخظٛح

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسج انٕلد 3 -د-3
        دسجخ 51 %211 سبعخ 67 إجوبلٖ



 

 



 
 

 (23نوىرج سقن )

  رىصُف هقشس دساعٍ

 خبيؼخ: انًُٕفٛخ    

 كهٛخ: انزشثٛخ انُٕػٛخ  

 لغى: انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ 

 :ثُبنبد الوقشس -1

 انثبَٛخ دثهٕو خبص  الفشقخ / الوغزىي: انزؼجٛش انحشكٗ اعن الوقشس:  الشهض الكىدٌ: 

 عبػخ 2 اإلجوبلٍ:   عبػخ 2ػولٍ:     ــنظشٌ:  ػًهٗ   52ػذد الىحذاد الذساعُخ: رشثٛخ يٕعٛمٛخالزخصص: 

هددددددددددددددددذ    -3

 الوقشس:

 ٚزفٓى أعبعٛبد انزؼجٛش انحشكٗ  -1

 ٚفغش انًظطهحبد ٔانزؼجٛشاد ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ  -2

 الوغزهذ  هن رذسَظ الوقشس: -4

أ  -4
الوؼلىهدددبد 

 والوفبهُن:

 ثبَزٓبء دساعخ دثهٕو انذساعبد انؼهٛب ٚدت أٌ ٚكٌٕ انخشٚح  لبدسًا ػهٗ أٌ :

 ٚزؼشف ػهٗ األعبنٛت انًخزهفخ ألداء انزًشٍٚ انشبيم  1 -أ-3

 ٚزؼشف ػهٗ كٛفٛخ أداء انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ يزؼذدح انًٕاصٍٚ   2 -أ-3

 ٕٚضح االخزالف ثٍٛ انًظطهحبد ٔانزؼجٛشاد ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ  3 -أ-3

 ٚزؼشف ػهٗ طشٚمخ أداء انضشٔة انؼشثٛخ ثبنًشٗ ٔانزظفٛك  4-أ-3

 ٚزؼشف ػهٗ طشٚمخ أداء األنحبٌ حشكٛب يغ اشبساد انًٛضاٌ  5-أ-3

 كشٔػ 12ٚفغش انًمبثالد انُبردخ ػٍ  6-أ-3

ة  -3

الوهدددددبساد  

هنُددددددددددخ الز

الخبصدددددددددخ 

 ثبلوقشس:

 ثبَزٓبء دساعخ دثهٕو انذساعبد انؼهٛب ٚدت أٌ ٚكٌٕ انخشٚح  لبدسًا ػهٗ أٌ :

 رًُٛخ انزؼهى انزارٗ يٍ خالل اثزكبس رشكٛالد ٔرؼجٛشاد حشكٛخ  1 -ة-3

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-3

 كشٔػ  12ًٚٛض ثٍٛ انُٕارح انًخزهفخ نًمبثالد ال  3 -ة-3

 ٕٚاصٌ حشكٛب ثٍٛ انًشٗ ٔانزظفٛك أثُبء انزًشٍٚ  4 -ة-3

 ٕٚاصٌ ثٍٛ انًشٗ ٔاشبساد انًٛضاٌ انًخزهفخ 5-ة-3

ج الوهددبساد -4

 :هنُخ وال

 ثبَزٓبء دساعخ دثهٕو انذساعبد انؼهٛب ٚدت أٌ ٚكٌٕ انخشٚح  لبدسًا ػهٗ أٌ :

 ٚؤدٖ انزًبسٍٚ اإلٚمبػخ انًخزهفخ انزٗ رحزٕٖ ػهٗ رؼذد انًٕاصٍٚ  1 -ج-3

 ٚظفك انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ أثُبء انًشٗ  2 -ج-3

 ٕٚاصٌ حشكٛب ثٍٛ انًشٗ ٔاشبساد انًٛضاٌ أثُبء انزًشٍٚ  3 -ج-3

 ٚغُٗ األنحبٌ أثُبء أداءْب حشكٛب  4 -ج-3

 ٚؤدٖ انًمبثالد اإلٚمبػٛخ ثطشٚمخ طحٛحخ  5-ج-3

الوهبساد د  -4

 الؼبهخ:

 ثبَزٓبء دساعخ دثهٕو انذساعبد انؼهٛب ٚدت أٌ ٚكٌٕ انخشٚح  لبدسًا ػهٗ أٌ :

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسح انٕلذ . 3 -د-3



 
 

هحزىي  -4

 الوقشس:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هحزىي الوقشس األعبثُغ
 ػذد

 الغبػبد
 ػولً

2 
  ّرٕضٛح رٕطٛف انًمشس انًطهٕة دساعز 

 يشاخؼخ ػهٗ يب رى دساعزّ فٗ يشحهخ انجكبنٕسٕٚط  

2 

3  ٗ2 اػطبء نحٍ ششلٗ نزذسٚظ كٛفٛخ أداء  انضشٔة ػٍ طشٚك انًش 

4  2 اػطبء نحٍ ششلٗ نزذسٚظ كٛفٛخ أداء  انضشٔة ػٍ طشٚك انزظفٛك 

5 
     اػطاابء نحااٍ شااشلٗ نزااذسٚظ كٛفٛااخ أداء  انضااشٔة ػااٍ طشٚااك انًشااٗ ٔانزظاافٛك

 ثبنزجبدل 
2 

6   ّ2 اػطبء دسط انزًشٍٚ انشبيم ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداء انزًشٍٚ ثبنغشػخ األعبعٛخ ن 

7 
   اعاازكًبل دسط انزًااشٍٚ انشاابيم ٔرٕضااٛح كٛفٛااخ أداءِ ثبنغااشػخ األعبعااٛخ ٔضااؼف

 انجطء 
2 

7 
  اعزكًبل دسط انزًشٍٚ انشبيم ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداءِ ثبنغشػخ األعبعٛخ ٔضؼف

 انغشػخ 
2 

8 
  اعزكًبل دسط انزًشٍٚ انشبيم ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداءِ ثبنغشػخ األعبعٛخ ٔثالثخ

 أضؼبف انغشػخ 
2 

9 
 فٗ انغشػخ انطجٛؼٛخ نّ ٔضؼف انجطء ٔضؼف انغشػخ ٔثالثخ  اػطبء رًشٍٚ شبيم

 أضؼبف انغشػخ 
2 

21 
  اعزكًبل دسط انزًشٍٚ انشبيم ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداءِ ثطشٚمخ الtransformation 

  
2 

22   2 اعزكًبل دسط انزًشٍٚ انشبيم ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداءِ ثبعهٕة انكَٕزش ثُٕٚذ 

23  ثطشٚمخ ال  اػطبء رًشٍٚ شبيم transformation  2 ٔانكَٕزشثُٕٚذ 

24   2 اعزكًبل دسط انزًشٍٚ انشبيم ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداءِ ثبعهٕة انجٕنٗ سٚزى 

25   2 اعزكًبل دسط انزًشٍٚ انشبيم ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداءِ ػٍ طشٚك انزؼجٛش حشكٛب 

26   ٗ2 انزًشٍٚ انشبيم ثدًٛغ أخضاءِ  يالحظخ أداء انطبنت ف 

27  2 هضشٔة ثبنًشٗ ٔانزظفٛك انطبنت ن كٛفٛخ أداء يالحظخ 

27   ٗ2 اػطبء نحٍ غشثٗ ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداءِ ثبنًش 

28   2 اػطبء نحٍ غشثٗ ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداءِ ثبنًشٗ يغ اإلشبساد 

29 
  اػطبء نحٍ غشثٗ ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداءِ ثبنًشٗ يغ اإلشبساد ٔرٕضٛح

 كٛفٛخ أداء رشكٛم حشكٗ نطالة انفشلخ األٔنٗ 
2 

31   2 ايزحبٌ اػًبل انغُخ 

32   2 كشٔػ ػٍ طشٚك انًشٗ  12اػطبء يمبثالد 

33   2 كشٔػ ػٍ طشٚك انزظفٛك فٗ دائشح  12اػطبء يمبثالد 

34   2 كشٔػ ػٍ طشٚك اإلشبساد  12اػطبء يمبثالد 

35   2 كشٔػ ػٍ طشٚك انًمبثهخ ثٍٛ اإلشبساد  12اػطبء يمبثالد 

36 
 انهحٍ انششلٗ  أداء 

 انهحٍ انغشثٗ أداء 
2 



 
 

37 
 يمبثالد  أداء 

 رًشٍٚ شبيم أداء 
2 

37  ّ2 يشاخؼخ ػهٗ يب عجك دساعز 

38   2 ايزحبٌ آخش انؼبو 

 

 

أعددددددددددددبلُت  -6

 الزؼلُن والزؼلن:

 انؼظف انزُْٙ

 إعزشارٛدٛخ انزؼهى انزؼبَٔٙ

 إعزشارٛدٛخ انجٛبٌ انؼًهٙ

 إعزشارٛدٛبد انزؼهى انزارٙ

 نؼت األدٔاس

 اعزشارٛدٛخ انزؼهى االنكزشَٔٗ

 أعددددددددددددبلُت -7

الزؼلددُن والددزؼلن  

للطدددددددد ة روي 

االحزُبجدددددددددددبد 

 الخبصخ:

 .ال ٕٚخذ طالة رٔ٘ احزٛبخبد خبطخ 

 

 رقىَن الط ة: -7

أ االعددددبلُت  -7

 الوغزخذهخ

  .ٖٕدسخبد أػًبل انغُخ ٔانشف 

 .ٙااليزحبٌ انزطجٛم 

 

 األعجٕع انؼششٍٚ ايزحبٌ أػًبل انغُخ ٔانشفٕٖ   ة الزىقُذ:-7

  األعجٕع انثبيٍ ٔانؼششٌٔ نإليزحبٌ انُظش٘ أٔ االيزحبٌ انؼًهٙ نهًمشس 

ج الددددددددددددددذسجبد  -7

 رىصَغ:

 22   22دسخخ ألػًبل انغُخ.% 

 02  ٗ02دسخخ نإليزحبٌ انزطجٛم.% 

 رٕصٚغ انذسخبد يٍ انالئحخ يٍ فضهكى

 قبئوخ الكزت الذساعُخ والوشاجغ: -8

 ال ٕٚخذ.   أ هزكشاد:-8

   ة كزت هلضهخ: -8

 " االٚمبع ٔانزؼجٛش انحشكٗ  كًذخم انٗ انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ"–عؼبد ػجذ انؼضٚض اثشاْٛى   -     

  .2220انمبْشح  -داس انكزت انًظشٚخ          

يكزجخ  –"انًٕضٕػبد انذانكشٔصٚخ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك فٗ االٚمبع انحشكٗ "  –أيًٛخ أيٍٛ  -

 . 2222 –االَدهٕ انًظشٚخ 



 
 

 –انمبْشح  –يكزجخ االَدهٕ انًظشٚخ  –" يؼهٕيبد يٕعٛمٛخ يٍ لظض حشكٛخ "  –عؼبد انضٚبرٗ  -

1995  . 

  2226 –انمبْشح  –داس انؼهى  –" انزؼجٛش انحشكٗ ٔانززٔق انًٕعٛمٗ "  –عؼبد ػجذ انؼضٚض اثشاْٛى  -

  ج كزت هقزشحخ: -8

د دوسَددددددددددددددددبد   -8

ػلوُخ أو نششاد أو 

 هىاقغ اإلنزشنذ إلخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 خبيؼخ انًُٕفٛخ

 كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ

 )يشحهخ انذثهٕو انخبص (ثشَبيح انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ 

 هصفىفخ الوؼبس  والوهبساد للوقشس الذساعٍ الزؼجُش الحشكً الفشقخ الثبنُخ دثلىم )الوحزىَبد الؼولُخ(

 الوحزىَبد الشئُغُخ للوقشس
أعجىع 

 الذساعخ

ههبساد     ههبساد ههنُخ ههبساد رهنُخ الوؼــبس 

 ػبهخ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

  ّرٕضٛح رٕطٛف انًمشس انًطهٕة دساعز 

 يشاخؼخ ػهٗ يب رى دساعزّ فٗ يشحهخ انجكبنٕسٕٚط  
1  

   
 

       ×    × × × 

    اػطاابء نحااٍ شااشلٗ نزااذسٚظ كٛفٛااخ أداء  انضااشٔة ػااٍ طشٚااك

 انًشٗ
2 

  × × 
 

    ×  × ×  ×  × × × 

    اػطاابء نحااٍ شااشلٗ نزااذسٚظ كٛفٛااخ أداء  انضااشٔة ػااٍ طشٚااك

 انزظفٛك
3 

  × × 
 

    ×  × ×  ×  × × × 

    اػطاابء نحااٍ شااشلٗ نزااذسٚظ كٛفٛااخ أداء  انضااشٔة ػااٍ طشٚااك

 انًشٗ ٔانزظفٛك ثبنزجبدل 
4 

  × × 
 

    ×  × ×  ×  × × × 

      ٍٚاػطااابء دسط انزًاااشٍٚ انشااابيم ٔرٕضاااٛح كٛفٛاااخ أداء انزًاااش

 ثبنغشػخ األعبعٛخ نّ 
5 

× × × 
 

×  × ×     ×    × × × 

   اعاازكًبل دسط انزًااشٍٚ انشاابيم ٔرٕضااٛح كٛفٛااخ أداءِ ثبنغااشػخ

 األعبعٛخ ٔضؼف انجطء 
6 

× × × 
 

×  × ×     ×    × × × 

  اعزكًبل دسط انزًشٍٚ انشبيم ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداءِ ثبنغشػخ

 األعبعٛخ ٔضؼف انغشػخ 
7 

× × × 
 

×  × ×     ×    × × × 



 

  اعزكًبل دسط انزًشٍٚ انشبيم ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداءِ ثبنغشػخ

 األعبعٛخ ٔثالثخ أضؼبف انغشػخ 
0 

× × × 
 

×  × ×     ×    × × × 

     اػطاابء رًااشٍٚ شاابيم فااٗ انغااشػخ انطجٛؼٛااخ نااّ ٔضااؼف انااجطء

 ٔضؼف انغشػخ ٔثالثخ أضؼبف انغشػخ 
9 

× × × 
 

×  × ×     ×    × × × 

    اعزكًبل دسط انزًشٍٚ انشبيم ٔرٕضٛح كٛفٛاخ أداءِ ثطشٚماخ ال

transformation   
12 

× × × 
 

×  × ×     ×    × × × 

     اعاازكًبل دسط انزًااشٍٚ انشاابيم ٔرٕضااٛح كٛفٛااخ أداءِ ثبعااهٕة

 انكَٕزش ثُٕٚذ 
11 

× × × 
 

×  × ×     ×    × × × 

   اػطااااابء رًاااااشٍٚ شااااابيم ثطشٚماااااخ ال transformation 

 ٔانكَٕزشثُٕٚذ 
12 

× × × 
 

×  
× 

×     ×    × × × 

    اعازكًبل دسط انزًااشٍٚ انشاابيم ٔرٕضاٛح كٛفٛااخ أداءِ ثبعااهٕة

 انجٕنٗ سٚزى 
13 

× × ×  ×  × ×     ×    × × × 

  اعزكًبل دسط انزًشٍٚ انشبيم ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداءِ ػٍ طشٚك

 انزؼجٛش حشكٛب 
14 

× × ×  ×  × ×     ×    × × × 

  ِ15 يالحظخ أداء انطبنت فٗ  انزًشٍٚ انشبيم ثدًٛغ أخضاء × × ×  ×  × ×     ×  ×  × × × 

  ٗيالحظخ كٛفٛخ أداء انطبنت نهضشٔة ثبنًش

 ٔانزظفٛك 
16  

   ×  × ×     ×  ×  × × × 

  ٗ17 اػطبء نحٍ غشثٗ ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداءِ ثبنًش    
 ×     × × × ×    × × × 

  اػطبء نحٍ غشثٗ ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداءِ ثبنًشٗ يغ

 اإلشبساد 
10  

  
 

×    × × × × ×    × × × 

  اػطبء نحٍ غشثٗ ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداءِ ثبنًشٗ يغ

اإلشبساد ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداء رشكٛم حشكٗ نطالة 

 انفشلخ األٔنٗ 

19  
  

 
×    × × × × ×    × × × 



 

  22 ايزحبٌ اػًبل انغُخ    
 ×        ×    × × × 

  21 كشٔػ ػٍ طشٚك انًشٗ  12اػطبء يمبثالد    
 × ×  

   ×  × × ×  × × × 

  كشٔػ ػٍ طشٚك انزظفٛك فٗ  12اػطبء يمبثالد

 دائشح 
22  

  
 

× × 
 

   × 
 

× × ×  × × × 

  23 كشٔػ ػٍ طشٚك اإلشبساد  12اػطبء يمبثالد    
 × ×  

 ×  ×  × ×  × × × × 

  كشٔػ ػٍ طشٚك انًمبثهخ ثٍٛ  12اػطبء يمبثالد

 اإلشبساد 
24  

  
 

× × 
 

 ×  × 
 

× ×  × × × × 

  ٗأداء انهحٍ انششل 

 ٗأداء انهحٍ انغشث 
25  

  × ×  × × × × × × × × × × × × × 

  كشٔػ  12أداء يمبثالد 

  أداء رًشٍٚ شبيم 
26 × 

× × 
× 

 × 
 

× × × × × × × × × × × × 

 

 

 

 



 

 هصفىفت أساليب التعلين والتعلن ونىاتج التعلين الوستهدفت لوقرر التعبير الحركى الفرقت األولى دبلىم خاص
 

  نىاتج التعلن الوستهدفت للوقرر

 
انمهىيةانمهارات  انمهارات انعامة هىيةذناانمهارات    انمعزفة وانفهم 

3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 

 

√   √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  

  √ √    √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  

√  √ √   √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √  

 √  √     √ √   √  √  √ √ √  

√  √  √  √  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  

√ √ √ √ √ √  √ √  √ √  √ √ √ √ √ √  

 
 

 
 



 

 
 هصفىفت أساليب التقىين لوقرر التعبير الحركى الفرقت األولى دبلىم خاص  

 
  نىاتج التعلن الوستهدفت للوقرر

 
انمهىيةانمهارات  انمهارات انعامة انمهارات  

هىيةذان  
انمعزفة 

 وانفهم

3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

األمححان   √ √ √ √ √ √  √ √ √  √  √ √  √

 انحطبيقى

أعمال  √ √ √   √ √ √ √  √ √ √   √ √ 

 انسىة

          

 

 

 



 

 

 

 إَٔاع االعئهخ انؼُبطش

 َٕارح انزؼهى انًٕضٕع
عبػبد 

انزؼهى 

 االخًبنٗ

ػذد 

انغبػبد 

انكهٛخ 

 نهزذسٚظ

 انذسخبد
االخزٛبس 

يٍ 

 يزؼذد

طح 

 خطأ -
 نًمبنٗا نزكًهخا انزٕطٛم

يٓبسح 

 ػًهٛخ

اػطبء  - 21

 12يمبثالد 

كشٔػ ػٍ 

طشٚك 

 انًشٗ 

ٕٚضااااح االخاااازالف ثااااٍٛ انًظااااطهحبد ٔانزؼجٛااااشاد       3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 كشٔػ  12ٚفغش انًمبثالد انُبردخ ػٍ  6-أ-3

 ٕٚاصٌ ثٍٛ انًشٗ ٔاشبساد انًٛضاٌ انًخزهفخ 5-ة-3

ٚااإاصٌ حشكٛاااب ثاااٍٛ انًشاااٗ ٔاشااابساد انًٛاااضاٌ أثُااابء   3 -ج-3

 انزًشٍٚ 

 ٚغُٗ األنحبٌ أثُبء أداءْب حشكٛب  4 -ج-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسح انٕلذ  3 -د-3

2 2 2     

 √ 

اػطبء  - 22

 12يمبثالد 

كشٔػ ػٍ 

طشٚك 

انزظفٛك فٗ 

 دائشح 

ٕٚضااااح االخاااازالف ثااااٍٛ انًظااااطهحبد ٔانزؼجٛااااشاد       3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 كشٔػ  12ٚفغش انًمبثالد انُبردخ ػٍ  6-أ-3

 ٕٚاصٌ ثٍٛ انًشٗ ٔاشبساد انًٛضاٌ انًخزهفخ 5-ة-3

ٚااإاصٌ حشكٛاااب ثاااٍٛ انًشاااٗ ٔاشااابساد انًٛاااضاٌ أثُااابء   3 -ج-3

 انزًشٍٚ 

 ٚغُٗ األنحبٌ أثُبء أداءْب حشكٛب  4 -ج-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

2 2 2      

√ 

  اعزخذام الزؼلُن اإللكزشونٍ فٍ فزشح فُشط كىسونب هبدح الزؼجُش الحشكً 



 

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسح انٕلذ . 3 -د-3

 

 ٔانزؼجٛااااشاد انًظااااطهحبد ثااااٍٛ االخاااازالف ٕٚضااااح  3 -أ-3

 انًخزهفخ انًٕعٛمٛخ ٔانًٕاصٍٚ
  كشٔػ 12 ػٍ انُبردخ انًمبثالد ٚفغش 6-أ-3
 انًخزهفخ انًٛضاٌ ٔاشبساد انًشٗ ثٍٛ ٕٚاصٌ 5-ة-3
 أثُااابء انًٛاااضاٌ ٔاشااابساد انًشاااٗ ثاااٍٛ حشكٛاااب ٚااإاصٌ 3 -ج-3

  انزًشٍٚ
  حشكٛب أداءْب أثُبء األنحبٌ ٚغُٗ 4 -ج-3
 انشخظٛخ انزؼهًٛٛخ احزٛبخبرّ ٔرحذٚذ رارّ رمٛٛى 2 -د-3
 . انٕلذ إداسح ٔحغٍ فشٚك فٗ انؼًم 3 -د-3

2 2 4      

√ 

 

 ٔانزؼجٛااااشاد انًظااااطهحبد ثااااٍٛ االخاااازالف ٕٚضااااح  3 -أ-3

 انًخزهفخ انًٕعٛمٛخ ٔانًٕاصٍٚ
  كشٔػ 12 ػٍ انُبردخ انًمبثالد ٚفغش 6-أ-3
 انًخزهفخ انًٛضاٌ ٔاشبساد انًشٗ ثٍٛ ٕٚاصٌ 5-ة-3
 أثُااابء انًٛاااضاٌ ٔاشااابساد انًشاااٗ ثاااٍٛ حشكٛاااب ٚااإاصٌ 3 -ج-3

  انزًشٍٚ
  حشكٛب أداءْب أثُبء األنحبٌ ٚغُٗ 4 -ج-3
 انشخظٛخ انزؼهًٛٛخ احزٛبخبرّ ٔرحذٚذ رارّ رمٛٛى 2 -د-3
 . انٕلذ إداسح ٔحغٍ فشٚك فٗ انؼًم 3 -د-3

2 2 2     

 √ 

25 - 

يالحظخ 

أداء انطالة 

نًمبثالد 

 كشٔػ  12

 أداء انهحٍ انغشثٗ

ٚزؼاااشف ػهاااٗ طشٚماااخ أداء األنحااابٌ حشكٛاااب ياااغ اشااابساد   5-أ-3

 انًٛضاٌ 

رًُٛااخ  1 -ة-3كااشٔػ  12ٚفغااش انًماابثالد انُبردااخ ػااٍ   6-أ-3

 انزؼهى انزارٗ يٍ خالل اثزكبس رشكٛالد ٔرؼجٛشاد حشكٛخ 

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-3

 ٕٚاصٌ حشكٛب ثٍٛ انًشٗ ٔانزظفٛك أثُبء انزًشٍٚ  4 -ة-3

 فخٕٚاصٌ ثٍٛ انًشٗ ٔاشبساد انًٛضاٌ انًخزه 5-ة-3

ٚؤدٖ انزًبسٍٚ اإلٚمبػخ انًخزهفخ انزٗ رحزٕٖ ػهاٗ رؼاذد    1 -ج-3

 انًٕاصٍٚ 

2 2 2      

√ 



 

 ٚظفك انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ أثُبء انًشٗ  2 -ج-3

ٚااإاصٌ حشكٛاااب ثاااٍٛ انًشاااٗ ٔاشااابساد انًٛاااضاٌ أثُااابء       3 -ج-3

 انزًشٍٚ 

 ٕٚاصٌ حشكٛب ثٍٛ انًشٗ ٔانزظفٛك  6-ج-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 ك ٔحغٍ إداسح انٕلذ .انؼًم فٗ فشٚ 3 -د-3

أداء   

  ديمبثال

 كشٔػ   12

أداء       

 رًشٍٚ شبيم

 

 اشااابساد ياااغ حشكٛاااب األنحااابٌ أداء طشٚماااخ ػهاااٗ ٚزؼاااشف 5-أ-3

  انًٛضاٌ

 رًُٛااخ 1 -ة-3 كااشٔػ 12 ػااٍ انُبردااخ انًماابثالد ٚفغااش 6-أ-3

  حشكٛخ ٔرؼجٛشاد رشكٛالد اثزكبس خالل يٍ انزارٗ انزؼهى

  انًخزهفخ انحشكٛخ نهزًبسٍٚ انزحهٛهٛخ انمشاءح  2 -ة-3

  انزًشٍٚ أثُبء ٔانزظفٛك انًشٗ ثٍٛ حشكٛب ٕٚاصٌ 4 -ة-3

 انًخزهفخ انًٛضاٌ ٔاشبساد انًشٗ ثٍٛ ٕٚاصٌ 5-ة-3

ٗ  رحزٕٖ انزٗ انًخزهفخ اإلٚمبػخ انزًبسٍٚ ٚؤدٖ 1 -ج-3  رؼاذد  ػها

  انًٕاصٍٚ

  انًشٗ أثُبء اإلٚمبػٛخ انزًبسٍٚ ٚظفك 2 -ج-3

 أثُااابء انًٛاااضاٌ ٔاشااابساد انًشاااٗ ثاااٍٛ حشكٛاااب ٚااإاصٌ 3 -ج-3

  انزًشٍٚ

  ٔانزظفٛك انًشٗ ثٍٛ حشكٛب ٕٚاصٌ 6-ج-3

  انفؼبل انزٕاطم 1 -د-3

 . انٕلذ إداسح ٔحغٍ فشٚك فٗ انؼًم 3 -د-3

2 2 2      

√ 

إيزحبٌ ألػًبل   -22

 انغُّ .

 
2 2 22      √ 

االيزحبٌ   -22

 انؼبو. ُٓبٚخانُظشٖ ن

يششٔع ثحثٙ ثُبء ػهٗ رؼهًٛبد انًدهظ  ــــــ ــــــ ــــــ 

 األػهٗ نهدبيؼبد



 

 

 

 

On line (40%) 

 َٕارح انزؼهى انًٕضٕع
ػذد 

عبػبد 

 انزذسٚظ

طشق 

 انزذسٚظ
 أدٔاد انزمٛٛى

1- 

 

 ٚزؼشف ػهٗ األعبنٛت انًخزهفخ ألداء انزًشٍٚ انشبيم  1 -أ-

ٚزؼشف ػهٗ كٛفٛخ أداء انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ يزؼذدح  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخزالف ثٍٛ انًظطهحبد ٔانزؼجٛشاد   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-

2 
اعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 االنكزشَٔٗ

ثطبلخ 

 يالحظخ

 :األدنخ ٔانشٕاْذ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FG5x581Eqk4pIk2JuheL8AH%3Ffbclid%3DIwA

R3B0dc81iXeErCiM146QF6f0p_9yQntN4A2mmlVEfGg_pwrjo1oLraaaBY&h=AT3IQgwIcNAgu6DzoKPVMCn5sE2s7qJTT94

-t_FTzRJ9MLayhgkGw

OcDBCSbNYmaE008pm4v5KujJwZAWYTLn5n7z3Kof56U591G8L4yQdXMInTWcZkSWqTmBZWCybf8pQwMoA 

 

 أولى دبلىم   -( في الوحتىياث العوليت لوادة  التعبير الحركى On line إجراءاث التعلن الودهج )

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FG5x581Eqk4pIk2JuheL8AH%3Ffbclid%3DIwAR3B0dc81iXeErCiM146QF6f0p_9yQntN4A2mmlVEfGg_pwrjo1oLraaaBY&h=AT3IQgwIcNAgu6DzoKPVMCn5sE2s7qJTT94Gwt_FTzRJ9MLayhgk-OcDBCSbNYmaE008pm4v5KujJwZAWYTLn5n7z3Kof56U591G8L4yQdXMInTWcZkSWqTmBZWCybf8pQwMoA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FG5x581Eqk4pIk2JuheL8AH%3Ffbclid%3DIwAR3B0dc81iXeErCiM146QF6f0p_9yQntN4A2mmlVEfGg_pwrjo1oLraaaBY&h=AT3IQgwIcNAgu6DzoKPVMCn5sE2s7qJTT94Gwt_FTzRJ9MLayhgk-OcDBCSbNYmaE008pm4v5KujJwZAWYTLn5n7z3Kof56U591G8L4yQdXMInTWcZkSWqTmBZWCybf8pQwMoA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FG5x581Eqk4pIk2JuheL8AH%3Ffbclid%3DIwAR3B0dc81iXeErCiM146QF6f0p_9yQntN4A2mmlVEfGg_pwrjo1oLraaaBY&h=AT3IQgwIcNAgu6DzoKPVMCn5sE2s7qJTT94Gwt_FTzRJ9MLayhgk-OcDBCSbNYmaE008pm4v5KujJwZAWYTLn5n7z3Kof56U591G8L4yQdXMInTWcZkSWqTmBZWCybf8pQwMoA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FG5x581Eqk4pIk2JuheL8AH%3Ffbclid%3DIwAR3B0dc81iXeErCiM146QF6f0p_9yQntN4A2mmlVEfGg_pwrjo1oLraaaBY&h=AT3IQgwIcNAgu6DzoKPVMCn5sE2s7qJTT94Gwt_FTzRJ9MLayhgk-OcDBCSbNYmaE008pm4v5KujJwZAWYTLn5n7z3Kof56U591G8L4yQdXMInTWcZkSWqTmBZWCybf8pQwMoA


 

 كشٔػ  12ًٚٛض ثٍٛ انُٕارح انًخزهفخ نًمبثالد ال  3 -ة-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

4 - 

 

 ٚزؼشف ػهٗ األعبنٛت انًخزهفخ ألداء انزًشٍٚ انشبيم  1 -أ-

ٚزؼشف ػهٗ كٛفٛخ أداء انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ يزؼذدح  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخزالف ثٍٛ انًظطهحبد ٔانزؼجٛشاد   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-

 كشٔػ  12ًٚٛض ثٍٛ انُٕارح انًخزهفخ نًمبثالد ال  3 -ة-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

2 

اعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 االنكزشَٔٗ

 

 

 ٚزؼشف ػهٗ األعبنٛت انًخزهفخ ألداء انزًشٍٚ انشبيم  1 -أ-

ٚزؼشف ػهٗ كٛفٛخ أداء انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ يزؼذدح  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخزالف ثٍٛ انًظطهحبد ٔانزؼجٛشاد   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-

 كشٔػ  12ًٚٛض ثٍٛ انُٕارح انًخزهفخ نًمبثالد ال  3 -ة-3

2 

اعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 االنكزشَٔٗ

 



 

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

 

 ٚزؼشف ػهٗ األعبنٛت انًخزهفخ ألداء انزًشٍٚ انشبيم  1 -أ-

ٚزؼشف ػهٗ كٛفٛخ أداء انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ يزؼذدح  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخزالف ثٍٛ انًظطهحبد ٔانزؼجٛشاد   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-

 كشٔػ  12ًٚٛض ثٍٛ انُٕارح انًخزهفخ نًمبثالد ال  3 -ة-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

2 

اعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 االنكزشَٔٗ

 

 

 ٔانزؼجٛاااااشاد انًظاااااطهحبد ثاااااٍٛ االخااااازالف ٕٚضاااااح  3 -أ-3

 انًخزهفخ انًٕعٛمٛخ ٔانًٕاصٍٚ

 ثبنًشاااٗ انؼشثٛاااخ انضاااشٔة أداء طشٚماااخ ػهاااٗ ٚزؼاااشف 4-أ-3

   ٔانزظفٛك

  انًخزهفخ انحشكٛخ نهزًبسٍٚ انزحهٛهٛخ انمشاءح  2 -ة-3

  انزًشٍٚ أثُبء ٔانزظفٛك انًشٗ ثٍٛ حشكٛب ٕٚاصٌ 4 -ة-3

 رؼاذد  ػهٗ رحزٕٖ انزٗ انًخزهفخ اإلٚمبػخ انزًبسٍٚ ٚؤدٖ 1 -ج-3

  انًٕاصٍٚ

  حشكٛب أداءْب أثُبء األنحبٌ ٚغُٗ 4 -ج-3

  ٔانزظفٛك انًشٗ ثٍٛ حشكٛب ٕٚاصٌ 6-ج-3

  انفؼبل انزٕاطم 1 -د-3

 انشخظٛخ انزؼهًٛٛخ احزٛبخبرّ ٔرحذٚذ رارّ رمٛٛى 2 -د-3

 . انٕلذ إداسح ٔحغٍ فشٚك فٗ انؼًم 3 -د-3

2 

اعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 االنكزشَٔٗ

 



 

 ٔانزؼجٛاااااشاد انًظاااااطهحبد ثاااااٍٛ االخااااازالف ٕٚضاااااح  3 -أ-3  - 17

 انًخزهفخ انًٕعٛمٛخ ٔانًٕاصٍٚ

 ثبنًشاااٗ انؼشثٛاااخ انضاااشٔة أداء طشٚماااخ ػهاااٗ ٚزؼاااشف 4-أ-3

   ٔانزظفٛك

  انًخزهفخ انحشكٛخ نهزًبسٍٚ انزحهٛهٛخ انمشاءح  2 -ة-3

  انزًشٍٚ أثُبء ٔانزظفٛك انًشٗ ثٍٛ حشكٛب ٕٚاصٌ 4 -ة-3

 رؼاذد  ػهٗ رحزٕٖ انزٗ انًخزهفخ اإلٚمبػخ انزًبسٍٚ ٚؤدٖ 1 -ج-3

  انًٕاصٍٚ

  حشكٛب أداءْب أثُبء األنحبٌ ٚغُٗ 4 -ج-3

  ٔانزظفٛك انًشٗ ثٍٛ حشكٛب ٕٚاصٌ 6-ج-3

  انفؼبل انزٕاطم 1 -د-3

 انشخظٛخ انزؼهًٛٛخ احزٛبخبرّ ٔرحذٚذ رارّ رمٛٛى 2 -د-3

 . انٕلذ إداسح ٔحغٍ فشٚك فٗ انؼًم 3 -د-3

2 

اعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 االنكزشَٔٗ

 

 ٔانزؼجٛاااااشاد انًظاااااطهحبد ثاااااٍٛ االخااااازالف ٕٚضاااااح  3 -أ-3  - 22 

 انًخزهفخ انًٕعٛمٛخ ٔانًٕاصٍٚ

 ثبنًشاااٗ انؼشثٛاااخ انضاااشٔة أداء طشٚماااخ ػهاااٗ ٚزؼاااشف 4-أ-3

   ٔانزظفٛك

  انًخزهفخ انحشكٛخ نهزًبسٍٚ انزحهٛهٛخ انمشاءح  2 -ة-3

  انزًشٍٚ أثُبء ٔانزظفٛك انًشٗ ثٍٛ حشكٛب ٕٚاصٌ 4 -ة-3

 رؼاذد  ػهٗ رحزٕٖ انزٗ انًخزهفخ اإلٚمبػخ انزًبسٍٚ ٚؤدٖ 1 -ج-3

  انًٕاصٍٚ

  حشكٛب أداءْب أثُبء األنحبٌ ٚغُٗ 4 -ج-3

  ٔانزظفٛك انًشٗ ثٍٛ حشكٛب ٕٚاصٌ 6-ج-3

  انفؼبل انزٕاطم 1 -د-3

 انشخظٛخ انزؼهًٛٛخ احزٛبخبرّ ٔرحذٚذ رارّ رمٛٛى 2 -د-3

 . انٕلذ إداسح ٔحغٍ فشٚك فٗ انؼًم 3 -د-3

2 

اعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 االنكزشَٔٗ

 

 ٔانزؼجٛااااشاد انًظااااطهحبد ثااااٍٛ االخاااازالف ٕٚضااااح  3 -أ-3 

 انًخزهفخ انًٕعٛمٛخ ٔانًٕاصٍٚ
  كشٔػ 12 ػٍ انُبردخ انًمبثالد ٚفغش 6-أ-3
 انًخزهفخ انًٛضاٌ ٔاشبساد انًشٗ ثٍٛ ٕٚاصٌ 5-ة-3

2 

اعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 االنكزشَٔٗ

 



 

 أثُااابء انًٛاااضاٌ ٔاشااابساد انًشاااٗ ثاااٍٛ حشكٛاااب ٚااإاصٌ 3 -ج-3

  انزًشٍٚ
  حشكٛب أداءْب أثُبء األنحبٌ ٚغُٗ 4 -ج-3
 انشخظٛخ انزؼهًٛٛخ احزٛبخبرّ ٔرحذٚذ رارّ رمٛٛى 2 -د-3
 . انٕلذ إداسح ٔحغٍ فشٚك فٗ انؼًم 3 -د-3

 ٔانزؼجٛااااشاد انًظااااطهحبد ثااااٍٛ االخاااازالف ٕٚضااااح  3 -أ-3 

 انًخزهفخ انًٕعٛمٛخ ٔانًٕاصٍٚ
  كشٔػ 12 ػٍ انُبردخ انًمبثالد ٚفغش 6-أ-3
 انًخزهفخ انًٛضاٌ ٔاشبساد انًشٗ ثٍٛ ٕٚاصٌ 5-ة-3
 أثُااابء انًٛاااضاٌ ٔاشااابساد انًشاااٗ ثاااٍٛ حشكٛاااب ٚااإاصٌ 3 -ج-3

  انزًشٍٚ
  حشكٛب أداءْب أثُبء األنحبٌ ٚغُٗ 4 -ج-3
 انشخظٛخ انزؼهًٛٛخ احزٛبخبرّ ٔرحذٚذ رارّ رمٛٛى 2 -د-3
 . انٕلذ إداسح ٔحغٍ فشٚك فٗ انؼًم 3 -د-3

2 

اعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 االنكزشَٔٗ

 

   

 

 

ٗ  ٚزؼااشف  5-أ-3 ٌ  أداء طشٚماااخ ػهاا  اشااابساد يااغ  حشكٛاااب األنحااب

  انًٛضاٌ

 رًُٛااخ 1 -ة-3 كااشٔػ 12 ػااٍ انُبردااخ انًماابثالد ٚفغااش 6-أ-3

  حشكٛخ ٔرؼجٛشاد رشكٛالد اثزكبس خالل يٍ انزارٗ انزؼهى

  انًخزهفخ انحشكٛخ نهزًبسٍٚ انزحهٛهٛخ انمشاءح  2 -ة-3

  انزًشٍٚ أثُبء ٔانزظفٛك انًشٗ ثٍٛ حشكٛب ٕٚاصٌ 4 -ة-3

 انًخزهفخ انًٛضاٌ ٔاشبساد انًشٗ ثٍٛ ٕٚاصٌ 5-ة-3

 رؼاذد  ػهٗ رحزٕٖ انزٗ انًخزهفخ اإلٚمبػخ انزًبسٍٚ ٚؤدٖ 1 -ج-3

  انًٕاصٍٚ

  انًشٗ أثُبء اإلٚمبػٛخ انزًبسٍٚ ٚظفك 2 -ج-3

 أثُااابء انًٛاااضاٌ ٔاشااابساد انًشاااٗ ثاااٍٛ حشكٛاااب ٚااإاصٌ 3 -ج-3

  انزًشٍٚ

  ٔانزظفٛك انًشٗ ثٍٛ حشكٛب ٕٚاصٌ 6-ج-3

  انفؼبل انزٕاطم 1 -د-3

2 

اعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 االنكزشَٔٗ

 



 

 . انٕلذ إداسح ٔحغٍ فشٚك فٗ انؼًم 3 -د-3

 .ثُك انًؼشفخ انًظش٘ -(االَزشَذ)انشجكخ انؼُكجٕرٛخ  -انًكزجخ يظبدس انزؼهى

اكشاو يحًذ يطش ، أيًٛخ أيٍٛ ، عؼبد حغبٍَٛ : َظشٚبد انًٕعٛمٙ انغشثٛخ ٔانظٕنفٛح ٔاالٚمبع انحشكٙ   -1 الوشاجغ

 و.  1999ٔاالنؼبة انًٕعٛمٛخ ٔانمظض انحشكٛخ ، يكزجخ االَدهٕ انًظشٚخ ، انمبْشح ، 

 و.2222 -انمبْشح -كزجخ االَدهٕ انًظشٚخ -انًٕضٕػبد انذانكشٔصٚخ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك -أيًٛخ أيٍٛ   -2

عؼبد ػجذانؼضٚض اثشاْٛى ، االٚمبع ٔانزؼجٛش انحشكٗ كًذخم انٗ انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ، داس انكزت  -3

 .2220انًظشٚخ،انمبْشح 



 

62 %face to face  

 انزؼهى َٕارح انًٕضٕع

ػذد 

عبػبد 

 انزذسٚظ

طشق 

 انزذسٚظ
 أدٔاد انزمٛٛى

2 - 

 

 ٚزؼشف ػهٗ األعبنٛت انًخزهفخ ألداء انزًشٍٚ انشبيم  1 -أ-3

ٚزؼشف ػهٗ كٛفٛخ أداء انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ يزؼذدح  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخزالف ثٍٛ انًظطهحبد ٔانزؼجٛشاد   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-

 كشٔػ  12ًٚٛض ثٍٛ انُٕارح انًخزهفخ نًمبثالد ال  3 -ة-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

2 

انؼظف 

 انزُْٙ

 

إعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 انزؼبَٔٙ

 

 

 نؼت األدٔاس

ثطبلخ 

 يالحظخ

3 - 

 

 ٚزؼشف ػهٗ األعبنٛت انًخزهفخ ألداء انزًشٍٚ انشبيم  1 -أ-3

ٚزؼشف ػهٗ كٛفٛخ أداء انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ يزؼذدح  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخزالف ثٍٛ انًظطهحبد ٔانزؼجٛشاد   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-

 كشٔػ  12ًٚٛض ثٍٛ انُٕارح انًخزهفخ نًمبثالد ال  3 -ة-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 انشخظٛخرمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ  2 -د-3

2 

 

إعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 انزؼبَٔٙ

 

إعزشارٛدٛخ 

 انجٛبٌ انؼًهٙ

  

إعزشارٛدٛبد 

 انزؼهى انزارٙ

 

 نؼت األدٔاس

ثطبلخ 

 يالحظخ

 دبلىم   ثانيت –( في الوحتىياث العوليت لوادة االيقاع الحركى  هباشر إجراءاث التعلن الودهج )

 



 

 ٚزؼشف ػهٗ األعبنٛت انًخزهفخ ألداء انزًشٍٚ انشبيم  1 -أ-3

ٚزؼشف ػهٗ كٛفٛخ أداء انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ يزؼذدح  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخزالف ثٍٛ انًظطهحبد ٔانزؼجٛشاد   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-

 كشٔػ  12ًٚٛض ثٍٛ انُٕارح انًخزهفخ نًمبثالد ال  3 -ة-3

 زٕاطم انفؼبل ان 1 -د-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

2 

انؼظف 

 انزُْٙ

 

إعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 انزؼبَٔٙ

 

إعزشارٛدٛخ 

 انجٛبٌ انؼًهٙ

  

إعزشارٛدٛبد 

 انزؼهى انزارٙ

 

ثطبلخ 

 يالحظخ

 ٚزؼشف ػهٗ األعبنٛت انًخزهفخ ألداء انزًشٍٚ انشبيم  1 -أ-3

ٚزؼشف ػهٗ كٛفٛخ أداء انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ يزؼذدح  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخزالف ثٍٛ انًظطهحبد ٔانزؼجٛشاد   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-

 كشٔػ  12ًٚٛض ثٍٛ انُٕارح انًخزهفخ نًمبثالد ال  3 -ة-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

 

2 

انؼظف 

 انزُْٙ

 

إعزشارٛدٛبد 

 انزؼهى انزارٙ

 

 نؼت األدٔاس

ثطبلخ 

 يالحظخ

0 - 

 

 ٚزؼشف ػهٗ األعبنٛت انًخزهفخ ألداء انزًشٍٚ انشبيم  1 -أ-3

ٚزؼشف ػهٗ كٛفٛخ أداء انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ يزؼذدح  2 -أ-3
2 

 

إعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 

 



 

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخزالف ثٍٛ انًظطهحبد ٔانزؼجٛشاد   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-

 كشٔػ  12ًٚٛض ثٍٛ انُٕارح انًخزهفخ نًمبثالد ال  3 -ة-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

 انزؼبَٔٙ

 

إعزشارٛدٛخ 

 انجٛبٌ انؼًهٙ

  

إعزشارٛدٛبد 

 انزؼهى انزارٙ

 

 نؼت األدٔاس

ثطبلخ 

 يالحظخ

9 - 

 

 ٚزؼشف ػهٗ األعبنٛت انًخزهفخ ألداء انزًشٍٚ انشبيم  1 -أ-3

ٚزؼشف ػهٗ كٛفٛخ أداء انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ يزؼذدح  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخزالف ثٍٛ انًظطهحبد ٔانزؼجٛشاد   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-

 كشٔػ  12ًٚٛض ثٍٛ انُٕارح انًخزهفخ نًمبثالد ال  3 -ة-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

2 

انؼظف 

 انزُْٙ

 

إعزشارٛدٛبد 

 انزؼهى انزارٙ

 

 نؼت األدٔاس

ثطبلخ 

 يالحظخ

11 -

 

 ٚزؼشف ػهٗ األعبنٛت انًخزهفخ ألداء انزًشٍٚ انشبيم  1 -أ-3

ٚزؼشف ػهٗ كٛفٛخ أداء انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ يزؼذدح  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخزالف ثٍٛ انًظطهحبد ٔانزؼجٛشاد   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

2 

انؼظف 

 انزُْٙ

 

إعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 انزؼبَٔٙ

 

ثطبلخ 

 يالحظخ



 

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-

 كشٔػ  12ًٚٛض ثٍٛ انُٕارح انًخزهفخ نًمبثالد ال  3 -ة-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

إعزشارٛدٛخ 

 انجٛبٌ انؼًهٙ

  

 

 transformation اعطاء جمزيه شامم بطزيقة ال   - 12

 وانكىوحزبىيىث

 ٚزؼشف ػهٗ األعبنٛت انًخزهفخ ألداء انزًشٍٚ انشبيم  1 -أ-3

ٚزؼشف ػهٗ كٛفٛخ أداء انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ يزؼذدح  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخزالف ثٍٛ انًظطهحبد ٔانزؼجٛشاد   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-

 كشٔػ  12ًٚٛض ثٍٛ انُٕارح انًخزهفخ نًمبثالد ال  3 -ة-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

2 

انؼظف 

 انزُْٙ

 

إعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 انزؼبَٔٙ

 

إعزشارٛدٛخ 

 انجٛبٌ انؼًهٙ

  

 

 نؼت األدٔاس

ثطبلخ 

 يالحظخ

مالحظة أداء انطانب فى  انحمزيه انشامم بجميع  - 15
 أجزاءي

ٕٚضاااااح االخااااازالف ثاااااٍٛ انًظاااااطهحبد ٔانزؼجٛاااااشاد    3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

ٚزؼاااشف ػهاااٗ طشٚماااخ أداء انضاااشٔة انؼشثٛاااخ ثبنًشاااٗ       4-أ-3

 ٔانزظفٛك  

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-3

 ٕٚاصٌ حشكٛب ثٍٛ انًشٗ ٔانزظفٛك أثُبء انزًشٍٚ  4 -ة-3

ٚؤدٖ انزًبسٍٚ اإلٚمبػخ انًخزهفخ انزٗ رحزٕٖ ػهٗ رؼاذد   1 -ج-3

 انًٕاصٍٚ 

 ٚغُٗ األنحبٌ أثُبء أداءْب حشكٛب  4 -ج-3

 ٕٚاصٌ حشكٛب ثٍٛ انًشٗ ٔانزظفٛك  6-ج-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

2 

 

إعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 انزؼبَٔٙ

 

إعزشارٛدٛخ 

 انجٛبٌ انؼًهٙ

  

إعزشارٛدٛبد 

 انزؼهى انزارٙ

 

ثطبلخ 

 يالحظخ



 

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسح انٕلذ . 3 -د-3

 نؼت األدٔاس

 ثبنًشٗ ٔانزظفٛكيالحظخ أداء انطبنت نهضشٔة   - 16

ٕٚضاااااح االخااااازالف ثاااااٍٛ انًظاااااطهحبد ٔانزؼجٛاااااشاد    3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

ٚزؼاااشف ػهاااٗ طشٚماااخ أداء انضاااشٔة انؼشثٛاااخ ثبنًشاااٗ       4-أ-3

 ٔانزظفٛك  

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-3

 ٕٚاصٌ حشكٛب ثٍٛ انًشٗ ٔانزظفٛك أثُبء انزًشٍٚ  4 -ة-3

ٚؤدٖ انزًبسٍٚ اإلٚمبػخ انًخزهفخ انزٗ رحزٕٖ ػهٗ رؼاذد   1 -ج-3

 انًٕاصٍٚ 

 ٚغُٗ األنحبٌ أثُبء أداءْب حشكٛب  4 -ج-3

 ٕٚاصٌ حشكٛب ثٍٛ انًشٗ ٔانزظفٛك  6-ج-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

 انٕلذ .انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسح  3 -د-3

2 

 

إعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 انزؼبَٔٙ

 

إعزشارٛدٛخ 

 انجٛبٌ انؼًهٙ

  

 

 نؼت األدٔاس

ثطبلخ 

 يالحظخ

10- 

 

ٕٚضاااااح االخااااازالف ثاااااٍٛ انًظاااااطهحبد ٔانزؼجٛاااااشاد    3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

ٚزؼاااشف ػهاااٗ طشٚماااخ أداء انضاااشٔة انؼشثٛاااخ ثبنًشاااٗ       4-أ-3

 ٔانزظفٛك  

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-3

 ٕٚاصٌ حشكٛب ثٍٛ انًشٗ ٔانزظفٛك أثُبء انزًشٍٚ  4 -ة-3

ٚؤدٖ انزًبسٍٚ اإلٚمبػخ انًخزهفخ انزٗ رحزٕٖ ػهٗ رؼاذد   1 -ج-3

 انًٕاصٍٚ 

 ٚغُٗ األنحبٌ أثُبء أداءْب حشكٛب  4 -ج-3

 ٕٚاصٌ حشكٛب ثٍٛ انًشٗ ٔانزظفٛك  6-ج-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسح انٕلذ . 3 -د-3

2 

 

إعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 انزؼبَٔٙ

 

إعزشارٛدٛخ 

 انجٛبٌ انؼًهٙ

  

 

 األدٔاس نؼت

ثطبلخ 

 يالحظخ

اػطبء نحٍ غشثٗ ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداءِ ثبنًشٗ يغ  - 19

 اإلشبساد ٔرٕضٛح كٛفٛخ أداء رشكٛم حشكٗ نطالة انفشلخ األٔنٗ 

ٕٚضااااااح االخاااااازالف ثااااااٍٛ انًظااااااطهحبد ٔانزؼجٛااااااشاد   3 -أ-

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

ٚزؼاااشف ػهاااٗ طشٚماااخ أداء انضاااشٔة انؼشثٛاااخ ثبنًشاااٗ       4-أ-3

2 

 

إعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

ثطبلخ 

 يالحظخ



 

 انزظفٛك  ٔ

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-3

 ٕٚاصٌ حشكٛب ثٍٛ انًشٗ ٔانزظفٛك أثُبء انزًشٍٚ  4 -ة-3

ٚؤدٖ انزًبسٍٚ اإلٚمبػخ انًخزهفخ انزٗ رحزٕٖ ػهٗ رؼاذد   1 -ج-3

 انًٕاصٍٚ 

 ٚغُٗ األنحبٌ أثُبء أداءْب حشكٛب  4 -ج-3

 ٕٚاصٌ حشكٛب ثٍٛ انًشٗ ٔانزظفٛك  6-ج-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسح انٕلذ . 3 -د-3

 انزؼبَٔٙ

 

إعزشارٛدٛخ 

 انجٛبٌ انؼًهٙ

  

 

 كشٔػ ػٍ طشٚك انًشٗ  12اػطبء يمبثالد  - 21

ٕٚضااااح االخاااازالف ثااااٍٛ انًظااااطهحبد ٔانزؼجٛااااشاد      3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 كشٔػ  12ٚفغش انًمبثالد انُبردخ ػٍ  6-أ-3

 ٕٚاصٌ ثٍٛ انًشٗ ٔاشبساد انًٛضاٌ انًخزهفخ 5-ة-3

 ٚااإاصٌ حشكٛاااب ثاااٍٛ انًشاااٗ ٔاشااابساد انًٛاااضاٌ أثُااابء 3 -ج-3

 انزًشٍٚ 

 ٚغُٗ األنحبٌ أثُبء أداءْب حشكٛب  4 -ج-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسح انٕلذ  3 -د-3

2 

انؼظف 

 انزُْٙ

 

 

إعزشارٛدٛخ 

 انجٛبٌ انؼًهٙ

  

إعزشارٛدٛبد 

 انزؼهى انزارٙ

 

 

ثطبلخ 

 يالحظخ

 كشٔػ ػٍ طشٚك انزظفٛك فٗ دائشح  12اػطبء يمبثالد  - 22

ٕٚضااااح االخاااازالف ثااااٍٛ انًظااااطهحبد ٔانزؼجٛااااشاد      3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 كشٔػ  12ٚفغش انًمبثالد انُبردخ ػٍ  6-أ-3

 ٕٚاصٌ ثٍٛ انًشٗ ٔاشبساد انًٛضاٌ انًخزهفخ 5-ة-3

ًٛاااضاٌ أثُااابء ٚااإاصٌ حشكٛاااب ثاااٍٛ انًشاااٗ ٔاشااابساد ان 3 -ج-3

 انزًشٍٚ 

 ٚغُٗ األنحبٌ أثُبء أداءْب حشكٛب  4 -ج-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسح انٕلذ . 3 -د-3

2 

ثطبلخ  

 يالحظخ



 

  

 كشٔػ  12يالحظخ أداء انطالة نًمبثالد  - 25

 أداء انهحٍ انغشثٗ

ٚزؼااشف ػهاااٗ طشٚماااخ أداء األنحاابٌ حشكٛاااب ياااغ اشااابساد    5-أ-3

 انًٛضاٌ 

رًُٛااخ  1 -ة-3كااشٔػ  12ٚفغااش انًماابثالد انُبردااخ ػااٍ   6-أ-3

 انزؼهى انزارٗ يٍ خالل اثزكبس رشكٛالد ٔرؼجٛشاد حشكٛخ 

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-3

 أثُبء انزًشٍٚ  ٕٚاصٌ حشكٛب ثٍٛ انًشٗ ٔانزظفٛك 4 -ة-3

 ٕٚاصٌ ثٍٛ انًشٗ ٔاشبساد انًٛضاٌ انًخزهفخ 5-ة-3

ٚؤدٖ انزًبسٍٚ اإلٚمبػخ انًخزهفخ انزٗ رحزٕٖ ػهٗ رؼاذد   1 -ج-3

 انًٕاصٍٚ 

 ٚظفك انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ أثُبء انًشٗ  2 -ج-3

ٚااإاصٌ حشكٛاااب ثاااٍٛ انًشاااٗ ٔاشااابساد انًٛاااضاٌ أثُااابء     3 -ج-3

 انزًشٍٚ 

 ٍ انًشٗ ٔانزظفٛك ٕٚاصٌ حشكٛب ثٛ 6-ج-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسح انٕلذ . 3 -د-3

2 

 

إعزشارٛدٛخ 

انزؼهى 

 انزؼبَٔٙ

 

  

إعزشارٛدٛبد 

 انزؼهى انزارٙ

 

 نؼت األدٔاس

ثطبلخ 

 يالحظخ

  ثُك انًؼشفخ انًظش٘. -انشجكخ انؼُكجٕرٛخ )االَزشَذ( -انًكزجخ يظبدس انزؼهى

اكشاو يحًذ يطش ، أيًٛخ أيٍٛ ، عؼبد حغبٍَٛ : َظشٚبد انًٕعٛمٙ انغشثٛخ ٔانظٕنفٛح ٔاالٚمبع انحشكٙ   -1 انًشاخغ

 و.  1999ٔاالنؼبة انًٕعٛمٛخ ٔانمظض انحشكٛخ ، يكزجخ االَدهٕ انًظشٚخ ، انمبْشح ، 

 و.2222 -انمبْشح -كزجخ االَدهٕ انًظشٚخ -انًٕضٕػبد انذانكشٔصٚخ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك -أيًٛخ أيٍٛ   -2

عؼبد ػجذانؼضٚض اثشاْٛى ، االٚمبع ٔانزؼجٛش انحشكٗ كًذخم انٗ انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ، داس انكزت  -3

 .2220انًظشٚخ،انمبْشح 



 

 

 تطبيقى  هخطط رصوُن اخزجبس فٍ هقشس

 هادة تعبير حركى 

 دبلىمالثانيت الفرقت 

 الوــــــىضـــــــــــىع

اجوبلً 

الغبػبد 

 الزذسَغُخ

النغجخ 

الوئىَخ هن 

الغبػبد 

 الزذسَغُخ

اجوبلً 

دسجبد 

 االخزجبس

 هخشجــــــــــــــــبد الزؼلـــــــــــن

 نىع األعئلخ

اخزُبس 

هن 

 هزؼذد

الصىاة 

 /الخطأ
 الزكولخ

الوضاوج

 ح
 الوقبلً

ههبسح 

 ػولُخ

الزوشَن الشبهل ورغُش  -2

 الغشػبد 
ٚزؼشف ػهٗ األعبنٛت انًخزهفخ ألداء انزًشٍٚ  1 -أ- 21 17.06% 12

 انشبيم 

ٚزؼشف ػهٗ كٛفٛخ أداء انزًبسٍٚ اإلٚمبػٛخ يزؼذدح  2 -أ-3

 انًٕاصٍٚ  

ٕٚضح االخزالف ثٍٛ انًظطهحبد ٔانزؼجٛشاد   3 -أ-3

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-

 12ًٚٛاااض ثاااٍٛ انُااإارح انًخزهفاااخ نًمااابثالد ال    3 -ة-3

 كشٔػ  

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

 

   

  √ 

اللحن الششقً ورطجُقه  -3

 ػلً الط ة 
ٍ  االخزالف ٕٚضح  3 -أ-3 21 14.20% 0  ٔانزؼجٛاشاد  انًظاطهحبد  ثاٛ

 انًخزهفخ انًٕعٛمٛخ ٔانًٕاصٍٚ
   

  √ 



 

 انؼشثٛااااخ انضااااشٔة أداء طشٚمااااخ ػهااااٗ ٚزؼااااشف 4-أ-3

   ٔانزظفٛك ثبنًشٗ

  انًخزهفخ انحشكٛخ نهزًبسٍٚ انزحهٛهٛخ انمشاءح  2 -ة-3

 أثُااابء ٔانزظااافٛك انًشاااٗ ثاااٍٛ حشكٛاااب ٚااإاصٌ 4 -ة-3

  انزًشٍٚ

 رحزاإٖ انزااٗ انًخزهفااخ اإلٚمبػااخ انزًاابسٍٚ ٚااؤدٖ 1 -ج-3

  انًٕاصٍٚ رؼذد ػهٗ

  حشكٛب أداءْب أثُبء األنحبٌ ٚغُٗ 4 -ج-3

  ٔانزظفٛك انًشٗ ثٍٛ حشكٛب ٕٚاصٌ 6-ج-3

  انفؼبل انزٕاطم 1 -د-3

 انشخظٛخ انزؼهًٛٛخ احزٛبخبرّ ٔرحذٚذ رارّ رمٛٛى 2 -د-3

 . انٕلذ إداسح ٔحغٍ فشٚك فٗ انؼًم 3 -د-3

اللحن الغشثً وػول  – 4

 رشكُ د هزنىػخ ػلُه
ٕٚضح االخزالف ثاٍٛ انًظاطهحبد ٔانزؼجٛاشاد      3 -أ-3 21 17.06% 12

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

ٚزؼااااشف ػهااااٗ طشٚمااااخ أداء انضااااشٔة انؼشثٛااااخ    4-أ-3

 ثبنًشٗ ٔانزظفٛك  

 انمشاءح انزحهٛهٛخ نهزًبسٍٚ انحشكٛخ انًخزهفخ   2 -ة-3

ٚااإاصٌ حشكٛاااب ثاااٍٛ انًشاااٗ ٔانزظااافٛك أثُااابء      4 -ة-3

 انزًشٍٚ 

ٚمبػااخ انًخزهفااخ انزااٗ رحزاإٖ  ٚااؤدٖ انزًاابسٍٚ اإل 1 -ج-3

 ػهٗ رؼذد انًٕاصٍٚ 

 ٚغُٗ األنحبٌ أثُبء أداءْب حشكٛب  4 -ج-3

 ٕٚاصٌ حشكٛب ثٍٛ انًشٗ ٔانزظفٛك  6-ج-3

 انزٕاطم انفؼبل  1 -د-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسح انٕلذ . 3 -د-3

   

  √ 

ٕٚضح االخزالف ثٍٛ انًظطهحبد ٔانزؼجٛشاد   3 -أ-3 21 %32.14 10 كشوػ   23 – 5

 ٔانًٕاصٍٚ انًٕعٛمٛخ انًخزهفخ

 كشٔػ  12ٚفغش انًمبثالد انُبردخ ػٍ  6-أ-3

 ٕٚاصٌ ثٍٛ انًشٗ ٔاشبساد انًٛضاٌ انًخزهفخ 5-ة-3

   

  √ 



 

ٚاإاصٌ حشكٛااب ثااٍٛ انًشااٗ ٔاشاابساد انًٛااضاٌ    3 -ج-3

 أثُبء انزًشٍٚ 

 ٚغُٗ األنحبٌ أثُبء أداءْب حشكٛب  4 -ج-3

 رمٛٛى رارّ ٔرحذٚذ احزٛبخبرّ انزؼهًٛٛخ انشخظٛخ 2 -د-3

 انؼًم فٗ فشٚك ٔحغٍ إداسح انٕلذ 3 -د-3
        دسجخ 51 %211 عبػخ 67 إجوبلٍ



 

 



 
 

 ّٔٛرج

 رٛص١ف ِمشس دساعٟ

 خبِؼخ: إٌّٛف١خ

 و١ٍخ:اٌزشث١خ إٌٛػ١خ

 لغُ:اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ
 :ث١بٔبد اٌّمشس -1

 ثب١ٔخ  دثٍَٛ : اٌّغزٜٛ/ اٌفشلخ  االسردبي اٌّٛع١مٝ: اعُ اٌّمشس : اٌشِضاٌىٛدٞ

 عبػخ 2: اإلخّبٌٟ  عبػ2ٗ:ــ   ػٍّٟ: ٔظشٞ(   ػٍّٝ 56: )ػذد اٌٛزذاد اٌذساع١خ رشث١خ ِٛع١م١خ: اٌزخصص

  اوزغبة اٌّشٚٔخ اٌالصِخ ٌؼًّ رزبثؼبد ٘بس١ِٔٛخ ٚأٌسبْ ثبعزخذاَ اٌزبٌفبد ٚاٌمفالد ٚاٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ .   -1 :٘ذف اٌّمشس -2

 . اٌزفى١ش اٌفٛسٜ ػٕذ أداء ِسزٜٛ اٌّمشس  -2

 :اٌّغزٙذف ِٓ رذس٠ظ اٌّمشس -3

أ اٌّؼٍِٛبد  -3

 :ٚاٌّفب١ُ٘
 :٠ىْٛ اٌطبٌت لبدساً ػٍٝ أْ ثبٔزٙبء رذس٠ظ اٌّمشس

٠زؼشف ػٍٝ و١ف١خ أداء ِٕٛػبد اٌشاثؼخ ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ . -1-أ-3

ة اٌّٙبساد  -3

 :اٌز١ٕ٘خ
 :لبدساً ػٍٝ أْثبٔزٙبء رذس٠ظ اٌّمشس ٠ىْٛ اٌطبٌت 

 . ٠فغش األخزالف ث١ٓ ِٕٛػبد اٌشاثؼٗ ٚو١ف١خ رٛظ١فٙب فٝ أٌسبٔٗ اٌّجزىشح  -1-ة-3

 . ٠شثط ث١ٓ أداء اٌزّبس٠ٓ ٚث١ٓ اثزىبسارٗ اٌٍس١ٕخ ٚاٌٙبس١ِٔٛخ  -2-ة-3

 .فٝ اٌغٍُ اٌصغ١ش  3ِمبثً  ١ّ٠2ض ث١ٓ أداء اٌّمبثالد  -3-ة-3

 .٠مزشذ أٌسبْ رصٍر ٌٍّبسػ ِٓ اثزىبسٖ ػٍٝ غشاس اٌّبسػ اٌّسفٛظ  -4-ة-3

 .١ّ٠ض ث١ٓ أٔٛاع اٌٙشِٕخ اٌّخزٍفخ ٌٍغالٌُ اٌىج١شح اٌّمبِبد اٌؼشث١خ  -5-ة-3

 .٠شثط ث١ٓ األٌسبْ اٌؼب١ٌّخ ٚأٌسبٔٗ اٌّجزىشٖ  -6-ة-3



 
 

 ج اٌّٙبساد-3

 :ا١ٌّٕٙخ 

 :ثبٔزٙبء رذس٠ظ اٌّمشس٠ىْٛ اٌطبٌت لبدساً ػٍٝ أْ

 . ٠ّبسط أداء ِٕٛػبد اٌشاثؼخ ٚاٌز٠ٕٛغ اال٠مبػٝ ٌٙب ػٍٝ ٔطبق اٚعغ  -1-ج-3

 ٠طجك اٌزّبس٠ٓ االسردب١ٌخ اٌّذسٚعخ ٌخذِخ أٌسبٔٗ اٌّجزىشح  -2ج -3

 .فٝ االصِٕخ اٌغش٠ؼٗ ٚاٌجط١ئخ  4ِمبثً  ٠3ضجط أداء  -3-ج-3

 .٠ىْٛ ِبسػ ٘بسِٛٔٝ ِٓ اثزىبسٖ ٠زضّٓ اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ  -4-ج-3

 .٠ؼذ ٌسٓ فٝ ِمبَ اٌسدبص ثصبزجخ اٌضشة اٌششلٝ  -5-ج-3

 .٠ىْٛ أٌسبْ راد طبثغ ػبٌّٝ  -6-ج-3

د اٌّٙبساد  -3

 :اٌؼبِخ
 :ثبٔزٙبء رذس٠ظ اٌّمشس ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدساً ػٍٝ أْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّسز٠ٛبد اٌؼ١ٍّخ 

 ِسزٜٛ اٌّمشس األعبث١غ
 ػذداٌغبػبد

 ٔظشٞ

1 
. 

  7صفسخ 3ػضف رّش٠ٓ سلُ  -

2 

2 -  2 

3 - 2 

4 
- 

 
2 

5 
- 

 
2 

 2. ثبٌزى١ٕه اٌّطٍٛة ( 52صفسخ  2سلُ )أداء اٌّبسػ اٌٙبسِٛٔٝ  - 6

 2 .ثبٌزى١ٕه اٌّطٍٛة ( 52صفسخ  2سلُ )أداء اٌّبسػ اٌٙبسِٛٔٝ  - 7

8 
رص٠ٛش اٌّبسػ اٌٙبسِٛٔٝ فٝ اٌغالٌُ اٌّدبٚسح ٌغٍُ دٚ  -

 .، ٚأدائٗ ثبٌزى١ٕه اٌّطٍٛة 
2 

9 
اثزىبس ِبسػ ٘بسِٛٔٝ ػٍٝ غشاس اٌّبسػ اٌّسفٛظ ِٓ  -

 .إٌبز١ٗ اٌٙبس١ِٔٛخ ػٍٝ أْ ٠ٕزٙٝ ثبٌمفٍخ اال٠طب١ٌخ 
2 

10 
اثزىبس ِبسػ ٘بسِٛٔٝ ػٍٝ غشاس اٌّبسػ اٌّسفٛظ ِٓ  -

 .إٌبز١ٗ اٌٙبس١ِٔٛخ ػٍٝ أْ ٠ٕزٙٝ ثبٌمفٍخ اال٠طب١ٌخ 
2 



 
 

11 
صفسخ )٘شِٕخ اٌغٍُ اٌصغ١ش ا١ٌٍّٛدٜ  فٝ ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ  -

111) 
2 

12 
أداء ٘شِٕخ اٌغٍُ فٝ خ١ّغ اٌغالٌُ اٌصغ١شح ا١ٌٍّٛد٠خ ِغ  -

 .ِشاػبح إٌفظ اٌّٛع١مٝ
2 

13 
أداء ٘شِٕخ اٌغٍُ فٝ خ١ّغ اٌغالٌُ اٌصغ١شح ا١ٌٍّٛد٠خ ِغ  -

.ِشاػبح إٌفظ اٌّٛع١مٝ
2 

14 ▪  2 

15 
ػضف ٘شِٕخ اٌغٍُ اٌصغ١ش ثب٠مبػبد ِجزىشح ٚفٝ ػذح عالٌُ  -

                                                                                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                             صغ١شح ١ٍِٛد٠خ أخشٜ
2 

16 
دساعخ اٌزس٠ًٛ ػٓ طش٠ك اٌزبٌف اٌّشزشن ٚاٌخبِغخ ثغبثؼزٙب  -

 .ٚأمالثبرٙب 
2 

17 
دساعخ اٌزس٠ًٛ ػٓ طش٠ك اٌزبٌف اٌّشزشن ٚاٌخبِغخ  -

 .ثغبثؼزٙب ٚأمالثبرٙب 
2 

18 - 2 

19 

-

ػضف أٌسبْ شؼج١خ ٚػب١ٌّخ أخشٜ ِٓ اخز١بسٖ  -

 .ٚرص٠ٛش٘ب 

2 

20 

اداء رزبثؼبد ٘بس١ِٔٛخ ثغ١طخ ِٓ اثزىبس  اٌطبٌت رٛضر  -

اٌزس٠ًٛ اٌٝ اٌغالٌُ اٌّدبٚسح عٛاء ػٓ طش٠ك اٌزبٌف 

 .اٌّشزشن أٚ اٌخبِغخ ثغبثؼزٙب ٚأمالثبرٙب 

2 

21 

اداء رزبثؼبد ٘بس١ِٔٛخ ثغ١طخ ِٓ اثزىبس  اٌطبٌت رٛضر  -

اٌزس٠ًٛ اٌٝ اٌغالٌُ اٌّدبٚسح عٛاء ػٓ طش٠ك اٌزبٌف 

 .اٌّشزشن أٚ اٌخبِغخ ثغبثؼزٙب ٚأمالثبرٙب 

2 

22 
اثزىبس ٌسٓ راد ص١غخ ثالث١خ ٠زضّٓ اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ  -

 .ثشىً خ١ذ ِٓ إٌبز١خ اٌٙبس١ِٔٛخ 
2 

23 
اثزىبس ٌسٓ راد ص١غخ ثالث١خ ٠زضّٓ اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ  -

.ثشىً خ١ذ ِٓ إٌبز١خ اٌٙبس١ِٔٛخ 
2 

24 
٠ؤدٜ اٌطبٌت ِٛع١مٝ رص٠ٛش٠خ رؼجش ػٓ ِٛالف  -

.ِخزٍفخ 
2 

25 
٠ؤدٜ اٌطبٌت ِٛع١مٝ رص٠ٛش٠خ رؼجش ػٓ ِٛالف  -

.ِخزٍفخ 
2 

 2 .اثزىبس ِصبزجخ ٌٍسٓ ِسفٛظ ٠دّغ ث١ٓ أٔٛاع اٌّصبزجخ اٌّخزٍفخ  - 26

 2 (.ا١ٌّذ ر١شَ )ألػّبي اٌغٕٗ   ▪ 27

 2 اٌؼبَ.اِزسبْ  ▪ 28

 

 



 
 

أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚ  -5

 :اٌزؼٍُ

 اٌؼصف اٌزٕٟ٘ -
 إٌّبلشخ ٚاٌسٛاس -
 إعزشار١د١خ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ -
 إعزشار١د١خ اٌج١بْ اٌؼٍّٟ -
 اٌزؼٍُ اٌزارٟإعزشار١د١بد  -
 اعزشار١د١خ اٌزؼٍُ االٌىزشٚٔٝ -

أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ  -6

ٚاٌزؼٍُ ٌٍطالة رٜٚ 

 :االزز١بخبد اٌخبصخ

▪  

:رم٠ُٛ اٌطالة -7

أ االعب١ٌت  -7

 اٌّغزخذِخ

 دسخبد أػّبي اٌغٕخ ٚرٌه ِٓ خالي اِزسبْ أػّبي اٌغٕٗ .  ▪

▪  

 

 اٌغبثغ ٚاٌؼششْٚ ٌذسخبد أػّبي اٌغٕخ ▪ :اٌزٛل١ذة -7

 األعجٛع اٌثبِٓ ٚاٌؼششْٚ ٌإلِزسبْ اٌؼٍّٟ ٌٍّمشس . ▪

 %.01دسخخ ألػّبي اٌغٕخ  11 ▪ :ج اٌذسخبد رٛص٠غ-7

 %.01دسخخ ٌإلِزسبْ اٌزطج١مٝ  01 ▪

 :لبئّخ اٌىزت اٌذساع١خ ٚاٌّشاخغ -8

  ▪ :أ ِزوشاد-8

  ▪ : ة وزت ٍِضِخ-8

 ▪ :ج وزت ِمزشزخ-8

 

▪ 

 

▪ 

 

دٚس٠بد ػ١ٍّخ أٚ ٔششاد أٚ  د -8  

 ِٛالغ اإلٔزشٔذ إٌخ

 اإلٔزشٔذ: ثٕه اٌّؼشفخ اٌّصشٜ . ▪

 اٌّىزجخ. ▪

 هذير البرناهج      .          لبنى فريذ برهام \د: أستار الوقرر

  :رئيس هجلس القسن العلوي                                     

 



 
 

 



 

 
 

 (11ّٔٛرج سلُ )

 خبِؼخ إٌّٛف١خ

 و١ٍخاٌزشث١خ إٌٛػ١خ

 ثشٔبِح اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ )ِشزٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب (

 دبلىم ( ثانيت-الوىسيقىهصفىفت الوعارف والوهاراث للوقرر الذراسي )هادة االرتجال 

 اٌّسز٠ٛبد اٌشئ١غ١خ ٌٍّمشس
أعجٛع 

 اٌذساعخ

 ِٙبساد ١ِٕٙخ ِٙبساد ر١ٕ٘خ اٌّؼــبسف

 ِٙبساد ػبِخ

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

. 

  6صفسخ  2ػضف رّش٠ٓ سلُ  -
1    

  
   

   
   

   
  

 

-  2    
  

   
   

   
   

  
 

- 3    
  

   
   

   
   

  
 

- 

 
4    

  

   

   

   

   

  

 

- 

 
5    

  

   

   

   

   

  

 



 

اثزىبس ٌسٓ فٝ عٍُ دٚ اٌىج١ش ثب٠مبع ِؼطٝ  -

(  37صفسخ  3رّش٠ٓ )طجمب ٌالسلبَ اٌشِٚب١ٔخ  
6      

   
   

   
   

  
 

أداء رّبس٠ٓ ٌس١ٕخ ِخزٍفخ اٌطبثغ ثب٠مبع  -

 .ِؼطٝ ٚٚضغ اٌٙشِٕخ إٌّبعجخ 
7    

  
   

   
   

   
  

 

ِغ  3ِمبثً  2أداء ٌسٓ ثب٠مبع  -

 .اٌزغ١١ش فٝ اٌغشػبد 
8    

  
      

      
  

 

-5

55 
9    

  

   

   

   

   

  

 

-5

55 
10    

  

   

   

   

   

  

 

و١ف١خ اثزىبس ٌسٓ ِغ اٌزغ١١ش فٝ لفٍخ  -

 ( .ربِخ ،ٔصف١خ ،د١ٕ٠خ ، ِفبخأح) اٌٍسٓ 
11    

  
   

   
     

 

و١ف١خ اثزىبس ٌسٓ ِغ اٌزغ١١ش فٝ لفٍخ  -

 ( .ربِخ ،ٔصف١خ ،د١ٕ٠خ ، ِفبخأح) اٌٍسٓ 
12    

  
   

   
   

   
  

 

٘شِٕخ اٌغٍُ اٌىج١ش فٝ ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ  -

ثبٌزى١ٕه اٌصس١ر ٚاعزٕزبج اٌززبثغ 

.اٌٙبسِٛٔٝ ٌٗ 

13    

  
   

   
   

   
  

 

▪  14    
  

   
      

      

٘شِٕخ اٌغٍُ اٌىج١ش فٝ ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ ثبٌزى١ٕه  -

.اٌصس١ر ٚاعزٕزبج اٌززبثغ اٌٙبسِٛٔٝ ٌٗ 
15            

 



 

-

 
16          

   
  

 

-

 

17          

   

  

 

دساعخ اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ اٌمش٠ت  -

 .ٌٍغالٌُ اٌّدبٚسح 
18          

   
  

 

دساعخ اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ اٌمش٠ت  -

 .ٌٍغالٌُ اٌّدبٚسح 
19          

   
  

 

اداء رزبثؼبد ٘بس١ِٔٛخ ثغ١طخ  -

 .رٛضر اٌزس٠ًٛ اٌٝ اٌغالٌُ اٌّدبٚسح 
20        

   
 

اداء رزبثؼبد ٘بس١ِٔٛخ ثغ١طخ  -

رٛضر اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ اٌٝ اٌغالٌُ 

 .اٌّدبٚسح 

21        

   

 

اثزىبس ٌسٓ راد ص١غخ ثالث١خ  -

٠زضّٓ اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ ثشىً خ١ذ 

 .ِٓ إٌبز١خ اٌٙبس١ِٔٛخ 

22        

   

 

اثزىبس ٌسٓ راد ص١غخ ثالث١خ  -

٠زضّٓ اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ ثشىً خ١ذ 

.ِٓ إٌبز١خ اٌٙبس١ِٔٛخ 

23        
   

 



 

٠ؤدٜ اٌطبٌت ِٛع١مٝ رص٠ٛش٠خ  -

.رؼجش ػٓ ِٛالف ِخزٍفخ 
24        

   
 

٠ؤدٜ اٌطبٌت ِٛع١مٝ رص٠ٛش٠خ  -

.رؼجش ػٓ ِٛالف ِخزٍفخ 
25        

   
 

اثزىبس ِصبزجخ ٌٍسٓ ِسفٛظ ٠دّغ ث١ٓ أٔٛاع  -

 .اٌّصبزجخ اٌّخزٍفخ 
26       

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ٕٛػ١خخبِؼخ إٌّٛف١خ                                                                                                و١ٍخ اٌزشث١خ اٌ

 
 هصفىفت أساليب التعلين والتعلن ونىاتج التعلين الوستهذفت للوقرر

 
  اٌّغزٙذفخ ٌٍّمشسٔٛارح اٌزؼٍُ 

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ اٌّٙبساد اٌؼبِخ أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1  

x       x       x    x   ٟٕ٘اٌؼصف اٌز. 

  x      x     x      x  إٌّبلشخ ٚاٌسٛاس 

      x               ٟٔٚإعزشار١د١خ اٌزؼٍُ اٌزؼب 

x  x x         x        x ٍّٟإعزشار١د١خ اٌج١بْ اٌؼ 

 x     x      x   x   x   ٟإعزشار١د١بد اٌزؼٍُ اٌزار 

x       x  x       x     ٝٔٚاعزشار١د١خ اٌزؼٍُ االٌىزش 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 كليت التربيت النىعيت                                                   جاهعت الونىفيت                                           

 هصفىفت أساليب التقىين  ونىاتج التعلين الوستهذفت للوقرر

 
      ٔٛارح اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ٌٍّمشس

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ اٌّٙبساد اٌز١ٕ٘خ اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ اٌّٙبساد اٌؼبِخ أعب١ٌت اٌزم١١ُ      

3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ٝاألِزسبْ اٌزطج١م 

x x x x x   x x x x   x x x    x x أػّبي اٌغٕخ 
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 أٔٛاع االعئٍخ اٌؼٕبصش

 ٔٛارح اٌزؼٍُ اٌّٛضٛع
عبػبد 

اٌزؼٍُ 

 االخّبٌٝ

ػذد 

اٌغبػبد 

اٌى١ٍخ 

 ٌٍزذس٠ظ

 اٌذسخبد
االخز١بس 

 ِٓ

 ِزؼذد

صر 

 خطأ -
 ٌّمبٌٝا ٌزىٍّخا اٌزٛص١ً

ِٙبسح 

 ػ١ٍّخ

اداء رزبثؼبد   --21

٘بس١ِٔٛخ ثغ١طخ 

رٛضر اٌٍّظ 

ٚاٌزس٠ًٛ اٌٝ 

 .اٌغالٌُ اٌّدبٚسح 

 

٠ىْٛ ِبسػ ٘بسِٛٔٝ ِٓ اثزىبسٖ ٠زضّٓ  -4-ج-3

 .اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ 

 

2 2 2     

 √ 

اثزىبس ٌسٓ   -  -22

راد ص١غخ ثالث١خ 

٠زضّٓ اٌٍّظ 

ٚاٌزس٠ًٛ ثشىً 

خ١ذ ِٓ إٌبز١خ 

 .اٌٙبس١ِٔٛخ 

 

٠ىْٛ ِبسػ ٘بسِٛٔٝ ِٓ اثزىبسٖ ٠زضّٓ  -4-ج-3

 .اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ 

 

2 2 2      

√ 



 

اثزىبس ٌسٓ   23

راد ص١غخ ثالث١خ 

٠زضّٓ اٌٍّظ 

ٚاٌزس٠ًٛ ثشىً 

خ١ذ ِٓ إٌبز١خ 

 .اٌٙبس١ِٔٛخ 

 

٠ىْٛ ِبسػ ٘بسِٛٔٝ ِٓ اثزىبسٖ ٠زضّٓ  -4-ج-3

 .اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ 

 

2 2 4      

√ 

اٌطبٌت  ٠ؤدٜ  24

ِٛع١مٝ رص٠ٛش٠خ 

رؼجش ػٓ ِٛالف 

 .ِخزٍفخ 

 .٠ىْٛ أٌسبْ راد طبثغ ػبٌّٝ  -6-ج-

2 2 2     

 √ 

٠ؤدٜ    -25

اٌطبٌت ِٛع١مٝ 

رص٠ٛش٠خ رؼجش ػٓ 

  .ِٛالف ِخزٍفخ 

 .٠ىْٛ أٌسبْ راد طبثغ ػبٌّٝ  -6-ج-3

2 2 2      

√ 

اثزىبس   26

ِصبزجخ ٌٍسٓ 

ِسفٛظ ٠دّغ ث١ٓ 

أٔٛاع اٌّصبزجخ 

 .اٌّخزٍفخ 

 .٠ىْٛ أٌسبْ راد طبثغ ػبٌّٝ  -6-ج-3

2 2 2      

√ 



 

إِزسبْ ألػّبي   -27

 اٌغٕٗ .

 
2 2 10      

 

االِزسبْ   -28

 إٌظشٜ ٌٕٙب٠خ اٌؼبَ.

ِششٚع ثسثٟ ثٕبء ػٍٝ رؼ١ٍّبد اٌّدٍظ  ــــــ ــــــ ــــــ 

 ٌٍدبِؼبداألػٍٝ 

 :األدٌخ ٚاٌشٛا٘ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

On line (40%) 

 ٔٛارح اٌزؼٍُ اٌّٛضٛع

ػذد 

عبػبد 

 اٌزذس٠ظ

طشق 

 اٌزذس٠ظ

أدٚاد 

 اٌزم١١ُ

1 . 

 6صفسخ  2ػضف رّش٠ٓ سلُ  -
 

 

٠شثط ث١ٓ أداء اٌزّبس٠ٓ ٚث١ٓ اثزىبسارٗ اٌٍس١ٕخ  -2-ة-3

 ٚاٌٙبس١ِٔٛخ 

2 
اٌزؼٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ
 ِٙبسح ػ١ٍّخ

٠زؼشف ػٍٝ و١ف١خ أداء ِٕٛػبد اٌشاثؼخ ػٍٝ  -1-أ-3  -4

 ٚاعغ .ٔطبق 

٠فغش األخزالف ث١ٓ ِٕٛػبد اٌشاثؼٗ ٚو١ف١خ  -1-ة-

 . رٛظ١فٙب فٝ أٌسبٔٗ اٌّجزىشح 

٠ّبسط أداء ِٕٛػبد اٌشاثؼخ ٚاٌز٠ٕٛغ اال٠مبػٝ  -1-ج-

 . ٌٙب ػٍٝ ٔطبق اٚعغ 

2 

اٌزؼٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

 ِٙبسح ػ١ٍّخ

 

 (Online) إجراءات التعلم المدمج في المحتويات العملية   



 

أداء رّبس٠ٓ ٌس١ٕخ ِخزٍفخ اٌطبثغ ثب٠مبع ِؼطٝ ٚٚضغ  - 7 

 .إٌّبعجخ اٌٙشِٕخ 

٠شثط ث١ٓ أداء اٌزّبس٠ٓ ٚث١ٓ اثزىبسارٗ اٌٍس١ٕخ  -2-ة-

 . ٚاٌٙبس١ِٔٛخ 

١ّ٠ض ث١ٓ أٔٛاع اٌٙشِٕخ اٌّخزٍفخ ٌٍغالٌُ  -5-ة-3

 .اٌىج١شح اٌّمبِبد اٌؼشث١خ 

٠طجك اٌزّبس٠ٓ االسردب١ٌخ اٌّذسٚعخ ٌخذِخ  -2ج 

 أٌسبٔٗ اٌّجزىشح 

2 

√ 

 

٠شثط ث١ٓ أداء اٌزّبس٠ٓ ٚث١ٓ اثزىبسارٗ اٌٍس١ٕخ  -2-ة-3 555 - 10 

 . ٚاٌٙبس١ِٔٛخ 

٠طجك اٌزّبس٠ٓ االسردب١ٌخ اٌّذسٚعخ ٌخذِخ  -2ج -3

 أٌسبٔٗ اٌّجزىشح 

2 

√ 

 

٘شِٕخ اٌغٍُ اٌىج١ش فٝ ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ ثبٌزى١ٕه اٌصس١ر  - 13 

 .ٚاعزٕزبج اٌززبثغ اٌٙبسِٛٔٝ ٌٗ 
 

١ّ٠ض ث١ٓ أٔٛاع اٌٙشِٕخ اٌّخزٍفخ ٌٍغالٌُ  -5-ة-3

 .اٌىج١شح اٌّمبِبد اٌؼشث١خ 

 
اٌزؼٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 ِٙبسح ػ١ٍّخ



 

 17 

  

١ّ٠ض ث١ٓ أٔٛاع اٌٙشِٕخ اٌّخزٍفخ ٌٍغالٌُ  -5-ة-3

 .اٌىج١شح اٌّمبِبد اٌؼشث١خ 

2 

اٌزؼٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 ِٙبسح ػ١ٍّخ

اثزىبس ٌسٓ راد ص١غخ ثالث١خ ٠زضّٓ اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ  - 23

 .ثشىً خ١ذ ِٓ إٌبز١خ اٌٙبس١ِٔٛخ 
٠ىْٛ ِبسػ ٘بسِٛٔٝ ِٓ اثزىبسٖ ٠زضّٓ  -4-ج-3

 .اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ 

 

2 

اٌزؼٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ

 

٠ؤدٜ اٌطبٌت ِٛع١مٝ رص٠ٛش٠خ رؼجش ػٓ ِٛالف  - 24

 .ِخزٍفخ 
 .٠شثط ث١ٓ األٌسبْ اٌؼب١ٌّخ ٚأٌسبٔٗ اٌّجزىشٖ  -6-ة-3

 .٠ىْٛ أٌسبْ راد طبثغ ػبٌّٝ  -6-ج-3

اٌزؼٍُ  2

 االٌىزشٟٚٔ

 ِٙبسح ػ١ٍّخ

اثزىبس ِصبزجخ ٌٍسٓ ِسفٛظ ٠دّغ ث١ٓ أٔٛاع  - 26

 .اٌّصبزجخ اٌّخزٍفخ 
٠ؼذ ٌسٓ فٝ ِمبَ اٌسدبص ثصبزجخ اٌضشة  -5-ج-3

 .اٌششلٝ 
اٌزؼٍُ  2

 االٌىزشٟٚٔ

 ِٙبسح ػ١ٍّخ

 .ثٕه اٌّؼشفخ اٌّصشٞ -(االٔزشٔذ)اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ  -اٌّىزجخ ِصبدس اٌزؼٍُ

 ▪ اٌّشاخغ

 



 

▪ 

 

 

 

 

 face to face 60% 

 ٔٛارح اٌزؼٍُ اٌّٛضٛع

ػذد 

عبػبد 

 اٌزذس٠ظ

طشق 

 اٌزذس٠ظ

أدٚاد 

 اٌزم١١ُ

2 -  -  

٠زؼشف ػٍٝ و١ف١خ أداء ِٕٛػبد اٌشاثؼخ ػٍٝ  -1-أ-3

 ٔطبق ٚاعغ .

٠فغش األخزالف ث١ٓ ِٕٛػبد اٌشاثؼٗ ٚو١ف١خ  -1-ة-3

 . رٛظ١فٙب فٝ أٌسبٔٗ اٌّجزىشح 

٠ّبسط أداء ِٕٛػبد اٌشاثؼخ ٚاٌز٠ٕٛغ  -1-ج-3

 . اال٠مبػٝ ٌٙب ػٍٝ ٔطبق اٚعغ 

اٌزؼٍُ  2

 اٌّجبشش
ِٙبسح 

 ػ١ٍّخ

 3 -  -  

٠زؼشف ػٍٝ و١ف١خ أداء ِٕٛػبد اٌشاثؼخ ػٍٝ  -1-أ-

 ٔطبق ٚاعغ .

اٌزؼٍُ  2

 اٌّجبشش
ِٙبسح 

 ػ١ٍّخ

 إجراءات التعلم المدمج )مباشر( في المحتويات العملية



 

٠فغش األخزالف ث١ٓ ِٕٛػبد اٌشاثؼٗ ٚو١ف١خ  -1-ة-3

 . رٛظ١فٙب فٝ أٌسبٔٗ اٌّجزىشح 

٠ّبسط أداء ِٕٛػبد اٌشاثؼخ ٚاٌز٠ٕٛغ  -1-ج-3

 .اال٠مبػٝ ٌٙب ػٍٝ ٔطبق اٚعغ 

 

5 - 

 

أداء ِٕٛػبد اٌشاثؼخ ػٍٝ ٠زؼشف ػٍٝ و١ف١خ  -1-أ-

 ٔطبق ٚاعغ .

٠فغش األخزالف ث١ٓ ِٕٛػبد اٌشاثؼٗ ٚو١ف١خ  -1-ة-3

 . رٛظ١فٙب فٝ أٌسبٔٗ اٌّجزىشح 

٠ّبسط أداء ِٕٛػبد اٌشاثؼخ ٚاٌز٠ٕٛغ  -1-ج-3

 .اال٠مبػٝ ٌٙب ػٍٝ ٔطبق اٚعغ 

2 
ِٙبسح  اٌزؼٍُ اٌّجبشش

 ػ١ٍّخ

اثزىبس ٌسٓ فٝ عٍُ دٚ اٌىج١ش ثب٠مبع ِؼطٝ طجمب   - 6

 ( 37صفسخ  3رّش٠ٓ )ٌالسلبَ اٌشِٚب١ٔخ  

٠شثط ث١ٓ أداء اٌزّبس٠ٓ ٚث١ٓ اثزىبسارٗ  -2-ة-3 

 .اٌٍس١ٕخ ٚاٌٙبس١ِٔٛخ 
2 

ِٙبسح  اٌزؼٍُ اٌّجبشش

 ػ١ٍّخ

 .ِغ اٌزغ١١ش فٝ اٌغشػبد  3ِمبثً  2أداء ٌسٓ ثب٠مبع   - 8

فٝ اٌغٍُ  3ِمبثً  ١ّ٠2ض ث١ٓ أداء اٌّمبثالد  -3-ة-3

 .اٌصغ١ش 

فٝ االصِٕخ اٌغش٠ؼٗ  4ِمبثً  ٠3ضجط أداء  -3-ج-

 .ٚاٌجط١ئخ 

2 
√ √ 

9 - 555 
 ٠2شثط ث١ٓ أداء اٌزّبس٠ٓ ٚث١ٓ اثزىبسارٗ اٌٍس١ٕخ  -2-ة-3

ِٙبسح  √



 

 . ٚاٌٙبس١ِٔٛخ 

االسردب١ٌخ اٌّذسٚعخ ٌخذِخ ٠طجك اٌزّبس٠ٓ  -2ج -3

 أٌسبٔٗ اٌّجزىشح

 ػ١ٍّخ 

ربِخ ) و١ف١خ اثزىبس ٌسٓ ِغ اٌزغ١١ش فٝ لفٍخ اٌٍسٓ   - 11

 ( .،ٔصف١خ ،د١ٕ٠خ ، ِفبخأح

٠شثط ث١ٓ أداء اٌزّبس٠ٓ ٚث١ٓ اثزىبسارٗ اٌٍس١ٕخ  -2-ة-3

 . ٚاٌٙبس١ِٔٛخ 

٠طجك اٌزّبس٠ٓ االسردب١ٌخ اٌّذسٚعخ ٌخذِخ  -2ج -3

 أٌسبٔٗ اٌّجزىشح

2 
ِٙبسح  √

 ػ١ٍّخ

ربِخ ) و١ف١خ اثزىبس ٌسٓ ِغ اٌزغ١١ش فٝ لفٍخ اٌٍسٓ   - 12

 ( .،ٔصف١خ ،د١ٕ٠خ ، ِفبخأح

٠شثط ث١ٓ أداء اٌزّبس٠ٓ ٚث١ٓ اثزىبسارٗ اٌٍس١ٕخ  -2-ة-3

 . ٚاٌٙبس١ِٔٛخ 

٠طجك اٌزّبس٠ٓ االسردب١ٌخ اٌّذسٚعخ ٌخذِخ  -2ج -3

 أٌسبٔٗ اٌّجزىشح

2 
 ػ١ٍّخِٙبسح  √

٘شِٕخ اٌغٍُ اٌىج١ش فٝ ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ ثبٌزى١ٕه اٌصس١ر    - 15

 .ٚاعزٕزبج اٌززبثغ اٌٙبسِٛٔٝ ٌٗ 

 

١ّ٠ض ث١ٓ أٔٛاع اٌٙشِٕخ اٌّخزٍفخ ٌٍغالٌُ  -5-ة-3

 اٌىج١شح اٌّمبِبد اٌؼشث١خ

2 
ِٙبسح  √

 ػ١ٍّخ

16 - 

 

2 
ِٙبسح  √



 

 

١ّ٠ض ث١ٓ أٔٛاع اٌٙشِٕخ اٌّخزٍفخ ٌٍغالٌُ  -5-ة-3

 اٌىج١شح اٌّمبِبد اٌؼشث١خ

 ػ١ٍّخ

 .دساعخ اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ اٌمش٠ت ٌٍغالٌُ اٌّدبٚسح  - - 18

٠ىْٛ ِبسػ ٘بسِٛٔٝ ِٓ اثزىبسٖ ٠زضّٓ  -4-ج-3

 .اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ 

 

2 
ِٙبسح  √

 ػ١ٍّخ

 .دساعخ اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ اٌمش٠ت ٌٍغالٌُ اٌّدبٚسح  - 19 

٠ىْٛ ِبسػ ٘بسِٛٔٝ ِٓ اثزىبسٖ ٠زضّٓ  -4-ج-3

 .اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ 

 

2 
√ √ 

اداء رزبثؼبد ٘بس١ِٔٛخ ثغ١طخ رٛضر اٌٍّظ   - 21

 .ٚاٌزس٠ًٛ اٌٝ اٌغالٌُ اٌّدبٚسح 

٠ىْٛ ِبسػ ٘بسِٛٔٝ ِٓ اثزىبسٖ ٠زضّٓ  -4-ج-3

 .اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ 

 

2 
√ √ 



 

اثزىبس ٌسٓ راد ص١غخ ثالث١خ ٠زضّٓ اٌٍّظ   - 22

  .ٚاٌزس٠ًٛ ثشىً خ١ذ ِٓ إٌبز١خ اٌٙبس١ِٔٛخ 

٠ىْٛ ِبسػ ٘بسِٛٔٝ ِٓ اثزىبسٖ ٠زضّٓ  -4-ج-3

 .اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ 

 

2 
√ √ 

٠ؤدٜ اٌطبٌت ِٛع١مٝ رص٠ٛش٠خ رؼجش ػٓ ِٛالف    - 25

 .ِخزٍفخ 
 .٠ىْٛ أٌسبْ راد طبثغ ػبٌّٝ  -6-ج-3

2 
√ √ 

 .ثٕه اٌّؼشفخ اٌّصشٞ -(االٔزشٔذ)اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ  -اٌّىزجخ ِصبدس اٌزؼٍُ

 ▪ اٌّشاخغ

 

▪ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ثانيت دبلىم –هخطط تصوين اختبار في هقرر االرتجال 

 اٌّــــــٛضـــــــــــٛع

اخّبٌٝ 

اٌغبػبد 

 اٌزذس٠غ١خ

إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ 

ِٓ اٌغبػبد 

 اٌزذس٠غ١خ

اخّبٌٝ 

دسخبد 

 االخزجبس

 ِخشخــــــــــــــــبد اٌزؼٍـــــــــــُ

 ٔٛع األعئٍخ

اخز١بس 

 ِٓ

 ِزؼذد

اٌصٛاة 

 /اٌخطأ
 اٌّمبٌٝ اٌّضاٚخخ اٌزىٍّخ

ِٙبسح 

 ػ١ٍّخ

ِٕٛػبد اٌشاثؼخ  -1

 ٚاٌمفالد

٠زؼشف ػٍٝ و١ف١خ أداء ِٕٛػبد اٌشاثؼخ ػٍٝ ٔطبق  -1-أ-  6 14.2% 8

 ٚاعغ .

٠فغش األخزالف ث١ٓ ِٕٛػبد اٌشاثؼٗ ٚو١ف١خ  -1-ة-3

 رٛظ١فٙب فٝ أٌسبٔٗ اٌّجزىشح . 

٠ّبسط أداء ِٕٛػبد اٌشاثؼخ ٚاٌز٠ٕٛغ اال٠مبػٝ  -1-ج-3

 ٌٙب ػٍٝ ٔطبق اٚعغ .

   

  √ 

اٌزس٠ًٛ إٌٟ اٌغالٌُ  -0

 اٌّدبٚسح

٠ىْٛ ِبسػ ٘بسِٛٔٝ ِٓ اثزىبسٖ ٠زضّٓ اٌٍّظ  -0-ج-3 6 14.2% 8

 ٚاٌزس٠ًٛ .

٠ٍُ ثزّبس٠ٓ ِخزٍفخ ٌز١ّٕخ االسردبي رزضّٓ   -0-أ-3

 اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ .

   

  √ 

٘شِٕخ اٌغٍُ اٌىج١ش  – 3

 ٚاٌز٠ٕٛغ ػ١ٍٙب 

10 17.8% 10 

 

١ّ٠ض ث١ٓ أٔٛاع اٌٙشِٕخ اٌّخزٍفخ ٌٍغالٌُ  -5-ة-3

 اٌّمبِبد اٌؼشث١خاٌىج١شح 

   

  √ 

ص١غخ ثالث١خ رزضّٓ  – 0

 اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ

٠ىْٛ ِبسػ ٘بسِٛٔٝ ِٓ اثزىبسٖ ٠زضّٓ اٌٍّظ  -0-ج-3 10 26.7% 15
   

  √ 



 

 ٚاٌزس٠ًٛ .

٠ٍُ ثزّبس٠ٓ ِخزٍفخ ٌز١ّٕخ االسردبي رزضّٓ   -0-أ-3

 اٌٍّظ ٚاٌزس٠ًٛ .

ِٛالف ٌّٛع١مٟ  -5

 رص٠ٛش٠خ 

 .٠ىْٛ أٌسبْ راد طبثغ ػبٌّٝ  -6-ج-3 8 26.7% 15
   

  √ 

 01 %111 عبػخ 55 االخّبٌٝ

 دسخخ
 

   
   

 

 

 

 

 

 



 

 توصيف مقرر دراسي 

 التربية الموسيقية قسم 

 :بيانات المقرر -1

 دبلوم  الثانيةالفرقة:   تأليف وتوزيع آلي وغنائياسم المقرر:  الرمز الكودي:  

 ساعة  2اإلجمالي:   ــ عملي:   ساعة2نظري:    نظري( 52) عدد الوحدات الدراسية: تربية موسيقيةالتخصص:  

 

 غنائياً . آلياً و توزيع األلحان الموسيقية  يتعرف على أساليب -1 هدف المقرر: -2

 يتمكن من تأليف ألحان موسيقية على أُسس علمية سليمة. -2

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

المعرفةةةةةةةةةة أ  -3

 والفهم:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 .على أُسس علمية سليمةلبعض المؤلفات الموسيقية البسيطة يتمكن من التأليف الموسيقي   -1-أ-3

 .أسلوب التعبير والتلوين الصوتي في األداء الغنائي يوضح االختالف بين  -2-أ-3

 .النطاق الصوتي ودور اآلالت الموسيقية األوركسترالية في األوركسترا يصف  -3-أ-3

 .قواعد وأسس التوزيع اآللي والغنائي يعد  -4-أ-3

 العالقة بين المادة العلمية في مجال النظريات والتأليف وبين مجاالت تخصصية أُخري. يشرح  -5-أ-3

ب المهةةةةارات  -3

 الذهنية:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 .يُقيّم أساليب األداء الغنائي  -1-ب-3

 اآلالت الموسيقية على حسب طريقة األداء عليها ودورها في األُوركسترا.يُقارن بين    -2-ب-3

  .التوزيع اآللي والغنائييُفسر القواعد الخاصة بعلم   -3-ب-3

 يقترح دراسة بحثية أو علمية منهجية حول ُمشكلة بحثية في مجال النظريات والتأليف.  -4-ب-3

ج المهةةةةةةةةارات -3

المهنيةةةة الخاصةةةة 

 بالمقرر:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 .ناسبة للمؤلفات الموسيقية الُموزعة آلياً وغنائياً مصاحبة هارمونية مُ يُمارس إضافة   -1-ج-3

 .يُطبق التدوين الموسيقي بعناصره الُمختلفة  -2-ج-3

 مجال النظريات والتأليف.يُطبق المعارف والمهارات الُمتخصصة التي اكتسبها خالل دراسته في   -3-ج-3

 .يستخدم بيانات ومعلومات حلقات البحث في انتقاء وضبط خطط األبحاث الجيدة مجال النظريات والنأليف  -4-ج-3

 يُعد التقارير المهنية في مجال النظريات والتأليف بأسلوب علمي سليم.  -5-ج-3

د المهةةةةةةارات  -3

 العامة:

 قادراً على أن:بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب 

 نمي ذاته أكاديمياً ومهنياً أثناء دراسته وبعد تخرجه بالتعلم الُمستمر.يُ   -1-د-3

يستخدم التكنولوجيا الحديثة في إثراء المادة العلمية وال سيما في التدوين الموسيقي والبحث عن كل ما هو جديد في علم   -2-د-3

 الموسيقي.

 أبحاث علمية في مجال النظريات والتأليف.يتواصل مع االخرين في عمل   -3-د-3

نظم حفــالت موســيقية فــي المؤسســات يُ   -4-د-3 شارك باســم المؤسســة التعليميــة فــي الُمناســبات واألعيــاد المحليــة والقوميــة ويــُ

 والثقافية ويقوم بتنفيذ برامج التعليم الموسيقي لزيادة موارد المؤسسة التعليمية. االجتماعية

محتوى   -4

 المقرر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتويات النظرية

 محتوى المقرر  األسابيع

عدد  

 الوحدات

 نظري 

 2 مراجعة على أساليب وطرق التوزيع الغنائي.  ▪ 1

2 
األوركسترالية ودورها في األوركسترا والنطاق الصوتي  مراجعة على علم اآلالت الموسيقية   ▪

 لكل آلة. 
2 

3 
التعرف على اآلالت التصويرية من آالت النفخ الخشبية، وطرق التدّوين والمفاتيح الموسيقية   ▪

 شائعة االستخدام لكل آلة. 
2 



 

 
4 

باالضافة إلى آلة  توزيع عمل من أعمل المؤلف الموسيقي فردريك شوبان لألوركسترا الوتري   ▪

 والترومبيت دو.  bالكالرنيت سي
2 

 2 توزيع أغنية من أغاني المؤلف الموسيقي يوهان برامز باالسلوب الهارموني.  ▪ 5

 2 التعرف على أشكال المصاحبة ومدى مالئمة كل شكل لأللحان الُمستخدمة. ▪ 6

 2 أشكال الُمصاحبة الُمناسبة للحن. توزيع لحن مونوفوني لألوركسترا الوتري واختيار شكل من  ▪ 7

8 
أساليب  ▪ األمثل من  األسلوب  واختيار  كيدج،  الموسيقي جون  المؤلف  أغاني  أغنية من  توزيع 

 التوزيع الغنائي. 
2 

 2 دراسة كيفية تأليف لحن باستخدام التآلفاات الهارمونية األساسية.  ▪ 9

 2 الهارمونية الفرعية.دراسة كيفية تأليف لحن باستخدام التآلفات  ▪ 10

 2 دراسة كيفية تأليف لحن باستخدام التآلفات األساسية والفرعية والمطعمة. ▪ 11

12 
أو   ▪ لحنى  مغزى  ذا  تكون  بحيث  اللحن  إلى  المقام  عن  غريبة  نغمة  إضافة  كيفية  دراسة 

 هارموني. 
2 

13 
باستخدام   ▪ موتسارت  الموسيقي  المؤلف  أعمال   من  عمل  وآالت توزيع  الوتري  األوركسترا 

 والترومبيت )دو( والترومبون )دو(.  bالفلوت والكالرنيت سي
2 

 2 توزيع أغنية رفيعة من أغاني المؤلف الموسيقي يوهان برامز واختيار األسلوب المناسب لها.  ▪ 14

15 
النغمات الغريبة تأليف جملة موسيقية تتضمن التآلفات األساسية والفرعية والمطعمة مع بعض   ▪

 عن المقام. 
2 

16 
الخشبية   ▪ النفخ  الوتري وآالت  بيتهوفن لألوركسترا  الموسيقي  المؤلف  أعمال  توزيع عمل من 

 وآالت الترومبيت )دو( والترومبون )دو(.
2 

 2 توزيع أغنية رفيعة من أغاني المؤلف الموسيقي جون كيدج واختيار األسلوب المناسب لها.  ▪ 17

 2 تحليلية للتوزيع األوركسترالي في عمل من أعمال المؤلف الموسيقي موتسارت. دراسة  ▪ 18

 2 دراسة تحليلية للتوزيع األوركسترالي في عمل من أعمال المؤلف الموسيقي ريتشارد فاجنر.  ▪ 19

 2 دراسة تحليلية مقارنة ألسلوب التوزيع األوركسترالي عند كل من موتسارت وريتشارد فاجنر.  ▪ 20

 2 دراسة تحليلية ألسلوب التوزيع الغنائي عند المؤلف الموسيقي يوهان برامز. ▪ 21

 2 دراسة تحليلية ألسلوب التوزيع الغنائي عند المؤلف الموسيقي جون كيدج. ▪ 22

23 
علمية   ▪ أسس  على  باخ  عند  التأليف  أسلوب  غرار  على  المينويت  صيغة  في  مقطوعة  تأليف 

 سليمة.
2 

 2 أسلوب باخ مع استخدام القواعد واألُسس العامة للتأليف الموسيقي.تأليف فوجته على  ▪ 24

 2 إعداد خطة بحثية في اآلالت الموسيقية التصويرية.  ▪ 25

 2 ُمراجعة على ما تم تدريسه بالُمقرر. ▪ 26

 2 إمتحان ألعمال السنة.  ▪ 27

 2 العام الدراسي.  نهايةامتحان  ▪ 28

 
أسةةاليا التعلةةيم  -5

 والتعلم:

 المحاضرة المطّورة.

 استراتيجية التعلم الذاتي.

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 .استراتيجية التعلم التعاوني

 تكليف الطالب بإعداد التقارير.



 

أسةةاليا التعلةةيم  -6

والةةةةتعلم لل ةةةة ب 

االحتياجةةةةةات ذوى 

 الخاصة:

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة. ▪

 

 تقويم ال  ب: -7

االسةةةةةةةةةاليا أ  -7

 المستخدمة

 أعمال السنة والشفوي. ▪

 .النظرياالمتحان  ▪

 

 فصل دراسي كامل. ▪ ب التوقيت: -7

 عشر والتاسع والعشرون لدرجات أعمال السنة. الخامساألسبوع   ▪

 النظري. لإلمتحاناألسبوع الثالثون  ▪

 %.20درجة ألعمال السنة بالفصلين  10 ▪ ج الدرجات توزيع: -7

 %.80لإلمتحان النظري درجة  40 ▪

 قائمة الكتا الدراسية والمراجع: -8

 ال يوجد. ▪ أ مذكرات:-8

التربية -1 ب كتا ملزمة:  -8 كلية  ماجستير،  رسالة  وفاجنر،  وليست  بريليوز  عند  األُوركسترالي  والتوزيع  األُوركسترا  كمال:  مصطفى  أحمد 

 م.1988الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة، 

البسيطة، رسالة ماجستير،   -2 السيمفونية  بريتين من خالل  بنجامين  األُوركسترالي عند  التوزيع  الرحمن موسى:  أسماء عبد 

 م.2007كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس، القاهرة، 

3- Gilder Eric: The Dictionary of composer and their music, Wings books, New York, 1993. 

 ,Hopkins G., w: Orchestration, Article in the New Grove's dictionary of music and musicians- ج كتا مقترحة:   -8

editor Stanley Sadie, New York, 2nd edition, Macmillan publishing, vol. 13, 1980. 

-Kreitner Kenneth and others: Instrumentation and Orchestration, Article in the New Grove's 

dictionary of music and musicians, editor. 

د دوريات علمية أو   -8

نشةةةةةةرات أو مواقةةةةةةع 

 اإلنترنت إلخ

 اإلنترنت. -

 المكتبة. -

▪ https://en.wikipedia.org/wiki/Orchestration_(computing) 
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 برنامج: التربية الموسيقية )مرحلة الدبلوم( 

 مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات مهنية  ذهنيةمهارات  المعةةارف

 مهارات عامة

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

           ×  ×  ×  ×  1 مراجعة على أساليب وطرق التوزيع الغنائي.

مراجعة علــى علــم اآلالت الموســيقية األوركســترالية ودورهــا فــي األوركســترا والنطــاق 

 الصوتي لكل آلة.
2   × ×   ×          ×  

ــاتيح  ــدّوين والمف ــنفخ الخشــبية، وطــرق الت ــى اآلالت التصــويرية مــن آالت ال التعــرف عل

 الموسيقية شائعة االستخدام لكل آلة.
3   × ×   ×        × ×   

توزيع عمل من أعمال المؤلف الموسيقي فردريك شوبان لألوركســترا الــوتري باالضــافة 

 والترومبيت دو. bإلى آلة الكالرنيت سي
4    ×    ×  × ×        

        ×   ×  ×  ×  ×  5 توزيع أغنية من أغاني المؤلف الموسيقي يوهان برامز باالسلوب الهارموني.

               ×   × 6 التعرف على أشكال المصاحبة ومدى مالئمة كل شكل لأللحان الُمستخدمة.

لألوركسترا الوتري واختيار شكل مــن أشــكال الُمصــاحبة الُمناســبة توزيع لحن مونوفوني 

 للحن.
7    ×    ×  ×     × ×   

توزيع أغنية مــن أغــاني المؤلــف الموســيقي جــون كيــدج، واختيــار األســلوب األمثــل مــن 

 أساليب التوزيع الغنائي.
8  ×  ×  ×  ×   ×        

        ×          × 9 التآلفاات الهارمونية األساسية.دراسة كيفية تأليف لحن باستخدام 

        ×          × 10 دراسة كيفية تأليف لحن باستخدام التآلفات الهارمونية الفرعية.

        ×          × 11 دراسة كيفية تأليف لحن باستخدام التآلفات األساسية والفرعية والمطعمة.



 

غريبة عــن المقــام إلــى اللحــن بحيــث تكــون ذا مغــزى لحنــى أو دراسة كيفية إضافة نغمة  

 هارموني.
12 ×          ×    × ×   

توزيع عمل من أعمال  المؤلف الموسيقي موتسارت باستخدام األوركسترا الوتري وآالت 

 والترومبيت )دو( والترومبون )دو(. bالفلوت والكالرنيت سي
13   × ×    ×  × ×        

أغنية رفيعة من أغاني المؤلف الموسيقي يوهان برامز واختيار األسلوب المناســب توزيع  

 لها.
14  ×  ×  ×  ×   ×        

تأليف جملة موسيقية تتضمن التآلفات األساســية والفرعيــة والمطعمــة مــع بعــض النغمــات 

 الغريبة عن المقام.
15 ×          ×    × ×   

المؤلــف الموســيقي بيتهــوفن لألوركســترا الــوتري وآالت الــنفخ توزيــع عمــل مــن أعمــال 

 الخشبية وآالت الترومبيت )دو( والترومبون )دو(.
16   × ×    ×  × ×        

توزيع أغنية رفيعة من أغاني المؤلف الموسيقي جون كيــدج واختيــار األســلوب المناســب 

 لها.
17  ×  ×  ×  ×   ×    × ×   

   × ×        ×       18 تحليلية للتوزيع األوركسترالي في عمل من أعمال المؤلف الموسيقي موتسارت.دراسة 

دراسة تحليلية للتوزيع األوركسترالي فــي عمــل مــن أعمــال المؤلــف الموســيقي ريتشــارد 

 فاجنر.
19       ×        × ×   

األوركسترالي عند كــل مــن موتســارت وريتشــارد دراسة تحليلية مقارنة ألسلوب التوزيع  

 فاجنر.
20       ×        × ×   

   × ×         ×    ×  21 دراسة تحليلية ألسلوب التوزيع الغنائي عند المؤلف الموسيقي يوهان برامز.

   × ×         ×    ×  22 دراسة تحليلية ألسلوب التوزيع الغنائي عند المؤلف الموسيقي جون كيدج.

تأليف مقطوعة في صيغة المينويت على غرار أسلوب التأليف عند باخ على أسس علميــة 

 سليمة.
23 ×          × × × × × ×   

   × × × × × ×          × 24 تأليف فوجته على أسلوب باخ مع استخدام القواعد واألُسس العامة للتأليف الموسيقي.

 × × × × × × × ×  ×    × ×    25 الموسيقية التصويرية.إعداد خطة بحثية في اآلالت 

   



 

 مصفوفة أساليا التعليم والتعلم ونواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 أساليا التعليم والتعلم 
 مهارات مهنية  مهارات ذهنية المعةةارف

 مهارات عامة

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

        ×   × ×  × × ×  × المحاضرة المطّورة.

 × × × × × × × × × ×   ×  ×  × × استراتيجية التعلم الذاتي.

  ×  ×  × × × ×  × ×  × × ×  × استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 × × × × × × ×  × × ×  × ×   × × العصف الذهني.

  × ×  × ×    ×  ×   × ×   تكليف الطالب بإعداد التقارير.

 مصفوفة أساليا التقويم ونواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 أساليا التقويم 
 مهارات مهنية  مهارات ذهنية المعةةارف

 مهارات عامة

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

 × × × × × × × × × × × × × × × × × × أعمال السنة والشفوي.

       × ×   × ×   × ×  × االمتحان التحريري.

  

 مدير البرنامج                                                         محسن فكري الخ يا /أستاذ المقرر: د

 أ.د/غاده حسنى       :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                              



 

 أنواع االسئلة  العناصر

 نواتج التعلم الموضوع 
ساعات  

التعلم  

 االجمالى

عةةةةةةةةةةدد 

السةةاعات 

الكليةةةةةةةة 

 للتدريس

 الدرجات
االختيار  

من  

 متعدد 

  -صح 

 خ أ 
 لمقالى ا لتكملة ا التوصيل 

مهارة  

 عملية 

دراســة تحليليــة    -21

ألســــــلوب التوزيــــــع 

ــف  ــد المؤل ــائي عن الغن

الموســـــيقي يوهـــــان 

 برامز.

يوضح االختالف بين أســلوب التعبيــر والتلــوين الصــوتي   -2-أ-3 

 في األداء الغنائي.

 يُقيّم أساليب األداء الغنائي.  -1-ب-3

ــاً أثنــاء يُ  -1-د-3 ــاً ومهني دراســته وبعــد تخرجــه نمــي ذاتــه أكاديمي

 بالتعلم الُمستمر.

يستخدم التكنولوجيا الحديثــة فــي إثــراء المــادة العلميــة وال   -2-د-3

سيما في التدوين الموسيقي والبحث عن كل مــا هــو جديــد فــي علــم 

 الموسيقي.

2 2 2 √ √  √ √ 

 

دراسة تحليليــة       -22

ألســــــلوب التوزيــــــع 

ــف  ــد المؤل ــائي عن الغن

 الموسيقي جون كيدج.

يوضح االختالف بين أســلوب التعبيــر والتلــوين الصــوتي   -2-أ-3 

 في األداء الغنائي.

 يُقيّم أساليب األداء الغنائي.  -1-ب-3

ــاً أثنــاء دراســته وبعــد تخرجــه يُ  -1-د-3 ــاً ومهني نمــي ذاتــه أكاديمي

 الُمستمر.بالتعلم 

يستخدم التكنولوجيا الحديثــة فــي إثــراء المــادة العلميــة وال   -2-د-3

سيما في التدوين الموسيقي والبحث عن كل ما هــو جديــد فــي علــم 

 الموسيقي.

2 2 2 √ √  √ √ 

 

تأليف مقطوعة      -23

فــي صــيغة المينويــت 

علـــى غـــرار أســـلوب 

التأليف عنــد بــاخ علــى 

 أسس علمية سليمة.

يتمكن من التــأليف الموســيقي لــبعض المؤلفــات الموســيقية   -1-أ-3

 البسيطة على أُسس علمية سليمة.

 .يُطبق التدوين الموسيقي بعناصره الُمختلفة  -2-ج-3

والمهــارات الُمتخصصــة التــي اكتســبها يُطبق المعــارف    -3-ج-3

 خالل دراسته في مجال النظريات والتأليف.

 وضبطيستخدم بيانات ومعلومات حلقات البحث في انتقاء    -4-ج-3

 .خطط األبحاث الجيدة مجال النظريات والنأليف

2 2 2 √ √  √ √ 

 

 استخدام التعليم اإللكتروني في فترة فيرس كورونا



 

يُعد التقارير المهنية في مجال النظريات والتأليف بأسلوب   -5-ج-3

 علمي سليم.

ــاً أثنــاء دراســته وبعــد تخرجــه يُ  -1-د-3 ــاً ومهني نمــي ذاتــه أكاديمي

 بالتعلم الُمستمر.

يستخدم التكنولوجيا الحديثــة فــي إثــراء المــادة العلميــة وال   -2-د-3

سيما في التدوين الموسيقي والبحث عن كل مــا هــو جديــد فــي علــم 

 الموسيقي.

تـــأليف فوجتـــه    -24

علــى أســلوب بــاخ مــع 

ــد  اســــــتخدام القواعــــ

واألُسس العامة للتأليف 

 الموسيقي.

يتمكن من التــأليف الموســيقي لــبعض المؤلفــات الموســيقية   -1-أ-3

 البسيطة على أُسس علمية سليمة.

 .يُطبق التدوين الموسيقي بعناصره الُمختلفة  -2-ج-3

الُمتخصصــة التــي اكتســبها يُطبق المعــارف والمهــارات    -3-ج-3

 خالل دراسته في مجال النظريات والتأليف.

 وضبطيستخدم بيانات ومعلومات حلقات البحث في انتقاء    -4-ج-3

 .خطط األبحاث الجيدة مجال النظريات والنأليف

يُعد التقارير المهنية في مجال النظريات والتأليف بأسلوب   -5-ج-3

 علمي سليم.

ــاً أثنــاء دراســته وبعــد تخرجــه نمــي ذاتــه يُ  -1-د-3 ــاً ومهني أكاديمي

 بالتعلم الُمستمر.

يستخدم التكنولوجيا الحديثــة فــي إثــراء المــادة العلميــة وال   -2-د-3

سيما في التدوين الموسيقي والبحث عن كل ما هــو جديــد فــي علــم 

 الموسيقي.

2 2 2 √ √  √ √ 

 

إعــــداد خطــــة    -25

بحثيـــــة فـــــي اآلالت 

 الموسيقية التصويرية.

 .يعد قواعد وأسس التوزيع اآللي والغنائي  -4-أ-3

ــين المــادة العلميــة فــي مجــال النظريــات  يشــرح -5-أ-3 العالقــة ب

 والتأليف وبين مجاالت تخصصية أُخري.

يقترح دراسة بحثية أو علمية منهجية حول ُمشــكلة بحثيــة   -4-ب-3

 في مجال النظريات والتأليف.

 .يُطبق التدوين الموسيقي بعناصره الُمختلفة  -2-ج-3

يُطبق المعــارف والمهــارات الُمتخصصــة التــي اكتســبها   -3-ج-3

2 2 2 √ √  √ √ 

 



 

 

  

 خالل دراسته في مجال النظريات والتأليف.

ــاء  -4-ج-3 ــي انتق ــات البحــث ف ــات ومعلومــات حلق يســتخدم بيان

 .وضبط خطط األبحاث الجيدة مجال النظريات والنأليف

يُعد التقارير المهنية في مجال النظريات والتأليف بأسلوب   -5-ج-3

 م.علمي سلي

ــاً أثنــاء دراســته وبعــد تخرجــه يُ  -1-د-3 ــاً ومهني نمــي ذاتــه أكاديمي

 بالتعلم الُمستمر.

يستخدم التكنولوجيا الحديثة في إثــراء المــادة العلميــة وال   -2-د-3

والبحث عن كل ما هو جديــد فــي علــم   الموسيقيسيما في التدوين  

 الموسيقي.

علميــة فــي مجــال يتواصل مع االخرين فــي عمــل أبحــاث    -3-د-3

 النظريات والتأليف.

ــ  ُمراجعة على ما تم تدريسه بالُمقرر.   -26 ــ  ــــ ــ  ــــ   ــــ

ــ  إمتحان ألعمال السنة.   -27 ــ  ــــ ــ  ــــ   ــــ

ــ  العام الدراسي. نهايةامتحان    -28 ــ  ــــ ــ  ــــ   ــــ



 

 

 

Face to face (60%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 أدوات التقييم  طرق التدريس 

يتمكن من التــأليف الموســيقي لــبعض المؤلفــات الموســيقية   -1-أ-3 مراجعة على أساليب وطرق التوزيع الغنائي. -1

 البسيطة على أُسس علمية سليمة.

يوضح االختالف بين أسلوب التعبير والتلوين الصوتي في   -2-أ-3

 األداء الغنائي.

يصـــــف النطـــــاق الصـــــوتي ودور اآلالت الموســـــيقية  -3-أ-3

 األوركسترالية في األوركسترا.

 يعد قواعد وأسس التوزيع اآللي والغنائي.  -4-أ-3

النظريــات يشــرح العالقــة بــين المــادة العلميــة فــي مجــال  -5-أ-3

 والتأليف وبين مجاالت تخصصية أُخري.

 يُقيّم أساليب األداء الغنائي.  -1-ب-3

يُقارن بــين اآلالت الموســيقية علــى حســب طريقــة األداء   -2-ب-3

 عليها ودورها في األُوركسترا.

 يُفسر القواعد الخاصة بعلم التوزيع اآللي والغنائي.   -3-ب-3

منهجيــة حــول ُمشــكلة بحثيــة  يقترح دراسة بحثية أو علمية  -4-ب-

 في مجال النظريات والتأليف.

ــات  -1-ج-3 ــبة للمؤلف ــة ُمناس ــاحبة هارموني ــارس إضــافة مص يُم

 الموسيقية الُموزعة آلياً وغنائياً.

 .يُطبق التدوين الموسيقي بعناصره الُمختلفة  -2-ج-3

يُطبــق المعــارف والمهــارات الُمتخصصــة التــي اكتســبها  -3-ج-3

 ي مجال النظريات والتأليف.خالل دراسته ف

2 

استراتيجية 
المناقشة  
وحلقات 
 البحث

االختيار من 
 متعدد، مقالي 

المؤلـــف الموســـيقي فردريـــك شـــوبان توزيـــع عمـــل مـــن أعمـــل  -4

 والترومبيت دو. bلألوركسترا الوتري باالضافة إلى آلة الكالرنيت سي
2 

 استراتيجية
 التعلم التعاوني

صح وخطأ،  
 مقالي

توزيع لحن مونوفوني لألوركسترا الوتري واختيار شكل من أشكال   -7

 الُمصاحبة الُمناسبة للحن.
2 

 استراتيجية
 التعلم التعاوني

التكملة، 
 مقالي

 دراسة كيفية تأليف لحن باستخدام التآلفات الهارمونية الفرعية. -10
2 

المحاضرة  
 المطور

صح وخطأ،  
اختيار من 

 متعدد 

توزيع عمل من أعمال  المؤلــف الموســيقي موتســارت باســتخدام   -13

والترومبيــت )دو(   bاألوركسترا الوتري وآالت الفلوت والكالرنيت ســي

 والترومبون )دو(.
2 

 استراتيجية
التنعلم 
 التعاوني 

التكملة، 
 مقالي

توزيع أغنيــة رفيعــة مــن أغــاني المؤلــف الموســيقي جــون كيــدج   -17

 واختيار األسلوب المناسب لها.
2 

 استراتيجية
 التعلم التعاوني

التكملة، 
 مقالي

 2دراسة تحليلية مقارنة ألسلوب التوزيــع األوركســترالي عنــد كــل   -20
المحاضرة  

 المطورة
اختيار من 
متعدد، صح  

 )مباشر( في المحتويات النظرية  إجراءات التعلم المدمج



 

ــاء  -4-ج-3 من موتسارت وريتشارد فاجنر. ــي انتق ــث ف ــات البح ــات حلق ــات ومعلوم ــتخدم بيان يس

 .وضبط خطط األبحاث الجيدة مجال النظريات والنأليف

ــأليف  -5-ج-3 ــات والت ــال النظري ــي مج ــة ف ــارير المهني ــد التق يُع

 بأسلوب علمي سليم.

جــه يُنمــي ذاتــه أكاديميــاً ومهنيــاً أثنــاء دراســته وبعــد تخر -1-د-3

 بالتعلم الُمستمر.

يستخدم التكنولوجيا الحديثــة فــي إثــراء المــادة العلميــة وال   -2-د-3

سيما في التدوين الموسيقي والبحث عن كل ما هــو جديــد فــي علــم 

 الموسيقي.

يتواصل مع االخرين فــي عمــل أبحــاث علميــة فــي مجــال   -3-د-3

 النظريات والتأليف.

فــي الُمناســبات واألعيــاد   يُشارك باسم المؤسســة التعليميــة  -4-د-3

ــات  ــي المؤسسـ ــيقية فـ ــالت موسـ نظم حفـ ــُ ــة ويـ ــة والقوميـ المحليـ

والثقافية ويقوم بتنفيــذ بــرامج التعلــيم الموســيقي لزيــادة   االجتماعية

 موارد المؤسسة التعليمية.

 

 وخطأ

تأليف مقطوعة في صيغة المينويت علــى غــرار أســلوب التــأليف   -23

 عند باخ على أسس علمية سليمة.
2 

 استراتيجية
 البيان العملي 

التكملة، 
 مقالي

تأليف فوجتــه علــى أســلوب بــاخ مــع اســتخدام القواعــد واألُســس   -24

 العامة للتأليف الموسيقي.
2 

 استراتيجية
 البيان العملي 

التكملة، 
 مقالي

 ُمراجعة على ما تم تدريسه بالُمقرر. -26

2 

 استراتيجية
المناقشة  
وحلقات 
 البحث

التكملة، 
 مقالي

 بنك المعرفة المصري.  -الشبكة العنكبوتية )االنترنت( -المكتبة مصادر التعلم

أحمد مصطفى كمال: األُوركسترا والتوزيع األُوركسترالي عند بريليوز وليست وفاجنر، رســالة ماجســتير، كليــة -1 المراجع

 م.1988التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة، 

األُوركسترالي عند بنجامين بريتين مــن خــالل الســيمفونية البســيطة، رســالة أسماء عبد الرحمن موسى: التوزيع   -2

 م.2007ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس، القاهرة، 

3-Hopkins G., w: Orchestration, Article in the New Grove's dictionary of music and 

musicians, editor Stanley Sadie, New York, 2nd edition, Macmillan publishing, 

vol. 13, 1980. 

4-Kreitner Kenneth and others: Instrumentation and Orchestration, Article in the New 

Grove's dictionary of music and musicians, editor. 



 

 

 

Online (40%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 أدوات التقييم  طرق التدريس 

مراجعــة علــى علــم اآلالت الموســيقية األوركســترالية ودورهــا فــي  -2

 األوركسترا والنطاق الصوتي لكل آلة.

الموســيقية يتمكن من التــأليف الموســيقي لــبعض المؤلفــات    -1-أ-3

 البسيطة على أُسس علمية سليمة.

يوضح االختالف بين أسلوب التعبير والتلوين الصوتي في   -2-أ-3

 األداء الغنائي.

يصـــــف النطـــــاق الصـــــوتي ودور اآلالت الموســـــيقية  -3-أ-3

 األوركسترالية في األوركسترا.

 .يعد قواعد وأسس التوزيع اآللي والغنائي  -4-أ-3

فــي مجــال النظريــات  العلميــةبــين المــادة العالقــة  يشــرح -5-أ-3

 والتأليف وبين مجاالت تخصصية أُخري.

 يُقيّم أساليب األداء الغنائي.  -1-ب-3

يُقارن بــين اآلالت الموســيقية علــى حســب طريقــة األداء   -2-ب-3

 عليها ودورها في األُوركسترا.

  والغنائي.يُفسر القواعد الخاصة بعلم التوزيع اآللي   -3-ب-3

يقترح دراسة بحثية أو علمية منهجيــة حــول ُمشــكلة بحثيــة   -4-ب-

 .والتأليففي مجال النظريات 

ــات  -1-ج-3 ــبة للمؤلف ــة ُمناس ــاحبة هارموني ــافة مص ــارس إض يُم

 الموسيقية الُموزعة آلياً وغنائياً.

 .يُطبق التدوين الموسيقي بعناصره الُمختلفة  -2-ج-3

الُمتخصصــة التــي اكتســبها  والمهــاراتيُطبــق المعــارف  -3-ج-3

 خالل دراسته في مجال النظريات والتأليف.

2 
المنصات 

 التعليمية 

التكملة، 

اختيار من 

 متعدد 

التعرف على اآلالت التصويرية مــن آالت الــنفخ الخشــبية، وطــرق   -3

 2 التدّوين والمفاتيح الموسيقية شائعة االستخدام لكل آلة.
المنصات 

 التعليمية 
التكملة، 

اختيار من 

 متعدد 
الموسيقي يوهــان برامــز باالســلوب توزيع أغنية من أغاني المؤلف   -5

 2 الهارموني.
المنصات 

 التعليمية 
التكملة، 

اختيار من 

 متعدد 
التعرف على أشــكال المصــاحبة ومــدى مالئمــة كــل شــكل لأللحــان   -6

 2 الُمستخدمة.
المنصات 

 التعليمية 
التكملة، 

اختيار من 

 متعدد 
كيــدج، واختيــار توزيع أغنية مــن أغــاني المؤلــف الموســيقي جــون   -8

 2 األسلوب األمثل من أساليب التوزيع الغنائي.
المنصات 

 التعليمية 
التكملة، 

اختيار من 

 متعدد 
 دراسة كيفية تأليف لحن باستخدام التآلفاات الهارمونية األساسية. -9

2 
المنصات 

 التعليمية 
التكملة، 

اختيار من 

 متعدد 
 2ات األساســية والفرعيــة دراسة كيفية تأليف لحــن باســتخدام التآلفــ   -11

المنصات 

 التعليمية 
التكملة، 

اختيار من 

 في المحتويات النظرية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 

ــاء  -4-ج-3 والمطعمة. ــي انتق ــث ف ــات البح ــات حلق ــات ومعلوم ــتخدم بيان يس

 .النظريات والنأليف مجالوضبط خطط األبحاث الجيدة 

يُعد التقارير المهنية في مجال النظريات والتأليف    -5-ج-3

 سليم.بأسلوب علمي 

نمــي ذاتــه أكاديميــاً ومهنيــاً أثنــاء دراســته وبعــد تخرجــه يُ  -1-د-3

 بالتعلم الُمستمر.

يستخدم التكنولوجيا الحديثــة فــي إثــراء المــادة العلميــة وال   -2-د-3

والبحث عن كل ما هــو جديــد فــي علــم   الموسيقيسيما في التدوين  

 الموسيقي.

علميــة فــي مجــال   أبحــاثيتواصل مع االخرين فــي عمــل    -3-د-3

 النظريات والتأليف.

شارك باسم المؤسســة التعليميــة فــي الُمناســبات واألعيــاد يُ   -4-د-3

ــات  ــي المؤسسـ ــيقية فـ ــالت موسـ نظم حفـ ــُ ــة ويـ ــة والقوميـ المحليـ

الموســيقي لزيــادة   التعلــيموالثقافية ويقوم بتنفيــذ بــرامج    االجتماعية

 ليمية.موارد المؤسسة التع

 متعدد 
دراسة كيفية إضــافة نغمــة غريبــة عــن المقــام إلــى اللحــن بحيــث   -12

 2 تكون ذا مغزى لحنى أو هارموني.
المنصات 

 التعليمية 
التكملة، 

اختيار من 

 متعدد 
ــمن  -15 ــيقية تتض ــة موس ــأليف جمل ــة ت ــية والفرعي ــات األساس التآلف

 2 والمطعمة مع بعض النغمات الغريبة عن المقام.
المنصات 

 التعليمية 
التكملة، 

اختيار من 

 متعدد 
توزيع عمل من أعمال المؤلــف الموســيقي بيتهــوفن لألوركســترا   -61

 2 الوتري وآالت النفخ الخشبية وآالت الترومبيت )دو( والترومبون )دو(.
المنصات 

 التعليمية 
التكملة، 

اختيار من 

 متعدد 
ــال  -18 ــي عمــل مــن أعم ــع األوركســترالي ف ــة للتوزي دراســة تحليلي

 2 المؤلف الموسيقي موتسارت.
المنصات 

 التعليمية 
التكملة، 

اختيار من 

 متعدد 
ــال  -19 ــي عمــل مــن أعم ــع األوركســترالي ف ــة للتوزي دراســة تحليلي

 2 فاجنر.المؤلف الموسيقي ريتشارد  
المنصات 

 التعليمية 
التكملة، 

اختيار من 

 متعدد 
دراسة تحليلية ألسلوب التوزيع الغنــائي عنــد المؤلــف الموســيقي   -21

 2 يوهان برامز.
المنصات 

 التعليمية 
التكملة، 

اختيار من 

 متعدد 
دراسة تحليلية ألسلوب التوزيع الغنــائي عنــد المؤلــف الموســيقي   -22

 2 جون كيدج.
المنصات 

 التعليمية 
التكملة، 

اختيار من 

 متعدد 
 إعداد خطة بحثية في اآلالت الموسيقية التصويرية. -25

2 
المنصات 

 التعليمية 
التكملة، 

اختيار من 

 متعدد 

  بنك المعرفة المصري.  -الشبكة العنكبوتية )االنترنت( -المكتبة مصادر التعلم



 

األُوركسترا والتوزيع األُوركسترالي عند بريليوز وليست وفاجنر، رســالة ماجســتير، كليــة أحمد مصطفى كمال:  -1 المراجع

 م.1988التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة، 

أسماء عبد الرحمن موسى: التوزيع األُوركسترالي عند بنجامين بريتين مــن خــالل الســيمفونية البســيطة، رســالة   -2

 م.2007عية، جامعة عين شمس، القاهرة، ماجستير، كلية التربية النو

3-Hopkins G., w: Orchestration, Article in the New Grove's dictionary of music and 

musicians, editor Stanley Sadie, New York, 2nd edition, Macmillan publishing, 

vol. 13, 1980. 

4-Kreitner Kenneth and others: Instrumentation and Orchestration, Article in the New 

Grove's dictionary of music and musicians, editor. 



 

 تأليف وتوزيع آلي وغنائي  مخطط تصميم اختبار في مقرر

 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وضـــــــــــــــــــالم

  اجمالى
الساعات  
 التدريسية 

النسبة  
المئوية من  
الساعات  
 التدريسية 

اجمالى  
درجات  
 االختبار 

 م ـــــــــــــــــــات التعلــــــــــــــــــــــــ مخرج

 نوع األسئلة 

اختيار  
من 
 متعدد

الصواب  
 الخطأ /

 المقالى  المزاوجة  التكملة 
مهارة 
 عملية 

يــتمكن مــن التــأليف الموســيقي لــبعض  -1-أ-3 5 % 10.72 6 أساليب وطرق التوزيع الغنائي.

المؤلفات الموســيقية البســيطة علــى أُســس علميــة 

 سليمة.

 .يعد قواعد وأسس التوزيع اآللي والغنائي  -4-أ-3

بين اآلالت الموسيقية على حسب   يُقارن  -2-ب-3

 طريقة األداء عليها ودورها في األُوركسترا.

ــع  -3-ب-3 ــم التوزي ــد الخاصــة بعل يُفســر القواع

  اآللي والغنائي.

ــره  -2-ج-3 ــيقي بعناصـ ــدوين الموسـ ــق التـ يُطبـ

 .الُمختلفة

يُطبق المعارف والمهارات الُمتخصصــة   -3-ج-3

فــي مجــال النظريــات   دراستهالتي اكتسبها خالل  

 والتأليف.

√ √ √  √  

دراسة اآلالت األوركسترالية ودورها 
 في األوركسترا. 

10 17.86 % 10 
√ √ √  √ 

 

  √  √ √ √ 10 % 35.71 20 تأليف لحن باستخدام علم الهارموني. 

توزيع لحن باستخدام التوزيع اآللي  
 الحر. 

20 35.71 % 15 

√ √ √  √ 

 

  40 % 100 ساعة  56 اإلجمالي 

 درجة 

 
   

   

 

 



 

 رٛص١ف ِموه كهاٍٟ

 لَُ اٌزوث١خ ا١ٌٍّٛم١خ

 :ث١بٔبد اٌّموه -1

 اٌضب١ٔخ كثٍَٛ: اٌفولخ (افز١به٠خ)رؤ١ٌف ٚرٛى٠غ آٌٟ أٚغٕبئٟ : اٍُ اٌّموه : اٌوِي اٌىٛكٞ

 ٍبػخ 4: اإلعّبٌٟ   ــ :ػٍّٟ   ٍبػخ4: ٔظوٞ (  ٔظوٞ 404) :ػلك اٌٛؽلاد اٌلها١ٍخ روث١خ ١ٍِٛم١خ: اٌزقصص

 

 .٠زّىٓ ِٓ رٛى٠غ األٌؾبْ ا١ٌٍّٛم١خ  آ١ًٌب ٚغٕبئ١ًب  -4 :اٌّموه٘لف  -2
 .٠زّىٓ ِٓ رؤ١ٌف أٌؾبْ ١ٍِٛم١خ ػٍٝ ُأٌٍ ػ١ٍّخ ١ٍٍّخ -2

 :اٌَّزٙلف ِٓ رله٠ٌ اٌّموه -3
أ اٌّؼوفخ  -3

 :ٚاٌفُٙ
 :ثبٔزٙبء رله٠ٌ اٌّموه ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكهًا ػٍٝ أْ

 .ا١ٌٍّٛم١خ اٌج١َطخ ػٍٝ ُأٌٍ ػ١ٍّخ ١ٍٍّخ٠شوػ اٌزؤ١ٌف ا١ٌٍّٛمٟ ٌجؼض اٌّؤٌفبد  -4-أ-3
 .٠ٛضؼ االفزالف ث١ٓ أٍٍٛة اٌزؼج١و ٚاٌز٠ٍٛٓ اٌصٛرٟ فٟ األكاء اٌغٕبئٟ -2-أ-3
 .٠زؼوف ػٍٝ إٌطبق اٌصٛرٟ ٚكٚه ا٢الد ا١ٌٍّٛم١خ األٚهوَزوا١ٌخ فٟ األٚهوَزوا -3-أ-3
 .٠شوػ لٛاػل ٚأٌٍ اٌزٛى٠غ ا٢ٌٟ ٚاٌغٕبئٟ -4-أ-3
 .ٌؼاللخ ث١ٓ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي إٌظو٠بد ٚاٌزؤ١ٌف ٚث١ٓ ِغبالد رقصص١خ ُأفو٠ٞشوػ ا -5-أ-3

ة اٌّٙبهاد  -3

 :اٌن١ٕ٘خ
 :ثبٔزٙبء رله٠ٌ اٌّموه ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكهًا ػٍٝ أْ

 .٠ُم١ُّ أٍب١ٌت األكاء اٌغٕبئٟ -4-ة-3
 .اأُلٚهوَزوا٠ُمبهْ ث١ٓ ا٢الد ا١ٌٍّٛم١خ ػٍٝ ؽَت طو٠مخ األكاء ػ١ٍٙب ٚكٚه٘ب فٟ  -2-ة-3
 . ٠ُفَو اٌمٛاػل اٌقبصخ ثؼٍُ اٌزٛى٠غ ا٢ٌٟ ٚاٌغٕبئٟ -3-ة-3
ُِشىٍخ ثؾض١خ فٟ ِغبي إٌظو٠بد ٚاٌزؤ١ٌف -4-ة-3  .٠مزوػ كهاٍخ ثؾض١خ أٚ ػ١ٍّخ ِٕٙغ١خ ؽٛي 

ط اٌّٙبهاد -3

ا١ٌّٕٙخ اٌقبصخ 

 :ثبٌّموه

 :ثبٔزٙبء رله٠ٌ اٌّموه ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكهًا ػٍٝ أْ
ُّٛىػخ آ١ًٌب ٚغٕبئ١ًب٠ُّبهً  -4-ط-3 ُِٕبٍجخ ٌٍّؤٌفبد ا١ٌٍّٛم١خ اٌ  .إضبفخ ِصبؽجخ ٘به١ِٔٛخ 
ُّقزٍفخ -2-ط-3  .٠ُطجك اٌزل٠ٚٓ ا١ٌٍّٛمٟ ثؼٕبصوٖ اٌ
ُّزقصصخ اٌزٟ اوزَجٙب فالي كهاٍزٗ فٟ ِغبي إٌظو٠بد ٚاٌزؤ١ٌف -3-ط-3  .٠ُطجك اٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد اٌ
 .اٌجؾش فٟ أزمبء ٚضجط فطط األثؾبس اٌغ١لح ِغبي إٌظو٠بد ٚإٌؤ١ٌف٠َزقلَ ث١بٔبد ِٚؼٍِٛبد ؽٍمبد  -4-ط-3
 .٠ُؼل اٌزمبه٠و ا١ٌّٕٙخ فٟ ِغبي إٌظو٠بد ٚاٌزؤ١ٌف ثؤٍٍٛة ػٍّٟ ١ٍٍُ -5-ط-3

ك اٌّٙبهاد  -3

 :اٌؼبِخ
 :ثبٔزٙبء رله٠ٌ اٌّموه ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكهًا ػٍٝ أْ

َُّزّو٠ُّٕٟ مارٗ أوبك١ّ٠ًب ١ًِٕٙٚب أصٕبء كهاٍزٗ ٚث -4-ك-3  .ؼل رقوعٗ ثبٌزؼٍُ اٌ
٠َزقلَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ فٟ إصواء اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚال ١ٍّب فٟ اٌزل٠ٚٓ ا١ٌٍّٛمٟ ٚاٌجؾش ػٓ وً ِب ٘ٛ عل٠ل فٟ ػٍُ  -2-ك-3

 .ا١ٌٍّٛمٟ
 .٠زٛاصً ِغ االفو٠ٓ فٟ ػًّ أثؾبس ػ١ٍّخ فٟ ِغبي إٌظو٠بد ٚاٌزؤ١ٌف -3-ك-3
ُّٕبٍجبد ٚاألػ١بك اٌّؾ١ٍخ ٚاٌم١ِٛخ ٠ُٕٚظُ ؽفالد ١ٍِٛم١خ فٟ اٌّؤٍَبد ٠ُشبهن ثبٍُ اٌّؤٍَخ اٌز -4-ك-3 ؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌ

 .االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٠ٚمَٛ ثزٕف١ن ثواِظ اٌزؼ١ٍُ ا١ٌٍّٛمٟ ٌي٠بكح ِٛاهك اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
ِؾزٜٛ  -4

 :اٌّموه
 
 
 
 
 
 
 

 اٌّؾز٠ٛبد إٌظو٠خ

 ِؾزٜٛ اٌّموه األٍبث١غ
ػلك 

 اٌٛؽلاد
 ٔظوٞ

 4 .ِواعؼخ ػٍٝ أٍب١ٌت ٚطوق اٌزٛى٠غ اٌغٕبئٟ ▪ 1

2 
ِواعؼخ ػٍٝ ػٍُ ا٢الد ا١ٌٍّٛم١خ األٚهوَزوا١ٌخ ٚكٚه٘ب فٟ األٚهوَزوا ٚإٌطبق  ▪

 .اٌصٛرٟ ٌىً آٌخ
4 



 

 
 
 

3 
٠ّٚٓ ٚاٌّفبر١ؼ  ▪ اٌزؼوف ػٍٝ ا٢الد اٌزص٠ٛو٠خ ِٓ آالد إٌفـ اٌقشج١خ، ٚطوق اٌزل

 .ا١ٌٍّٛم١خ شبئؼخ االٍزقلاَ ٌىً آٌخ
4 

4 
رٛى٠غ ػًّ ِٓ أػًّ اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ فوكه٠ه شٛثبْ ٌألٚهوَزوا اٌٛروٞ ثبالضبفخ  ▪

 .ٚاٌزوِٚج١ذ كٚ bإٌٝ آٌخ اٌىاله١ٔذ ٍٟ
4 

 4 .رٛى٠غ أغ١ٕخ ِٓ أغبٟٔ اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ ٠ٛ٘بْ ثواِي ثبالٍٍٛة اٌٙبهِٟٛٔ ▪ 5

َُّزقلِخ ▪ 6  4 .اٌزؼوف ػٍٝ أشىبي اٌّصبؽجخ ِٚلٜ ِالئّخ وً شىً ٌألٌؾبْ اٌ

7 
ُّٕبٍجخ  ▪ ُّصبؽجخ اٌ رٛى٠غ ٌؾٓ ِٛٔٛفٟٛٔ ٌألٚهوَزوا اٌٛروٞ ٚافز١به شىً ِٓ أشىبي اٌ

 .ٌٍؾٓ
4 

8 
رٛى٠غ أغ١ٕخ ِٓ أغبٟٔ اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ عْٛ و١لط، ٚافز١به األٍٍٛة األِضً ِٓ  ▪

 .أٍب١ٌت اٌزٛى٠غ اٌغٕبئٟ
4 

 4 .كهاٍخ و١ف١خ رؤ١ٌف ٌؾٓ ثبٍزقلاَ اٌزآٌفباد اٌٙبه١ِٔٛخ األٍب١ٍخ ▪ 9

 4 .كهاٍخ و١ف١خ رؤ١ٌف ٌؾٓ ثبٍزقلاَ اٌزآٌفبد اٌٙبه١ِٔٛخ اٌفوػ١خ ▪ 10

 4 .كهاٍخ و١ف١خ رؤ١ٌف ٌؾٓ ثبٍزقلاَ اٌزآٌفبد األٍب١ٍخ ٚاٌفوػ١خ ٚاٌّطؼّخ ▪ 11

12 
كهاٍخ و١ف١خ إضبفخ ٔغّخ غو٠جخ ػٓ اٌّمبَ إٌٝ اٌٍؾٓ ثؾ١ش رىْٛ ما ِغيٜ ٌؾٕٝ أٚ  ▪

 .٘بهِٟٛٔ
4 

13 
اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ ِٛرَبهد ثبٍزقلاَ األٚهوَزوا اٌٛروٞ   رٛى٠غ ػًّ ِٓ أػّبي ▪

 (.كٚ)ٚاٌزوِٚجْٛ ( كٚ)ٚاٌزوِٚج١ذ  bٚآالد اٌفٍٛد ٚاٌىاله١ٔذ ٍٟ
4 

14 
رٛى٠غ أغ١ٕخ هف١ؼخ ِٓ أغبٟٔ اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ ٠ٛ٘بْ ثواِي ٚافز١به األٍٍٛة  ▪

 .إٌّبٍت ٌٙب
4 

15 
ٚاٌفوػ١خ ٚاٌّطؼّخ ِغ ثؼض إٌغّبد رؤ١ٌف عٍّخ ١ٍِٛم١خ رزضّٓ اٌزآٌفبد األٍب١ٍخ  ▪

 .اٌغو٠جخ ػٓ اٌّمبَ
4 

16 
رٛى٠غ ػًّ ِٓ أػّبي اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ ث١زٙٛفٓ ٌألٚهوَزوا اٌٛروٞ ٚآالد إٌفـ  ▪

 (.كٚ)ٚاٌزوِٚجْٛ ( كٚ)اٌقشج١خ ٚآالد اٌزوِٚج١ذ 
4 

17 
إٌّبٍت رٛى٠غ أغ١ٕخ هف١ؼخ ِٓ أغبٟٔ اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ عْٛ و١لط ٚافز١به األٍٍٛة  ▪

 .ٌٙب
4 

 4 .كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌٍزٛى٠غ األٚهوَزواٌٟ فٟ ػًّ ِٓ أػّبي اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ ِٛرَبهد ▪ 18

19 
كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌٍزٛى٠غ األٚهوَزواٌٟ فٟ ػًّ ِٓ أػّبي اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ ه٠زشبهك  ▪

 .فبعٕو
4 

20 
ٚه٠زشبهك كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ِمبهٔخ ألٍٍٛة اٌزٛى٠غ األٚهوَزواٌٟ ػٕل وً ِٓ ِٛرَبهد  ▪

 .فبعٕو
4 

 4 .كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ألٍٍٛة اٌزٛى٠غ اٌغٕبئٟ ػٕل اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ ٠ٛ٘بْ ثواِي ▪ 21

 4 .كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ألٍٍٛة اٌزٛى٠غ اٌغٕبئٟ ػٕل اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ عْٛ و١لط ▪ 22

23 
رؤ١ٌف ِمطٛػخ فٟ ص١غخ ا٠ٕٛ١ٌّذ ػٍٝ غواه أٍٍٛة اٌزؤ١ٌف ػٕل ثبؿ ػٍٝ أٌٍ  ▪

 .ػ١ٍّخ ١ٍٍّخ
4 

 4 .رؤ١ٌف فٛعزٗ ػٍٝ أٍٍٛة ثبؿ ِغ اٍزقلاَ اٌمٛاػل ٚاأُلٌٍ اٌؼبِخ ٌٍزؤ١ٌف ا١ٌٍّٛمٟ ▪ 24

 4 .إػلاك فطخ ثؾض١خ فٟ ا٢الد ا١ٌٍّٛم١خ اٌزص٠ٛو٠خ ▪ 25



 

ُّموه ▪ 26  4 .ُِواعؼخ ػٍٝ ِب رُ رله٠َٗ ثبٌ

 4 .إِزؾبْ ألػّبي إٌَخ ▪ 27

 4 .اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ ▪ 28
 

اٌزؼ١ٍُ أٍب١ٌت  -5

 :ٚاٌزؼٍُ
ّٛهح-  .اٌّؾبضوح اٌّط
 .رى١ٍف اٌطالة ثئػلاك اٌزمبه٠و -
 .اٍزوار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ -
 .اٍزوار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌنارٟ -
 .اٍزوار١غ١خ إٌّبلشخ ٚؽٍمبد اٌجؾش-

أٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ  -6

ٚاٌزؼٍُ ٌٍطالة 

مٜٚ االؽز١بعبد 

 :اٌقبصخ

 .ال ٠ٛعل طالة مٚٞ اؽز١بعبد فبصخ ▪
 

 :رم٠ُٛ اٌطالة -7

أ االٍب١ٌت  -7

 اٌَّزقلِخ
 .أػّبي إٌَخ ٚاٌشفٛٞ ▪

 .االِزؾبْ إٌظوٞ ▪

 

 .فصً كهاٍٟ وبًِ ▪ :ة اٌزٛل١ذ -7 
 .األٍجٛع اٌقبٌِ ػشو ٚاٌزبٍغ ٚاٌؼشوْٚ ٌلهعبد أػّبي إٌَخ ▪
 .األٍجٛع اٌضالصْٛ ٌإلِزؾبْ إٌظوٞ ▪

ط اٌلهعبد  -7 

 :رٛى٠غ

 %.40كهعخ ألػّبي إٌَخ ثبٌفص١ٍٓ  40 ▪

 %.60كهعخ ٌإلِزؾبْ إٌظوٞ  60 ▪

 :لبئّخ اٌىزت اٌلها١ٍخ ٚاٌّواعغ -8 

 .ال ٠ٛعل ▪ :أ ِنوواد-8 

اأُلٚهوَزوا ٚاٌزٛى٠غ اأُلٚهوَزواٌٟ ػٕل ثو١ٍ٠ٛى : أؽّل ِصطفٝ وّبي-4 : ة وزت ٍِيِخ -8

١ٌَٚذ ٚفبعٕو، هٍبٌخ ِبعَز١و، و١ٍخ اٌزوث١خ 

 .4988َا١ٌٍّٛم١خ، عبِؼخ ؽٍٛاْ، اٌمب٘وح، 

اٌزٛى٠غ اأُلٚهوَزواٌٟ ػٕل ثٕغب١ِٓ ثو٠ز١ٓ ِٓ : أٍّبء ػجل اٌوؽّٓ ٍِٛٝ -2

فالي ا١ٌَّف١ٔٛخ اٌج١َطخ، هٍبٌخ ِبعَز١و، و١ٍخ 

اٌزوث١خ إٌٛػ١خ، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، اٌمب٘وح، 

2007َ. 

3- Gilder Eric: The Dictionary of composer and their music, 
Wings books, New York, 1993. 

 Hopkins G., w: Orchestration, Article in the New Grove's- : ط وزت ِمزوؽخ -8

dictionary of music and musicians, editor Stanley 

Sadie, New York, 2nd edition, Macmillan publishing, 

vol. 13, 1980. 

-Kreitner Kenneth and others: Instrumentation and 



 

Orchestration, Article in the New Grove's dictionary of 

music and musicians, editor. 

ك كٚه٠بد ػ١ٍّخ أٚ  -8

ٔشواد أٚ ِٛالغ 

 اإلٔزؤذ إٌـ

 

 .اإلٔزؤذ-

 .اٌّىزجخ-

▪ https://en.wikipedia.org/wiki/Orchestration_(computing

) 

 

 ِؾَٓ فىوٞ اٌقط١ت                        ِل٠و اٌجؤبِظ / ك: أٍزبم اٌّموه
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 (ِوؽٍخ اٌلثٍَٛ)ثؤبِظ اٌزوث١خ ا١ٌٍّٛم١خ 

 (ِبكح إفز١به٠خ)ِصفٛفخ اٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد ٌٍّموه اٌلهاٍٟ رؤ١ٌف ٚرٛى٠غ آٌٟ أٚ غٕبئٟ اٌفولخ اٌضب١ٔخ كثٍَٛ 

 اٌّؾز٠ٛبد اٌوئ١َ١خ ٌٍّموه
أٍجٛع 

 اٌلهاٍخ

 اٌّؼــبهف-أ-3
ِٙبهاد     -ة-3

 م١ٕ٘خ

ِٙبهاد         -ط-3

 ١ِٕٙخ

ِٙبهاد      -ك-3

 ػبِخ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

           ×  ×  ×  ×  1 .ِواعؼخ ػٍٝ أٍب١ٌت ٚطوق اٌزٛى٠غ اٌغٕبئٟ

ِواعؼخ ػٍٝ ػٍُ ا٢الد ا١ٌٍّٛم١خ األٚهوَزوا١ٌخ ٚكٚه٘ب فٟ األٚهوَزوا 

 .ٚإٌطبق اٌصٛرٟ ٌىً آٌخ
2   × ×   ×          ×  

٠ّٚٓ اٌزؼوف ػٍٝ ا٢الد  اٌزص٠ٛو٠خ ِٓ آالد إٌفـ اٌقشج١خ، ٚطوق اٌزل

 .ٚاٌّفبر١ؼ ا١ٌٍّٛم١خ شبئؼخ االٍزقلاَ ٌىً آٌخ
3   × ×   ×        × ×   

رٛى٠غ ػًّ ِٓ أػّبي اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ فوكه٠ه شٛثبْ ٌألٚهوَزوا اٌٛروٞ 

 .ٚاٌزوِٚج١ذ كٚ bثبالضبفخ إٌٝ آٌخ اٌىاله١ٔذ ٍٟ
4    ×    ×  × ×        

        ×   ×  ×  ×  ×  5 .رٛى٠غ أغ١ٕخ ِٓ أغبٟٔ اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ ٠ٛ٘بْ ثواِي ثبالٍٍٛة اٌٙبهِٟٛٔ

َُّزقلِخ                ×   × 6 .اٌزؼوف ػٍٝ أشىبي اٌّصبؽجخ ِٚلٜ ِالئّخ وً شىً ٌألٌؾبْ اٌ

ُّصبؽجخ  رٛى٠غ ٌؾٓ ِٛٔٛفٟٛٔ ٌألٚهوَزوا اٌٛروٞ ٚافز١به شىً ِٓ أشىبي اٌ

ُّٕبٍجخ ٌٍؾٓ  .اٌ
7    ×    ×  ×     × ×   

رٛى٠غ أغ١ٕخ ِٓ أغبٟٔ اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ عْٛ و١لط، ٚافز١به األٍٍٛة األِضً 

 .ِٓ أٍب١ٌت اٌزٛى٠غ اٌغٕبئٟ
8  ×  ×  ×  ×   ×        

        ×          × 9 .كهاٍخ و١ف١خ رؤ١ٌف ٌؾٓ ثبٍزقلاَ اٌزآٌفباد اٌٙبه١ِٔٛخ األٍب١ٍخ

        ×          × 10 .و١ف١خ رؤ١ٌف ٌؾٓ ثبٍزقلاَ اٌزآٌفبد اٌٙبه١ِٔٛخ اٌفوػ١خكهاٍخ 

        ×          × 11 .كهاٍخ و١ف١خ رؤ١ٌف ٌؾٓ ثبٍزقلاَ اٌزآٌفبد األٍب١ٍخ ٚاٌفوػ١خ ٚاٌّطؼّخ

   × ×    ×          × 12كهاٍخ و١ف١خ إضبفخ ٔغّخ غو٠جخ ػٓ اٌّمبَ إٌٝ اٌٍؾٓ ثؾ١ش رىْٛ ما ِغيٜ 



 

 .ٌؾٕٝ أٚ ٘بهِٟٛٔ

رٛى٠غ ػًّ ِٓ أػّبي  اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ ِٛرَبهد ثبٍزقلاَ األٚهوَزوا 

 (.كٚ)ٚاٌزوِٚجْٛ ( كٚ)ٚاٌزوِٚج١ذ  bاٌٛروٞ ٚآالد اٌفٍٛد ٚاٌىاله١ٔذ ٍٟ
13   × ×    ×  × ×        

رٛى٠غ أغ١ٕخ هف١ؼخ ِٓ أغبٟٔ اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ ٠ٛ٘بْ ثواِي ٚافز١به األٍٍٛة 

 .إٌّبٍت ٌٙب
14  ×  ×  ×  ×   ×        

رؤ١ٌف عٍّخ ١ٍِٛم١خ رزضّٓ اٌزآٌفبد األٍب١ٍخ ٚاٌفوػ١خ ٚاٌّطؼّخ ِغ ثؼض 

 .إٌغّبد اٌغو٠جخ ػٓ اٌّمبَ
15 ×          ×    × ×   

اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ ث١زٙٛفٓ ٌألٚهوَزوا اٌٛروٞ ٚآالد رٛى٠غ ػًّ ِٓ أػّبي 

 (.كٚ)ٚاٌزوِٚجْٛ ( كٚ)إٌفـ اٌقشج١خ ٚآالد اٌزوِٚج١ذ 
16   × ×    ×  × ×        

رٛى٠غ أغ١ٕخ هف١ؼخ ِٓ أغبٟٔ اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ عْٛ و١لط ٚافز١به األٍٍٛة 

 .إٌّبٍت ٌٙب
17  ×  ×  ×  ×   ×    × ×   

ٌٍزٛى٠غ األٚهوَزواٌٟ فٟ ػًّ ِٓ أػّبي اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ 

 .ِٛرَبهد
18       ×        × ×   

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌٍزٛى٠غ األٚهوَزواٌٟ فٟ ػًّ ِٓ أػّبي اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ 

 .ه٠زشبهك فبعٕو
19       ×        × ×   

ِٛرَبهد كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ِمبهٔخ ألٍٍٛة اٌزٛى٠غ األٚهوَزواٌٟ ػٕل وً ِٓ 

 .ٚه٠زشبهك فبعٕو
20       ×        × ×   

   × ×         ×    ×  21 .كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ألٍٍٛة اٌزٛى٠غ اٌغٕبئٟ ػٕل اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ ٠ٛ٘بْ ثواِي

   × ×         ×    ×  22 .كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ألٍٍٛة اٌزٛى٠غ اٌغٕبئٟ ػٕل اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ عْٛ و١لط

ص١غخ ا٠ٕٛ١ٌّذ ػٍٝ غواه أٍٍٛة اٌزؤ١ٌف ػٕل ثبؿ ػٍٝ رؤ١ٌف ِمطٛػخ فٟ 

 .أٌٍ ػ١ٍّخ ١ٍٍّخ
23 ×          × × × × × ×   

   × × × × × ×          × 24 .رؤ١ٌف فٛعزٗ ػٍٝ أٍٍٛة ثبؿ ِغ اٍزقلاَ اٌمٛاػل ٚاأُلٌٍ اٌؼبِخ ٌٍزؤ١ٌف ا١ٌٍّٛمٟ

 × × × × × × × ×  ×    × ×    25 .إػلاك فطخ ثؾض١خ فٟ ا٢الد ا١ٌٍّٛم١خ اٌزص٠ٛو٠خ

   



 

 (ِبكح إفز١به٠خ)ِصفٛفخ أٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ ٌٍّموه رؤ١ٌف ٚرٛى٠غ آٌٟ أٚ غٕبئٟ اٌفولخ اٌضب١ٔخ كثٍَٛ 

 أٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ
 اٌّؼــبهف-أ-3

ِٙبهاد       -ة-3

 م١ٕ٘خ
 ِٙبهاد ١ِٕٙخ-ط-3

ِٙبهاد      -ك-3

 ػبِخ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

ّٛهح         ×   × ×  × × ×  × .اٌّؾبضوح اٌّط

 × × × × × × × × × ×   ×  ×  × × .اٍزوار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌنارٟ

  ×  ×  × × × ×  × ×  × × ×  × .اٍزوار١غ١خ إٌّبلشخ ٚؽٍمبد اٌجؾش

 × × × × × × ×  × × ×  × ×   × × .اٍزوار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

  × ×  × ×    ×  ×   × ×   .رى١ٍف اٌطالة ثئػلاك اٌزمبه٠و

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (ِبكح إفز١به٠خ)ِصفٛفخ أٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ ٚٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ ٌٍّموه رؤ١ٌف ٚرٛى٠غ آٌٟ أٚ غٕبئٟ اٌفولخ اٌضب١ٔخ كثٍَٛ 

 أٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ

 

 اٌّؼــبهف-أ-3

ِٙبهاد      -ة-3

 م١ٕ٘خ
 ١ِٕٙخِٙبهاد -ط-3

ِٙبهاد     -ك-3

 ػبِخ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

 × × × × × × × × × × × × × × × × × × .أػّبي إٌَخ ٚاٌشفٛٞ

       × ×   × ×   × ×  × .االِزؾبْ إٌظوٞ

  

 غبكح ِؾّل ؽَٕٟ        / ك.أ :ِل٠و اٌجؤبِظ هئ١ٌ ِغٌٍ اٌمَُ اٌؼٍّٟ                                                                ِؾَٓ فىوٞ اٌقط١ت/ ك: أٍزبم اٌّموه

 



 

                                                                 

 

Face to face (40%) 

 ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌّٛضٛع
ػلك 

ٍبػبد 

 اٌزله٠ٌ
 أكٚاد اٌزم١١ُ طوق اٌزله٠ٌ

٠زّىٓ ِٓ اٌزؤ١ٌف ا١ٌٍّٛمٟ ٌجؼض اٌّؤٌفبد ا١ٌٍّٛم١خ  -4-أ-3 .ِواعؼخ ػٍٝ أٍب١ٌت ٚطوق اٌزٛى٠غ اٌغٕبئٟ -1

 .اٌج١َطخ ػٍٝ ُأٌٍ ػ١ٍّخ ١ٍٍّخ
ٚاٌز٠ٍٛٓ اٌصٛرٟ فٟ ٠ٛضؼ االفزالف ث١ٓ أٍٍٛة اٌزؼج١و  -2-أ-3

 .األكاء اٌغٕبئٟ
٠صف إٌطبق اٌصٛرٟ ٚكٚه ا٢الد ا١ٌٍّٛم١خ األٚهوَزوا١ٌخ  -3-أ-3

 .فٟ األٚهوَزوا
 .٠ؼل لٛاػل ٚأٌٍ اٌزٛى٠غ ا٢ٌٟ ٚاٌغٕبئٟ -4-أ-3
٠شوػ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي إٌظو٠بد ٚاٌزؤ١ٌف  -5-أ-3

 .ٚث١ٓ ِغبالد رقصص١خ ُأفوٞ
 .م١ُّ أٍب١ٌت األكاء اٌغٕبئ٠ُٟ -4-ة-3
٠ُمبهْ ث١ٓ ا٢الد ا١ٌٍّٛم١خ ػٍٝ ؽَت طو٠مخ األكاء ػ١ٍٙب  -2-ة-3

 .ٚكٚه٘ب فٟ اأُلٚهوَزوا
 . ٠ُفَو اٌمٛاػل اٌقبصخ ثؼٍُ اٌزٛى٠غ ا٢ٌٟ ٚاٌغٕبئٟ -3-ة-3
ُِشىٍخ ثؾض١خ فٟ  -4-ة- ٠مزوػ كهاٍخ ثؾض١خ أٚ ػ١ٍّخ ِٕٙغ١خ ؽٛي 

 .ِغبي إٌظو٠بد ٚاٌزؤ١ٌف

ُِٕبٍجخ ٌٍّؤٌفبد ا١ٌٍّٛم١خ  -4-ط-3 ٠ُّبهً إضبفخ ِصبؽجخ ٘به١ِٔٛخ 

ُّٛىػخ آ١ًٌب ٚغٕبئ١ًب  .اٌ
ُّقزٍفخ -2-ط-3  .٠ُطجك اٌزل٠ٚٓ ا١ٌٍّٛمٟ ثؼٕبصوٖ اٌ
ُّزقصصخ اٌزٟ اوزَجٙب فالي  -3-ط-3 ٠ُطجك اٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد اٌ

4 
اٍزوار١غ١خ 

إٌّبلشخ 

 ٚؽٍمبد اٌجؾش

اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

رٛى٠غ ػًّ ِٓ أػًّ اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ فوكه٠ه شٛثبْ  -4

 .ٚاٌزوِٚج١ذ كٚ bاٌىاله١ٔذ ٌٍٟألٚهوَزوا اٌٛروٞ ثبالضبفخ إٌٝ آٌخ 
اٍزوار١غ١خ  4

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

رٛى٠غ ٌؾٓ ِٛٔٛفٟٛٔ ٌألٚهوَزوا اٌٛروٞ ٚافز١به شىً ِٓ  -7

ُّٕبٍجخ ٌٍؾٓ ُّصبؽجخ اٌ  .أشىبي اٌ
اٍزوار١غ١خ  4

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

اٍزوار١غ١خ  4 .اٌٙبه١ِٔٛخ اٌفوػ١خكهاٍخ و١ف١خ رؤ١ٌف ٌؾٓ ثبٍزقلاَ اٌزآٌفبد  -10

إٌّبلشخ 

 ٚؽٍمبد اٌجؾش

اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

رٛى٠غ ػًّ ِٓ أػّبي  اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ ِٛرَبهد ثبٍزقلاَ  -13

( كٚ)ٚاٌزوِٚج١ذ  bاألٚهوَزوا اٌٛروٞ ٚآالد اٌفٍٛد ٚاٌىاله١ٔذ ٍٟ
 (.كٚ)ٚاٌزوِٚجْٛ 

اٍزوار١غ١خ  4

اٌّؾبضوح 

 اٌّطٛهح

اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

رٛى٠غ أغ١ٕخ هف١ؼخ ِٓ أغبٟٔ اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ عْٛ و١لط  -17

 .ٚافز١به األٍٍٛة إٌّبٍت ٌٙب
اٍزوار١غ١خ  4

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ِمبهٔخ ألٍٍٛة اٌزٛى٠غ األٚهوَزواٌٟ ػٕل وً  -20

 .ِٓ ِٛرَبهد ٚه٠زشبهك فبعٕو
اٍزوار١غ١خ  4

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

 في المحتويات النظرية( مباشر)  إجراءات التعلم المدمج



 

رؤ١ٌف ِمطٛػخ فٟ ص١غخ ا٠ٕٛ١ٌّذ ػٍٝ غواه أٍٍٛة اٌزؤ١ٌف  -23

 .ػٕل ثبؿ ػٍٝ أٌٍ ػ١ٍّخ ١ٍٍّخ
 .كهاٍزٗ فٟ ِغبي إٌظو٠بد ٚاٌزؤ١ٌف

ِبد ؽٍمبد اٌجؾش فٟ أزمبء ٚضجط ٠َزقلَ ث١بٔبد ِٚؼٍٛ -4-ط-3

 .فطط األثؾبس اٌغ١لح ِغبي إٌظو٠بد ٚإٌؤ١ٌف
٠ُؼل اٌزمبه٠و ا١ٌّٕٙخ فٟ ِغبي إٌظو٠بد ٚاٌزؤ١ٌف ثؤٍٍٛة  -5-ط-3

 .ػٍّٟ ١ٍٍُ

٠ُّٕٟ مارٗ أوبك١ّ٠ًب ١ًِٕٙٚب أصٕبء كهاٍزٗ ٚثؼل رقوعٗ ثبٌزؼٍُ  -4-ك-3

َُّزّو  .اٌ
اٌؾل٠ضخ فٟ إصواء اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚال ١ٍّب ٠َزقلَ اٌزىٌٕٛٛع١ب  -2-ك-3

فٟ اٌزل٠ٚٓ ا١ٌٍّٛمٟ ٚاٌجؾش ػٓ وً ِب ٘ٛ عل٠ل فٟ ػٍُ 

 .ا١ٌٍّٛمٟ
٠زٛاصً ِغ االفو٠ٓ فٟ ػًّ أثؾبس ػ١ٍّخ فٟ ِغبي  -3-ك-3

 .إٌظو٠بد ٚاٌزؤ١ٌف
ُّٕبٍجبد ٚاألػ١بك اٌّؾ١ٍخ  -4-ك-3 ٠ُشبهن ثبٍُ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌ

ؽفالد ١ٍِٛم١خ فٟ اٌّؤٍَبد االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ  ٚاٌم١ِٛخ ٠ُٕٚظُ

 .٠ٚمَٛ ثزٕف١ن ثواِظ اٌزؼ١ٍُ ا١ٌٍّٛمٟ ٌي٠بكح ِٛاهك اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

اٍزوار١غ١خ  4

إٌّبلشخ 

 ٚؽٍمبد اٌجؾش

اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

رؤ١ٌف فٛعزٗ ػٍٝ أٍٍٛة ثبؿ ِغ اٍزقلاَ اٌمٛاػل ٚاأُلٌٍ  -24

 .اٌؼبِخ ٌٍزؤ١ٌف ا١ٌٍّٛمٟ
اٍزوار١غ١خ  4

 اٌزؼٍُ اٌنارٟ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

ُّموه -26  4 .ُِواعؼخ ػٍٝ ِب رُ رله٠َٗ ثبٌ

اٍزوار١غ١خ 

إٌّبلشخ 

 ٚؽٍمبد اٌجؾش

اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

 .ثٕه اٌّؼوفخ اٌّصوٞ -(االٔزؤذ)اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ  -اٌّىزجخ ِصبكه اٌزؼٍُ

١ٌَٚذ ٚفبعٕو، هٍبٌخ ِبعَز١و، و١ٍخ اأُلٚهوَزوا ٚاٌزٛى٠غ اأُلٚهوَزواٌٟ ػٕل ثو١ٍ٠ٛى : أؽّل ِصطفٝ وّبي-4 اٌّواعغ

 .4988َاٌزوث١خ ا١ٌٍّٛم١خ، عبِؼخ ؽٍٛاْ، اٌمب٘وح، 
اٌزٛى٠غ اأُلٚهوَزواٌٟ ػٕل ثٕغب١ِٓ ثو٠ز١ٓ ِٓ فالي ا١ٌَّف١ٔٛخ اٌج١َطخ، هٍبٌخ : أٍّبء ػجل اٌوؽّٓ ٍِٛٝ -2

 .2007َِبعَز١و، و١ٍخ اٌزوث١خ إٌٛػ١خ، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، اٌمب٘وح، 
3- Gilder Eric: The Dictionary of composer and their music, Wings books, New York, 

1993. 
 

 

 



 

 

Online (60%) 

 ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌّٛضٛع
ػلك ٍبػبد 

 اٌزله٠ٌ
 أكٚاد اٌزم١١ُ طوق اٌزله٠ٌ

األٚهوَزوا١ٌخ ٚكٚه٘ب فٟ  ِواعؼخ ػٍٝ ػٍُ ا٢الد ا١ٌٍّٛم١خ -2

 .األٚهوَزوا ٚإٌطبق اٌصٛرٟ ٌىً آٌخ
٠زّىٓ ِٓ اٌزؤ١ٌف ا١ٌٍّٛمٟ ٌجؼض اٌّؤٌفبد ا١ٌٍّٛم١خ  -4-أ-3

 .اٌج١َطخ ػٍٝ ُأٌٍ ػ١ٍّخ ١ٍٍّخ
٠ٛضؼ االفزالف ث١ٓ أٍٍٛة اٌزؼج١و ٚاٌز٠ٍٛٓ اٌصٛرٟ فٟ  -2-أ-3

 .األكاء اٌغٕبئٟ
د ا١ٌٍّٛم١خ ٠صف إٌطبق اٌصٛرٟ ٚكٚه ا٢ال -3-أ-3

 .األٚهوَزوا١ٌخ فٟ األٚهوَزوا
 .٠ؼل لٛاػل ٚأٌٍ اٌزٛى٠غ ا٢ٌٟ ٚاٌغٕبئٟ -4-أ-3
٠شوػ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي إٌظو٠بد  -5-أ-3

 .ٚاٌزؤ١ٌف ٚث١ٓ ِغبالد رقصص١خ ُأفوٞ
 .٠ُم١ُّ أٍب١ٌت األكاء اٌغٕبئٟ -4-ة-3
ت طو٠مخ األكاء ٠ُمبهْ ث١ٓ ا٢الد ا١ٌٍّٛم١خ ػٍٝ ؽَ -2-ة-3

 .ػ١ٍٙب ٚكٚه٘ب فٟ اأُلٚهوَزوا
 . ٠ُفَو اٌمٛاػل اٌقبصخ ثؼٍُ اٌزٛى٠غ ا٢ٌٟ ٚاٌغٕبئٟ -3-ة-3
ُِشىٍخ ثؾض١خ  -4-ة- ٠مزوػ كهاٍخ ثؾض١خ أٚ ػ١ٍّخ ِٕٙغ١خ ؽٛي 

 .فٟ ِغبي إٌظو٠بد ٚاٌزؤ١ٌف

ُِٕبٍجخ ٌٍّؤٌفبد  -4-ط-3 ٠ُّبهً إضبفخ ِصبؽجخ ٘به١ِٔٛخ 

ُّٛىػ  .خ آ١ًٌب ٚغٕبئ١ًبا١ٌٍّٛم١خ اٌ
ُّقزٍفخ -2-ط-3  .٠ُطجك اٌزل٠ٚٓ ا١ٌٍّٛمٟ ثؼٕبصوٖ اٌ
ُّزقصصخ اٌزٟ اوزَجٙب  -3-ط-3 ٠ُطجك اٌّؼبهف ٚاٌّٙبهاد اٌ

 .فالي كهاٍزٗ فٟ ِغبي إٌظو٠بد ٚاٌزؤ١ٌف
٠َزقلَ ث١بٔبد ِٚؼٍِٛبد ؽٍمبد اٌجؾش فٟ أزمبء  -4-ط-3

 .ٚإٌؤ١ٌفٚضجط فطط األثؾبس اٌغ١لح ِغبي إٌظو٠بد 

إٌّصبد  4

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

اٌزؼوف ػٍٝ ا٢الد اٌزص٠ٛو٠خ ِٓ آالد إٌفـ اٌقشج١خ، ٚطوق  -3

٠ّٚٓ ٚاٌّفبر١ؼ ا١ٌٍّٛم١خ شبئؼخ االٍزقلاَ ٌىً آٌخ  .اٌزل
إٌّصبد  4

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ ٠ٛ٘بْ ثواِي ثبالٍٍٛة  رٛى٠غ أغ١ٕخ ِٓ أغبٟٔ -5

 .اٌٙبهِٟٛٔ
إٌّصبد  4

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

اٌزؼوف ػٍٝ أشىبي اٌّصبؽجخ ِٚلٜ ِالئّخ وً شىً ٌألٌؾبْ  -6

َُّزقلِخ  .اٌ
إٌّصبد  4

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

رٛى٠غ أغ١ٕخ ِٓ أغبٟٔ اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ عْٛ و١لط، ٚافز١به  -8

 .األِضً ِٓ أٍب١ٌت اٌزٛى٠غ اٌغٕبئٟ األٍٍٛة
إٌّصبد  4

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

إٌّصبد  4 .كهاٍخ و١ف١خ رؤ١ٌف ٌؾٓ ثبٍزقلاَ اٌزآٌفباد اٌٙبه١ِٔٛخ األٍب١ٍخ -9

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

كهاٍخ و١ف١خ رؤ١ٌف ٌؾٓ ثبٍزقلاَ اٌزآٌفبد األٍب١ٍخ ٚاٌفوػ١خ  -11

 .ٚاٌّطؼّخ
 إٌّصبد 4

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

كهاٍخ و١ف١خ إضبفخ ٔغّخ غو٠جخ ػٓ اٌّمبَ إٌٝ اٌٍؾٓ ثؾ١ش  -12

 .رىْٛ ما ِغيٜ ٌؾٕٝ أٚ ٘بهِٟٛٔ
إٌّصبد  4

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

إٌّصبد  4رؤ١ٌف عٍّخ ١ٍِٛم١خ رزضّٓ اٌزآٌفبد األٍب١ٍخ ٚاٌفوػ١خ  -15

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

 في المحتويات النظرية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 

٠ُؼل اٌزمبه٠و ا١ٌّٕٙخ فٟ ِغبي إٌظو٠بد ٚاٌزؤ١ٌف ثؤٍٍٛة  -5-ط-3 .ٚاٌّطؼّخ ِغ ثؼض إٌغّبد اٌغو٠جخ ػٓ اٌّمبَ

 .ػٍّٟ ١ٍٍُ

٠ُّٕٟ مارٗ أوبك١ّ٠ًب ١ًِٕٙٚب أصٕبء كهاٍزٗ ٚثؼل رقوعٗ  -4-ك-3

َُّزّو  .ثبٌزؼٍُ اٌ
٠َزقلَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ فٟ إصواء اٌّبكح اٌؼ١ٍّخ ٚال  -2-ك-3

ٓ وً ِب ٘ٛ عل٠ل فٟ ػٍُ ١ٍّب فٟ اٌزل٠ٚٓ ا١ٌٍّٛمٟ ٚاٌجؾش ػ

 .ا١ٌٍّٛمٟ
٠زٛاصً ِغ االفو٠ٓ فٟ ػًّ أثؾبس ػ١ٍّخ فٟ ِغبي  -3-ك-3

 .إٌظو٠بد ٚاٌزؤ١ٌف
ُّٕبٍجبد ٚاألػ١بك  -4-ك-3 ٠ُشبهن ثبٍُ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌ

اٌّؾ١ٍخ ٚاٌم١ِٛخ ٠ُٕٚظُ ؽفالد ١ٍِٛم١خ فٟ اٌّؤٍَبد 

زؼ١ٍُ ا١ٌٍّٛمٟ ٌي٠بكح االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٠ٚمَٛ ثزٕف١ن ثواِظ اٌ

 .ِٛاهك اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

رٛى٠غ ػًّ ِٓ أػّبي اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ ث١زٙٛفٓ ٌألٚهوَزوا  -61

 (.كٚ)ٚاٌزوِٚجْٛ ( كٚ)اٌٛروٞ ٚآالد إٌفـ اٌقشج١خ ٚآالد اٌزوِٚج١ذ 
إٌّصبد  4

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌٍزٛى٠غ األٚهوَزواٌٟ فٟ ػًّ ِٓ أػّبي  -18

 .ا١ٌٍّٛمٟ ِٛرَبهداٌّؤٌف 
إٌّصبد  4

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ٌٍزٛى٠غ األٚهوَزواٌٟ فٟ ػًّ ِٓ أػّبي  -19

 .اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ ه٠زشبهك فبعٕو
إٌّصبد  4

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ألٍٍٛة اٌزٛى٠غ اٌغٕبئٟ ػٕل اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ  -21

 .٠ٛ٘بْ ثواِي
إٌّصبد  4

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ألٍٍٛة اٌزٛى٠غ اٌغٕبئٟ ػٕل اٌّؤٌف ا١ٌٍّٛمٟ  -22

 .عْٛ و١لط
إٌّصبد  4

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

إٌّصبد  4 .إػلاك فطخ ثؾض١خ فٟ ا٢الد ا١ٌٍّٛم١خ اٌزص٠ٛو٠خ -25

 اٌزؼ١ّ١ٍخ
اٌزىٍّخ، 

 ِمبٌٟ

  .ثٕه اٌّؼوفخ اٌّصوٞ -(االٔزؤذ)اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ  -اٌّىزجخ ِصبكه اٌزؼٍُ

اأُلٚهوَزوا ٚاٌزٛى٠غ اأُلٚهوَزواٌٟ ػٕل ثو١ٍ٠ٛى ١ٌَٚذ ٚفبعٕو، هٍبٌخ ِبعَز١و، و١ٍخ : أؽّل ِصطفٝ وّبي-4 اٌّواعغ

 .4988َاٌزوث١خ ا١ٌٍّٛم١خ، عبِؼخ ؽٍٛاْ، اٌمب٘وح، 
ػٕل ثٕغب١ِٓ ثو٠ز١ٓ ِٓ فالي ا١ٌَّف١ٔٛخ اٌج١َطخ، هٍبٌخ اٌزٛى٠غ اأُلٚهوَزواٌٟ : أٍّبء ػجل اٌوؽّٓ ٍِٛٝ -2

 .2007َِبعَز١و، و١ٍخ اٌزوث١خ إٌٛػ١خ، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، اٌمب٘وح، 
3- Gilder Eric: The Dictionary of composer and their music, Wings books, New York, 

1993. 
  



 

 ِقطط رص١ُّ افزجبه فٟ ِموه رؤ١ٌف ٚرٛى٠غ آٌٟ ٚغٕبئٟ

 ـــوعــــوضــالمــــ

 اعّبٌٝ

 اٌَبػبد

اٌزله٠َ

 ٠خ

 إٌَجخ

 اٌّئ٠ٛخ

ِٓ 

 اٌَبػبد

 اٌزله١َ٠خ

 اعّبٌٝ

 كهعبد

 االفزجبه

 ــمالتعلـ ـاتمخرجـ

 األٍئٍخ ٔٛع

 افز١به

ِٓ 

 ِزؼلك

اٌصٛا

 ة

اٌقط/

 أ

اٌزىّ

 ٌخ

اٌّياٚ

 عخ

اٌّمبٌ

ٜ 

ِٙبه

 ح

 ػ١ٍّخ

 ٌجؼض ا١ٌٍّٛمٟ اٌزؤ١ٌف ِٓ ٠زّىٓ -4-أ-3 5 %10.72 6 .اٌغٕبئٟ اٌزٛى٠غ ٚطوق أٍب١ٌت

 ػ١ٍّخ ُأٌٍ ػٍٝ اٌج١َطخ ا١ٌٍّٛم١خ اٌّؤٌفبد

 .١ٍٍّخ

 .ٚاٌغٕبئٟ ا٢ٌٟ اٌزٛى٠غ ٚأٌٍ لٛاػل ٠ؼل -4-أ-3

 ؽَت ػٍٝ ا١ٌٍّٛم١خ ا٢الد ث١ٓ ٠ُمبهْ -2-ة-3

 .اأُلٚهوَزوا فٟ ٚكٚه٘ب ػ١ٍٙب األكاء طو٠مخ

 ا٢ٌٟ اٌزٛى٠غ ثؼٍُ اٌقبصخ اٌمٛاػل ٠ُفَو -3-ة-3

 . ٚاٌغٕبئٟ

 ثؼٕبصوٖ ا١ٌٍّٛمٟ اٌزل٠ٚٓ ٠ُطجك -2-ط-3

ُّقزٍفخ  .اٌ

ُّ ٚاٌّٙبهاد اٌّؼبهف ٠ُطجك -3-ط-3  زقصصخاٌ

 إٌظو٠بد ِغبي فٟ كهاٍزٗ فالي اوزَجٙب اٌزٟ

 .ٚاٌزؤ١ٌف

√ √ √  √  

 ٚكٚه٘ب األٚهوَزوا١ٌخ ا٢الد كهاٍخ

 .األٚهوَزوا فٟ

10 17.86% 10 
√ √ √  √ 

 

  √  √ √ √ 10 %35.71 20 .اٌٙبهِٟٛٔ ػٍُ ثبٍزقلاَ ٌؾٓ رؤ١ٌف

 ا٢ٌٟ اٌزٛى٠غ ثبٍزقلاَ ٌؾٓ رٛى٠غ

 .اٌؾو

20 35.71% 15 

√ √ √  √ 

 

 56 اإلعّبٌٟ

 ٍبػخ

  كهعخ 40 100%
   

   



 

 



 
 

 ذىصُف هقشس دساسٍ

 قغٌ اىرشتٍح اىَ٘عٍقٍح

 :تُاناخ الوقشس -1

 األولً دتلىمالفشقح:  ذاسٌخ ٗذسيٍو اىَ٘عٍقً اسن الوقشس:  الشهض الكىدٌ: 

 عاػح 2اإلجوالٍ:    ــ ػولٍ:   عاػح2نظشٌ:    ّظشي( 55) ػذد الىحذاخ الذساسُح: ذشتٍح ٍ٘عٍقٍحالرخصص: 

 

َُرأخشجذاسٌخ اىَ٘عٍقً اىؼاىٍَح فً  ٌٍِرَنِ  -1 هذف الوقشس: -2  .ٍشزيح اىشٍٗاّرٍنٍح اى

َُإىفاخ اىَ٘عٍقٍح اىؼاىٍَح. ٌرؼشف ػيى -5  أعظ اىرسيٍو اىَ٘عٍقى ىي

 الوسرهذف هن ذذسَس الوقشس: -3

الوؼشفةةةةةةةةةةةةةح أ  -3

 والفهن:

 تاّرٖاء ذذسٌظ اىَقشس ٌنُ٘ اىطاىة قادسًا ػيى أُ:

ٍُنّ٘اذٖا. ىيشتاػً اى٘ذشي ٗاألغٍْح اىشفٍؼحاىَ٘عٍقٍح غح اٌرؼشف ػيى اىصٍ -1-أ-3  ٗخصائصٖا ٗ

َُرأخشج ٌ٘ضر االخرالف تٍِ -5-أ-3  .اىرغٍشاخ اىرً طشأخ ػيى اىؼْاصش اىَ٘عٍقٍح فً ٍشزيح اىشٍٗاّرٍنٍح اى

َُرأخشجذاسٌخ اىَ٘عٍقً اىؼاىٍَح فً  ٌ٘خض -3-أ-3 َُغرخذٍح فً ذيل  ٗاىصٍغ، ٍشزيح اىشٍٗاّرٍنٍح اى  اىسقثح.اىَ٘عٍقٍح اى

 ق٘اػذ ٗذاسٌخ ٗذسيٍو اىَإىفاخ اىَ٘عٍقٍح فً اىَ٘عٍقً اىؼاىٍَح. ٌرؼشف ػيى -4-أ-3

 ذاسٌخ اىَإىفٍٍِ اىؼاىٍٍَِ ٗاىقٍٍٍِ٘ ىيَ٘عٍقى اىؼاىٍَح فً ٍداه اىْظشٌاخ ٗاىرأىٍف. ٌيخص -5-أ-3

 اىؼالقح تٍِ اىَادج اىؼيٍَح فً ٍداه اىْظشٌاخ ٗاىرأىٍف ٗتٍِ ٍداالخ ذخصصٍح ُأخشي. ٌششذ -6-أ-3

ب الوهةةةةةةاساخ  -3

 الزهنُح:

 تاّرٖاء ذذسٌظ اىَقشس ٌنُ٘ اىطاىة قادسًا ػيى أُ:

ٍٍَُضاخ اىَإىفاخ اىَ٘عٍقٍح ٌُٗسييٖا عَؼًٍا. -1-ب-3  ٌغرْرح إٌٔ خصائص ٗ

 اىؼاىٍَح. اىَإىفاخ اىَ٘عٍقٍحٌٍَُّض االّرقاالخ اىَقاٍٍح فً  -5-ب-3

 اىشفٍؼح. ٗاألغٍْحٌٍَُّض تٍِ أعي٘ب اىرأىٍف اىَ٘عٍقً ػْذ تؼض اىَإىفٍِ اىَ٘عٍقٍٍِ فً ذأىٍف اىشتاػً اى٘ذشي  -3-ب-3

 ٌُسيو اىَقط٘ػاخ اىَ٘عٍقٍح اىؼاىٍَح تأعي٘ب ػيًَ عيٌٍ. -4-ب-3

ج الوهةةةةةةةةةةةةاساخ -3

الوهنُةةةةةح الخاصةةةةةح 

 تالوقشس:

 اىَقشس ٌنُ٘ اىطاىة قادسًا ػيى أُ:تاّرٖاء ذذسٌظ 

َُغرخذٍح فً اىؼَو اىَ٘عٍقً -1-ج-3  .ٗأخضاؤٓ ٌُشخص ّ٘ع اىصٍغح اىَ٘عٍقٍح اى

َُإىفاخ اىَ٘عٍقٍح -5-ج -3  .ٌُطثق ُأعظ ذسيٍـو اىَ٘عٍقى اىؼاىٍَح فى ذسيٍو اى

َُرخصصح اىرً امرغثٖا خاله دساعرٔ فً ٍداه  -3-ج-3  اىْظشٌاخ ٗاىرأىٍف.ٌُطثق اىَؼاسف ٗاىَٖاساخ اى

 ٌُسذد اىَشنالخ اىٍَْٖح ٌٗدذ زي٘ال ىٖا . -4-ج-3

 ٌغرخذً اىرسيٍو اىثْائً اىف٘سي ىيَقط٘ػاخ اىَ٘عٍقٍح فً ٍداه اىْظشٌاخ ٗاىرأىٍف. -5-ج-3

د الوهةةةةةةةةةاساخ  -3

 الؼاهح:

 تاّرٖاء ذذسٌظ اىَقشس ٌنُ٘ اىطاىة قادسًا ػيى أُ:

 دساعرٔ ٗتؼذ ذخشخٔ ٌظٖش اىرٍَْح اىَغرَشج.ٌظٖش قذساخ اىرؼيٌ اىزاذً أثْاء  -1-د-3

ً            -5-د-3 يسصة٘ه ػيةى ٍةا    ى ٌغرخذً اىرنْ٘ى٘خٍا اىسذٌثةح فةً ئثةشاء اىَةادج اىؼيٍَةح ٗال عةٍَا فةً أعةاىٍة ٗطةشل اىثسة  اىَ٘عةٍق

َُإىفٍِ اىَ٘عٍقٍٍِ.  ٌيضٍٔ ٍِ ٍؼيٍ٘اخ ذاسٌخٍح فً اىَ٘عٍقً اىؼاىٍَح ٗإٌٔ اى

َُخريفح ىيسص٘ه ػيى اىَؼيٍ٘اخ ٗاىَؼاسف اىخاصح تَداه  اىؼيٍَحٌغرخذً اىَشاخغ  -3-د-3  ٗاىرأىٍف. اىْظشٌاخٗاىَصادس اى

هحرىي  -4

 الوقشس:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحرىَاخ النظشَح

 هحرىي الوقشس األساتُغ

ػذد 

 الىحذاخ

 نظشٌ

1  .5 ٍُشاخؼٔ ػيى أّ٘اع اىقفالخ اىَ٘عٍقٍح 

2  .5 دساعح اىقفيح غٍش اىراٍح ٗمٍفٍح اعرخذاٍٖا 

3  .ً5 دساعح ػالٍاخ اىرسٌ٘و اىٖاسٍٍّ٘ح ٗاىيسٍْح ٗمٍفٍح اثثاخ اّرغاتٖا ىيَقا 

4  .َُرأخشج  5 اىَ٘عٍقً فً ٍشزيح اىشٍٗاّرٍنٍح اى

5   .َُرأخشج  5 إٌٔ اىَإىفٍِ اىَ٘عٍقٍٍِ فً ٍشزيح اىشٍٗاّرٍنٍح اى



 

6   ً5 أخضاؤٓ.دساعح ذنٌِ٘ اىشتاػً اى٘ذشي ٗاىصٍغ اىَ٘عٍقٍح شائؼح االعرخذاً ف 

7  .5 دساعح ذسيٍيٍح ىَإىفح اىشتاػً اى٘ذشي ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً ٍ٘ذغاسخ 

8  .ٌٍْٖ 5 دساعح إٌٔ اىَإىفٍِ اىزٌِ مرث٘ا ىيشتاػً اى٘ذشي ٗأعي٘ب اىرأىٍف اىَ٘عٍقً ػْذ مو 

9  .َُرأخشج ٍٗا طشأ ػيٍٖا ٍِ ذغٍٍش  5 اىخصائص ٗاىؼْاصش اىَ٘عٍقٍح فً ٍشزيح اىشٍٗاّرٍنٍح اى

11  .ُ5 دساعح ذسيٍيٍح ىيشتاػً اى٘ذشي ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً ٕاٌذ 

11  .5 دساعح ىصٍغح اىغّ٘اذا ٗإٌٔ اىَإىفاخ اىَ٘عٍقٍح اىرً ذغرخذً ذيل اىصٍغح فً تْائٖا 

12  .5 دساعح األغٍْح اىشفٍؼح ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً ٌٕ٘اُ تشاٍض 

13  5 اىَ٘عٍقً ٌٕ٘اُ تشاٍض. دساعح ذنٌِ٘ ٗتْاء األغٍْح اىشفٍؼح ػْذ اىَإىف 

14  .5 ٍٍَضاخ ٗخصائص أعي٘ب اىرأىٍف ػْذ ٌٕ٘اُ تشاٍض ٍِ خاله األغٍْح اىشفٍؼح 

15  .5 دساعح ذسيٍيٍح ألغٍْح سفٍؼح ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً ٌٕ٘اُ تشاٍض 

16 
  دساعح ذسيٍيٍح ىيسشمح اىنشٍٗاذٍنٍح اىيسٍْح ٗاىٖاسٍٍّ٘ح ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً سٌرشاسد

 فاخْش ٍِ خاله تؼض أػَاىٔ اىَذّٗح.
5 

17  .5 دساعح ذسيٍيٍح ألسٌا ٍِ أٗتشاخ اىَإىف اىَ٘عٍقً سٌرشاسد فاخْش 

18  .5 دساعح اىصٍغح اىثالثٍح اىَفر٘زح ٗإٌٔ اىَإىفاخ اىرً ذٌ تْاؤٕا تريل اىصٍغح 

19  .5 دساعح ذسيٍيٍح ىيشتاػً اى٘ذشي ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً سٌرشاسد شرشاٗط 

21  .5 دساعح ذسيٍيٍح ألغٍْح سفٍؼح ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً ٌٕ٘اُ تشاٍض 

21  .ِ5 دساعح ذسيٍيٍح ىيشتاػً اى٘ذشي ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً تٍرٖ٘ف 

22  .5 دساعح ذسيٍيٍح ألغٍْح سفٍؼح ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً ٌٕ٘اُ تشاٍض 

23   َُرأخشج.دساعح اىرغٍشاخ اىرً طشأخ ػيى ػْصش االٌقاع فً ٍشزيح  5 اىشٍٗاّرٍنٍح اى

24 
  دساعح اىرغٍشاخ اىرً طشأخ ػيى أعاىٍة اىرأىٍف اىَ٘عٍقً فً ٍشزيح اىشٍٗاّرٍنٍح

َُرأخشج.  اى
5 

25 
  ئػذاد ٗسقح تسثٍح فً اىرغٍشاخ اىرً طشأخ ػيى اىؼْاصش اىَ٘عٍقٍح فً ٍشزيح اىشٍٗاّرٍنٍح

َُرأخشج.  اى
5 

26  .َُقشس  5 ٍُشاخؼح ػيى ٍا ذٌ ذذسٌغٔ تاى

27  .5 ئٍرساُ ألػَاه اىغْح 

28   ُ5 اىؼاً اىذساعً. ّٖاٌحاٍرسا 

 
أسةةالُة الرؼلةةُن   -5

 والرؼلن:

ّ٘سج.  اىَساضشج اىَط

 ذنيٍف اىطالب تاػذاد اىرقاسٌش.

 اعرشاذٍدٍح اىرؼيٌ اىزاذً.

 اعرشاذٍدٍح اىَْاقشح ٗزيقاخ اىثس .

 .اعرشاذٍدٍح اىرؼيٌ اىرؼاًّٗ

 اىرؼيٌٍ اإلىٍنرشًّٗ.

أسةةالُة الرؼلةةُن   -6

والةةةةةةرؼلن لل ةةةةةة ب  

االحرُاجةةةةةةةةاخ روي 

 الخاصح:

 .ال ٌ٘خذ طالب رٗي ازرٍاخاخ خاصح 

 

 ذقىَن ال  ب: -7

أ االسةةةةةةةةةةةةةةالُة  -7

 الوسرخذهح

 .أػَاه اىغْح ٗاىشف٘ي 

  ُاىْظشياالٍرسا. 



 
 فصو دساعً ماٍو.  ب الرىقُد: -7

  أػَاه اىغْح. ىذسخاخاىؼششُٗ اىغاتغ األعث٘ع 

  اىْظشيىإلٍرساُ  اىثاٍِ ٗاىؼششُٗاألعث٘ع. 

ج الةةةةةةةةةةةةةةذسجاخ  -7

 ذىصَغ:

 11  51اىغْح تاىفصيٍِ  ألػَاهدسخح.% 

 41  ُ01 اىْظشيدسخح ىإلٍرسا.% 

 قائوح الكرة الذساسُح والوشاجغ: -8

 ال ٌ٘خذ.  أ هزكشاخ:-8

ثٍ٘دٗسً فًٍْ: ذاسٌخ اىَ٘عٍقً اىؼاىٍَح، ذشخَح عَسح اىخ٘ىى ٍٗسَذ خَاه ػثذ اىشزٌٍ، ذقذٌٌ زغٍِ ف٘صي، داس  -1 ب كرة هلضهح:  -8

 .5115ًاىَؼاسف، ٍإعغح فشاّنيٍِ ىيطثاػح ٗاىْشش، اىقإشج، 

 ً.5111عٍذسك ث٘سب دٌفً: اىرسيٍو اىَ٘عٍقً، ذشخَح ٗذؼقٍة عَسح اىخ٘ىى، اىَديظ األػيى ىيثقافح، اىقإشج  -5

 .Gilder Eric: The Dictionary of composer and their music, Wings books, New York, 1993- ج كرة هقرشحح:   -8

-White D. John: The Analysis of music, theory and practice, Hall Inc. Englewood, New Jersey, 

1976. 

-Finney M. Theodore: A History of music, published for U.S.A, forces Institute by Harcourt, 

Brace and company, America, 1944. 

د دوسَاخ ػلوُح  -8

أو نششاخ أو هىاقةغ  

 اإلنرشند إلخ

 

 اىَنرثح.-                  اإلّرشّد.-
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 تشناهج: الرشتُح الوىسُقُح )هشحلح الذتلىم(

 ذاسَخ وذحلُل الوىسُقٍهصفىفح الوؼاسف والوهاساخ للوقشس 

 الوحرىَاخ الشئُسُح للوقشس
أسثىع 

 الذساسح

 ههاساخ ػاهح ههاساخ ههنُح ههاساخ رهنُح الوؼــاسف

1 5 3 4 5 6 1 5 3 4 1 5 3 4 5 1 5 3 

  × ×            ×    1 .اىَ٘عٍقٍحشاخؼٔ ػيى أّ٘اع اىقفالخ ٍُ

  × ×            ×    5 دساعح اىقفيح غٍش اىراٍح ٗمٍفٍح اعرخذاٍٖا.

دساعةةح ػالٍةةاخ اىرسٌ٘ةةو اىٖاسٍٍّ٘ةةح ٗاىيسٍْةةح ٗمٍفٍةةح اثثةةاخ اّرغةةاتٖا       

 ىيَقاً.
3    ×            × × × 

َُرأخشج.اىَ٘عٍقً فً ٍشزيح اىشٍٗاّرٍنٍح   ×  ×         ×    × ×  4 اى

َُرأخشج.  ×  ×           ×  × ×  5 إٌٔ اىَإىفٍِ اىَ٘عٍقٍٍِ فً ٍشزيح اىشٍٗاّرٍنٍح اى

دساعح ذنٌِ٘ اىشتاػً اى٘ذشي ٗاىصٍغ اىَ٘عةٍقٍح شةائؼح االعةرخذاً فةً     

 أخضاؤٓ.
6 ×      ×    ×     × ×  

اىَإىةةةةف اىَ٘عةةةةٍقً  دساعةةةةح ذسيٍيٍةةةةح ىَإىفةةةةح اىشتةةةةاػً اىةةةة٘ذشي ػْةةةةذ 

 ٍ٘ذغاسخ.
7 ×    ×   × × ×  ×   × × ×  

دساعةةح إٔةةٌ اىَةةإىفٍِ اىةةزٌِ مرثةة٘ا ىيشتةةاػً اىةة٘ذشي ٗأعةةي٘ب اىرةةأىٍف        

 اىَ٘عٍقً ػْذ مو ٌٍْٖ.
0 ×    ×  ×  ×       ×  × 

َُرةأخشج ٍٗةا       اىخصائص ٗاىؼْاصش اىَ٘عٍقٍح فةً ٍشزيةح اىشٍٗاّرٍنٍةح اى

 طشأ ػيٍٖا ٍِ ذغٍٍش.
9  × × ×   ×    ×     ×  × 

  × × ×   ×  ×  ×   ×    × 11 دساعح ذسيٍيٍح ىيشتاػً اى٘ذشي ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً ٕاٌذُ.

دساعةةح ىصةةٍغح اىغةةّ٘اذا ٗإٔةةٌ اىَإىفةةاخ اىَ٘عةةٍقٍح اىرةةً ذغةةرخذً ذيةةل        

 اىصٍغح فً تْائٖا.
11    ×   ×    ×     ×  × 

  × ×     ×  ×  ×  ×     15 ٌٕ٘اُ تشاٍض.دساعح األغٍْح اىشفٍؼح ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً 



 
دساعةةح ذنةةٌِ٘ ٗتْةةاء األغٍْةةح اىشفٍؼةةح ػْةةذ اىَإىةةف اىَ٘عةةٍقً ٌٕ٘ةةاُ        

 تشاٍض.
13     ×  ×  ×  ×     × ×  

ٍٍَضاخ ٗخصائص أعي٘ب اىرأىٍف ػْذ ٌٕ٘اُ تشاٍض ٍِ خاله األغٍْةح  

 اىشفٍؼح.
14     ×  ×  ×  ×     ×  × 

  × × ×   ×  ×  ×   ×     15 سفٍؼح ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً ٌٕ٘اُ تشاٍض.دساعح ذسيٍيٍح ألغٍْح 

دساعةةح ذسيٍيٍةةح ىيسشمةةح اىنشٍٗاذٍنٍةةح اىيسٍْةةح ٗاىٖاسٍٍّ٘ةةح ػْةةذ اىَإىةةف 

 اىَ٘عٍقً سٌرشاسد فاخْش ٍِ خاله تؼض أػَاىٔ اىَذّٗح.
16     ×  × ×  ×  ×   × × ×  

  × × ×   ×  ×  ×   ×     17 اىَ٘عٍقً سٌرشاسد فاخْش.دساعح ذسيٍيٍح ألسٌا ٍِ أٗتشاخ اىَإىف 

دساعةةح اىصةةٍغح اىثالثٍةةح اىَفر٘زةةح ٗإٔةةٌ اىَإىفةةاخ اىرةةً ذةةٌ تْاؤٕةةا تريةةل   

 اىصٍغح.
10       ×    ×     ×  × 

دساعةةةح ذسيٍيٍةةةح ىيشتةةةاػً اىةةة٘ذشي ػْةةةذ اىَإىةةةف اىَ٘عةةةٍقً سٌرشةةةاسد     

 شرشاٗط.
19 ×    ×   ×  ×  ×   × × ×  

  × × ×   ×  ×  ×   ×     51 ذسيٍيٍح ألغٍْح سفٍؼح ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً ٌٕ٘اُ تشاٍض.دساعح 

  × × ×   ×  ×  ×   ×    × 51 دساعح ذسيٍيٍح ىيشتاػً اى٘ذشي ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً تٍرٖ٘فِ.

  × × ×   ×  ×  ×   ×     55 دساعح ذسيٍيٍح ألغٍْح سفٍؼح ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً ٌٕ٘اُ تشاٍض.

دساعةةةةح اىرغٍةةةةشاخ اىرةةةةً طةةةةشأخ ػيةةةةى ػْصةةةةش االٌقةةةةاع فةةةةً ٍشزيةةةةح  

َُرأخشج.  اىشٍٗاّرٍنٍح اى
53  × × ×   ×         ×  × 

دساعح اىرغٍشاخ اىرً طشأخ ػيى أعاىٍة اىرأىٍف اىَ٘عةٍقً فةً ٍشزيةح    

َُرأخشج.  اىشٍٗاّرٍنٍح اى
54  × × ×   ×         ×  × 

طشأخ ػيى اىؼْاصش اىَ٘عٍقٍح فً ئػذاد ٗسقح تسثٍح فً اىرغٍشاخ اىرً 

َُرأخشج.  ٍشزيح اىشٍٗاّرٍنٍح اى
55  × × ×  × ×      × × × × × × 
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 هصفىفح أسالُة الرؼلُن والرؼلن ونىاذج الرؼلن الوسرهذفح للوقشس

 أسالُة الرؼلُن والرؼلن
 ههاساخ ػاهح ههنُحههاساخ  ههاساخ رهنُح الوؼــاسف

1 5 3 4 5 6 1 5 3 4 1 5 3 4 5 1 5 3 

ّ٘سج.     × ×  × × × × × ×  × × × × × اىَساضشج اىَط

ذنيٍةةةف اىطةةةالب تاػةةةذاد  

 اىرقاسٌش.
 × ×  ×  ×  ×    ×     × 

 × × × × × × × × × × ×  ×   × × × اعرشاذٍدٍح اىرؼيٌ اىزاذً.

اعةةةةةةرشاذٍدٍح اىَْاقشةةةةةةح  

 ٗزيقاخ اىثس .
×   × × × × ×   × ×   ×    

 × × × × × ×   ×  ×  ×  ×  ×  اىؼصف اىزًْٕ.

 × × × × × × × × × × × × × × × × × × اىرؼيٌٍ اإلىٍنرشًّٗ.

 

 

 

 

 



 
 

 

 هصفىفح أسالُة الرقىَن ونىاذج الرؼلن الوسرهذفح للوقشس

 أسالُة الرقىَن
 ههاساخ ػاهح ههاساخ ههنُح ههاساخ رهنُح الوؼــاسف

1 5 3 4 5 6 1 5 3 4 1 5 3 4 5 1 5 3 

 × × × × × × × × × × × × ×  × × × × أػَاه اىغْح ٗاىشف٘ي.

       × × × × ×   × × ×  × االٍرساُ اىرسشٌشي.
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Face to face (60%) 

 الرؼلن نىاذج الوىضىع
ػذد ساػاخ 

 الرذسَس
 أدواخ الرقُُن طشق الرذسَس

ٌرؼةةشف ػيةةى ذتىفةةاخ اىغادعةةح اىضائةةذج ٕٗاسٍٍّ٘ةةاخ اىغةةيٌ   -1-أ-3 ٍُشاخؼٔ ػيى أّ٘اع اىقفالخ اىَ٘عٍقٍح. -1

 اىخَاعً.

 ُٗأعظ اىنراتح اىٖاسٍٍّ٘ح ٗاىنّ٘رشاتْطٍح. ٌششذ ق٘اػذ -5-أ-3

ق٘اػةةةةةةةذ ُٗأعةةةةةةةظ ػيةةةةةةةٌ اىٖةةةةةةةاسًٍّ٘   ػيةةةةةةةىٌرؼةةةةةةةشف  -3-أ-3

 ٗاىنّ٘رشتٌْ٘د.

اىؼالقةةح تةةٍِ اىَةةادج اىؼيٍَةةح فةةً ٍدةةاه اىْظشٌةةاخ        ٌشةةشذ -4-أ-3

 ٗاىرأىٍف ٗتٍِ ٍداالخ ذخصصٍح ُأخشي.

 ٌُفغش اىق٘اػذ اىخاصح تؼيٌ اىٖاسًٍّ٘. -1-ب-3

 االّرقاالخ اىَقاٍٍح فً اىَإىفاخ اىَ٘عٍقٍح اىؼاىٍَح.ٌٍَُّض  -5-ب-3

 ٌُفغش اىق٘اػذ اىخاصح تؼيٌ اىنّ٘رشتٌْ٘د. -3-ب-3

ٍُصةازثح فةً اىر٘صٌةغ اىغْةائً ٍةِ         -1-ج-3 ٌَُاسط ئضةافح أىسةاُ 

 خاله دساعرٔ ىؼيٌ اىنّ٘رشتٌْ٘د.

َُخريفح -5-ج-3  .ٌُطثق اىرذٌِٗ اىَ٘عٍقً تؼْاصشٓ اى

َُشنال -3-ج-3  خ اىٍَْٖح ٌٗدذ زي٘ال ىٖا.ٌُسذد اى

 ٌٍَُّض االّرقاالخ اىَقاٍٍح فً اىَإىفاخ اىَ٘عٍقٍح اىؼاىٍَح. -5-ب-3

ػيَةةةً  تأعةةةي٘بٌُسيةةةو اىَقط٘ػةةةاخ اىَ٘عةةةٍقٍح اىؼاىٍَةةةح  -4-ب-3

 عيٌٍ.

ٌُطثةةةق ُأعةةةظ ذسيٍةةةـو اىَ٘عةةةٍقى اىؼاىٍَةةةح فةةةى ذسيٍةةةو      -5-ج -3

َُإىفاخ اىَ٘عٍقٍح  .اى

َُرخصصةةح اىرةةً امرغةةثٖا  ٌُطثةةق اىَؼةةاسف ٗاىَٖةةاساخ -3-ج-3 اى

 خاله دساعرٔ فً ٍداه اىْظشٌاخ ٗاىرأىٍف.

2 
اسخراحٍجٍت 
المناقشت 

 وحلقاث البحث

، الخكملت
 مقالً

َُرأخشج. -4  اىَ٘عٍقً فً ٍشزيح اىشٍٗاّرٍنٍح اى
2 

المحاضرة 
 المطورة

اخخٍار من 
مخعدد، صح 

 وخطأ

دساعةةح ذسيٍيٍةةح ىَإىفةةح اىشتةةاػً اىةة٘ذشي ػْةةذ اىَإىةةف اىَ٘عةةٍقً         -7

 2 ٍ٘ذغاسخ.
 اسخراحٍجٍت

 الخعلم الخعاونً
الخكملت، 

 مقالً

 2 دساعح ذسيٍيٍح ىيشتاػً اى٘ذشي ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً ٕاٌذُ. -11
 اسخراحٍجٍت

 الخعلم الخعاونً
الخكملت، 

 مقالً

دساعةةح ذنةةةٌِ٘ ٗتْةةاء األغٍْةةةح اىشفٍؼةةةح ػْةةذ اىَإىةةةف اىَ٘عةةةٍقً     -13

 2  ٌٕ٘اُ تشاٍض.
المحاضرة 

 المطورة

اخخٍار من 
مخعدد، صح 

 وخطأ

أٗتةةشاخ اىَإىةةف اىَ٘عةةٍقً سٌرشةةاسد   دساعةةح ذسيٍيٍةةح ألسٌةةا ٍةةِ    -17

 2 فاخْش.
 اسخراحٍجٍت

 الخعلم الخعاونً
الخكملت، 

 مقالً

دساعةةةح ذسيٍيٍةةةح ألغٍْةةةح سفٍؼةةةح ػْةةةذ اىَإىةةةف اىَ٘عةةةٍقً ٌٕ٘ةةةاُ   -21

 2  تشاٍض.
 اسخراحٍجٍت

 الخعلم الخعاونً
الخكملت، 

 مقالً

دساعةةح اىرغٍةةشاخ اىرةةً طةةشأخ ػيةةى ػْصةةش االٌقةةاع فةةً ٍشزيةةح    -23

َُرأخشج.  2 اىشٍٗاّرٍنٍح اى
المحاضرة 

 المطورة

اخخٍار من 
مخعدد، صح 

 وخطأ

 )مباشر( في المحتويات النظرية  التعلم المدمجإجراءات 



 

دساعح اىرغٍشاخ اىرً طشأخ ػيى أعةاىٍة اىرةأىٍف اىَ٘عةٍقً فةً      -24

َُرأخشج.  ٍشزيح اىشٍٗاّرٍنٍح اى
ىيَقط٘ػةةاخ اىَ٘عةةٍقٍح  اىفةة٘سيٌغةةرخذً اىرسيٍةةو اىثْةةائً   -5-ج-3

 فً ٍداه اىْظشٌاخ ٗاىرأىٍف.

َُخريفةةح ىيسصةة٘ه   اىؼيٍَةةحٌغةةرخذً اىَشاخةةغ   -3-د-3 ٗاىَصةةادس اى

 .ٗاىرأىٍف اىْظشٌاخ تَداهػيى اىَؼيٍ٘اخ ٗاىَؼاسف اىخاصح 

2 
المحاضرة 

 المطورة

اخخٍار من 
مخعدد، صح 

 وخطأ

َُقشس. -26  ٍُشاخؼح ػيى ٍا ذٌ ذذسٌغٔ تاى
2 

اسخراحٍجٍت 
المناقشت 

 وحلقاث البحث

الخكملت، 
 مقالً

 بنك المعرفت المصري. -الشبكت العنكبوحٍت )االنخرنج( -المكخبت مصادر الخعلم

ثٍ٘دٗسً فًٍْ: ذاسٌخ اىَ٘عٍقً اىؼاىٍَح، ذشخَح عَسح اىخ٘ىى ٍٗسَذ خَاه ػثذ اىشزٌٍ، ذقذٌٌ زغٍِ ف٘صي،  -1 المراجع

 ً.5115فشاّنيٍِ ىيطثاػح ٗاىْشش، اىقإشج، داس اىَؼاسف، ٍإعغح 

عٍذسك ث٘سب دٌفً: اىرسيٍو اىَ٘عٍقً، ذشخَح ٗذؼقٍة عَسح اىخ٘ىى، اىَديظ األػيى ىيثقافح، اىقإشج  -5
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3-Gilder Eric: The Dictionary of composer and their music, Wings books, New York, 

1993. 
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 الرؼلن نىاذج الوىضىع
ػذد ساػاخ 

 الرذسَس
 أدواخ الرقُُن طشق الرذسَس

ق٘اػةةةةةةةذ ُٗأعةةةةةةةظ ػيةةةةةةةٌ اىٖةةةةةةةاسًٍّ٘  ٌرؼةةةةةةةشف ػيةةةةةةةى  -3-أ-3 دساعح اىقفيح غٍش اىراٍح ٗمٍفٍح اعرخذاٍٖا. -2

 ٗاىنّ٘رشتٌْ٘د.

 اىَ٘عٍقٍح اىؼاىٍَح.ٌٍَُّض االّرقاالخ اىَقاٍٍح فً اىَإىفاخ  -5-ب-3

 ٌُفغش اىق٘اػذ اىخاصح تؼيٌ اىنّ٘رشتٌْ٘د. -3-ب-3

َُشنالخ اىٍَْٖح ٌٗدذ زي٘ال ىٖا. -3-ج-3  ٌُسذد اى

ٌظٖةةش قةةذساخ اىةةرؼيٌ اىةةزاذً أثْةةاء دساعةةرٔ ٗتؼةةذ ذخشخةةٔ      -1-د-3

َُغرَشج.  ٌظٖش اىرٍَْح اى

ٌغرخذً اىرنْ٘ى٘خٍا اىسذٌثح فً ئثشاء اىَادج اىؼيٍَح ٗال  -5-د-3

 عٍَا فً اىرذٌِٗ ٗاىثس  اىَ٘عٍقً.

ٍٍَُةةةضاخ اىَإىفةةةاخ اىَ٘عةةةٍقٍح  -1-ب-3 ٌغةةةرْرح إٔةةةٌ خصةةةائص ٗ

 ٌُٗسييٖا عَؼًٍا.

 ٌٍَُّض االّرقاالخ اىَقاٍٍح فً اىَإىفاخ اىَ٘عٍقٍح اىؼاىٍَح. -5-ب-3

ٌٍَُّض تٍِ أعي٘ب اىرةأىٍف اىَ٘عةٍقً ػْةذ تؼةض اىَةإىفٍِ       -3-ب-3

 اىشفٍؼح. ٗاألغٍْح٘ذشي اىَ٘عٍقٍٍِ فً ذأىٍف اىشتاػً اى

 ٌُسذد اىَشنالخ اىٍَْٖح ٌٗدذ زي٘ال ىٖا . -4-ج-3

ٌغرخذً اىرسيٍو اىثْائً اىف٘سي ىيَقط٘ػاخ اىَ٘عٍقٍح فً  -5-ج-3

 ٍداه اىْظشٌاخ ٗاىرأىٍف.

ٌظٖةةش قةةذساخ اىةةرؼيٌ اىةةزاذً أثْةةاء دساعةةرٔ ٗتؼةةذ ذخشخةةٔ      -1-د-3

 ٌظٖش اىرٍَْح اىَغرَشج.

ٌغةةرخذً اىرنْ٘ى٘خٍةةا اىسذٌثةةح فةةً ئثةةشاء اىَةةادج اىؼيٍَةةح ٗال   -5-د-3

عٍَا فً أعاىٍة ٗطشل اىثس  اىَ٘عٍقً ىيسص٘ه ػيى ٍةا ٌيضٍةٔ   

2 

اىَْصاخ 

 اىرؼيٍٍَح

اىرنَيح، 

 ٍقاىً

دساعح ػالٍاخ اىرسٌ٘و اىٖاسٍٍّ٘ح ٗاىيسٍْح ٗمٍفٍةح اثثةاخ اّرغةاتٖا     -3

 2 ىيَقاً.
اىَْصاخ 

 اىرؼيٍٍَح
اىرنَيح، 

 ٍقاىً

َُرأخشج. -5  2 إٌٔ اىَإىفٍِ اىَ٘عٍقٍٍِ فً ٍشزيح اىشٍٗاّرٍنٍح اى
 اىَْصاخ

 اىرؼيٍٍَح
اىرنَيح، 

 ٍقاىً
دساعح ذنٌِ٘ اىشتاػً اى٘ذشي ٗاىصٍغ اىَ٘عٍقٍح شائؼح االعةرخذاً   -6

 2  فً أخضاؤٓ.
اىَْصاخ 

 اىرؼيٍٍَح
اىرنَيح، 

 ٍقاىً

دساعح إٌٔ اىَإىفٍِ اىزٌِ مرث٘ا ىيشتةاػً اىة٘ذشي ٗأعةي٘ب اىرةأىٍف      -8

 2 اىَ٘عٍقً ػْذ مو ٌٍْٖ.
اىَْصاخ 

 اىرؼيٍٍَح
اىرنَيح، 

 ٍقاىً

َُرةأخشج      -9 اىخصائص ٗاىؼْاصش اىَ٘عٍقٍح فةً ٍشزيةح اىشٍٗاّرٍنٍةح اى

 2 ٍٗا طشأ ػيٍٖا ٍِ ذغٍٍش.
اىَْصاخ 

 اىرؼيٍٍَح
اىرنَيح، 

 ٍقاىً

دساعةةح ىصةةٍغح اىغةةّ٘اذا ٗإٔةةٌ اىَإىفةةاخ اىَ٘عةةٍقٍح اىرةةً ذغةةرخذً  -11

 2 ذيل اىصٍغح فً تْائٖا.
اىَْصاخ 

 اىرؼيٍٍَح
اىرنَيح، 

 ٍقاىً

اىرنَيح، اىَْصاخ  2 دساعح األغٍْح اىشفٍؼح ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً ٌٕ٘اُ تشاٍض. -12

 في المحتويات النظرية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 
َُةةةإىفٍِ     ٍةةةِ ٍؼيٍ٘ةةةاخ ذاسٌخٍةةةح فةةةً اىَ٘عةةةٍقً اىؼاىٍَةةةح ٗإٔةةةٌ اى

 اىَ٘عٍقٍٍِ.

َُخريفح ىيسص٘ه  -3-د-3 ٌغرخذً اىَشاخغ اىؼيٍَح ٗاىَصادس اى

 ٗاىرأىٍف. اىْظشٌاخىَؼاسف اىخاصح تَداه ػيى اىَؼيٍ٘اخ ٗا

 ٍقاىً اىرؼيٍٍَح
دساعةةح ذسيٍيٍةةةح ألغٍْةةةح سفٍؼةةةح ػْةةذ اىَإىةةةف اىَ٘عةةةٍقً ٌٕ٘ةةةاُ    -15

 2 تشاٍض.
اىَْصاخ 

 اىرؼيٍٍَح
اىرنَيح، 

 ٍقاىً

دساعةةح ذسيٍيٍةةح ىيسشمةةح اىنشٍٗاذٍنٍةةح اىيسٍْةةح ٗاىٖاسٍٍّ٘ةةح ػْةةذ     -61

  اىَإىف اىَ٘عٍقً سٌرشاسد فاخْش ٍِ خاله تؼض أػَاىٔ اىَذّٗح.
2 

اىَْصاخ 

 اىرؼيٍٍَح
اىرنَيح، 

 ٍقاىً

دساعح اىصٍغح اىثالثٍةح اىَفر٘زةح ٗإٔةٌ اىَإىفةاخ اىرةً ذةٌ تْاؤٕةا         -18

 2  تريل اىصٍغح.
اىَْصاخ 

 اىرؼيٍٍَح
اىرنَيح، 

 ٍقاىً

دساعح ذسيٍيٍح ىيشتاػً اى٘ذشي ػْذ اىَإىةف اىَ٘عةٍقً سٌرشةاسد     -19

 2 شرشاٗط.
اىَْصاخ 

 اىرؼيٍٍَح
اىرنَيح، 

 ٍقاىً

 2 دساعح ذسيٍيٍح ىيشتاػً اى٘ذشي ػْذ اىَإىف اىَ٘عٍقً تٍرٖ٘فِ. -21
اىَْصاخ 

 اىرؼيٍٍَح
اىرنَيح، 

 ٍقاىً
اىَإىةةةف اىَ٘عةةةٍقً ٌٕ٘ةةةاُ دساعةةح ذسيٍيٍةةةح ألغٍْةةةح سفٍؼةةةح ػْةةذ    -22

 2 تشاٍض.
اىَْصاخ 

 اىرؼيٍٍَح
اىرنَيح، 

 ٍقاىً

ئػةةذاد ٗسقةةح تسثٍةةح فةةً اىرغٍةةشاخ اىرةةً طةةشأخ ػيةةى اىؼْاصةةش         -25

َُرأخشج.  2  اىَ٘عٍقٍح فً ٍشزيح اىشٍٗاّرٍنٍح اى
اىَْصاخ 

 اىرؼيٍٍَح
اىرنَيح، 

 ٍقاىً

  بنك المعرفت المصري. -الشبكت العنكبوحٍت )االنخرنج( -المكخبت مصادر الخعلم

ثٍ٘دٗسً فًٍْ: ذاسٌخ اىَ٘عٍقً اىؼاىٍَح، ذشخَح عَسح اىخ٘ىى ٍٗسَذ خَاه ػثذ اىشزٌٍ، ذقذٌٌ زغٍِ ف٘صي،  -1 المراجع

 ً.5115داس اىَؼاسف، ٍإعغح فشاّنيٍِ ىيطثاػح ٗاىْشش، اىقإشج، 

اىَديظ األػيى ىيثقافح، اىقإشج عٍذسك ث٘سب دٌفً: اىرسيٍو اىَ٘عٍقً، ذشخَح ٗذؼقٍة عَسح اىخ٘ىى،  -5

5111.ً 

3-Gilder Eric: The Dictionary of composer and their music, Wings books, New York, 

1993. 
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أنواع القفالث الموسٍقٍت والخغٍراث الخً طرأث على العناصر الموسٍقٍت فً العصر 
 الرومانسً.

16 
28.5

7% 
11 

ٌرؼةةةةةةةشف ػيةةةةةةةى اىصةةةةةةةٍاغح   -1-أ-3

اىَ٘عةةٍقٍح ىيشتةةاػً اىةة٘ذشي ٗاألغٍْةةح  

ٍُنّ٘اذٖا.  اىشفٍؼح ٗخصائصٖا ٗ

ٌ٘ضةةةةةةةر االخةةةةةةةرالف تةةةةةةةٍِ    -5-أ-3

اىؼْاصةةش اىرغٍةةشاخ اىرةةً طةةشأخ ػيةةى 

اىَ٘عةةةٍقٍح فةةةً ٍشزيةةةح اىشٍٗاّرٍنٍةةةح    

َُرأخشج.  اى

ٌةةةةةة٘خض ذةةةةةةاسٌخ اىَ٘عةةةةةةٍقً    -3-أ-3

اىؼاىٍَةةةةح فةةةةً ٍشزيةةةةح اىشٍٗاّرٍنٍةةةةح    

َُرةةةةةةةةأخشج، ٗاىصةةةةةةةةٍغ اىَ٘عةةةةةةةةٍقٍح   اى

َُغرخذٍح فً ذيل اىسقثح.  اى

ق٘اػةةذ ٗذةةاسٌخ   ٌرؼةةشف ػيةةى  -4-أ-3

ٗذسيٍةةةةةو اىَإىفةةةةةاخ اىَ٘عةةةةةٍقٍح فةةةةةً  

 اىَ٘عٍقً اىؼاىٍَح.

ٌخ اىَةةةةةةإىفٍٍِ ٌيخةةةةةةص ذةةةةةةاس -5-أ-3

اىؼاىٍٍَِ ٗاىقٍٍٍِ٘ ىيَ٘عٍقى اىؼاىٍَةح  

 .ٗاىرأىٍففً ٍداه اىْظشٌاخ 

ٌٍَُّض االّرقاالخ اىَقاٍٍةح فةً    -5-ب-3

√ √   √ 
 

 الرومانخٍكٍت المخأخرة وأهم المؤلفٍن الموسٍقٍٍن.
12 

21.4
3% 

11 √ √   √ 
 

 الرباعً الوحري وحكوٌناحه البنائٍت.
12 

21.4
3% 

11 √ √   √ 
 

 األغنٍت الرفٍعت والسوناحا واهم المؤلفٍن الموسٍقٍٍن.

16 
28.5

7% 
11 √ √   √ 

 



 
 اىَإىفاخ اىَ٘عٍقٍح اىؼاىٍَح.

ٌٍَُّةةةض تةةةٍِ أعةةةي٘ب اىرةةةأىٍف   -3-ب-3

اىَ٘عةةةةةةٍقً ػْةةةةةةذ تؼةةةةةةض اىَةةةةةةإىفٍِ 

اىَ٘عٍقٍٍِ فً ذأىٍف اىشتاػً اى٘ذشي 

 اىشفٍؼح. ٗاألغٍْح

ٌُسيو اىَقط٘ػاخ اىَ٘عةٍقٍح   -4-ب-3

 اىؼاىٍَح تأعي٘ب ػيًَ عيٌٍ.

ٌُطثةةةةةةةق ُأعةةةةةةةظ ذسيٍةةةةةةةـو  -5-ج -3

اىَ٘عةةةةةةٍقى اىؼاىٍَةةةةةةح فةةةةةةى ذسيٍةةةةةةو  

َُإىفاخ اىَ٘عٍقٍح  .اى

ٌُطثةةق اىَؼةةاسف ٗاىَٖةةاساخ   -3-ج-3

َُرخصصةةةةح اىرةةةةً امرغةةةةثٖا خةةةةةاله     اى

 دساعرٔ فً ٍداه اىْظشٌاخ ٗاىرأىٍف.

ذٌثةةح ٌغةةرخذً اىرنْ٘ى٘خٍةةا اىس  -5-د-3

فةةً  عةٍَا فةً ئثةشاء اىَةادج اىؼيٍَةح ٗال     

أعةةةةاىٍة ٗطةةةةشل اىثسةةةة  اىَ٘عةةةةٍقً   

ىيسص٘ه ػيى ٍا ٌيضٍٔ ٍةِ ٍؼيٍ٘ةاخ   

ذاسٌخٍةةح فةةً اىَ٘عةةٍقً اىؼاىٍَةةح ٗإٔةةٌ  

َُإىفٍِ اىَ٘عٍقٍٍِ.  اى

 اىؼيٍَةةةةةحٌغةةةةةرخذً اىَشاخةةةةةغ  -3-د-3

َُخريفةةةح ىيسصةةة٘ه ػيةةةى   ٗاىَصةةةادس اى

اىَؼيٍ٘اخ ٗاىَؼاسف اىخاصح تَدةاه  

 ٗاىرأىٍف. اىْظشٌاخ

 اإلجمالً
56 

 ساعت
111
% 
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 ذىصُف هقشس دساسٍ

 قغى انرشتٍح انًٕعٍقٍح

 :تُاًاخ الوقشس -1

 دتلىم األولًالفشقح:  ْاسيًَٕ ٔكَٕرشتٌُٕد اسن الوقشس:  الشهض الكىدٌ: 

 عاػح 2اإلجوالٍ:    ـــــــــــــ ػولٍ:   عاػح2ًظشٌ:    َظشي( 55) ػذد الىحذاخ الذساسُح: ذشتٍح يٕعٍقٍحالرخصص: 

 

 فى يجال انُظشٌاخ ٔانرؤنٍف.انًرقذيح انٓاسيَٕى ٔانكَٕرشتٌُٕد ػهٕو قٕاػذ ٔأعظ  ٌرؼشف ػهى -1 هذف الوقشس: -2

ًُرخصصح انرً اكرغثٓا خالل دساعرّ فً  -5  .يشدهح انثكانٕسٌٕطٌُطثق انًؼاسف ٔانًٓاساخ ان

 الوسرهذف هي ذذسَس الوقشس: -3

 الوؼشفةةةةةةةةةةةةةحأ  -3

 والفهن:

 قادسًا ػهى أٌ:تاَرٓاء ذذسٌظ انًقشس ٌكٌٕ انطانة 

 .ذآنفاخ انغادعح انضائذج ْٔاسيٍَٕاخ انغهى انخًاعًٌرؼشف ػهى  -1-أ-3

 .عظ انكراتح انٓاسيٍَٕح ٔانكَٕرشاتُطٍحقٕاػذ ُٔأ ٌششح -5-أ-3

 .عظ ػهى انٓاسيًَٕ ٔانكَٕرشتٌُٕدقٕاػذ ُٔأ ٌرؼشف ػهى -3-أ-3

 انؼالقح تٍٍ انًادج انؼهًٍح فً يجال انُظشٌاخ ٔانرؤنٍف ٔتٍٍ يجاالخ ذخصصٍح ُأخشي. ٌششح -4-أ-3

ب الوهةةةةةةاساخ  -3

 الزهٌُح:

 تاَرٓاء ذذسٌظ انًقشس ٌكٌٕ انطانة قادسًا ػهى أٌ:

 .ٌُفغش انقٕاػذ انخاصح تؼهى انٓاسيًَٕ -1-ب-3

 انؼانًٍح.ًٌٍُّض االَرقاالخ انًقايٍح فً انًؤنفاخ انًٕعٍقٍح  -5-ب-3

 .ٌُفغش انقٕاػذ انخاصح تؼهى انكَٕرشتٌُٕد -3-ب-3

ج الوهةةةةةةةةةةةةاساخ -3

الوهٌُةةةةةح الخاصةةةةةح 

 تالوقشس:

 تاَرٓاء ذذسٌظ انًقشس ٌكٌٕ انطانة قادسًا ػهى أٌ:

 .ًٌُاسط إضافح أنذاٌ ُيصادثح فً انرٕصٌغ انغُائً يٍ خالل دساعرّ نؼهى انكَٕرشتٌُٕد -1-ج-3

ًُخرهفحانرذٌٍٔ ٌُطثق  -5-ج-3  .انًٕعٍقً تؼُاصشِ ان

ًُ -3-ج-3  .شكالخ انًٍُٓح ٌٔجذ دهٕال نٓاٌُذذد ان

د الوهةةةةةةةةةاساخ  -3

 الؼاهح:

 تاَرٓاء ذذسٌظ انًقشس ٌكٌٕ انطانة قادسًا ػهى أٌ:

ًُ -1-د-3  غرًشج.ٌظٓش قذساخ انرؼهى انزاذً أثُاء دساعرّ ٔتؼذ ذخشجّ ٌظٓش انرًٍُح ان

 .انًٕعٍقًٔانثذث ًا فً انرذٌٍٔ فً إثشاء انًادج انؼهًٍح ٔال عٍ ٌغرخذو انركُٕنٕجٍا انذذٌثح -5-د-3

هحرىي  -4

 الوقشس:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحرىَاخ الٌظشَح

 هحرىي الوقشس األساتُغ

ػذد 

 الىحذاخ

 ًظشٌ

1   .ًَٕ5 يشاجؼح ػهى يا عثق دساعرّ فً ػهى انٓاسي 

2  .5 يشاجؼح ػهى يا عثق دساعرّ فً ػهى انكَٕرشتٌُٕد 

3  ٍ5 انرً ذغرخذو ػهى انٓاسيًَٕ فً تُائٓا. حانًؤنفاخ انًٕعٍق 

4  .5 انًؤنفاخ انًٕعٍقٍح انرً ذغرخذو ػهى انكَٕرشتٌُٕد فً تُائٓا 

5  .5 دساعح انرذٌٕم انٓاسيًَٕ تطشٌقح االَٓاسيٍَٕح 

6  .5 دساعح انرذٌٕم انٓاسيًَٕ ػٍ طشٌق انضدضدح انكشٔياذٍكٍح 

7   5 انذش ػُذ انًؤنف انًٕعٍقً تار.دساعح انكَٕرشتٌُٕد 

8 
  دساعح كٍفٍح انكراتح انكَٕرشاتُطٍح تئضافح نذٍ ُيصادة نهذٍ أعاعً تاعرخذاو

 انكَٕرشتَٕد انذش.
5 

9  .ً5 دساعح ذآنف انغادعح انضائذج اإلٌطان 

11  .ً5 دساعح ذآنف انغادعح انضائذج انفشَغ 



 

11  .ًَ5 دساعح ذآنف انغادعح انضائذج األنًا 

12  5 .ذًشٌٍ ٌرضًٍ يا عثق دساعرّ فً ػهى انٓاسيًَٕ تاالضافح إنى ذآنفاخ انغادعح انضائذج 

13 
  دساعح ذذهٍهٍح نًؤنفح يٍ يؤنفاخ انًؤنف انًٕعٍقً تار انرً اعرخذو فٍٓا انكَٕرشتَٕد

 انذش.
5 

14  .5 دساعح ذآنفاخ انغادعح انضائذج ٔٔظٍفرٓا فً انرؤكٍذ ػهى دسجاخ يؼٍُح فً انًقاو 

15  .5 دساعح ذآنفاخ انغادعح انضائذج ٔٔظٍفرٓا فً انرذٌٕم انٓاسيًَٕ يٍ يقاو إنى آخش 

16 
  ذًشٌٍ ْاسيًَٕ ٌرضًٍ ذآنفاخ انغادعح انضائذج يغ انرذٌٕم انٓاسيًَٕ يٍ يقاو إنى

 آخش.
5 

17  .5 إضافح نذٍ كَٕرشتٌُٕد دش ػهى أعهٕب تار نهذٍ أعاعً يٍ اخرٍاس أعرار انًادج 

18  .ّ5 دساعح انغهى انخًاعً ٔإَٔاػ 

19  .ً5 ْاسيٍَٕاخ انغهى انخًاعً ٔذٕضٍخ يا ٍْح انرآنفاخ األعاعٍح ٔانفشػٍح نهغهى انخًاع 

21  .ً5 ذًشٌٍ ْاسيًَٕ ٌرضًٍ انرآنفاخ األعاعٍح ٔانفشػٍح نهغهى انخًاع 

21  .5 إضافح نذٍ ُيصادة ػهى أعهٕب انكَٕرشتٌُٕد انذش 

22   5 نؼًم يٍ أػًال انًؤنف انًٕعٍقً فشدسٌك شٕتاٌ.دساعح ذذهٍهٍح 

23  .5 ذًشٌٍ ْاسيًَٕ ٌرضًٍ ذآنفاخ انغادعح انضائذج 

24  .ًَٕ5 ذًشٌٍ ْاسيًَٕ ٌرضًٍ يا عثق دساعرّ فً ػهى انٓاسي 

25  .ًَٕ5 إػذاد ذقاسٌش ػهًٍح فً يجال انٓاسي 

26  .ًُقشس  5 ُيشاجؼح ػهى يا ذى ذذسٌغّ تان

27  5 انغُح. إيرذاٌ ألػًال 

28   ٌ5 انؼاو انذساعً. َٓاٌحايرذا 

 
أسةةالُة الرؼلةةُن   -5

 والرؼلن:

ّٕسج.  انًذاضشج انًط

 ذكهٍف انطالب تئػذاد انرقاسٌش.

 .اعرشاذٍجٍح انرؼهى انرؼأًَ

 اعرشاذٍجٍح انًُاقشح ٔدهقاخ انثذث.

 اعرشاذٍجٍح انرؼهى انزاذً.

 انرؼهٍى اإلنٍكرشًَٔ.

أسةةةةالُة الرؼلةةةةُن  -6

والةرؼلن للالة ب روي   

 االحرُاجاخ الخاصح:

 ال ٌٕجذ طالب رٔي ادرٍاجاخ خاصح 

 

 ذقىَن الال ب: -7

أ االسةةةةةةةةةةةةةةالُة  -7

 سرخذهحالُو

 .أػًال انغُح ٔانشفٕي 

  ٌانُظشيااليرذا. 

 

 فصم دساعً كايم.  ب الرىقُد: -7

 .األعثٕع انخايظ ػشش ٔانراعغ ٔانؼششٌٔ نذسجاخ أػًال انغُح 

 .األعثٕع انثالثٌٕ نإليرذاٌ انُظشي 

 %.51دسجح ألػًال انغُح تانفصهٍٍ   11 ج الذسجاخ ذىصَغ: -7

 41  01دسجح نإليرذاٌ انُظشي.% 



 
 قائوح الكرة الذساسُح والوشاجغ: -8

 ال ٌٕجذ.  أ هزكشاخ:-8

اًٌاٌ ػثذ انثاقى انغٍذ اعًاػٍم " اعهٕب فشاَضنٍغد فى انًؼانجح انٓاسيٍَٕح نهقصٍذ انغًٍفَٕى انًقذياخ "  -1 - ب كرة هلضهح:  -8

  5112 -جايؼح ػٍٍ شًظ  –كهٍح انرشتٍح انُٕػٍح  –سعانح ياجغرٍش غٍش يُشٕسج 

2 - Ottman W. Robert: Advanced Harmony, theory and practice, Hall Inc. Englewood, 

New Jersey, 1984. 

 Hindemith, Paul: A Concentrated Course in Traditional Harmony, Vol. II, Exercises- ج كرة هقرشحح:   -8

for Advanced Students-2000. 

د دوسَاخ ػلوُح أو  -8

 ًشةةةةةةةةشاخ أو هىاقةةةةةةةةغ 

 اإلًرشًد إلخ

 

 اإلَرشَد.-

 انًكرثح.-

 https://en.wikipedia.org/wiki/Harmony. 
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 تشًاهج الرشتُح الوىسُقُح )هشحلح الذتلىم(

 هصفىفح الوؼاسف والوهاساخ للوقشس الذساسٍ هاسهىًٍ وكىًرشتىٌَد الفشقح األولً دتلىم

 الوحرىَاخ الشئُسُح للوقشس
أسثىع 

 الذساسح

 الوؼــاسف-أ-3
ههاساخ       -ب-3

 رهٌُح

ههاساخ     -ج-3

 ههٌُح

ههاساخ   -د-3

 ػاهح

1 5 3 4 1 5 3 1 5 3 1 5 

  ×      ×  × ×  1 يشاجؼح ػهى يا عثق دساعرّ فً ػهى انٓاسيًَٕ.

  ×   × ×    × ×  5 يشاجؼح ػهى يا عثق دساعرّ فً ػهى انكَٕرشتٌُٕد.

 × ×     ×      3 ذغرخذو ػهى انٓاسيًَٕ فً تُائٓا.انًؤنفاخ انًٕعٍقٍح انرً 

 × ×   × × ×      4 انًؤنفاخ انًٕعٍقٍح انرً ذغرخذو ػهى انكَٕرشتٌُٕد فً تُائٓا.

 ×   ×    ×  × ×  5 دساعح انرذٌٕم انٓاسيًَٕ تطشٌقح االَٓاسيٍَٕح.

    ×    ×  × ×  6 دساعح انرذٌٕم انٓاسيًَٕ ػٍ طشٌق انضدضدح انكشٔياذٍكٍح.

 ×   ×  ×    ×   7 دساعح انكَٕرشتٌُٕد انذش ػُذ انًؤنف انًٕعٍقً تار.

دساعح كٍفٍح انكراتح انكَٕرشاتُطٍح تئضافح نذٍ ُيصادة نهذٍ أعاعً 

 اعرخذاو انكَٕرشتَٕد انذش.
0  × ×    × × ×    

    ×    ×  × × × 2 دساعح ذآنف انغادعح انضائذج اإلٌطانً.

    ×    ×  × × × 11 انغادعح انضائذج انفشَغً.دساعح ذآنف 

    ×    ×  × × × 11 دساعح ذآنف انغادعح انضائذج األنًاًَ.

ذًشٌٍ ٌرضًٍ يا عثق دساعرّ فً ػهى انٓاسيًَٕ تاالضافح إنىى ذآنفىاخ   

 انغادعح انضائذج.
15 × ×       ×    

انرىً اعىرخذو   دساعح ذذهٍهٍح نًؤنفىح يىٍ يؤنفىاخ انًؤنىف انًٕعىٍقً تىار       

 فٍٓا انكَٕرشتَٕد انذش.
13      × × ×     

دساعح ذآنفاخ انغادعح انضائذج ٔٔظٍفرٓا فىً انرؤكٍىذ ػهىى دسجىاخ يؼٍُىح      

 فً انًقاو.
14 × × ×  ×    ×    



 
دساعح ذآنفاخ انغادعح انضائذج ٔٔظٍفرٓا فً انرذٌٕم انٓاسيًَٕ يٍ يقاو 

 إنى آخش.
15 × × ×  ×    ×    

ْاسيًَٕ ٌرضًٍ ذآنفاخ انغادعح انضائذج يغ انرذٌٕىم انٓىاسيًَٕ   ذًشٌٍ 

 يٍ يقاو إنى آخش.
16 × ×    ×   ×    

إضافح نذٍ كَٕرشتٌُٕد دش ػهى أعهٕب تىار نهذىٍ أعاعىً يىٍ اخرٍىاس      

 أعرار انًادج.
17  ×     × × ×    

 ×   ×    ×  × ×  10 دساعح انغهى انخًاعً ٔإَٔاػّ.

انخًاعً ٔذٕضٍخ يا ٍْح انرآنفاخ األعاعٍح ٔانفشػٍىح  ْاسيٍَٕاخ انغهى 

 نهغهى انخًاعً.
12  × ×  ×    ×    

    ×       ×  51 ذًشٌٍ ْاسيًَٕ ٌرضًٍ انرآنفاخ األعاعٍح ٔانفشػٍح نهغهى انخًاعً.

    × × ×     ×  51 إضافح نذٍ ُيصادة ػهى أعهٕب انكَٕرشتٌُٕد انذش.

       ×      55 أػًال انًؤنف انًٕعٍقً فشدسٌك شٕتاٌ.دساعح ذذهٍهٍح نؼًم يٍ 

    ×       × × 53 ذًشٌٍ ْاسيًَٕ ٌرضًٍ ذآنفاخ انغادعح انضائذج.

    ×   ×    × × 54 ذًشٌٍ ْاسيًَٕ ٌرضًٍ يا عثق دساعرّ فً ػهى انٓاسيًَٕ.

 × × × ×   ×  ×    55 إػذاد ذقاسٌش ػهًٍح فً يجال انٓاسيًَٕ.

 

 

 

 

 

 

 



 
 هصفىفح أسالُة الرؼلُن والرؼلن وًىاذج الرؼلن الوسرهذفح للوقشس هاسهىًٍ وكىًرشتىٌَد الفشقح األولً دتلىم

 أسالُة الرؼلُن والرؼلن
 الوؼــاسف-أ-3

ههاساخ       -ب-3

 رهٌُح

ههاساخ     -ج-3

 ههٌُح

ههاساخ   -د-3

 ػاهح

1 5 3 4 1 5 3 1 5 3 1 5 

ّٕسج.  ×   × × × × ×  × × × انًذاضشج انًط

 ×  ×   ×   ×    ذكهٍف انطالب تئػذاد انرقاسٌش.

 × × ×  × × ×  ×    اعرشاذٍجٍح انرؼهى انرؼأًَ.

    ×  × × × × × × × اعرشاذٍجٍح انًُاقشح ٔدهقاخ انثذث.

 × × × × × × × ×  × × × اعرشاذٍجٍح انرؼهى انزاذً.

 × × × × × × × × × × × × انرؼهٍى اإلنٍكرشًَٔ.

 

 هصفىفح أسالُة الرقىَن وًىاذج الرؼلن الوسرهذفح للوقشس هاسهىًٍ وكىًرشتىٌَد الفشقح األولً دتلىم

 أسالُة الرقىَن
 الوؼــاسف-أ-3

ههاساخ       -ب-3

 رهٌُح

ههاساخ       -ج-3

 ههٌُح

ههاساخ  -د-3

 ػاهح

1 5 3 4 1 5 3 1 5 3 1 5 

 × × × × × × × × × × × × أػًال انغُح.

  ×  × × × × ×  × × × االيرذاٌ انُظشي.

 سئُس هجلس القسن الؼلوٍ : هذَش الثشًاهج                                                                                             إَواى ػثذ الثاقٍ /أسرار الوقشس:د  

                       غادج هحوذ حسٌٍ /أ.د                                                                                                                                                     



 
 

 

Face to face (41%) 

 الرؼلن ًىاذج الوىضىع
ػذد ساػاخ 

 الرذسَس
 الرقُُنأدواخ  طشق الرذسَس

ٌرؼىىشف ػهىىى ذآنفىىاخ انغادعىىح انضائىىذج ْٔاسيٍَٕىىاخ انغىىهى   -1-أ-3 يشاجؼح ػهى يا عثق دساعرّ فً ػهى انٓاسيًَٕ. -1

 انخًاعً.

 ٌششح قٕاػذ ُٔأعظ انكراتح انٓاسيٍَٕح ٔانكَٕرشاتُطٍح. -5-أ-3

قٕاػىىىىىىىذ ُٔأعىىىىىىىظ ػهىىىىىىىى انٓىىىىىىىاسيًَٕ  ٌرؼىىىىىىىشف ػهىىىىىىىى  -3-أ-3

 ٔانكَٕرشتٌُٕد.

انؼالقح تٍٍ انًادج انؼهًٍح فً يجال انُظشٌاخ  ٌششح -4-أ-3

 ٔانرؤنٍف ٔتٍٍ يجاالخ ذخصصٍح ُأخشي.

 ٌُفغش انقٕاػذ انخاصح تؼهى انٓاسيًَٕ. -1-ب-3

 ًٌٍُّض االَرقاالخ انًقايٍح فً انًؤنفاخ انًٕعٍقٍح انؼانًٍح. -5-ب-3

 ٌُفغش انقٕاػذ انخاصح تؼهى انكَٕرشتٌُٕد. -3-ب-3

أنذىاٌ ُيصىادثح فىً انرٕصٌىغ انغُىائً يىٍ        ًٌُاسط إضىافح  -1-ج-3

 خالل دساعرّ نؼهى انكَٕرشتٌُٕد.

ًُخرهفح -5-ج-3  .ٌُطثق انرذٌٍٔ انًٕعٍقً تؼُاصشِ ان

ًُشكالخ انًٍُٓح ٌٔجذ دهٕال نٓا. -3-ج-3  ٌُذذد ان

ٌظٓىىش قىىذساخ انىىرؼهى انىىزاذً أثُىىاء دساعىىرّ ٔتؼىىذ ذخشجىىّ      -1-د-3

ًُغرًشج.  ٌظٓش انرًٍُح ان

و انركُٕنٕجٍا انذذٌثح فً إثشاء انًادج انؼهًٍح ٔال ٌغرخذ -5-د-3

 عًٍا فً انرذٌٍٔ ٔانثذث انًٕعٍقً.

 

2 
اسخراحٍجٍت 
المناقشت 

 وحلقاث البحث

الخكملت، 
 مقالً

 اسخراحٍجٍت 2 انًؤنفاخ انًٕعٍقٍح انرً ذغرخذو ػهى انكَٕرشتٌُٕد فً تُائٓا. -4
 الخعلم الخعاونً

الخكملت، 
 مقالً

المحاضرة  2 انكَٕرشتٌُٕد انذش ػُذ انًؤنف انًٕعٍقً تار.دساعح  -7
 المطىرة

الخكملت، 
 مقالً

المحاضرة  2 دساعح ذآنف انغادعح انضائذج انفشَغً. -11
 المطىرة

الخكملت، 
 مقالً

دساعىىح ذذهٍهٍىىح نًؤنفىىح يىىٍ يؤنفىىاخ انًؤنىىف انًٕعىىٍقً تىىار انرىىً   -13

 اعرخذو فٍٓا انكَٕرشتَٕد انذش.
 اسخراحٍجٍت 2

 الخعلم الخعاونً

الخكملت، 
 مقالً

إضافح نذٍ كَٕرشتٌُٕد دش ػهى أعىهٕب تىار نهذىٍ أعاعىً يىٍ       -17

 اخرٍاس أعرار انًادج.
 اسخراحٍجٍت 2

 حل المشكالث

الخكملت، 
 مقالً

ذًىىىشٌٍ ْىىىاسيًَٕ ٌرضىىىًٍ انرآنفىىىاخ األعاعىىىٍح ٔانفشػٍىىىح نهغىىىهى    -21

 انخًاعً.
 اسخراحٍجٍت 2

 الخعلم الخعاونً

الخكملت، 
 مقالً

 اسخراحٍجٍت 2 ذًشٌٍ ْاسيًَٕ ٌرضًٍ ذآنفاخ انغادعح انضائذج. -23
 الخعلم الخعاونً

الخكملت، 
 مقالً

 اسخراحٍجٍت 2 ذًشٌٍ ْاسيًَٕ ٌرضًٍ يا عثق دساعرّ فً ػهى انٓاسيًَٕ. -24
 الخعلم الخعاونً

الخكملت، 
 مقالً

 )مباشر( في المححويات النظرية  إجراءات الحعلم المدمج



 

ًُقشس.ُيشاجؼح ػهى يا ذى  -26 سخراحٍجٍت ا 2 ذذسٌغّ تان

المناقشت 
 وحلقاث البحث

الخكملت، 
 مقالً

 بنك المعرفت المصري. -الشبكت العنكبىحٍت )االنخرنج( -المكخبت مصادر الخعلم

اًٌاٌ ػثذ انثاقى انغٍذ اعًاػٍم " اعهٕب فشاَضنٍغد فى انًؼانجح انٓاسيٍَٕح نهقصٍذ انغًٍفَٕى انًقذياخ "  -1 المراجع

  5112 -جايؼح ػٍٍ شًظ  –كهٍح انرشتٍح انُٕػٍح  –سعانح ياجغرٍش غٍش يُشٕسج 

2 - Ottman W. Robert: Advanced Harmony, theory and practice, Hall Inc. Englewood, 

New Jersey, 1984. 
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Online (61%) 

 الرؼلن ًىاذج الوىضىع
ػذد ساػاخ 

 الرذسَس
 أدواخ الرقُُن طشق الرذسَس

ٌرؼىىشف ػهىىى ذآنفىىاخ انغادعىىح انضائىىذج ْٔاسيٍَٕىىاخ انغىىهى   -1-أ-3 يشاجؼح ػهى يا عثق دساعرّ فً ػهى انكَٕرشتٌُٕد. -2

 انخًاعً.

 ٌششح قٕاػذ ُٔأعظ انكراتح انٓاسيٍَٕح ٔانكَٕرشاتُطٍح. -5-أ-3

قٕاػىىىىىىىذ ُٔأعىىىىىىىظ ػهىىىىىىىى انٓىىىىىىىاسيًَٕ  ٌرؼىىىىىىىشف ػهىىىىىىىى  -3-أ-3

 ٔانكَٕرشتٌُٕد.

انؼالقح تٍٍ انًادج انؼهًٍح فً يجال انُظشٌاخ  ٌششح -4-أ-3

 ٔانرؤنٍف ٔتٍٍ يجاالخ ذخصصٍح ُأخشي.

 ٌُفغش انقٕاػذ انخاصح تؼهى انٓاسيًَٕ. -1-ب-3

 انؼانًٍح.ًٌٍُّض االَرقاالخ انًقايٍح فً انًؤنفاخ انًٕعٍقٍح  -5-ب-3

 ٌُفغش انقٕاػذ انخاصح تؼهى انكَٕرشتٌُٕد. -3-ب-3

ًٌُىاسط إضىافح أنذىاٌ ُيصىادثح فىً انرٕصٌىغ انغُىائً يىٍ          -1-ج-3

 خالل دساعرّ نؼهى انكَٕرشتٌُٕد.

ًُخرهفح -5-ج-3  .ٌُطثق انرذٌٍٔ انًٕعٍقً تؼُاصشِ ان

ًُشكالخ انًٍُٓح ٌٔجذ دهٕال نٓا. -3-ج-3  ٌُذذد ان

قىىذساخ انىىرؼهى انىىزاذً أثُىىاء دساعىىرّ ٔتؼىىذ ذخشجىىّ     ٌظٓىىش  -1-د-3

ًُغرًشج.  ٌظٓش انرًٍُح ان

ٌغرخذو انركُٕنٕجٍا انذذٌثح فً إثشاء انًادج انؼهًٍح ٔال  -5-د-3

 عًٍا فً انرذٌٍٔ ٔانثذث انًٕعٍقً.

 

انًُصاخ  2

 انرؼهًٍٍح
الخكملت، 

 مقالً
انًُصاخ  2 تُائٓا.انًؤنفاخ انًٕعٍقٍح انرً ذغرخذو ػهى انٓاسيًَٕ فً  -3

 انرؼهًٍٍح
الخكملت، 

 مقالً
انًُصاخ  2 دساعح انرذٌٕم انٓاسيًَٕ تطشٌقح االَٓاسيٍَٕح. -5

 انرؼهًٍٍح
الخكملت، 

 مقالً
انًُصاخ  2 دساعح انرذٌٕم انٓاسيًَٕ ػٍ طشٌق انضدضدح انكشٔياذٍكٍح. -6

 انرؼهًٍٍح
الخكملت، 

 مقالً
انكَٕرشاتُطٍىىح تئضىىافح نذىىٍ ُيصىىادة نهذىىٍ   دساعىىح كٍفٍىىح انكراتىىح   -8

 أعاعً تاعرخذاو انكَٕرشتَٕد انذش.
انًُصاخ  2

 انرؼهًٍٍح
الخكملت، 

 مقالً

انًُصاخ  2 دساعح ذآنف انغادعح انضائذج اإلٌطانً. -9

 انرؼهًٍٍح
الخكملت، 

 مقالً
انًُصاخ  2 دساعح ذآنف انغادعح انضائذج األنًاًَ. -11

 انرؼهًٍٍح
الخكملت، 

 مقالً
ذًشٌٍ ٌرضًٍ يا عثق دساعرّ فً ػهى انٓاسيًَٕ تاالضافح إنىى   -12

 ذآنفاخ انغادعح انضائذج.
انًُصاخ  2

 انرؼهًٍٍح
الخكملت، 

 مقالً

دساعح ذآنفاخ انغادعح انضائذج ٔٔظٍفرٓا فىً انرذٌٕىم انٓىاسيًَٕ     -15

 يٍ يقاو إنى آخش.
انًُصاخ  2

 انرؼهًٍٍح
الخكملت، 

 مقالً

الخكملت، انًُصاخ  2ذًىىشٌٍ ْىىاسيًَٕ ٌرضىىًٍ ذآنفىىاخ انغادعىىح انضائىىذج يىىغ انرذٌٕىىم     -61

 في المححويات النظرية  (Online)إجراءات الحعلم المدمج 



 
 مقالً انرؼهًٍٍح  انٓاسيًَٕ يٍ يقاو إنى آخش.

انًُصاخ  2 دساعح انغهى انخًاعً ٔإَٔاػّ. -18

 انرؼهًٍٍح
الخكملت، 

 مقالً
ْاسيٍَٕاخ انغىهى انخًاعىً ٔذٕضىٍخ يىا ٍْىح انرآنفىاخ األعاعىٍح         -19

 ٔانفشػٍح نهغهى انخًاعً.
انًُصاخ  2

 انرؼهًٍٍح
الخكملت، 

 مقالً

انًُصاخ  2 إضافح نذٍ ُيصادة ػهى أعهٕب انكَٕرشتٌُٕد انذش. -21

 انرؼهًٍٍح
الخكملت، 

 مقالً
دساعىىح ذذهٍهٍىىح نؼًىىىم يىىٍ أػًىىال انًؤنىىىف انًٕعىىٍقً فشدسٌىىىك       -22

 شٕتاٌ.
انًُصاخ  2

 انرؼهًٍٍح
الخكملت، 

 مقالً

انًُصاخ  2 ذقاسٌش ػهًٍح فً يجال انٓاسيًَٕ. إػذاد -25

 انرؼهًٍٍح
الخكملت، 

 مقالً

  بنك المعرفت المصري. -الشبكت العنكبىحٍت )االنخرنج( -المكخبت مصادر الخعلم

اًٌاٌ ػثذ انثاقى انغٍذ اعًاػٍم " اعهٕب فشاَضنٍغد فى انًؼانجح انٓاسيٍَٕح نهقصٍذ انغًٍفَٕى انًقذياخ "  -1 المراجع

  5112 -جايؼح ػٍٍ شًظ  –كهٍح انرشتٍح انُٕػٍح  –سعانح ياجغرٍش غٍش يُشٕسج 

2 - Ottman W. Robert: Advanced Harmony, theory and practice, Hall Inc. Englewood, 

New Jersey, 1984. 
           غادج هحوذ حسٌٍ /.د: سئُس هجلس القسن الؼلوٍ هذَش الثشًاهج                                                                      إَواى ػثذ الثاقٍ /أسرار الوقشس:د

 

 

 

 

 



 
 هارموني وكونحربوينث مخطط جصميم اخحبار في مقرر

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

17.8 11 مراجعت على ما حم دراسخه فً علم الهارمىنً والكىنخربىٌنج.
6% 

ٌرؼىىشف ػهىىى ذآنفىىاخ انغادعىىح  -1-أ-3 5

 انضائذج ْٔاسيٍَٕاخ انغهى انخًاعً.

قٕاػىىذ ُٔأعىىظ انكراتىىح   ٌشىىشح  -5-أ-3

 انٓاسيٍَٕح ٔانكَٕرشاتُطٍح.

قٕاػىىىذ ُٔأعىىىظ ٌرؼىىىشف ػهىىىى  -3-أ-3

 ػهى انٓاسيًَٕ ٔانكَٕرشتٌُٕد.

انؼالقح تٍٍ انًادج  ٌششح -4-أ-3

انؼهًٍح فً يجال انُظشٌاخ ٔانرؤنٍف 

 ٔتٍٍ يجاالخ ذخصصٍح ُأخشي.

ٌُفغىىش انقٕاػىىذ انخاصىىح تؼهىىى  -1-ب-3

 انٓاسيًَٕ.

االَرقاالخ انًقايٍىح فىً   ًٌٍُّض  -5-ب-3

 انًؤنفاخ انًٕعٍقٍح انؼانًٍح.

ٌُفغش انقٕاػذ انخاصح تؼهى  -3-ب-3

 انكَٕرشتٌُٕد.

ًٌُىىىىىىىاسط إضىىىىىىىافح أنذىىىىىىىاٌ  -1-ج-3

ُيصىىىادثح فىىىً انرٕصٌىىىغ انغُىىىائً يىىىٍ     

 خالل دساعرّ نؼهى انكَٕرشتٌُٕد.

ٌُطثىىىق انرىىىذٌٍٔ انًٕعىىىٍقً    -5-ج-3

ًُخرهفح  .تؼُاصشِ ان

  √ 
 

√ 
 

14.2 8 دراست الخحىٌل فً الهارمىنً.
8% 

5 
  √ 

 
√ 

 

17.8 11 دراست الكىنخربىٌنج الحر.
6% 

11 
  √ 

 
√ 

 

32.1 18 دراست حآلفاث السادست الزائذة بأنىاعها.
4% 

11 
  √ 

 
√ 

 

17.8 11 دراست السلم الخماسً.
6% 

11 

  √ 

 

√ 

 



 
ًُشكالخ انًٍُٓح ٌُذذد  -3-ج-3 ان

 ٌٔجذ دهٕال نٓا.

ٌظٓىىىش قىىىذساخ انىىىرؼهى انىىىزاذً  -1-د-3

أثُىىىاء دساعىىىرّ ٔتؼىىىذ ذخشجىىىّ ٌظٓىىىش     

ًُغرًشج.  انرًٍُح ان

انذذٌثىىح  انركُٕنٕجٍىىاٌغىىرخذو  -5-د-3

فىً إثىشاء انًىادج انؼهًٍىح ٔال عىًٍا فىىً      

 انرذٌٍٔ ٔانثذث انًٕعٍقً.
 

 56 اإلجمالً
 ساعت

111
% 

41 
درج
 ة

 
   

   

 



 
 

ٔتاسيخ ٔتطٕس  اْى انًؤنفيٍ إنٗ تاإلضافح في انعصٕس انًختهفح، األداء يٓاساخ عهٗ انطانة يتعشف 

. االنّ

 :أٌ عهٗ لادسًا انطانة يكٌٕ انًمشس تذسيظ تاَتٓاء -3

 يزكش االًْيح انتاسيخيح نتطٕس االنّ . 1 -أ-3

يصف تمُياخ انمٕط انًختهفح في عضف انغالنى . 2 -أ-3

يتزكش اْى يذاسط االنح . 3 -أ-3

 انًختهفح في انعضف عهٗ االنّ .يٕضح االختالف تيٍ االٔضاع  4 -أ-3

 :أٌ عهٗ لادسًا انطانة يكٌٕ انًمشس تذسيظ تاَتٓاء -3

 يماسٌ تيٍ أعهٕب انتأنيف فٗ انعصٕس انًٕعيميح انًختهفح . 1 -ب-3

يماسٌ تيٍ أعانية انمٕط انًختهفح عهٗ اآلنّ . 2 -ب-3

يًيض تيٍ االٔضاع انًختهفح عهٗ االنح . 3 -ب-3

 يغتُتح انتمُياخ انعضفيح  نهًؤنفاخ انًٕعيميح عهٗ اآلنّ . 4 -ب-3

 :أٌ عهٗ لادسًا انطانة يكٌٕ انًمشس تذسيظ تاَتٓاء
 يغتخذو أعانية انمٕط انًختهفح فٗ انتذسيظ . 1 -ج-3
ُيَطِثك كيفيح اعتخذاو أعانية انمٕط . 2 -ج-3
يختاس تيٍ أعانية انعضف انًختهفح . 3 -ج-3



 
 

3- 

4- 

1  انًمشس تتٕصيف انطالب تعشيف -يمذيح

  

4 

2 

  

4 

3 

  

4 

4 
 في االٔسكغتشا انغيًفَٕي انتعشف عهٗ دٔس ٔيكاَح االنح ٔاًْيتٓا. 

4 

5 
 

 . انتعشف عهٗ اْى يذاسط االنح انًختهفح 

4 

6 
 ٍنالنّ لايٕا تانتأنيف انتعشف عهٗ اشٓش انًؤنفيٍ انزي . 

4 

7 

  

4 

8 
  

4 

9 
 ظثط االٔتاس ٔانُطاق انصٕتي . 

4 



 
 

11   4 

11   
4 

12  §4 انكالعيكٗ . عصش في نكَٕشيشتٕ تحهيهيح دساعح 

13 
  

4 

14 
 تمييى. 

4 

15 
 عثك يا عهٗ يشاخعح.

4 

16 
 اعتخذاياخ انمٕط انًختهفح 

 4 

17   4 

18 
 تمُياخ انيذ انيًُٗ انتي ظٓشخ في انعصش انكالعيكي

 ِانتعشف عهٗ ٔضع اصثع االتٓاو عهٗ انًشاء 

4 

19  4 

. تذسيظ انحهياخ 21  4 

21 
  4 

22 
 ُّايتحاٌ اعًال انغ . 

4 

23 
  

4 

24 
 ًشيٍ تكُيكٗ يٍ كتة يختهفح .ت تذسيظ 

4 

25 
 ٍتكُيكٗ يٍ كتة يختهفح   تًشي  . 

4 

62 
 يشاخعح عهٗ انحهياخ 

4 

62 
  يشاخعح عهٗ تاسيخ االنح 

4 

62 
  

 

 

 .اٌّشىالت حً إصحزاج١د١ة

 اٌذٕٟ٘ اٌؼصفإصحزاج١د١ة 

 اٌحؼاٟٚٔ اٌحؼٍُ إصحزاج١د١ة

 ٚاٌحٛار إٌّالشة إصحزاج١د١ة

اٌذاجٟ اٌحؼٍُ إصحزاج١د١ة



 
 

 

 ْاٌححز٠زٜ األِححا 

 ْاٌحطث١مٝ األِححا 

 ٚاٌشفٜٛ اٌضٕة أػّاي

  أػّاي اٌضٕة. اٌضاتغ ٚاٌؼشز٠ٓاألصثٛع  

  أٚ االِححاْ اٌؼٍّٟ ٌٍّمزر  اٌثآِ ٚاٌؼشزْٚ ٌإلِححاْ إٌظزٞاألصثٛع

 02 02 ٚاٌشفٜٛ ألػّاي اٌضٕة درخة%. 

 42 ٞ42 درخة ٌإلِححاْ إٌظز%.

 

 

1. Adolf Lotter "Double bass":London :1956 . 

2. Belly . 

 . 1974 خز٠ضحاِاج١ا .3

 

  

  

 A tune A day "String bass" : Boston Music 

 Playing the string bass "A first book for string bass" : Boston music 

 https://www.youtube.com/watch?v=3QaVS4vdLYU 

 https://www.youtube.com/watch?v=GW34_3w9FEg 

 https://www.youtube.com/watch?v=6jwdEKbTigQ
 

https://www.youtube.com/watch?v=3QaVS4vdLYU
https://www.youtube.com/watch?v=GW34_3w9FEg


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

انًٓاساخ  
 انعايح

 انًعشفح ٔانفٓى انًٓاساخ انزُْيح انًٓاساخ انًُٓيح

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 

   ×  ×  ×    ×    ×
 

 

   ×   × االنح اخضاء ششح عهٗ انتعشف          

      × تانمٕط انخاصح انيًُٗ انيذ تمُياخ عهٗ انتعشف          

×  ×    ×  االٔسكغتشا في ٔاًْيتٓا االنح ٔيكاَح دٔس عهٗ انتعشف        
.انغيًفَٕي  

      ×  × . انًختهفح االنح يذاسط اْى عهٗ انتعشف         



 
 

×    × ×  × × × ×  × × × × . نالنّ تانتأنيف لايٕا انزيٍ انًؤنفيٍ اشٓش عهٗ انتعشف  

      ×   × .  انًختهفح انعصٕس في االنّ صُاع اْى عهٗ انتعشف       

×  ×    ×  ×   االنح أتاس ضثطح تاسيخ عهٗ انتعشف      

    × ×  ×    × ×   × . انصٕتي ٔانُطاق االٔتاس ظثط  

      ×    ×   انيغشٖ انيذ تمُياخ اْى عهٗ انتعشف    

×  ×    ×    × انثاسٔن عصش في نكَٕشيشتٕ تحهيهيح دساعح      

      ×   × × انثاسٔن عصش في نكَٕشيشتٕ تحهيهيح دساعح      

 ×  × × × × ×  × ×   × × × انذساعي انعاو يُتصف أخاصج  

 × ×  × × × ×  × × × ×  × × .دساعتّ عثك يا عهٗ يشاخعح  

    ×       × ×   × .تمييى  

×  ×   ×      × × × × .عثك يا عهٗ يشاخعح  

      ×    ×   انًختهفح انمٕط اعتخذاياخ    

      ×    × × . انًختهفح انعضفيح االٔضاع     

×  ×    ×    × × انكالعيكي انعصش في ظٓشخ انتي انيًُٗ انيذ تمُياخ     

×  ×  × × ×   × انًشاءِ عهٗ االتٓاو اصثع ٔضع عهٗ انتعشف       

×  ×    ×    × . نالنّ انتكُيكيح انتًاسيٍ كتة عهٗ انتعشف      

×  ×   × ×  × . انحهياخ تذسيظ        

      ×    × انًضدٔج انعفك اعهٕب دساعح      

×  ×    ×    × . انغُّ اعًال ايتحاٌ      

×  ×  ×    ×  انمشٌ في ظٓشخ انتي انحذيثح انتمُياخ عٍ تانًكتثح تحث عًم      
. انعششيٍ  

   



 
 

 نواتج التعلم المستهذفة للمقرر

 

انًٓاساخ  

 انعايح
 انًعشفح ٔانفٓى انًٓاساخ انزُْيح انًٓاساخ انًُٓيح

 َٕاتح انتعهى َٕاتح انتعهى َٕاتح انتعهى َٕاتح انتعهى

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 

 × × × ×   ×     ×  

   ×    ×   × ×  × ×  

×     ×  × × × × ×    

×  ×  ×      ×   ×   

                                              

 



 
 

 

 

 نواتج التعلم المستهذفة للمقرر

 

انًٓاساخ 

 انعايح
 انًعشفح ٔانفٓى انًٓاساخ انزُْيح  انًٓاساخ انًُٓيح

 َٕاتح انتعهى َٕاتح انتعهى َٕاتح انتعهى َٕاتح انتعهى

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 

× 
 ×  × × × × × ×  

× × × × × × × × 
 × × × 

 ×  أعمال السنة 

 

أعتار انًمشس : د / ْشاو عضخ عمم                             

سئيظ انمغى                                                                                                                              

  أ.د/غادِ حغُٗ                                                                                                                         

                                                



 
 

 

  On line (40%) 

 ٔٛاجح اٌحؼٍُ اٌّٛضٛع

ػذد 

صاػات 

 اٌحذر٠ش

 أدٚات اٌحم١١ُ طزق اٌحذر٠ش

جؼز٠ف اٌطالب  -ِمذِة -1 ▪

 تحٛص١ف اٌّمزر

 

 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ

.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ

.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ

 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب

.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب

.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب

 .٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج

2 

اصحزاج١د١ة  ▪

اٌث١اْ 

 .اٌؼٍّٟ 

اصحزاج١د١ة  ▪

ٌؼة 

 .األدٚار 

اصحزاج١د١ة  ▪

اٌحؼٍُ 

 .اٌحؼاٟٚٔ 

 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة

  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 
 

.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج

.١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة ٠خحار ت١ٓ أصا -3-ج

 

 

اج١د١ة اصحز 2 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أاٌحؼزف ػٍٝ دٚر ِٚىأة االٌة  -4

 .اٌث١اْ اٌؼٍّٟ 
اٌّٙارات 



 
 

.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ .ٚا١ّ٘حٙا فٟ االٚروضحزا اٌض١ّفٟٛٔ

.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ

 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب

.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب

.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب

 .٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج

.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج

.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

 اٌؼ١ٍّة



 
 

 

7- 

 

 . ٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ -1-أ

.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ

.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ

 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب

.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب

.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب

 .ػٍٝ ا٢ٌٗ  ٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج

اصحزاج١د١ة  2

 .ٌؼة األدٚار 
اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج

.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

 

جم١ٕات ا١ٌذ  -10

 ا١ٌضزٜ

 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ

.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ

.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ

اصحزاج١د١ة  2

اٌحؼٍُ اٌحؼاٟٚٔ 

. 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب

.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب

.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب

 .٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج

.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج

.١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة ٠خحار ت١ٓ أصا -3-ج



 
 

 

 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ  -13

.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ

.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ

 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب

.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب

.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب

 .ػٍٝ ا٢ٌٗ  ٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج

.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج

.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

اصحزاج١د١ة  2

 .اٌث١اْ اٌؼٍّٟ 
اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

 

 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ  -17

.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ

.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ

 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب

اصحزاج١د١ة  2

 .ٌؼة األدٚار 
اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب

.ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  ١ّ٠ز -3-ب

 .٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج

.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج

.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج



 
 

 

20- 

 

 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ

.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ

.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ

 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب

.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب

.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب

 .ػٍٝ ا٢ٌٗ  ٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج

.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج

.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

اصحزاج١د١ة  2

اٌحؼٍُ اٌحؼاٟٚٔ 

. 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

 

 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ .اِححاْ اػّاي اٌضٕٗ  -23

.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ

.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ

 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب

.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب

.ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة ١ّ٠ز  -3-ب

اصحزاج١د١ة  2

 .اٌث١اْ اٌؼٍّٟ 
اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

 .٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج

.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج

.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

 

اصحزاج١د١ة  2 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ -24

 .ٌؼة األدٚار 
اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ 

.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ

 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب

.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب

.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب

 .ػٍٝ ا٢ٌٗ  ٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج

.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج

.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج



 
 

 

 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ  -26

.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ

.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ

 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب

.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب

.ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة ١ّ٠ز  -3-ب

 .٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج

اصحزاج١د١ة  2

اٌحؼٍُ اٌحؼاٟٚٔ 

. 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج

.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

 

 .تٕه اٌّؼزفة اٌّصزٞ -(االٔحزٔث)اٌشثىة اٌؼٕىثٛج١ة  -اٌّىحثة ِصادر اٌحؼٍُ

  اٌّزاخغ

 



 
 

 

Face to face (60%) 

 ٔٛاجح اٌحؼٍُ اٌّٛضٛع
ػذد صاػات 

 اٌحذر٠ش
 أدٚات اٌحم١١ُ طزق اٌحذر٠ش

 

 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ
.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ
.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ
 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .ة اٌّخحٍفة ٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ -1-ب
.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب
.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب
 .٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج
.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج
.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

اصحزاج١د١ة  2

اٌحؼٍُ 

 .االٌىحزٟٚٔ 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة

 ( مباشر)  إجراءات التعلم المدمج



 
 

 

 

 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ
.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ
.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ
 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب
.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب
.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب
 .ػٍٝ ا٢ٌٗ  ٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج
.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج
.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

 

2 

اصحزاج١د١ة 

اٌحؼٍُ 

 .االٌىحزٟٚٔ 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

اٌحؼزف ػٍٝ اُ٘ ِذارس االٌة  -5

 .اٌّخحٍفة 

 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ
.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ
.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ
 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب
.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب
.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب
 .٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج
.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج
.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

 

2 

اصحزاج١د١ة 

اٌحؼٍُ 

 .االٌىحزٟٚٔ 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة

اٌحؼزف ػٍٝ اشٙز اٌّؤٌف١ٓ  -6

 .ٌالٌٗ  اٌذ٠ٓ لاِٛا تاٌحأ١ٌف

 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ
.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ
.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ

2 
اصحزاج١د١ة 

اٌحؼٍُ 

 .االٌىحزٟٚٔ 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب
.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب
.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب
 .١م١ة ػٍٝ ا٢ٌٗ ٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج
.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج
.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

 

 
 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ
.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ
.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ
 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب
.اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  ٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة -2-ب

2 

اصحزاج١د١ة 

اٌحؼٍُ 

 .االٌىحزٟٚٔ 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب
 .٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج
.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج
.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

 
 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ .ظثط االٚجار ٚإٌطاق اٌصٛجٟ  -9

.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ
.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ
 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب
.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب
.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب
 .ػٍٝ ا٢ٌٗ  ٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج

2 

اصحزاج١د١ة 

اٌحؼٍُ 

 .االٌىحزٟٚٔ 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج
.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

 
11- 

 

 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ
.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ
.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ
 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب
.اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  ٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة -2-ب
.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب
 .٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج
.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج
.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

2 

اصحزاج١د١ة 

اٌحؼٍُ 

 .االٌىحزٟٚٔ 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

 
دراصة جح١ٍ١ٍة ٌىٛٔش١زجٛ فٟ  -12

 ػصز اٌثارٚن
 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ
.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ
.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ
 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب
.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب
.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب
 .ػٍٝ ا٢ٌٗ  ٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج
.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج
.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

2 

اصحزاج١د١ة 

اٌحؼٍُ 

 .االٌىحزٟٚٔ 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

 

 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ .ِزاخؼة ػٍٝ ِا صثك -15
.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ
.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ
 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب
.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب
.ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة ١ّ٠ز  -3-ب
 .٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج
.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج
.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

2 

اصحزاج١د١ة 

اٌحؼٍُ 

 .االٌىحزٟٚٔ 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

 

 اصحخذاِات اٌمٛس اٌّخحٍفة  -16

 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ
.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ
.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ
 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب
.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب
.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب
 .ػٍٝ ا٢ٌٗ  ٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج
.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج
.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

 

2 

اصحزاج١د١ة 

اٌحؼٍُ 

 .االٌىحزٟٚٔ 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

جم١ٕات ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ اٌحٟ ظٙزت فٟ  -11

 اٌؼصز اٌىالص١ىٟ
 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ
.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ
.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ
 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب
.اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  ٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة -2-ب
.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب
 .٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج
.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج
.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

 

2 

اصحزاج١د١ة 

اٌحؼٍُ 

 .االٌىحزٟٚٔ 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة

اٌحؼزف ػٍٝ ٚضغ اصثغ  -19

 االتٙاَ ػٍٝ اٌّزاءٖ
 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ
.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ
.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ

2 
اصحزاج١د١ة 

اٌحؼٍُ 

 .االٌىحزٟٚٔ 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب
.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب
.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب
 .ػٍٝ ا٢ٌٗ  ٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج
.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج
.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

 
 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ .جذر٠ش اٌح١ٍات  -21

.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ
.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ
 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب
.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب

2 

اصحزاج١د١ة 

اٌحؼٍُ 

 .االٌىحزٟٚٔ 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب
 .٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج
.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج
.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

 
22- 

 

 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ
.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ
.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ
 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 .٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة  -1-ب
.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب
.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب
 .ػٍٝ ا٢ٌٗ  ٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج

2 

اصحزاج١د١ة 

اٌحؼٍُ 

 .االٌىحزٟٚٔ 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج
.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

 
25- 

 

 .٠ذوز اال١ّ٘ة اٌحار٠خ١ة ٌحطٛر االٌٗ  -1-أ
.٠صف جم١ٕات اٌمٛس اٌّخحٍفة فٟ ػزف اٌضالٌُ  -2-أ
.٠حذوز اُ٘ ِذارس االٌة  -3-أ
 .٠ٛضح االخحالف ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة فٟ اٌؼزف ػٍٝ االٌٗ  -4-أ

 . ٠مارْ ت١ٓ أصٍٛب اٌحأ١ٌف فٝ اٌؼصٛر اٌّٛص١م١ة اٌّخحٍفة -1-ب
.٠مارْ ت١ٓ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -2-ب
.١ّ٠ز ت١ٓ االٚضاع اٌّخحٍفة ػٍٝ االٌة  -3-ب
 .٠ضحٕحح اٌحم١ٕات اٌؼزف١ة  ٌٍّؤٌفات اٌّٛص١م١ة ػٍٝ ا٢ٌٗ  -4-ب

 .٠ضحخذَ أصا١ٌة اٌمٛس اٌّخحٍفة فٝ اٌحذر٠ش  -1-ج
.٠َُطِثك و١ف١ة اصحخذاَ أصا١ٌة اٌمٛس  -2-ج
.٠خحار ت١ٓ أصا١ٌة اٌؼزف اٌّخحٍفة  -3-ج

2 

اصحزاج١د١ة 

اٌحؼٍُ 

 .االٌىحزٟٚٔ 

اٌّٙارات 

 اٌؼ١ٍّة



 
 

 

   ِصادر اٌحؼٍُ

  اٌّزاخغ
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مخطط تصميم اختبار في مقرر
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  √ 



 
 

 

. 

 

 

66 66% 6.  

 

 

 

   

  √ 



 
 

 

 

 

 

66 66% 6.  

 

 

 

 

   

  √ 
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 .2 %..1 1.1 اجمالي 
 درجة
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 . مزاجعة على ما سبق دراسته
4 

 . اختبار اعمال السنة

 

 انرعهى انذاذً .-

 

 ٍدرظاخ أعًال انظُح نهفصهي.

 

 .نهًىاد في انعاو انذراطي انكايم األطثىع انزاتع عشز وانظاتع وانعشزوٌ نذرظاخ أعًال انظُح 

 عشز ألعًال انظُح نهًمزر عهً فصم دراطي واحذ في انفصم األول. األطثىع انصانس 

 .األطثىع انظاتع وانعشزوٌ ألعًال انظُح نهًمزر عهً فصم دراطي واحذ انفصم انصاَي 

  االيرحاٌ انعًهي نهًمزر عهً عاو دراطي كايم.انصايٍ وانعشزوٌ األطثىع

 02 ٍ02 درظح ألعًال انظُح تانفصهي%. 

 02 02 انرطثيمًدرظح نإليرحاٌ ا%.



 
 

 

1-Giuseppe Concone-50 lezioni di canto Op.9 after30-ristaqmpa 1987  

 

 اإلَرزَد.-

 نًكرثح.ا-



 
 

 

 
 المعزفة والفهم المهارات الذهنية المهارات المهنية المهارات العامة
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 نواتج التعلن الوستهذفة للوقرر

 

 المعزفة والفهم المهارات الذهنية المهارات العلمية المهارات العامة 

 نىاتج التعلم نىاتج التعلم نىاتج التعلم نىاتج التعلم

7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 6 5 4 3 

 ×  × ×  ×   ×       ×  
      ×    ×   × ×  ×  × ×  

× × ×     ×  × × × × ×  ×    

×   ×  ×  ×      ×  ×   ×   

×      ×              

 

                                               



 
 

 

 

 

 نواتج التعلن الوستهذفة للوقرر

 

 

 المعزفة والفهم المهارات الذهنية المهارات العلمية المهارات العامة

 نىاتج التعلم نىاتج التعلم نىاتج التعلم نىاتج التعلم

7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 6 5 4 3 

 × × 
 ×  × × × × × × × ×  

× × × × × × × × × × × 
 × × × ×   ×  أعمال السنة 

 

أستار الوقرر : د / لٍلى بٍوهى هصطفى        

رئٍس القسن                                                                                                                              

 حسنى غاده  /د.أ                                                                                        

 

 



 
 

Face to face (60%) 

 نواجج الحعلم الموضوع
عدد ساعات 

 الحدريس
 أدوات الحقييم طرق الحدريس

 عصز يا لثم انُهضح -0
 يرعزف عهً انعصىر انًخرهفح وذأشيزها فً انغُاء . 5 -أ-3
يرعزف عهً أهى انًؤنفيٍ نألعًال انغُائيح وأهى  6 -أ-3

 أعًانهى
 يمارٌ تيٍ انعصىرانًخرهفح فً انغُاء 0 -ب-3
يرىاصم يع األخزيٍ فً عًم أتحاز خاصح تانًادج  0 -د-3

 انعهًيح
يرىاصم يع االخزيٍ نزفع انرذوق انًىطيمً وانفًُ  5 -د-3

 .فً انًعرًع انًحيط ته
 .يكرظة انمذرج عهً انرعهى انًظرًز 6 -د-3
 يظرخذو ذطثيماخ انحاطة فً يعال ذخصصه 7 -د-3

4 
اطتتتترزاذيعيح انتتتترعهى  

 انذاذً،ا

االخريتتار يتتٍ  

 يرعذد، يماني

انصتتتتتتتتتتتتىاب 

 /انخطأ

 عصز انُهضح وأهى انًؤنفيٍ -3
 يرعزف عهً انعصىر انًخرهفح وذأشيزها فً انغُاء . 5 -أ-3
يرعزف عهً أهى انًؤنفيٍ نألعًال انغُائيح وأهى  6 -أ-3

 أعًانهى
 يمارٌ تيٍ انعصىرانًخرهفح فً انغُاء 0 -ب-3
تانًادج يرىاصم يع األخزيٍ فً عًم أتحاز خاصح  0 -د-3

 انعهًيح
يرىاصم يع االخزيٍ نزفع انرذوق انًىطيمً وانفًُ  5 -د-3

 .فً انًعرًع انًحيط ته
 .يكرظة انمذرج عهً انرعهى انًظرًز 6 -د-3
 يظرخذو ذطثيماخ انحاطة فً يعال ذخصصه 7 -د-3

4 
اطتتتترزذيعيح حهمتتتتاخ 

 انثحس،انرعهى انذاذً

االخريتتار يتتٍ  

 يرعذد، يماني

انصتتتتتتتتتتتتىاب 

 أ/انخط

 انمىانة انغُائيح فً عصز انُهضح -5
 يرعزف عهً انعصىر انًخرهفح وذأشيزها فً انغُاء . 5 -أ-3
يرعزف عهً أهى انًؤنفيٍ نألعًال انغُائيح وأهى  6 -أ-3

 أعًانهى
 يمارٌ تيٍ انعصىرانًخرهفح فً انغُاء 0 -ب-3
يرىاصم يع األخزيٍ فً عًم أتحاز خاصح تانًادج  0 -د-3

 انعهًيح
يرىاصم يع االخزيٍ نزفع انرذوق انًىطيمً وانفًُ  5 -د-3

 .فً انًعرًع انًحيط ته
 .يكرظة انمذرج عهً انرعهى انًظرًز 6 -د-3
 يظرخذو ذطثيماخ انحاطة فً يعال ذخصصه 7 -د-3

4 
اطتتتترزذيعيح حهمتتتتاخ 

 انثحس،انرعهى انذاذً

االخريتتار يتتٍ  

 يرعذد، يماني

انصتتتتتتتتتتتتىاب 

 /انخطأ

 دراطرحيزاظعح عايح عهً يا طثك  -6
 
 4   

 ورلح تحس عٍ انًؤنف انًىطيمً فيفانذي -0
 يرعزف عهً انعصىر انًخرهفح وذأشيزها فً انغُاء . 5 -أ-3
يرعزف عهً أهى انًؤنفيٍ نألعًال انغُائيح وأهى  6 -أ-3

 أعًانهى
 يمارٌ تيٍ انعصىرانًخرهفح فً انغُاء 0 -ب-3
تانًادج يرىاصم يع األخزيٍ فً عًم أتحاز خاصح  0 -د-3

 انًمانًانركهيف تعًم ورلتح   4



 
 

 انعهًيح
يرىاصم يع االخزيٍ نزفع انرذوق انًىطيمً وانفًُ  5 -د-3

 .فً انًعرًع انًحيط ته
 .يكرظة انمذرج عهً انرعهى انًظرًز 6 -د-3
 يظرخذو ذطثيماخ انحاطة فً يعال ذخصصه 7 -د-3

 تحس ،انرعهى انذاذً

 . انعهاس انصىذً )انعهاس انرُفظً . انعهاس انًصىخ -9
 يىضح لىاعذ واطاطياخ االداء انغُائً.1 -أ-3
يرعزف عهً أطض ولىاعذ ذذرية انصىخ وكيفيح آداء   0 -أ-3

 اغاًَ اظُثيح ظًاعيح وفزديح 
يىضح اإلخرالف تيٍ انطثماخ انصىذيح انخاصح  3 -أ-3

 .تانزظال وانُظاء
  .رعزف عهً اإلطرخذاو انصحيح نهصىخي 4 -أ-3
يمارٌ  3 -ض- يًيشاإلخرالف تيٍ انطثماخ انصىذيه 1-ب-3

 .تيٍ اطانية االداء انًخرهفح أشُاء انغُاء
يظرُرط األطض انهايح انرً ذظهى فً انحصىل عهً  4 -ب-3

 .صىخ غُائً طهيى
يًارص االداء انغُائي  تاطهىب عهًي نهًؤنفاخ  1 -ض-3

يىطيميح يًارص غُاء يؤنفاخ   0 -ض-3 . انًىطيميح انًخرهفح
 تهغح اظُثيح

يخرار انًمطىعاخ انًىطيميح ويؤديها تانغُاء يُفزدا  4 -ض-3
 أو تًصاحثح انًعًىعح

يظرخذو انىطائم انظًعيح وانثصزيح فً عزض  1 -د-
 . انًعهىياخ انخاصح ترخصصه

يرىاصم يع االخزيٍ نزفع انرذوق انًىطيمً وانفًُ فً  5 -د-
 .انًعرًع انًحيط ته

 .مذرج عهً انرعهى انًظرًزيكرظة ان 6 -د-3
 يظرخذو ذطثيماخ انحاطة فً يعال ذخصصه 7 -د-3

4 
انعصتتتتتتف انتتتتتتذهًُ 

 انرعهى انذاذي 

 يهارج عًهيح

االخريتتار يتتٍ  

 يرعذد، يماني

 

 ورلح تحس عٍ انًؤنف انًىطيمً شىتيزخ -11
 يرعزف عهً انعصىر انًخرهفح وذأشيزها فً انغُاء . 5 -أ-3
انًؤنفيٍ نألعًال انغُائيح وأهى يرعزف عهً أهى  6 -أ-3

 أعًانهى
 يمارٌ تيٍ انعصىرانًخرهفح فً انغُاء 0 -ب-3
يرىاصم يع األخزيٍ فً عًم أتحاز خاصح تانًادج  0 -د-3

 انعهًيح
يرىاصم يع االخزيٍ نزفع انرذوق انًىطيمً وانفًُ  5 -د-3

 .فً انًعرًع انًحيط ته
 .يكرظة انمذرج عهً انرعهى انًظرًز 6 -د-3
 يظرخذو ذطثيماخ انحاطة فً يعال ذخصصه 7 -د-3

4 
انركهيف تعًم ورلتح  

 تحس ،انرعهى انذاذً
 انًمانً

 أهى انمىانة انغُائيح فً انعصز انكالطيكً -10
 يرعزف عهً انعصىر انًخرهفح وذأشيزها فً انغُاء . 5 -أ-3
يرعزف عهً أهى انًؤنفيٍ نألعًال انغُائيح وأهى  6 -أ-3

 أعًانهى
 يمارٌ تيٍ انعصىرانًخرهفح فً انغُاء 0 -ب-3
يرىاصم يع األخزيٍ فً عًم أتحاز خاصح تانًادج  0 -د-3

 انعهًيح
يرىاصم يع االخزيٍ نزفع انرذوق انًىطيمً وانفًُ  5 -د-3

 .فً انًعرًع انًحيط ته
 .يكرظة انمذرج عهً انرعهى انًظرًز 6 -د-3
 يظرخذو ذطثيماخ انحاطة فً يعال ذخصصه 7 -د-3

4 
اطتتتترزاذيعيح انتتتترعهى  

 انذاذًا

انصتتتتتتتتتتتتىاب 

 /انخطأ

االخريتتار يتتٍ  

 يرعذد، يماني

 



 
 

 اخرثار اعًال انظُح -14
 

   

 انعىايم األطاطيح نهُفض أشُاء انغُاء -15
 يىضح لىاعذ واطاطياخ االداء انغُائً.1 -أ-3
يرعزف عهً أطض ولىاعذ ذذرية انصىخ وكيفيح آداء   0 -أ-3

 اغاًَ اظُثيح ظًاعيح وفزديح 
يىضح اإلخرالف تيٍ انطثماخ انصىذيح انخاصح  3 -أ-3

 .تانزظال وانُظاء
  .رعزف عهً اإلطرخذاو انصحيح نهصىخي 4 -أ-3
يمارٌ  3 -ض- يًيشاإلخرالف تيٍ انطثماخ انصىذيه 1-ب-3

 .هفح أشُاء انغُاءتيٍ اطانية االداء انًخر
يظرُرط األطض انهايح انرً ذظهى فً انحصىل عهً  4 -ب-3

 .صىخ غُائً طهيى
يًارص االداء انغُائي  تاطهىب عهًي نهًؤنفاخ  1 -ض-3

يًارص غُاء يؤنفاخ  يىطيميح  0 -ض-3 . انًىطيميح انًخرهفح
 تهغح اظُثيح

ا يخرار انًمطىعاخ انًىطيميح ويؤديها تانغُاء يُفزد 4 -ض-3
 أو تًصاحثح انًعًىعح

يظرخذو انىطائم انظًعيح وانثصزيح فً عزض  1 -د-
 . انًعهىياخ انخاصح ترخصصه

يرىاصم يع االخزيٍ نزفع انرذوق انًىطيمً وانفًُ فً  5 -د-
 .انًعرًع انًحيط ته

 .يكرظة انمذرج عهً انرعهى انًظرًز 6 -د-3
 يظرخذو ذطثيماخ انحاطة فً يعال ذخصصه 7 -د-3

4 
انعصتتتتتتف انتتتتتتذهًُ 

 انرعهى انذاذي

انًهتتتتتتتتتتتتتتتارج 

 انعًهيح

 انعصز انزوياَريكً وأهى انًؤنفيٍ -17
3 
 يرعزف عهً انعصىر انًخرهفح وذأشيزها فً انغُاء . 5 -أ-
يرعزف عهً أهى انًؤنفيٍ نألعًال انغُائيح وأهى  6 -أ-3

 أعًانهى
 يمارٌ تيٍ انعصىرانًخرهفح فً انغُاء 0 -ب-3
األخزيٍ فً عًم أتحاز خاصح تانًادج يرىاصم يع  0 -د-3

 انعهًيح
يرىاصم يع االخزيٍ نزفع انرذوق انًىطيمً وانفًُ  5 -د-3

 .فً انًعرًع انًحيط ته
 .يكرظة انمذرج عهً انرعهى انًظرًز 6 -د-3
 يظرخذو ذطثيماخ انحاطة فً يعال ذخصصه 7 -د-3

4 
انركهيف تعًم ورلتح  

 تحس ،انرعهى انذاذً

انصتتتتتتتتتتتتىاب 

 /انخطأ

االخريتتار يتتٍ  

 يرعذد، يماني

 

 أهى انمىانة انغُائيح فً انعصز انزوياَريكً -10
 يرعزف عهً انعصىر انًخرهفح وذأشيزها فً انغُاء . 5 -أ-3
يرعزف عهً أهى انًؤنفيٍ نألعًال انغُائيح وأهى  6 -أ-3

 أعًانهى
 يمارٌ تيٍ انعصىرانًخرهفح فً انغُاء 0 -ب-3
عًم أتحاز خاصح تانًادج  يرىاصم يع األخزيٍ فً 0 -د-3

 انعهًيح
يرىاصم يع االخزيٍ نزفع انرذوق انًىطيمً وانفًُ  5 -د-3

 .فً انًعرًع انًحيط ته
 .يكرظة انمذرج عهً انرعهى انًظرًز 6 -د-3
 يظرخذو ذطثيماخ انحاطة فً يعال ذخصصه 7 -د-3

4 
انركهيف تعًم ورلتح  

 تحس ،انرعهى انذاذً

انصتتتتتتتتتتتتىاب 

 /انخطأ

االخريتتار يتتٍ  

 يرعذد، يماني



 
 

 

 عًم ورلح تحس عٍ أوتزا عايذج نفيزدي -02
 يرعزف عهً انعصىر انًخرهفح وذأشيزها فً انغُاء . 5 -أ-3
يرعزف عهً أهى انًؤنفيٍ نألعًال انغُائيح وأهى  6 -أ-3

 أعًانهى
 يمارٌ تيٍ انعصىرانًخرهفح فً انغُاء 0 -ب-3
تانًادج يرىاصم يع األخزيٍ فً عًم أتحاز خاصح  0 -د-3

 انعهًيح
يرىاصم يع االخزيٍ نزفع انرذوق انًىطيمً وانفًُ  5 -د-3

 .فً انًعرًع انًحيط ته
 .يكرظة انمذرج عهً انرعهى انًظرًز 6 -د-3
 يظرخذو ذطثيماخ انحاطة فً يعال ذخصصه 7 -د-3

4 
انركهيف تعًم ورلتح  

 تحس ،انرعهى انذاذً
 انًمانً

 عًم ورلح تحس عٍ انًؤنف انًىطيمً تيشيه وأهى أعًانه -01
 يرعزف عهً انعصىر انًخرهفح وذأشيزها فً انغُاء . 5 -أ-3
يرعزف عهً أهى انًؤنفيٍ نألعًال انغُائيح وأهى  6 -أ-3

 أعًانهى
 يمارٌ تيٍ انعصىرانًخرهفح فً انغُاء 0 -ب-3
تانًادج يرىاصم يع األخزيٍ فً عًم أتحاز خاصح  0 -د-3

 انعهًيح
يرىاصم يع االخزيٍ نزفع انرذوق انًىطيمً وانفًُ  5 -د-3

 .فً انًعرًع انًحيط ته
 .يكرظة انمذرج عهً انرعهى انًظرًز 6 -د-3
 يظرخذو ذطثيماخ انحاطة فً يعال ذخصصه 7 -د-3

4 
انركهيف تعًم ورلتح  

 تحس ،انرعهى انذاذً
 انًمانً

 انفرزج انحذيصح وانًعاصزج وأهى انًؤنفيٍ -03
 يرعزف عهً انعصىر انًخرهفح وذأشيزها فً انغُاء . 5 -أ-3
يرعزف عهً أهى انًؤنفيٍ نألعًال انغُائيح وأهى  6 -أ-3

 أعًانهى
 يمارٌ تيٍ انعصىرانًخرهفح فً انغُاء 0 -ب-3
يرىاصم يع األخزيٍ فً عًم أتحاز خاصح تانًادج  0 -د-3

 انعهًيح
يرىاصم يع االخزيٍ نزفع انرذوق انًىطيمً وانفًُ  5 -د-3

 .فً انًعرًع انًحيط ته
 .يكرظة انمذرج عهً انرعهى انًظرًز 6 -د-3
 يظرخذو ذطثيماخ انحاطة فً يعال ذخصصه 7 -د-3

4 
انعصتتتتتتف انتتتتتتذهًُ 

 انرعهى انذاذي

انصتتتتتتتتتتتتىاب 

 /انخطأ

االخريتتار يتتٍ  

 يرعذد، يماني

 

 ورلح تحس عٍ انًؤنف انًىطيمً ظىرض ظزشىيٍ   -04
 يرعزف عهً انعصىر انًخرهفح وذأشيزها فً انغُاء . 5 -أ-3
يرعزف عهً أهى انًؤنفيٍ نألعًال انغُائيح وأهى  6 -أ-3

 أعًانهى
 يمارٌ تيٍ انعصىرانًخرهفح فً انغُاء 0 -ب-3
يرىاصم يع األخزيٍ فً عًم أتحاز خاصح تانًادج  0 -د-3

 حانعهًي
يرىاصم يع االخزيٍ نزفع انرذوق انًىطيمً وانفًُ  5 -د-3

 .فً انًعرًع انًحيط ته

4 
انركهيف تعًم ورلتح  

 تحس ،انرعهى انذاذً
 انًمانً



 
 

 .يكرظة انمذرج عهً انرعهى انًظرًز 6 -د-3
 يظرخذو ذطثيماخ انحاطة فً يعال ذخصصه 7 -د-3

     يزاظعح عهً يا طثك دراطره -06

 بنك المعرفة المصري.  -)االنحرنث(  الشبكة العنكبوجية  -المكحبة يصادر انرعهى

-1 انًزاظع Giuseppe Concone-50 lezioni di canto Op.9 after30-ristaqmpa 1987  

2- Heinrich Panofka-24 vocalizzi progressive Op 85-ANNO Mcmli1980 

3- Nicola Vaccai-practical method of Italian singing- Ristampa 1977 

4- Schumann-samtliche lieder-band 3 

5- Schubert-lieder2 

6- Schirmer"sliberary of musical classics-Twenty four Italian somgs and aria                                                                                                

7-A.Parisotti-Aria Antichcollezione complete-vol1-30 Aria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Online (40%) 

 نواجج الحعلم الموضوع
عدد ساعات 

 الحدريس
 أدوات الحقييم طرق الحدريس

1- 

 

3
 

3 
3 

 
 

 

4 
استزتيجية حلقات 

البحث،التعلم 

 الذاتى
 

4- 

 

3
 

3 
3 

 
 

 

4 
استزتيجية حلقات 

البحث،التعلم 

 الذاتى
 

7-  
3

 
3 
3 

4 
العصف الذهنى 

 التعلم الذاتي



 
 

 
 

 
 

10-  
3

 
3 
3 

 
 

 

4 
العصف الذهنى 

  التعلم الذاتي

13-   4   

16-  
3

 
3 
3 

 
 

 

4 
العصف الذهنى 

 التعلم الذاتي

 

19- 

 

3
 

3 
3 

 
 

 

4 
استزتيجية حلقات 

البحث،التعلم 

 الذاتى
 

22- 
3

 
3 
3 

استزتيجية حلقات  4

البحث،التعلم 
 



 
 

  
 

 

 الذاتى

25-  
3

 
3 
3 

 
 

 

4 
استزتيجية حلقات 

البحث،التعلم 

 الذاتى
 

 بنك الوعرفة الوصري.  -)االنترنت(  الشبكة العنكبوتٍة  -الوكتبة مصادر التعلم

-1 المزاجع Giuseppe Concone-50 lezioni di canto Op.9 after30-ristaqmpa 1987  

 

 

 



 
 

 الغناءدبلوم خاص تارٌخ هخطط تصوٍن اختبار فً هقرر                                                              
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12 9.61% 12  
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12 

 

 

 

9.61% 

 

15 

3
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3
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12 9.61% 12 
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12 9.61% 12 
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3- 

3- 

3- 



 
 

4- 
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 4 

 4 

 4 

 4 

 4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 
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 تقنٍات انٍد انًٍنى انتً ظهست فً انعصس انكالسٍكً

انتعسف عهى وضع اصبع االبهاو عهى انًساءه



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اصرزاذ٘د٘ح الرؼلن الرؼاًّٖ.-

 اصرزاذ٘د٘ح الرؼلن الذاذٖ.-

 اصرزاذ٘د٘ح الوٌالشح ّحلماخ الثحث.-

 الوحاضزج الوطْرج.-

 اصرزاذ٘د٘ح لؼة األدّار.

 

  ّالشفْٕدرخاخ أػواي الضٌح.

 

  ّالشفْٕ.األصثْع الثالث ػشز ألػواي الضٌح 

   الرحزٗزٕاالهرحاى.

 0202 درخح ألػواي الضٌح تالفصل٘ي%. 

 02 ٕ02 درخح لإلهرحاى الٌظز%.

 



 
 

1. Forbes, W.: Classical and Romantic Pieces for Cello and Piano": London: 

Oxford University Press, 1973.  

 The First Year Cello Methods

Klingenberg: "Dotzauer", Violoncello-Schule, Band I, Vol. I, 1934. 

                         : Smaczny, J., Cambridge: Cambridge University 

Press, 1999.

 Smetana, B. Aus meinem Leben: Quartett    r 2 Violinen, Viola und 

Violoncell. New York: C.F. Peters, 1900.

Gedge, D. Christmas tunes: Playalong: easy cello. London: Bosworth, 1999.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=eySmCWYBlnU 

 http://www.cello.org/heaven/lessons.htm 

 http://www.8notes.com/school/cello/beginner_1/cello1.asp 

 http://www.celloonline.com/cellobasics.htm 

 http://www.8notes.com/cello/ 

 http://www.capotastomusic.com/cello-sheet-music/easy.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eySmCWYBlnU
http://www.cello.org/heaven/lessons.htm
http://www.8notes.com/school/cello/beginner_1/cello1.asp
http://www.celloonline.com/cellobasics.htm
http://www.8notes.com/cello/
http://www.capotastomusic.com/cello-sheet-music/easy.htm
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 تقنٍات انٍد انًٍنى انتً ظهست فً انعصس انكالسٍكً
                

انتعسف عهى وضع اصبع االبهاو عهى انًساءه
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سبٍة اننىعٍةجايعة انًنىفٍة                                                                                                       كهٍة انت  
انتعهٍى وانتعهى ونىاتج انتعهٍى انًستهدفة نهًقسزيصفىفة أسانٍب   

 

  نواتج التعلم المستهذفة للمقرر
 
 
 

 

 انًعسفة وانفهى انًهازات انرهنٍة انًهازات انعهًٍة انًهازات انعاية
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

× 

 

× × × 

  

× × 

 

× × 

   

× 

 

× × × × × × × × × × × × × × × 

  

× × × × × 

 

× × × × × × × × × × 
 

 

× × 

 

× × 

 

× × × × 

   

× 

  

× 

 

× × 

    

× × 

     

× 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                        

عٍةجايعة انًنىفٍة                                                                                              كهٍة انتسبٍة اننى  
 يصفىفة أسانٍب انتقىٌى ونىاتج انتعهٍى انًستهدفة نهًقسز

 

  نواتج التعلم المستهذفة للمقرر
 
 

 

 انًعسفة وانفهى انًهازات انرهنٍة انًهازات انعهًٍة انًهازات انعاية

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

× × × × × × × × × × × × × × × × 

 أعًال انسنة وانشفىي

× × × × × × × × × × × × × × × × 

حسٌسياأليتحاٌ انت  

 

 

 هشاو عزت عقم                                                                                زئٍس يجهس انقسى انعهًً /أستاذ انًقسز :  د         

 أ.د/ غاده حسنى                                                       

 

 

 



 
 

 

On line (40%) 

 الرؼلنًْاذح  الوْضْع

ػذد 

صاػاخ 

 الرذرٗش

 أدّاخ الرم٘٘ن طزق الرذرٗش

ذؼزٗف الطالب  -همذهح -1 ▪

 ترْص٘ف الومزر

 

 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ

.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ

.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ

 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب

.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب

.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب

 .ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ  -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج

2 

اصرزاذ٘د٘ح  ▪

الث٘اى 

 .الؼولٖ 

اصرزاذ٘د٘ح  ▪

لؼة 

 .األدّار 

اصرزاذ٘د٘ح  ▪

الرؼلن 

 .الرؼاًّٖ 

 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح

  (Online)إجراءات التعلم المدمج 

 



 
 

.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج

.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

 

 

اصرزاذ٘د٘ح  2 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أالرؼزف ػلٔ دّر ّهىاًح االلح  -4

 .الث٘اى الؼولٖ 
الوِاراخ 



 
 

.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ .ّاُو٘رِا فٖ االّروضرزا الض٘وفًْٖ

.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ

 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب

.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب

.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب

 .ػلٔ اٙلَ  ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج

.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج

.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

 الؼول٘ح



 
 

 

7- 

 

 . الرارٗخ٘ح لرطْر االلَٗذوز االُو٘ح  -1-أ

.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ

.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ

 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب

.فح ػلٔ اٙلَ ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرل -2-ب

.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب

 .ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ  -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج

اصرزاذ٘د٘ح  2

 .لؼة األدّار 
الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج

.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

 

ذمٌ٘اخ ال٘ذ  -10

 ال٘ضزٓ

 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ

.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ

.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ

اصرزاذ٘د٘ح  2

الرؼلن الرؼاًّٖ 

. 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب

.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب

.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب

 .ػلٔ اٙلَ  ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج

.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج

.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج



 
 

 

 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ  -13

.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ

.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ

 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب

.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب

.ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح ٗو٘ -3-ب

 .ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ  -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج

.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج

.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

اصرزاذ٘د٘ح  2

 .الث٘اى الؼولٖ 
 الوِاراخ

 الؼول٘ح



 
 

 

 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ  -17

.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ

.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ

 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب

اصرزاذ٘د٘ح  2

 .لؼة األدّار 
الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب

.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب

 .ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ  -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج

.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج

.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج



 
 

 

20- 

 

 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ

.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ

.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ

 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب

.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب

.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب

 .لرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ ٗضرٌرح ا -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج

.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج

.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

اصرزاذ٘د٘ح  2

الرؼلن الرؼاًّٖ 

. 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

 

 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ .اهرحاى اػواي الضٌَ  -23

.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ

.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ

 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب

.المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  ٗمارى ت٘ي أصال٘ة -2-ب

.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب

اصرزاذ٘د٘ح  2

 .الث٘اى الؼولٖ 
الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

 .ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ  -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج

.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج

.فح ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرل -3-ج

 

اصرزاذ٘د٘ح  2 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ -24

 .لؼة األدّار 
الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ 

.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ

 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب

.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب

.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب

 .ػلٔ اٙلَ  ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج

.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج

.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج



 
 

 

 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ  -26

.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ

.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ

 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب

.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب

.ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح ٗو٘ز  -3-ب

 .ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ  -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج

اصرزاذ٘د٘ح  2

الرؼلن الرؼاًّٖ 

. 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج

.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

 

 .تٌه الوؼزفح الوصزٕ -(االًرزًد)الشثىح الؼٌىثْذ٘ح  -الوىرثح هصادر الرؼلن

  الوزاخغ

 



 
 

 

Face to face (60%) 

 ًْاذح الرؼلن الوْضْع
ػذد صاػاخ 

 الرذرٗش
 الرم٘٘نأدّاخ  طزق الرذرٗش

 

 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ
.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ
.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ
 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب
.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب
.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب
 .ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ  -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج
.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج
.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

اصرزاذ٘د٘ح  2

الرؼلن 

 .االلىرزًّٖ 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح

 ( مباشر)  إجراءات التعلم المدمج

 



 
 

 

 

 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ
.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ
.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ
 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب
.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب
.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب
 .ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ  -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج
.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج
.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

 

2 

اصرزاذ٘د٘ح 

الرؼلن 

 .االلىرزًّٖ 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

الرؼزف ػلٔ اُن هذارس االلح  -5

 .الوخرلفح 

 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ
.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ
.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ
 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب
.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب
.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب
 .ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ  -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج
.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج
.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

 

2 

اصرزاذ٘د٘ح 

الرؼلن 

 .االلىرزًّٖ 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح

الرؼزف ػلٔ اشِز الوؤلف٘ي  -6

 .لاللَ  الذٗي لاهْا تالرأل٘ف

 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ
.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ
.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ

2 
اصرزاذ٘د٘ح 

الرؼلن 

 .االلىرزًّٖ 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب
.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب
.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب
 .ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ  -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج
.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج
.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

 

 
 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ
.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ
.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ
 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب
.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب

2 

اصرزاذ٘د٘ح 

الرؼلن 

 .االلىرزًّٖ 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب
 .ػلٔ اٙلَ  ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج
.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج
.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

 
 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ .ظثط االّذار ّالٌطاق الصْذٖ  -9

.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ
.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ
 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب
.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب
.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب
 .ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ  -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج

2 

اصرزاذ٘د٘ح 

الرؼلن 

 .االلىرزًّٖ 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج
.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج
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 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ
.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ
.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ
 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب
.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب
.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب
 .ػلٔ اٙلَ  ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج
.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج
.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

2 

اصرزاذ٘د٘ح 

الرؼلن 

 .االلىرزًّٖ 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

 
دراصح ذحل٘ل٘ح لىًْش٘زذْ فٖ  -12

 ػصز الثارّن
 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ
.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ
.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ
 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب
.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب
.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب
 .ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ  -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج
.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج
.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

2 

اصرزاذ٘د٘ح 

الرؼلن 

 .االلىرزًّٖ 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

 

 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ .هزاخؼح ػلٔ ها صثك -15
.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ
.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ
 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب
.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب
.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب
 .ػلٔ اٙلَ  ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج
.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج
.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

2 

اصرزاذ٘د٘ح 

الرؼلن 

 .االلىرزًّٖ 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

 

 اصرخذاهاخ المْس الوخرلفح  -16

 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ
.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ
.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ
 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب
.المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  ٗمارى ت٘ي أصال٘ة -2-ب
.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب
 .ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ  -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج
.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج
.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

 

2 

اصرزاذ٘د٘ح 

الرؼلن 

 .االلىرزًّٖ 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

ذمٌ٘اخ ال٘ذ ال٘ؤٌ الرٖ ظِزخ فٖ  -11

 الؼصز الىالص٘ىٖ
 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ
.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ
.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ
 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب
.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب
.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب
 .ػلٔ اٙلَ  ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج
.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج
.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

 

2 

اصرزاذ٘د٘ح 

الرؼلن 

 .االلىرزًّٖ 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح

الرؼزف ػلٔ ّضغ اصثغ  -19

 االتِام ػلٔ الوزاءٍ
 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ
.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ
.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ

2 
اصرزاذ٘د٘ح 

الرؼلن 

 .االلىرزًّٖ 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب
.المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  ٗمارى ت٘ي أصال٘ة -2-ب
.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب
 .ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ  -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج
.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج
.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

 
 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ .ذذرٗش الحل٘اخ  -21

.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ
.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ
 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب
.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب

2 

اصرزاذ٘د٘ح 

الرؼلن 

 .االلىرزًّٖ 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب
 .ػلٔ اٙلَ  ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج
.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج
.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

 
22- 

 

 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ
.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ
.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ
 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 .ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح  -1-ب
.المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  ٗمارى ت٘ي أصال٘ة -2-ب
.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب
 .ٗضرٌرح الرمٌ٘اخ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ  -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج

2 

اصرزاذ٘د٘ح 

الرؼلن 

 .االلىرزًّٖ 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح



 
 

.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج
.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

 
25- 

 

 .ٗذوز االُو٘ح الرارٗخ٘ح لرطْر االلَ  -1-أ
.ٗصف ذمٌ٘اخ المْس الوخرلفح فٖ ػزف الضاللن  -2-أ
.ٗرذوز اُن هذارس االلح  -3-أ
 .ْٗضح االخرالف ت٘ي االّضاع الوخرلفح فٖ الؼزف ػلٔ االلَ  -4-أ

 . ٗمارى ت٘ي أصلْب الرأل٘ف فٔ الؼصْر الوْص٘م٘ح الوخرلفح -1-ب
.ٗمارى ت٘ي أصال٘ة المْس الوخرلفح ػلٔ اٙلَ  -2-ب
.ٗو٘ز ت٘ي االّضاع الوخرلفح ػلٔ االلح  -3-ب
 .خ الؼزف٘ح  للوؤلفاخ الوْص٘م٘ح ػلٔ اٙلَ ٗضرٌرح الرمٌ٘ا -4-ب

 .ٗضرخذم أصال٘ة المْس الوخرلفح فٔ الرذرٗش  -1-ج
.َُٗطِثك و٘ف٘ح اصرخذام أصال٘ة المْس  -2-ج
.ٗخرار ت٘ي أصال٘ة الؼزف الوخرلفح  -3-ج

2 

اصرزاذ٘د٘ح 

الرؼلن 

 .االلىرزًّٖ 

الوِاراخ 

 الؼول٘ح
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 ذٕطٛف يمشس دساسٙ

 لسى: انرشتٛح انًٕسٛمٛح

 

 تٛاَاخ انًمشس: -1

 انفشلح / انًسرٕٖ:انثاَٛح دتهٕو خاص  ذذسٚة سًغ اسى انًمشس:  انشيض انكٕد٘: 

 ساػح 3اإلخًانٙ:   ساػح 2ػًهٙ:   1ػًهٗ    َظش٘: 52َظشٖ,  26ػذد انٕزذاخ انذساسٛح:  انرخظض: ذشتٛح يٕسٛمٛح

 

 تئَرٓاء ْزا انًمشس ٚدة أٌ ٚكٌٕ انطانة لادس ػهٗ أٌ  ْذف انًمشس: -2

 ٚرؼشف ػهٗ أسس انظٕنفٛح اإلٚماػٗ ٔانغُائٗ ٔذذسٚة انسًغ  -1

 ٔذذسٚة انسًغ  ًٚٛض تٍٛ ػُاطش انظٕنفٛح اإلٚماػٗ ٔانغُائٗ  -2

 انًسرٓذف يٍ ذذسٚس انًمشس: -3

أ انًؼهٕياااااخ  -3

 ٔانًفاْٛى:

 أٌ ٚكٌٕ انخشٚح  لادسًا ػهٗ أٌ : تاَرٓاء دساسح دتهٕو انذساساخ انؼهٛا ٚدة

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح ٔيماتالخ  1-أ-3

, ٔانرآنفاخ انثالثٛح  ضٛك ح فٗ َطاقانكثٛشج ٔانظغٛشج فٗ َطاق ٔاسغ ٔانًسافاخ انًرؼادنٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ  2-أ-3

 ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

 ٚرؼشف ػهٗ األنساٌ انًمايٛح ٔاألنساٌ اناليمايٛح  3 -أ-3

 طٕخ انثاص ٚرؼشف ػهٗ طشٚمح غُاء نسٍ فٗ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف انًظازثح فٗ 4 -أ

 ٚرؼشف ػهٗ طشق غُاء األنساٌ انًخرهفح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج انرٗ ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح . 5-أ-3

 ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح انرًٛٛض تٍٛ انسالنى انًخرهفح تطشٚمح دانكشٔص ٔطشٚمح ال دٚاتاصٌٔ  6-أ-3

 ٚم يُّ نهسالنى انمشٚثح. ٚرؼشف ػهٗ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕ 7-أ-3

 ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح اداء تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ .  8-أ-3

 ٕٚضر اإلخرالف تٍٛ سهًٍٛ يخرهفٍٛ ٚؼضفا فٗ آٌ ٔازذ   9 -أ-3

 ٚرؼشف ػهٗ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح   11-أ-3

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف دسخح أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى   11-أ-3

 ٚؼضفّ تًظازثاخ يخرهفح 

 ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛإَ.   12-أ-3

ثمد دساسرٓا ٔذكرة يٍ انزاكشج فٗ اٖ سهى ٚسذدِ ٚرؼشف ػهٗ ايالء انساٌ يٍ يؤنفاخ انًٕسٛمٍٛٛ انؼانًٍٛٛ ذكٌٕ لذ س  13-أ-3

 األسرار. 

 ٔثالز أطٕاخ ) االذظاالخ انٓاسيَٕٛح(طٕذٍٛ  طٕخ ٔيٍ ٚرؼشف ػهٗ االيالء انهسُٛح يٍ  14-أ-3

ب انًٓااااساخ  -3

 ُْٛح:زان

 تاَرٓاء دساسح دتهٕو انذساساخ انؼهٛا ٚدة أٌ ٚكٌٕ انخشٚح  لادسًا ػهٗ أٌ :

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ٕٚضار االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛاح انرااٗ ذسراإٖ ػهااٗ ذؼاذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )     1-ب-3

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظاشفح فاٗ َطااق ضاٛك , ٔ انرآنفااخ انثالثٛاح )        2-ب-3

 االَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  ن , ص , ٌ ( ت

 ٚفشق تٍٛ األنساٌ انًمايٛح ٔاألنساٌ اناليمايٛح  3-ب-3

 ًٚٛض غُائٛا نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف انًظازثح فٗ طٕخ انثاص 4 -ب-3

 انًخرهفح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج انرٗ ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .ٚماسٌ تٍٛ األنساٌ  5-ب-3

 ٚسرُرح انسالنى انًخرهفح تطشٚمح دانكشٔص ٔطشٚمح ال دٚاتاصٌٔ  6-ب-3

 ًٚٛض سًؼٛا انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم يُّ نهسالنى انمشٚثح.  7-ب-3

 ٚسهم تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ .   8-ب-3

 ٚفشق تٍٛ سهًٍٛ يخرهفٍٛ ٚؼضفا فٗ آٌ ٔازذ   9-ب-3

 ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-ب-3

ؼضفااّ ٚفسااش غُاااء نسااٍ شااؼثٗ يااغ ذظاإٚشِ دسخااح أٔ َظااف دسخااح أػهااٗ أٔ ألساافم يٕضاإع نااّ أسلاااو سٔياَٛااح ثااى ٚ   11-ب-3

 تًظازثاخ يخرهفح 

 ًٚٛض غُائٛا أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛإَ.   12-ب-3

 ًٚٛض انساٌ يٍ يؤنفاخ انًٕسٛمٍٛٛ انؼانًٍٛٛ ذكٌٕ لذ سثمد دساسرٓا ٔذكرة يٍ انزاكشج فٗ اٖ سهى ٚسذدِ األسرار.   13-ب-3



 
 ٚفسش االيالء انهسُٛح يٍ طٕخ ٔيٍ طٕذٍٛ ٔثالز اطٕاخ  14-ب-3

نًٓااااااااااساخ ج ا-3

ُٓٛااااح انخاطااااح ًان

 تانًمشس:

 تاَرٓاء دساسح دتهٕو انذساساخ انؼهٛا ٚدة أٌ ٚكٌٕ انخشٚح  لادسًا ػهٗ أٌ :

( , ٔاالٚمااع تؤساهٕب    3يماتام   5,  2يماتام   9ٚؤدٖ انرًاسٍٚ االٚماػٛاح انراٗ ذسرإٖ ػهاٗ ذؼاذد انًإاصٍٚ ٔانًمااتالخ )        1 -ج-3

 انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح ) ن  2-ج-3

 , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

 نساٌ اناليمايٛح ٚغُٗ األنساٌ انًمايٛح ٔاأل 3-ج-3

 ٚغُٗ نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف انًظازثح فٗ طٕخ انثاص 4-ج-3

 ٚغُٗ األنساٌ انًخرهفح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج انرٗ ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح . 5-ج-3

 ٚذٌٔ اسًاء انسالنى انًخرهفح تطشٚمح دانكشٔص ٔطشٚمح ال دٚاتاصٌٔ  6-ج-3

 ٚسًغ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم يُّ نهسالنى انمشٚثح.  7-ج-3

 ٚؤدٖ تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ .  8-ج-3

 ٚسًغ سهًٍٛ يخرهفٍٛ ٚؼضفا فٗ آٌ ٔازذ  9-ج-3

 ٚضثط سًؼٛا انفشق تٍٛ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-ج-3

سٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف دسخح أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع ناّ أسلااو سٔياَٛاح ثاى ٚؼضفاّ تًظاازثاخ       ٚغُٗ ن 11-ج-3

 يخرهفح 

 ٚغُٗ أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛإَ.  12-ج-3

 ٚذٌٔ ايالئٛا انساٌ يٍ يؤنفااخ انًٕساٛمٍٛٛ انؼاانًٍٛٛ ذكإٌ لاذ ساثمد دساسارٓا ٔذكراة ياٍ انازاكشج فاٗ اٖ ساهى ٚساذدِ              13-ج-3

 األسرار. 

 ٚذٌٔ ايالء نسُٛح يٍ طٕخ ٔيٍ طٕذٍٛ ٔثالز اطٕاخ 14-ج-3

د انًٓااااااساخ   -3

 انؼايح:

 تاَرٓاء دساسح دتهٕيح انذساساخ انؼهٛا ٚدة أٌ ٚكٌٕ انخشٚح  لادسًا ػهٗ :

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح   2 -د-3

يسرٕٖ  -4

 انًمشس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًسرٕٚاخ انُظشٚح

 يسرٕٖ انًمشس األساتٛغ

ػذد 

 انساػاخ

 َظش٘

1 

 ذٕضٛر طثٛؼح انًمشس ٔذٕطٛفّ  -

 أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح ذسرٕٖ ػهٗ ذؼذد انًٕاصٍٚ.  -

 سًاع يسافاخ يخرهفح فٗ َطاق ضٛك.   -

1 

2 
  .َٗاداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح تؤسهٕب انرًٛثا 

  .سًاع يسافاخ يخرهفح فٗ َطاق ٔاسغ 

   غُاء أنساٌ ال يمايٛح 

1 

3 
  ٗ2يماتم  9أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح دساسٛح ذسرٕٖ ػه  . 

  .ٌٔانرًٛٛض تٍٛ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج تطشٚمح دانكشٔص ٔال دٚاتاص 

   .غُاء انساٌ يخرهفح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج 

1 

4 
  ٗ2يماتم  9يماتال اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح دساسٛح تٓا ذؼذد يٕاصٍٚ ذسرٕٖ ػه. 

  .غُاء انساٌ فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح 

1 

5 
  ٗ3يماتم  5اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح ذسرٕٖ ػه. 

  .ٗسًاع ذآنفاخ ثالثٛح ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ ٔ ) ص ( فٗ انٕضغ األساس 

  .غُاء أنسٍ ال يمايٛح 

1 

6 
  يسافاخ طثٛؼٛح فٗ َطاق ٔاسغ 

  ٔاسغسًاع يسافاخ يظشفح فٗ َطاق  

  أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ 

1 



 

7 
 .أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ 

  .اػطاء انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح 

   )اػطاء انرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ 

1 

8 
  ٗ2يماتم 9اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح يٍ طٕذٍٛ فٗ انٕزذج انثُائٛح ذسرٕٖ ػه . 

  يغ انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح.  اػطاء انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح 

1 

9 
 ٗ3يماتم  5انٕزذج انثالثٛح ذسرٕٖ ػهٗ  اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح يٍ طٕذٍٛ ف. 

  .غُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف يظازثح فٗ طٕخ انثاص 

1 

11 
 ( 3-5,  2-9ايالء اٚماػٛح يٍ طٕذٍٛ يرؼذدج انًٕاصٍٚ ذسرٕٖ ػهٗ يماتالخ ) 

   .غُاء ٔػضف نسٍ شؼثٗ يذٌٔ نّ يظازثح تاالسلاو انشٔياَٛح 

1 

11 
 ( 3-5,  2-9ايالء اٚماػٛح يٍ طٕذٍٛ يرؼذدج انًٕاصٍٚ ذسرٕٖ ػهٗ يماتالخ ) 

     غُااء ٔػااضف نسااٍ شااؼثٗ ياذٌٔ نااّ يظااازثح تاالسلاااو انشٔياَٛاح يااغ ذظاإٚشِ دسخااح أٔ َظااف

 دسخح أػهٗ أٔ أسفم.  

1 

12 
 أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ 

  .انرؼشف ػهٗ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح 

1 

13 
  .سًاع يسافاخ يخرهفح ػهٗ َطاق ٔاسغ 

  .َٕغُاء أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛا 

1 

14 

  ايالء ذًاسٍٚ اٚماػٛح يخرهفح 

  .غُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ ٔػضف يظازثح فٗ طٕخ انثاص 

   انرًٛٛض تٍٛ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح 

1 

15 
  إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغأداء 

  .انرًٛٛض تٍٛ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج تطشٚمح دانكشٔص 

 .انرًٛٛض تٍٛ سهًٍٛ يخرهفٍٛ ٚؼضفاٌ فٗ آٌ ٔازذ 

1 

16 
 .َٗاداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح تؤسهٕب انرًٛثا 

  ًٍٛٛغُاء أنساٌ نًؤنفٍٛ يٕسٛمٍٛٛ ػان 

1 

17 
  .ٍٚايالء اٚماػٗ دساسٗ نرًاسٍٚ يرؼذدج انًٕاص 

  .ايالء نسُٛح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج يغ انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح 

1 

18 
  ًٍٛٛايالء نسُٛح نًؤنفٍٛ يٕسٛمٍٛٛ ػان 

  .ٍٛايالء نسُٛح يٍ طٕذ 

1 

19 
  ٍٚايالء اٚماػٗ يٍ طٕذٍٛ ٔيرؼذد انًٕاص 

  ايالء أنساٌ ال يمايٛح 

1 

21 
  أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ 

  .ٌٔانرًٛٛض تٍٛ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج تطشٚمح دانكشٔص ٔال دٚاتاص 

  ايالء نسُٛح يٍ ثالز أطٕاخ 

1 

21 
  سًاع انرآنفاخ انثالثٛح تاَمالتاذٓا ٔانشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاَمالتاذّ ( ٔ انُٕع

 انخايس. 

   .غُاء نسٍ شؼثٗ يذٌٔ نّ يظازثح تاالسلاو انشٔياَٛح 

1 

22 
  .ٍٚأداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح يرؼذدج انًٕاص 

  .انرًٛٛض تٍٛ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح يغ انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح 

 ّغُاء نسٍ شؼثٗ يغ ػضف انًظازثح انًذَٔح ن 

2 

23 
  ٍٛايالء اٚماػٗ يٍ طٕذ 

  ٍٛٔثالز اطٕاخ ايالء نسُٗ يٍ طٕذ 

 ايالء انساٌ ال يمايٛح  

1 

24 
  أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ 

  .غُاء انساٌ يخرهفح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج 

1 



 

25 
 يٍ طٕذٍٛ ذسرٕٖ ػهٗ ذؼذد انًٕاصٍٚ اٚماػٛح  ايالء 

 غُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَا يغ ػضف انثاص . 

1 

26 
  .سًاع يسافاخ طثٛؼٛح فٗ َطاق ٔاسغ ٔيسافاخ يظشفح فٗ َطاق ضٛك 

  .َٕغُاء أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛا 

1 

27    1 ايرساٌ أػًال انسُح 

28   ٌ1 انؼاو. َٓاٚحايرسا 

 

 انًسرٕٚاخ انؼًهٛح

 يسرٕٖ انًمشس األساتٛغ

ػذد 

 انساػاخ

 ػًهٙ

1 

 ذٕضٛر طثٛؼح انًمشس ٔذٕطٛفّ  -

 أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح ذسرٕٖ ػهٗ ذؼذد انًٕاصٍٚ.  -

 سًاع يسافاخ يخرهفح فٗ َطاق ضٛك.   -

2 

2 
  .َٗاداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح تؤسهٕب انرًٛثا 

  .سًاع يسافاخ يخرهفح فٗ َطاق ٔاسغ 

   غُاء أنساٌ ال يمايٛح 

2 

3 
  ٗ2يماتم  9أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح دساسٛح ذسرٕٖ ػه  . 

  .ٌٔانرًٛٛض تٍٛ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج تطشٚمح دانكشٔص ٔال دٚاتاص 

   .غُاء انساٌ يخرهفح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج 

2 

4 
  2يماتم  9اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح دساسٛح تٓا ذؼذد يٕاصٍٚ ذسرٕٖ ػهٗ يماتال. 

  .غُاء انساٌ فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح 

2 

5 
  ٗ3يماتم  5اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح ذسرٕٖ ػه. 

  .ٗسًاع ذآنفاخ ثالثٛح ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ ٔ ) ص ( فٗ انٕضغ األساس 

  .غُاء أنسٍ ال يمايٛح 

2 

6 
  يسافاخ طثٛؼٛح فٗ َطاق ٔاسغ 

  سًاع يسافاخ يظشفح فٗ َطاق ٔاسغ 

  أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ 

2 

7 
 .أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ 

  .اػطاء انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح 

   )اػطاء انرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ 

2 

8 
  ٗ2يماتم 9اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح يٍ طٕذٍٛ فٗ انٕزذج انثُائٛح ذسرٕٖ ػه . 

   .اػطاء انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح يغ انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح 

2 

9 
  ٗ3يماتم  5اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح يٍ طٕذٍٛ فٗ انٕزذج انثالثٛح ذسرٕٖ ػه. 

  .غُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف يظازثح فٗ طٕخ انثاص 

2 

11 
 ( 3-5,  2-9ايالء اٚماػٛح يٍ طٕذٍٛ يرؼذدج انًٕاصٍٚ ذسرٕٖ ػهٗ يماتالخ ) 

   .غُاء ٔػضف نسٍ شؼثٗ يذٌٔ نّ يظازثح تاالسلاو انشٔياَٛح 

2 

11 
 ( 3-5,  2-9ايالء اٚماػٛح يٍ طٕذٍٛ يرؼذدج انًٕاصٍٚ ذسرٕٖ ػهٗ يماتالخ ) 

   غُاء ٔػضف نسٍ شؼثٗ يذٌٔ نّ يظازثح تاالسلاو انشٔياَٛح يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف دسخاح

 أػهٗ أٔ أسفم.  

2 

12 
 أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ 

  .انرؼشف ػهٗ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح 

2 



 

13 
  .سًاع يسافاخ يخرهفح ػهٗ َطاق ٔاسغ 

  .َٕغُاء أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛا 

2 

14 

  ايالء ذًاسٍٚ اٚماػٛح يخرهفح 

  .غُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ ٔػضف يظازثح فٗ طٕخ انثاص 

   انرًٛٛض تٍٛ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح 

2 

15 
  إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغأداء 

  .انرًٛٛض تٍٛ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج تطشٚمح دانكشٔص 

 .انرًٛٛض تٍٛ سهًٍٛ يخرهفٍٛ ٚؼضفاٌ فٗ آٌ ٔازذ 

2 

16 
 .َٗاداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح تؤسهٕب انرًٛثا 

  ًٍٛٛغُاء أنساٌ نًؤنفٍٛ يٕسٛمٍٛٛ ػان 

2 

17 
  .ٍٚايالء اٚماػٗ دساسٗ نرًاسٍٚ يرؼذدج انًٕاص 

  .ايالء نسُٛح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج يغ انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح 

2 

18 
  ًٍٛٛايالء نسُٛح نًؤنفٍٛ يٕسٛمٍٛٛ ػان 

  .ٍٛايالء نسُٛح يٍ طٕذ 

2 

19 
  ٍٚايالء اٚماػٗ يٍ طٕذٍٛ ٔيرؼذد انًٕاص 

  ايالء أنساٌ ال يمايٛح 

2 

21 
  أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ 

  .ٌٔانرًٛٛض تٍٛ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج تطشٚمح دانكشٔص ٔال دٚاتاص 

  ايالء نسُٛح يٍ ثالز اطٕاخ 

2 

21 
  .سًاع انرآنفاخ انثالثٛح تاَمالتاذٓا ٔانشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاَمالتاذّ ( ٔ انُٕع انخايس 

   .غُاء نسٍ شؼثٗ يذٌٔ نّ يظازثح تاالسلاو انشٔياَٛح 

2 

22 
  .ٍٚأداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح يرؼذدج انًٕاص 

  .انرًٛٛض تٍٛ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح يغ انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح 

 ّغُاء نسٍ شؼثٗ يغ ػضف انًظازثح انًذَٔح ن 

2 

23 
  ٍٛايالء اٚماػٗ يٍ طٕذ 

  ٍٛٔثالز اطٕاخ ايالء نسُٗ يٍ طٕذ 

  ايالء انساٌ ال يمايٛح 

2 

24 
  أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ 

  .غُاء انساٌ يخرهفح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج 

2 

25 
  ٍٚايالء اٚماػٛح ذشرًم يٍ طٕذٍٛ ذسرٕٖ ػهٗ ذؼذد انًٕاص 

  انثاصغُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَا يغ ػضف . 

2 

26 
  .سًاع يسافاخ طثٛؼٛح فٗ َطاق ٔاسغ ٔيسافاخ يظشفح فٗ َطاق ضٛك 

  .َٕغُاء أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛا 

2 

27   ّ2 يشاخؼح ػهٗ ياسثك دساسر 

28   ٌ2 انؼاو. َٓاٚحايرسا 

 
أسانٛة انرؼهاٛى   -5

 ٔانرؼهى:

 

 إسرشاذٛدٛح زم انًشكالخ.

 إسرشاذٛدٛح انؼظف انزُْٙ

 إسرشاذٛدٛح انرؼهى انرؼأَٙ

 إسرشاذٛدٛح انًُالشح ٔانسٕاس

 إسرشاذٛدٛح انثٛاٌ انؼًهٙ

  إسرشاذٛدٛح انرؼهى انزاذٙ

 استراتيجيت التعلم االلكترونى  



 
أسانٛة انرؼهاٛى   -6

ٔاناااارؼهى نهطااااالب  

رٖٔ االزرٛاخاااااخ 

 انخاطح:

 .ال ٕٚخذ طالب رٔ٘ ازرٛاخاخ خاطح 

 

 ذمٕٚى انطالب: -7

االساااااااااااانٛة أ  -7

 انًسرخذيح

 ٖاأليرساٌ انرسشٚش 

 . انًالزظح اثُاء اندهساخ انؼًهٛح 

 ٗاأليرساٌ انرطثٛم 

 ٖٕأػًال انسُح ٔانشف 

 

 األسثٕع انساتغ ٔانؼششٍٚ أػًال انسُح.   ب انرٕلٛد:-7

  األسثٕع انثايٍ ٔانؼششٌٔ نإليرساٌ انُظش٘ أٔ االيرساٌ انؼًهٙ نهًمشس 

 %.21ألػًال انسُح ٔانشفٕٖ دسخح   21 ج انذسخاخ ذٕصٚغ:-7

 41  ٘41دسخح نإليرساٌ انُظش.% 

 41  ٗ41دسخح نإليرساخ انرطثٛم% 

 لائًح انكرة انذساسٛح ٔانًشاخغ: -8

 ال ٕٚخذ.  أ يزكشاخ:-8

 .1984ػاو  " انظٕنفٛح انًرمذوأيًٛح أيٍٛ , سؼاد ػهٗ زسٍُٛ " - ب كرة يهضيح: -8

 . انماْشج  2117 –انطثؼح انساتؼح  –سؼاد ػهٗ زسٍُٛ " ذشتٛح انسًغ ٔلٕاػذ انًٕسٛمٗ انغشتٛح" اندضء انثاَٗ  -

 ال ٕٚخذ. ج كرة يمرشزح:  -8

د دٔسٚاخ ػهًٛاح أٔ   -8

َشاااااااااشاخ أٔ يٕالاااااااااغ 

 اإلَرشَد إنخ

 ال ٕٚخذ.

 أسرار انًمشس: د/ ػذنٛح ٕٚسف أتٕ سزاب                 يذٚش انثشَايح   

 د/غادِ زسُٗسئٛس يدهس انمسى انؼهًٙ: أ.  



 
  

 يظفٕفح انًؼاسف ٔانًٓاساخ نهًمشس انذساسٙ ذذسٚة سًغ انفشلح انثاَٛح دتهٕو )انًسرٕٚاخ انُظشٚح( 

 انًسرٕٚاخ انشئٛسٛح نهًمشس
أسثٕع 

 انذساسح

 يٓاساخ يُٓٛح يٓاساخ رُْٛح انًؼــاسف
يٓا

ساخ 

ػاي

 ج

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 1
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1

1 

1

2 

1

3 

1

4 1 
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2 

 ذٕضٛر طثٛؼح انًمشس ٔذٕطٛفّ  -

أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح ذسرااإٖ ػهاااٗ  -

 ذؼذد انًٕاصٍٚ. 

ساااًاع يساااافاخ يخرهفاااح فاااٗ َطااااق  -

 ضٛك.  

1 

× × 

  

          × × 

  

          × × 

  

          × × 

أداء ذًااسٍٚ اٚماػٛاح دساساٛح ذسرإٖ     -

 .  2يماتم  9ػهٗ 

ساااًاع يساااافاخ يخرهفاااح فاااٗ َطااااق   -

 ٔاسغ. 

 غُاء أنساٌ ال يمايٛح -

2 

× × 

×  

          × × 

×  

          × × 

×  

          × × 



 
اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح دساسٛح تٓا ذؼاذد  -

يماتاام  9يإاصٍٚ ذسرإٖ ػهااٗ يمااتال    

2. 

انرًٛٛاااااااض تاااااااٍٛ انساااااااالنى انكثٛاااااااشج -

ٔانظاااااغٛشج تطشٚماااااح دانكاااااشٔص ٔال   

 دٚاتاصٌٔ. 

غُاااااء انساااااٌ يخرهفااااح فااااٗ انسااااالنى  -

 انكثٛشج ٔانظغٛشج.  

3 ×    

× ×         

×    

× ×         

×    

× ×         × × 

 5اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح ذسرٕٖ ػهٗ -

 .3يماتم 

غُاء انساٌ فٗ انسالنى انكثٛشج -

ٔانظغٛشج ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ 

 لشٚثح. 

4 ×    

×          

×    

×          

×    

×          × × 

 5اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح ذسرٕٖ ػهٗ -

 .3يماتم 

سًاع ذآنفاخ ثالثٛح ) ن , ص , ٌ ( -

تاالَمالتاخ ٔ ) ص ( فٗ انٕضغ 

 األساسٗ. 

 غُاء أنسٍ ال يمايٛح. -

5 × × ×  

          

× × ×  

          

× × ×  

          × × 

 يسافاخ طثٛؼٛح فٗ َطاق ٔاسغ -

سااًاع يسااافاخ يظااشفح فااٗ َطاااق     -

 ضٛك 

أداء إزااااااذٖ انضااااااشٔب انشااااااشلٛح  -

تانضخشفاااااح ػاااااٍ طشٚاااااك انرظااااافٛك   

 ٔفشلؼح األطاتغ

6  ×   

   ×       

 ×   

   ×       

 ×   

   ×       × × 



 
أداء إزااااااذٖ انضااااااشٔب انشااااااشلٛح   -

تانضخشفاااااح ػاااااٍ طشٚاااااك انرظااااافٛك   

 ٔفشلؼح األطاتغ.

 اػطاء انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح. -

اػطااااء انرآنفااااخ انشتاػٛاااح ) انُااإع   -

 األٔل تاالَمالتاخ(  

7  ×   

  × ×       

 ×   

  × ×       

 ×   

  × ×       × × 

اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح ياٍ طإذٍٛ فاٗ    -

يماتاام 9انٕزااذج انثُائٛااح ذسراإٖ ػهااٗ  

2 . 

اػطااء انمفااالخ انرمهٛذٚاح األستؼااحيغ    -

 انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح. 

8 

× 

   

  ×        × 

   

  ×        × 

   

  ×        × × 

اداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛااااح ياااٍ طاااإذٍٛ   -

 5فٖانٕزاااذج انثالثٛاااح ذسرااإٖ ػهاااٗ    

 .3يماتم 

غُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ سإتشإَ ياغ   -

 ػضف يظازثح فٗ طٕخ انثاص. 

9 

× 

  × 

          × 

  × 

          × 

  × 

          × × 

ايااالء اٚماػٛااح يااٍ طاإذٍٛ يرؼااذدج     -

 2-9انًٕاصٍٚ ذسرٕٖ ػهٗ يمااتالخ ) 

 ,5-3 ) 

غُاااء ٔػااضف نسااٍ شااؼثٗ يااذٌٔ نااّ  -

 يظازثح تاالسلاو انشٔياَٛح.  

11 

× 

   

      ×    × 

   

      ×    × 

   

      ×    × × 

ايااالء اٚماػٛااح يااٍ طاإذٍٛ يرؼااذدج     -

 2-9انًٕاصٍٚ ذسرٕٖ ػهٗ يمااتالخ ) 

 ,5-3 ) 

غُاااء ٔػااضف نسااٍ شااؼثٗ يااذٌٔ نااّ  -

يظاااااازثح تاالسلااااااو انشٔياَٛاااااح ياااااغ 

ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف دسخح أػهاٗ  

 أٔ أسفم.  

11 ×    

      ×    

×    

      ×    

×    

      ×    × × 



 
أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح -

تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك 

 ٔفشلؼح األطاتغ

انرؼشف ػهٗ يُٕػاخ انذسخح -

 انشاتؼح. 

12     

   ×  ×     

    

   ×  ×     

    

   ×  ×     × × 

سااًاع يسااافاخ يخرهفااح ػهااٗ َطاااق    -

 ٔاسغ. 

غُااااء أنسااااٌ ياااغ ػاااضف يظاااازثح    -

 يذَٔح نهثٛإَ.  

13  ×   

       ×   

 ×   

       ×   

 ×   

       ×   × × 

ايالء ذًاسٍٚ اٚماػٛح -

 يخرهفح 

غُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ -

سٕتشإَ ٔػضف يظازثح 

 فٗ طٕخ انثاص. 

انرًٛٛض تٍٛ يُٕػاخ -

 انذسخح انشاتؼح  

14 ×   × 

     ×     

×   × 

     ×     

×   × 

     ×     × × 

أداء إزذٖ انضشٔب -

انششلٛح تانضخشفح ػٍ 

طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح 

 األطاتغ

انرًٛٛض تٍٛ انسالنى انكثٛشج -

ٔانظغٛشج تطشٚمح 

 دانكشٔص. 

انرًٛٛض تٍٛ سهًٍٛ يخرهفٍٛ -

 ٚؼضفاٌ فٗ آٌ ٔازذ.

15     

 ×  × ×      

    

 ×  × ×      

    

 ×  × ×      × × 

اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح -

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

غُاء أنساٌ نًؤنفٍٛ -

 يٕسٛمٍٛٛ ػانًٍٛٛ 

16 ×    

        ×  

×    

        ×  

×    

        ×  × × 



 
ايالء اٚماػٗ دساسٗ -

 نرًاسٍٚ يرؼذدج انًٕاصٍٚ. 

ايالء نسُٛح فٗ انسالنى -

انكثٛشج ٔانظغٛشج يغ 

 انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح. 

17 ×    

         × 

×    

         × 

×    

         × × × 

ايالء نسُٛح نًؤنفٍٛ -

 يٕسٛمٍٛٛ ػانًٍٛٛ 

 ايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ. -

18     
        × × 

    
        × × 

    
        × × × × 

ايالء اٚماػٗ يٍ طٕذٍٛ -

 ٔيرؼذد انًٕاصٍٚ 

 ايالء أنساٌ ال يمايٛح -

19 ×    
         × 

×    
         × 

×    
         × × × 

سًاع انرآنفاخ انثالثٛح -

تاَمالتاذٓا ٔانشتاػٛح ) 

انُٕع األٔل تاَمالتاذّ ( ٔ 

 انُٕع انخايس. 

غُاء نسٍ شؼثٗ يذٌٔ نّ -

يظازثح تاالسلاو 

 انشٔياَٛح.  

21     

 ×  ×      × 

    

 ×  ×      × 

    

 ×  ×      × × × 

أداء إزذٖ انضشٔب  -

انششلٛح تانضخشفح ػٍ 

ٔفشلؼح طشٚك انرظفٛك 

 األطاتغ

انرًٛٛض تٍٛ انسالنى  -

انكثٛشج ٔانظغٛشج تطشٚمح 

 دانكشٔص ٔال دٚاتاصٌٔ. 

 ايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ  -

21  ×   

      ×    

 ×   

      ×    

 ×   

      ×    × × 



 
أداء ذًاااااااااسٍٚ اٚماػٛااااااااح يرؼااااااااذدج  -

 انًٕاصٍٚ. 

انرًٛٛض تٍٛ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح  -

 يغ انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح. 

غُاء نسٍ شؼثٗ يغ  -

 ػضف انًظازثح انًذَٔح نّ

22 ×    

  ×    ×    

×    

  ×    ×    

×    

  ×    ×    × × 

ايالء اٚماػٛح ذشرًم يٍ طٕذٍٛ -

 ذسرٕٖ ػهٗ ذؼذد انًٕاصٍٚ 

غُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَا  -

 يغ ػضف انثاص 

23 ×    

         × 

×    

         × 

×    

         × × × 

أداء إزذٖ انضشٔب  -

انششلٛح تانضخشفح ػٍ 

طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح 

 األطاتغ 

غُاء انساٌ يخرهفح فٗ  -

 انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج. 

24     

×   ×       

    

×   ×       

    

×   ×       × × 

 ايالء اٚماػٗ يٍ طٕذٍٛ -

 ايالء نسُٗ يٍ طٕذٍٛ  -

 ايالء انساٌ ال يمايٛح  -

25 ×   × 
          

×   × 
          

×   × 
          × × 

سًاع يسافاخ طثٛؼٛح فٗ  -

َطاق ٔاسغ ٔيسافاخ 

 يظشفح فٗ َطاق ضٛك. 

غُاء أنساٌ يغ ػضف  -

 يظازثح يذَٔح نهثٛإَ.

26  ×   

       ×   

 ×   

       ×   

 ×   

       ×   × × 

 

 

 

 



 
 تشَايح انرشتٛح انًٕسٛمٛح )انذتهٕو انخاص(

 يظفٕفح انًؼاسف ٔانًٓاساخ نهًمشس انذساسٙ ذذسٚة سًغ انفشلح انثاَٛح دتهٕو  )انًسرٕٚاخ انؼًهٛح(

 انًسرٕٚاخ انشئٛسٛح نهًمشس
أسثٕع 

 انذساسح

 يٓاساخ يُٓٛح يٓاساخ رُْٛح انًؼــاسف
يٓا

ساخ 

ػاي

 ج
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 ر طثٛؼح انًمشس ٔذٕطٛفّ ذٕضٛ -

أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح ذسرااإٖ ػهاااٗ  -

 ذؼذد انًٕاصٍٚ. 

ساااًاع يساااافاخ يخرهفاااح فاااٗ َطااااق  -

 ضٛك.  

1 

× × 

  

          × × 

  

          × × 

  

          × × 

أداء ذًااسٍٚ اٚماػٛاح دساساٛح ذسرإٖ     -

 .  2يماتم  9ػهٗ 

ساااًاع يساااافاخ يخرهفاااح فاااٗ َطااااق   -

 ٔاسغ. 

 غُاء أنساٌ ال يمايٛح -

2 

× × 

×  

          × × 

×  

          × × 

×  

          × × 



 
اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح دساسٛح تٓا ذؼاذد  -

يماتاام  9يإاصٍٚ ذسرإٖ ػهااٗ يمااتال    

2. 

انرًٛٛاااااااض تاااااااٍٛ انساااااااالنى انكثٛاااااااشج -

ٔانظاااااغٛشج تطشٚماااااح دانكاااااشٔص ٔال   

 دٚاتاصٌٔ. 

غُاااااء انساااااٌ يخرهفااااح فااااٗ انسااااالنى  -

 انكثٛشج ٔانظغٛشج.  

3 ×    

× ×         

×    

× ×         

×    

× ×         × × 

 5اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح ذسرٕٖ ػهٗ -

 .3يماتم 

غُاء انساٌ فٗ انسالنى انكثٛشج -

ٔانظغٛشج ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ 

 لشٚثح. 

4 ×    

×          

×    

×          

×    

×          × × 

 5اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح ذسرٕٖ ػهٗ -

 .3يماتم 

سًاع ذآنفاخ ثالثٛح ) ن , ص , ٌ ( -

تاالَمالتاخ ٔ ) ص ( فٗ انٕضغ 

 األساسٗ. 

 غُاء أنسٍ ال يمايٛح. -

5 × × ×  

          

× × ×  

          

× × ×  

          × × 

 يسافاخ طثٛؼٛح فٗ َطاق ٔاسغ -

سااًاع يسااافاخ يظااشفح فااٗ َطاااق     -

 ضٛك 

أداء إزااااااذٖ انضااااااشٔب انشااااااشلٛح  -

تانضخشفاااااح ػاااااٍ طشٚاااااك انرظااااافٛك   

 ٔفشلؼح األطاتغ

6  ×   

   ×       

 ×   

   ×       

 ×   

   ×       × × 



 
أداء إزااااااذٖ انضااااااشٔب انشااااااشلٛح   -

تانضخشفاااااح ػاااااٍ طشٚاااااك انرظااااافٛك   

 ٔفشلؼح األطاتغ.

 اػطاء انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح. -

اػطااااء انرآنفااااخ انشتاػٛاااح ) انُااإع   -

 األٔل تاالَمالتاخ(  

7  ×   

  × ×       

 ×   

  × ×       

 ×   

  × ×       × × 

اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح ياٍ طإذٍٛ فاٗ    -

يماتاام 9انٕزااذج انثُائٛااح ذسراإٖ ػهااٗ  

2 . 

اػطااء انمفااالخ انرمهٛذٚاح األستؼااحيغ    -

 انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح. 

8 

× 

   

  ×        × 

   

  ×        × 

   

  ×        × × 

اداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛااااح ياااٍ طاااإذٍٛ   -

 5فٖانٕزاااذج انثالثٛاااح ذسرااإٖ ػهاااٗ    

 .3يماتم 

غُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ سإتشإَ ياغ   -

 ػضف يظازثح فٗ طٕخ انثاص. 

9 

× 

  × 

          × 

  × 

          × 

  × 

          × × 

ايااالء اٚماػٛااح يااٍ طاإذٍٛ يرؼااذدج     -

 2-9انًٕاصٍٚ ذسرٕٖ ػهٗ يمااتالخ ) 

 ,5-3 ) 

غُاااء ٔػااضف نسااٍ شااؼثٗ يااذٌٔ نااّ  -

 يظازثح تاالسلاو انشٔياَٛح.  

11 

× 

   

      ×    × 

   

      ×    × 

   

      ×    × × 

ايااالء اٚماػٛااح يااٍ طاإذٍٛ يرؼااذدج     -

 2-9انًٕاصٍٚ ذسرٕٖ ػهٗ يمااتالخ ) 

 ,5-3 ) 

غُاااء ٔػااضف نسااٍ شااؼثٗ يااذٌٔ نااّ  -

يظاااااازثح تاالسلااااااو انشٔياَٛاااااح ياااااغ 

ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف دسخح أػهاٗ  

 أٔ أسفم.  

11 ×    

      ×    

×    

      ×    

×    

      ×    × × 



 
أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح -

تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك 

 ٔفشلؼح األطاتغ

انرؼشف ػهٗ يُٕػاخ انذسخح -

 انشاتؼح. 

12     

   ×  ×     

    

   ×  ×     

    

   ×  ×     × × 

سااًاع يسااافاخ يخرهفااح ػهااٗ َطاااق    -

 ٔاسغ. 

غُااااء أنسااااٌ ياااغ ػاااضف يظاااازثح    -

 يذَٔح نهثٛإَ.  

13  ×   

       ×   

 ×   

       ×   

 ×   

       ×   × × 

ايالء ذًاسٍٚ اٚماػٛح -

 يخرهفح 

غُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ -

سٕتشإَ ٔػضف يظازثح 

 فٗ طٕخ انثاص. 

انرًٛٛض تٍٛ يُٕػاخ -

 انذسخح انشاتؼح  

14 ×   × 

     ×     

×   × 

     ×     

×   × 

     ×     × × 

أداء إزذٖ انضشٔب -

انششلٛح تانضخشفح ػٍ 

طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح 

 األطاتغ

انرًٛٛض تٍٛ انسالنى انكثٛشج -

ٔانظغٛشج تطشٚمح 

 دانكشٔص. 

انرًٛٛض تٍٛ سهًٍٛ يخرهفٍٛ -

 ٚؼضفاٌ فٗ آٌ ٔازذ.

15     

 ×  × ×      

    

 ×  × ×      

    

 ×  × ×      × × 

اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح -

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

غُاء أنساٌ نًؤنفٍٛ -

 يٕسٛمٍٛٛ ػانًٍٛٛ 

16 ×    

        ×  

×    

        ×  

×    

        ×  × × 



 
ايالء اٚماػٗ دساسٗ -

 نرًاسٍٚ يرؼذدج انًٕاصٍٚ. 

ايالء نسُٛح فٗ انسالنى -

انكثٛشج ٔانظغٛشج يغ 

 انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح. 

17 ×    

         × 

×    

         × 

×    

         × × × 

ايالء نسُٛح نًؤنفٍٛ -

 يٕسٛمٍٛٛ ػانًٍٛٛ 

 ايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ. -

18     
        × × 

    
        × × 

    
        × × × × 

ايالء اٚماػٗ يٍ طٕذٍٛ -

 ٔيرؼذد انًٕاصٍٚ 

 ايالء أنساٌ ال يمايٛح -

19 ×    
         × 

×    
         × 

×    
         × × × 

سًاع انرآنفاخ انثالثٛح -

تاَمالتاذٓا ٔانشتاػٛح ) 

انُٕع األٔل تاَمالتاذّ ( ٔ 

 انُٕع انخايس. 

غُاء نسٍ شؼثٗ يذٌٔ نّ -

يظازثح تاالسلاو 

 انشٔياَٛح.  

21     

 ×  ×      × 

    

 ×  ×      × 

    

 ×  ×      × × × 

أداء إزذٖ انضشٔب  -

انششلٛح تانضخشفح ػٍ 

ٔفشلؼح طشٚك انرظفٛك 

 األطاتغ

انرًٛٛض تٍٛ انسالنى  -

انكثٛشج ٔانظغٛشج تطشٚمح 

 دانكشٔص ٔال دٚاتاصٌٔ. 

 ايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ  -

21  ×   

      ×    

 ×   

      ×    

 ×   

      ×    × × 



 
أداء ذًاااااااااسٍٚ اٚماػٛااااااااح يرؼااااااااذدج  -

 انًٕاصٍٚ. 

انرًٛٛض تٍٛ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح  -

 يغ انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح. 

غُاء نسٍ شؼثٗ يغ  -

 ػضف انًظازثح انًذَٔح نّ

22 ×    

  ×    ×    

×    

  ×    ×    

×    

  ×    ×    × × 

ايالء اٚماػٛح ذشرًم يٍ طٕذٍٛ -

 ذسرٕٖ ػهٗ ذؼذد انًٕاصٍٚ 

غُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَا  -

 يغ ػضف انثاص 

23 ×    

         × 

×    

         × 

×    

         × × × 

أداء إزذٖ انضشٔب  -

انششلٛح تانضخشفح ػٍ 

طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح 

 األطاتغ 

غُاء انساٌ يخرهفح فٗ  -

 انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج. 

24     

×   ×       

    

×   ×       

    

×   ×       × × 

 ايالء اٚماػٗ يٍ طٕذٍٛ -

 ايالء نسُٗ يٍ طٕذٍٛ  -

 ايالء انساٌ ال يمايٛح  -

25 ×   × 
          

×   × 
          

×   × 
          × × 

سًاع يسافاخ طثٛؼٛح فٗ  -

َطاق ٔاسغ ٔيسافاخ 

 يظشفح فٗ َطاق ضٛك. 

غُاء أنساٌ يغ ػضف  -

 يظازثح يذَٔح نهثٛإَ.

26  ×   

       ×   

 ×   

       ×   

 ×   

       ×   × × 

  

 

 



 
 يظفٕفح أسانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى َٕٔاذح انرؼهٛى انًسرٓذفح نًمشس ذذسب انسًغ انفشلح انثاَٛح دتهٕو خاص

 

 َٕاذح انرؼهى انًسرٓذفح نهًمشس

 أسانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى

 

انًٓاساخ 

 انؼايح

انزُْٛحانًٓاساخ  انًٓاساخ انًُٓٛح  انًؼشفح ٔانفٓى 

2 1 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 

 إسرشاذٛدٛح زم انًشكالخ.   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √

 انؼظف انزُْٙ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √

 إسرشاذٛدٛح انرؼهى انرؼأَٙ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 إسرشاذٛدٛح انًُالشح ٔانسٕاس  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 إسرشاذٛدٛح انثٛاٌ انؼًهٙ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

  إسرشاذٛدٛاخ انرؼهى انزاذٙ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √

 استراتيجيت التعلم االلكترونى √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 يظفٕفح أسانٛة انرمٕٚى نًمشس ذذسب انسًغ انفشلح انثاَٛح دتهٕو خاص 

 

 أسانٛة انرمٕٚى َٕاذح انرؼهى انًسرٓذفح نهًمشس

انًٓاساخ 

 انؼايح

 انًؼشفح ٔانفٓى انًٓاساخ انزُْٛح انًٓاساخ انًُٓٛح

2 1 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 

 األيرساٌ انرسشٚشٖ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 األيرساٌ انرطثٛمٗ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 أػًال انسُح ٔانشفٕٖ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 

 أسرار انًمشس:د/ػذنٛح ٕٚسف                             يذٚش انثشَايح                                    

 سئٛس يدهس انمسى انؼهًٙ: أ.د/غادِ زسُٗ                                                                               

 

  



 

 أنواع االسئلت العنبصر

 نىاتج التعلم المىضىع
ساعاث 

التعلم 

 االجمالى

عدددددددددددددددد   

السددداعاث  

الكليددددددددددددت 

 للت ريس

 ال رجاث
االختيار 

من 

 متع  

 -صح 

 خطأ
 لمقالىا لتكملتا التىصيل

مهارة 

 عمليت

7-   
أداء إزااذٖ انضااشٔب   -

انشااشلٛح تانضخشفااح ػااٍ  

طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼاح  

 األطاتغ

انرًٛٛااااض تااااٍٛ انسااااالنى  -

انكثٛااااااااشج ٔانظااااااااغٛشج  

تطشٚماااااح دانكاااااشٔص ٔال 

 دٚاتاصٌٔ. 

 ايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج  2-أ-3

ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم ٚرؼشف ػهٗ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح  7-أ-3

 يُّ نهسالنى انمشٚثح. 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح اداء تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح  8-أ-3

 ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك  2-ب– 3

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح 

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ 

 ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

هٛذٚاااح األستؼاااح فاااٗ ساااهى ياااا   ًٚٛاااض ساااًؼٛا انمفاااالخ انرم  7-ب-3

 ٔانرسٕٚم يُّ نهسالنى انمشٚثح. 

ٚسهاام تؼااض انضااشٔب انشااشلٛح تانضخشفااح ػااٍ طشٚااك    8-ب-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك  2-ج-3

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح 

مالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ) ن , ص , ٌ ( تاالَ

 ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  
ٚسًغ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم يُّ  7-ج-3

 نهسالنى انمشٚثح. 

ٚؤدٖ تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك  8-ج-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

2 2 3     

 √ 

 استخدام التعلين اإللكتروني في فترة فيرس كورونب



 
 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح   2 -د-3

8- 
أداء ذًاااااااسٍٚ اٚماػٛااااااح  

 يرؼذدج انًٕاصٍٚ. 

انرًٛٛاااااض تاااااٍٛ انمفاااااالخ 

انرمهٛذٚااااح األستؼااااح يااااغ   

 انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح. 

غُااااء نساااٍ شاااؼثٗ ياااغ   

ػاااااااااضف انًظاااااااااازثح  

    انًذَٔح نّ

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.   3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 
ٚرؼشف ػهٗ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم  7-أ-3

 يُّ نهسالنى انمشٚثح. 
ٕٚضاار االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ  1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )  

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛاااض ساااًؼٛا انمفاااالخ انرمهٛذٚاااح األستؼاااح فاااٗ ساااهى ياااا      7-ب-3

 ٔانرسٕٚم يُّ نهسالنى انمشٚثح. 

ٚؤدٖ انرًاسٍٚ االٚماػٛح انرٗ ذسرٕٖ ػهٗ ذؼذد انًٕاصٍٚ  1 -ج-3

( , ٔاالٚماع تؤسهٕب  3تم يما 5,  2يماتم  9ٔانًماتالخ )

 انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 
ٚسًغ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم يُّ  7-ج-3

 نهسالنى انمشٚثح. 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح   2 -د-3

2 2 2      

√ 

9-   
ايالء اٚماػٛح ذشرًم يٍ 

طٕذٍٛ ذسرٕٖ ػهٗ 

 ذؼذد انًٕاصٍٚ 

غُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ 

سٕتشإَا يغ ػضف 

 انثاص

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.   3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

سٕتشإَ يغ ػضف ٚرؼشف ػهٗ طشٚمح غُاء نسٍ فٗ دٔ  4 -أ-3

 انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

ٕٚضاار االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ  1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )  

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛااض غُائٛااا نسااٍ فااٗ يفراااذ دٔ ساإتشإَ يااغ ػااضف        4 -ب-3

 انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

ٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد     ٚاااؤد 1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

2 2 2      

√ 



 
 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚغُٗ نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف انًظازثح فٗ  4-ج-3

 طٕخ انثاص

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح   2 -د-3

01-  
أداء إزذٖ انضشٔب 

انششلٛح تانضخشفح ػٍ 

طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح 

 األطاتغ 

غُاء انساٌ يخرهفح فٗ 

انسالنى انكثٛشج 

 ٔانظغٛشج.

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.   3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح  11-أ-3

أٔ َظف دسخح أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى 

 ٚؼضفّ تًظازثاخ يخرهفح 

االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ  ٕٚضاار 1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )  

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ٚفسش غُاء نساٍ شاؼثٗ ياغ ذظإٚشِ دسخاح أٔ َظاف        11-ب-3

دسخااح أػهااٗ أٔ ألساافم يٕضاإع نااّ أسلاااو سٔياَٛااح ثااى ٚؼضفااّ        

 تًظازثاخ يخرهفح 

نرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد     ٚاااؤدٖ ا 1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚغُٗ نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف دسخح  11-ج-

أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ تًظازثاخ 

 يخرهفح 

 ل انرٕاطم انفؼا 1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح   2 -د-3

2 2 3     

 √ 

00-  
ايالء اٚماػٗ يٍ 

 طٕذٍٛ 

 ايالء نسُٗ يٍ طٕذٍٛ 

 ايالء انساٌ ال يمايٛح

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.   3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح  11-أ-3

أٔ َظف دسخح أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى 

 ٚؼضفّ تًظازثاخ يخرهفح 

2 2 2      

√ 



 
االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ  ٕٚضاار 1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )  

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ٚفسش غُاء نساٍ شاؼثٗ ياغ ذظإٚشِ دسخاح أٔ َظاف        11-ب-3

دسخااح أػهااٗ أٔ ألساافم يٕضاإع نااّ أسلاااو سٔياَٛااح ثااى ٚؼضفااّ        

 تًظازثاخ يخرهفح 

نرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد     ٚاااؤدٖ ا 1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚغُٗ نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف دسخح  11-ج-

أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ تًظازثاخ 

 يخرهفح 

 ل انرٕاطم انفؼا 1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

01-  
سًاع يسافاخ طثٛؼٛح 

فٗ َطاق ٔاسغ 

ٔيسافاخ يظشفح فٗ 

 َطاق ضٛك. 

غُاء أنساٌ يغ ػضف  

 يظازثح يذَٔح نهثٛإَ.

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح اداء تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح  8-أ-3

 ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 ٚرؼشف ػهٗ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-أ-3

ٚسهاام تؼااض انضااشٔب انشااشلٛح تانضخشفااح ػااٍ طشٚااك   8-ب-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-ب-3

ٚؤدٖ تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك  8-ج-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 ٚضثط سًؼٛا انفشق تٍٛ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح   2 -د-3

 

2 2 2      

√ 

 √      ــــــ ــــــ ــــــ ايرساٌ أػًال انسُح    -02
مشروع بحثً بناء على جعليمات المجلس  ــــــ ــــــ ــــــ انؼاو. َٓاٚحايرساٌ   -03



 

 

  

 

 األعلى للجامعات

 األدلة والشىاهد:
-https://chat.whatsapp.com/G5x581Eqk4pIk2JuheL8AH?fbclid=IwAR2EBTkisrVmQItw5wh_4vmXfs4

HpkdR2l2vnQkApoJVZp0m9ftZ3NUO_8 
 

https://chat.whatsapp.com/G5x581Eqk4pIk2JuheL8AH?fbclid=IwAR2EBTkisrVmQItw5wh_4vmXfs4-HpkdR2l2vnQkApoJVZp0m9ftZ3NUO_8
https://chat.whatsapp.com/G5x581Eqk4pIk2JuheL8AH?fbclid=IwAR2EBTkisrVmQItw5wh_4vmXfs4-HpkdR2l2vnQkApoJVZp0m9ftZ3NUO_8


 
 

 

Face to face (40%) 

 التعلم نىاتج المىضىع
ع   ساعاث 

 الت ريس
 أ واث التقييم طرق الت ريس

0-  
 ذٕضٛر طثٛؼح انًمشس ٔذٕطٛفّ  -

 أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح ذسرٕٖ ػهٗ ذؼذد انًٕاصٍٚ.  -

 سًاع يسافاخ يخرهفح فٗ َطاق ضٛك.   -

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج  2-أ-3

ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

انرااٗ ذسراإٖ  ٕٚضاار االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح  1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )   

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛااض سااًؼٛا تااٍٛ انًسااافاخ انًخرهفااح فااٗ َطاااق ضااٛك     2-ب– 3

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛاح  

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضاااااغ األساساااااٗ   

 ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼااااذد        1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع   3يماتااام   5,  2يماتااام   9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٔٔاسغ ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك  2-ج-3

ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

0 

إساااااااااارشاذٛدٛح 

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

المهااااااااااا ات 
 العملية

 )هببشر( في الوحتويبث النظريت  إجراءاث التعلن الودهج



 

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح   2 -د-3

3-  
  ٗ3يماتم  5اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح ذسرٕٖ ػه. 

 ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح.غُاء انساٌ فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

ٚرؼشف ػهٗ طشق غُاء األنساٌ انًخرهفح فٗ انسالنى  5-أ-3

 انكثٛشج ٔانظغٛشج انرٗ ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .

االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ  ٕٚضاار  1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )   

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ٚماااااسٌ تااااٍٛ األنساااااٌ انًخرهفااااح فااااٗ انسااااالنى انكثٛااااشج     5-ب-3

 ٔانظغٛشج انرٗ ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .

رااإٖ ػهاااٗ ذؼااااذد   ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذس     1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع   3يماتااام   5,  2يماتااام   9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚغُٗ األنساٌ انًخرهفح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج انرٗ  5-ج-3

 ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 انشخظٛح ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح  2 -د-3

إساااااااااارشاذٛدٛح  0

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

المهااااااااااا ات 
 العملية

7-  
    أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظافٛك ٔفشلؼاح

 األطاتغ.

  .اػطاء انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح 

 اػطاء انرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ(

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج  2-أ-3

ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 ح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  انشتاػٛ

ٚرؼشف ػهٗ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم  7-أ-3

 يُّ نهسالنى انمشٚثح. 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح اداء تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح  8-أ-3

 ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

ًٚٛااض سااًؼٛا تااٍٛ انًسااافاخ انًخرهفااح فااٗ َطاااق ضااٛك     2-ب– 3

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛاح  

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضاااااغ األساساااااٗ   

 ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

إساااااااااارشاذٛدٛح  0

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إساااااااااارشاذٛدٛح 

المهااااااااااا ات 
 العملية



 
هٛذٚاااح األستؼاااح فاااٗ ساااهى ياااا    ًٚٛاااض ساااًؼٛا انمفاااالخ انرم   7-ب-3

 ٔانرسٕٚم يُّ نهسالنى انمشٚثح. 

ٚسهاام تؼااض انضااشٔب انشااشلٛح تانضخشفااح ػااٍ طشٚااك     8-ب-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك ٔٔاسغ  2-ج-3

ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

مالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ ص , ٌ ( تاالَ

 انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

ٚسًغ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم يُّ  7-ج-3

 نهسالنى انمشٚثح. 

ٚؤدٖ تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك  8-ج-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

01-  
          ايالء اٚماػٛاح ياٍ طإذٍٛ يرؼاذدج انًإاصٍٚ ذسرإٖ ػهاٗ يمااتالخ

(9-2  ,5-3 ) 

 غُاء ٔػضف نسٍ شؼثٗ يذٌٔ نّ يظازثح تاالسلاو انشٔياَٛح.  

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

ف ػهٗ كٛفٛح غُاء نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ ٚرؼش 11-أ-3

َظف دسخح أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ 

 تًظازثاخ يخرهفح 

ٕٚضاار االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ   1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )   

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ٚفسش غُااء نساٍ شاؼثٗ ياغ ذظإٚشِ دسخاح أٔ َظاف         11-ب-3

دسخااح أػهااٗ أٔ ألساافم يٕضاإع نااّ أسلاااو سٔياَٛااح ثااى ٚؼضفااّ         

 تًظازثاخ يخرهفح 

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼااااذد        1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع   3يماتااام   5,  2يماتااام   9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚغُٗ نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف دسخح  11-ج-3

إساااااااااارشاذٛدٛح  0

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼأَٙانرؼهى 

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

المهااااااااااا ات 
 العملية



 
أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ تًظازثاخ 

 يخرهفح 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

02-  
  .سًاع يسافاخ يخرهفح ػهٗ َطاق ٔاسغ 

 غُاء أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛإَ.

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج  2-أ-3

ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

ظازثح يذَٔح ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء أنساٌ يغ ػضف ي 12-أ-3

 نهثٛإَ. 

ًٚٛااض سااًؼٛا تااٍٛ انًسااافاخ انًخرهفااح فااٗ َطاااق ضااٛك     2-ب– 3

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛاح  

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضاااااغ األساساااااٗ   

 ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

 ًٚٛض غُائٛا أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛإَ.  12-ب-3

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك ٔٔاسغ  2-ج-3

ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 تاخ , انُٕع انخايس ( .  انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمال

 ٚغُٗ أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛإَ.  12-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

0 
إساااااااااارشاذٛدٛح 

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

المهااااااااااا ات 
 العملية

05-  
 .َٗاداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح تؤسهٕب انرًٛثا 

 غُاء أنساٌ نًؤنفٍٛ يٕسٛمٍٛٛ ػانًٍٛٛ

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

ٚرؼشف ػهٗ ايالء انساٌ يٍ يؤنفاخ انًٕسٛمٍٛٛ  13-أ-3

انؼانًٍٛٛ ذكٌٕ لذ سثمد دساسرٓا ٔذكرة يٍ انزاكشج فٗ اٖ سهى 

 ٚسذدِ األسرار. 

خاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ  ٕٚضاار اال 1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )   

إساااااااااارشاذٛدٛح  0

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

المهااااااااااا ات 
 العملية



 
 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛض انساٌ يٍ يؤنفاخ انًٕسٛمٍٛٛ انؼاانًٍٛٛ ذكإٌ لاذ     13-ب-3

 سثمد دساسرٓا ٔذكرة يٍ انزاكشج فٗ اٖ سهى ٚسذدِ األسرار. 

ٍ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼااااذد     ٚاااؤدٖ انرًااااسٚ   1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع   3يماتااام   5,  2يماتااام   9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚذٌٔ ايالئٛا انساٌ يٍ يؤنفاخ انًٕسٛمٍٛٛ انؼانًٍٛٛ  13-ج-3

ذكٌٕ لذ سثمد دساسرٓا ٔذكرة يٍ انزاكشج فٗ اٖ سهى ٚسذدِ 

 األسرار. 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

 انرؼهى انرؼأَٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

09-  
   ٍٚايالء اٚماػٗ يٍ طٕذٍٛ ٔيرؼذد انًٕاص 

 ايالء أنساٌ ال يمايٛح

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

ٚرؼشف ػهٗ االيالء انهسُٛح يٍ طٕخ فاٗ انسااٌ يمايٛاح     14-أ-3

 سُٛح يٍ طٕذٍٛٔال يمايٛح ٔايالء ن

ٕٚضاار االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ   1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )   

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ٚفسش االياالء انهسُٛاح ياٍ طإخ فاٗ انسااٌ يمايٛاح ٔال         14-ب-3

 يمايٛح ٔايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼااااذد        1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع   3يماتااام   5,  2يماتااام   9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

  تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚااذٌٔ ايااالء نسُٛااح يااٍ طاإخ فااٗ انساااٌ يمايٛااح ٔال          14-ج-3

 يمايٛح ٔايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح ذمٛٛى  2 -د-3

إساااااااااارشاذٛدٛح  0

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

المهااااااااااا ات 
 العملية

11-  
  .ٍٚأداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح يرؼذدج انًٕاص 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 
إساااااااااارشاذٛدٛح  0

زااااااااااااااااااااااااااام 

المهااااااااااا ات 
 العملية



 
  .انرًٛٛض تٍٛ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح يغ انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح 

 غُاء نسٍ شؼثٗ يغ ػضف انًظازثح انًذَٔح نّ
ٚرؼشف ػهٗ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم  7-أ-3

 يُّ نهسالنى انمشٚثح. 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ  11-أ-3

َظف دسخح أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ 

 تًظازثاخ يخرهفح 

ٗ ذسراإٖ ٕٚضاار االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انراا  1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )   

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛاااض ساااًؼٛا انمفاااالخ انرمهٛذٚاااح األستؼاااح فاااٗ ساااهى ياااا       7-ب-3

 ٔانرسٕٚم يُّ نهسالنى انمشٚثح. 

ٚفسش غُااء نساٍ شاؼثٗ ياغ ذظإٚشِ دسخاح أٔ َظاف         11-ب-3

سٔياَٛااح ثااى ٚؼضفااّ    دسخااح أػهااٗ أٔ ألساافم يٕضاإع نااّ أسلاااو     

 تًظازثاخ يخرهفح 

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼااااذد        1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع   3يماتااام   5,  2يماتااام   9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚسًغ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم يُّ  7-ج-3

 نهسالنى انمشٚثح. 

ٚغُٗ نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف دسخح  11-ج-3

أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ تًظازثاخ 

 يخرهفح 

3 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

 انًشكالخ.

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼأَٙانرؼهى 

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

14-  
  ٍٛايالء اٚماػٗ يٍ طٕذ 

   ٍٛايالء نسُٗ يٍ طٕذ 

 ايالء انساٌ ال يمايٛح

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

ٚرؼشف ػهٗ طشٚماح غُااء نساٍ فاٗ دٔ سإتشإَ ياغ ػاضف         4 -أ

  انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

ٕٚضاار االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ   1-ب-3

إساااااااااارشاذٛدٛح  0

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

المهااااااااااا ات 
 العملية



 
( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ ) ػهااٗ ذؼااذد  

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛااض غُائٛااا نسااٍ فااٗ يفراااذ دٔ ساإتشإَ يااغ ػااضف         4 -ب-3

 انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼااااذد        1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع   3يماتااام   5,  2يماتااام   9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

 هٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. تؤس

ٚغُٗ نساٍ فاٗ يفرااذ دٔ سإتشإَ ياغ ػاضف انًظاازثح         4-ج-3

 فٗ طٕخ انثاص

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

 انزُْٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إساااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ
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 التعلم نىاتج المىضىع
ع   ساعاث 

 الت ريس
 أ واث التقييم طرق الت ريس

1-  
  ٗ2يماتم  9أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح دساسٛح ذسرٕٖ ػه  . 

  .سًاع يسافاخ يخرهفح فٗ َطاق ٔاسغ 

 غُاء أنساٌ ال يمايٛح

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج  2-أ-3

ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , ص 

, ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ انشتاػٛح 

 ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

 اناليمايٛح  ٚرؼشف ػهٗ األنساٌ انًمايٛح ٔاألنساٌ 3 -أ-3

ٕٚضاار االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ    1-ب-3

( ,  3يماتاام   5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )   

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛااض سااًؼٛا تااٍٛ انًسااافاخ انًخرهفااح فااٗ َطاااق ضااٛك     2-ب– 3

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛاح  

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضاااااغ األساساااااٗ   

 ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

 ٛح ٔاألنساٌ اناليمايٛح ٚفشق تٍٛ األنساٌ انًماي 3-ب-3

ٚاااؤدٖ انرًاااااسٍٚ االٚماػٛاااح انرااااٗ ذسرااإٖ ػهااااٗ ذؼااااذد     1 -ج-3

( , ٔاالٚماااااع  3يماتااام   5,  2يماتاااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )  

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك ٔٔاسغ  2-ج-3

رآنفاخ انثالثٛح ) ن , ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ ان

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

0 

اسحراجيجية 
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية

 في الوحتويبث النظريت  (Online)إجراءاث التعلن الودهج 



 

 انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

 ٚغُٗ األنساٌ انًمايٛح ٔاألنساٌ اناليمايٛح  3-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 انشخظٛحذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح   2 -د-3
2-  
       9اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح دساسٛح تٓا ذؼاذد يإاصٍٚ ذسرإٖ ػهاٗ يمااتال 

 .2يماتم 

     انرًٛٛااااض تااااٍٛ انسااااالنى انكثٛااااشج ٔانظااااغٛشج تطشٚمااااح دانكااااشٔص ٔال

 دٚاتاصٌٔ. 

 غُاء انساٌ يخرهفح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج.  

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

ٚرؼشف ػهٗ طشق غُاء األنساٌ انًخرهفح فٗ انسالنى  5-أ-3

 انكثٛشج ٔانظغٛشج انرٗ ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .

سالنى انًخرهفح تطشٚمح ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح انرًٛٛض تٍٛ ان 6-أ-3

 دانكشٔص ٔطشٚمح ال دٚاتاصٌٔ 

ٕٚضاار االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ    1-ب-3

( ,  3يماتاام   5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )   

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ٚماااااسٌ تااااٍٛ األنساااااٌ انًخرهفااااح فااااٗ انسااااالنى انكثٛااااشج     5-ب-3

 ٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .ٔانظغٛشج انرٗ ذسر

ٚساارُرح انسااالنى انًخرهفااح تطشٚمااح دانكااشٔص ٔطشٚمااح ال       6-ب-3

 دٚاتاصٌٔ 

ٚاااؤدٖ انرًاااااسٍٚ االٚماػٛاااح انرااااٗ ذسرااإٖ ػهااااٗ ذؼااااذد     1 -ج-3

( , ٔاالٚماااااع  3يماتااام   5,  2يماتاااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )  

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج انرٗ ٚغُٗ األنساٌ انًخرهفح ف 5-ج-3

 ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .

ٚذٌٔ اسًاء انسالنى انًخرهفح تطشٚمح دانكشٔص ٔطشٚمح ال  6-ج-3

 دٚاتاصٌٔ 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3
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4-  
  ٗ3يماتم  5اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح ذسرٕٖ ػه. 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج  2-أ-3

اسحراجيجية  0
الحعلم 

المها ات 
 العملية



 
  ٗسًاع ذآنفاخ ثالثٛح ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ ٔ ) ص ( ف

 انٕضغ األساسٗ. 

 غُاء أنسٍ ال يمايٛح.

ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , ص 

, ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ انشتاػٛح 

 ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

 ٚرؼشف ػهٗ األنساٌ انًمايٛح ٔاألنساٌ اناليمايٛح  3 -أ-3

ٕٚضاار االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ    1-ب-3

( ,  3يماتاام   5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )   

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛااض سااًؼٛا تااٍٛ انًسااافاخ انًخرهفااح فااٗ َطاااق ضااٛك     2-ب– 3

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛاح  

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضاااااغ األساساااااٗ   

 ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

 ٛح ٔاألنساٌ اناليمايٛح ٚفشق تٍٛ األنساٌ انًماي 3-ب-3

ٚاااؤدٖ انرًاااااسٍٚ االٚماػٛاااح انرااااٗ ذسرااإٖ ػهااااٗ ذؼااااذد     1 -ج-3

( , ٔاالٚماااااع  3يماتااام   5,  2يماتاااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )  

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك ٔٔاسغ  2-ج-3

رآنفاخ انثالثٛح ) ن , ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ ان

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

 ٚغُٗ األنساٌ انًمايٛح ٔاألنساٌ اناليمايٛح  3-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 انشخظٛحذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح   2 -د-3

 االلكحرونى

5-  
  يسافاخ طثٛؼٛح فٗ َطاق ٔاسغ 

  سًاع يسافاخ يظشفح فٗ َطاق ضٛك 

أداء إزذٖ انضاشٔب انشاشلٛح تانضخشفاح ػاٍ طشٚاك انرظافٛك ٔفشلؼاح         

 األطاتغ

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج  2-أ-3

ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , ص 

, ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ انشتاػٛح 

 ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

لٛح تانضخشفح ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح اداء تؼض انضشٔب انشش 8-أ-3

 ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

ًٚٛااض سااًؼٛا تااٍٛ انًسااافاخ انًخرهفااح فااٗ َطاااق ضااٛك     2-ب– 3

اسحراجيجية  0
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ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛاح  

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضاااااغ األساساااااٗ   

 ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

ٚسهاام تؼااض انضااشٔب انشااشلٛح تانضخشفااح ػااٍ طشٚااك     8-ب-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك ٔٔاسغ  2-ج-3

ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

فح ػٍ طشٚك ٚؤدٖ تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخش 8-ج-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3
8-  
       ٗاداء ذًاااسٍٚ اٚماػٛااح يااٍ طاإذٍٛ فااٗ انٕزااذج انثُائٛااح ذسراإٖ ػهاا

 . 2يماتم 9

 اػطاء انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼحيغ انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح. 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

ٚرؼشف ػهٗ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم  7-أ-3

 ٚثح. يُّ نهسالنى انمش

ٕٚضاار االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ    1-ب-3

( ,  3يماتاام   5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )   

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛاااض ساااًؼٛا انمفاااالخ انرمهٛذٚاااح األستؼاااح فاااٗ ساااهى ياااا        7-ب-3

 ٔانرسٕٚم يُّ نهسالنى انمشٚثح. 

ح انرااااٗ ذسرااإٖ ػهااااٗ ذؼااااذد  ٚاااؤدٖ انرًاااااسٍٚ االٚماػٛااا   1 -ج-3

( , ٔاالٚماااااع  3يماتااام   5,  2يماتاااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )  

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚسًغ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم يُّ  7-ج-3

 نهسالنى انمشٚثح. 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 انشخظٛح ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح  2 -د-3

اسحراجيجية  0
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية



 

9-  
       ٗ5اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح يٍ طإذٍٛ فٖانٕزاذج انثالثٛاح ذسرإٖ ػها 

 .3يماتم 

 غُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف يظازثح فٗ طٕخ انثاص.

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

ٚرؼشف ػهٗ طشٚمح غُاء نسٍ فٗ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف  4 -أ-3

 انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

ٕٚضاار االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ    1-ب-3

( ,  3يماتاام   5,  2يماتاام  9انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )  ػهااٗ ذؼااذد 

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛااض غُائٛااا نسااٍ فااٗ يفراااذ دٔ ساإتشإَ يااغ ػااضف         4 -ب-3

 انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

ٚاااؤدٖ انرًاااااسٍٚ االٚماػٛاااح انرااااٗ ذسرااإٖ ػهااااٗ ذؼااااذد     1 -ج-3

( , ٔاالٚماااااع  3يماتااام   5,  2يماتاااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )  

 سهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. تؤ

ٚغُٗ نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف انًظازثح فٗ  4-ج-3

 طٕخ انثاص

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

اسحراجيجية  0
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية

00-  
          ايالء اٚماػٛاح ياٍ طإذٍٛ يرؼاذدج انًإاصٍٚ ذسرإٖ ػهاٗ يمااتالخ

(9-2  ,5-3 ) 

غُاااء ٔػااضف نسااٍ شااؼثٗ يااذٌٔ نااّ يظااازثح تاالسلاااو انشٔياَٛااح يااغ       

 ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف دسخح أػهٗ أٔ أسفم.  

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

  , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ  11-أ-3

َظف دسخح أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ 

 تًظازثاخ يخرهفح 

ر االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ  ٕٚضاا 1-ب-3

( ,  3يماتاام   5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )   

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ٚفساش غُااء نساٍ شاؼثٗ ياغ ذظإٚشِ دسخاح أٔ َظااف         11-ب-3

دسخااح أػهااٗ أٔ ألساافم يٕضاإع نااّ أسلاااو سٔياَٛااح ثااى ٚؼضفااّ         

 تًظازثاخ يخرهفح 

انرًاااااسٍٚ االٚماػٛاااح انرااااٗ ذسرااإٖ ػهااااٗ ذؼااااذد   ٚاااؤدٖ   1 -ج-3

( , ٔاالٚماااااع  3يماتااام   5,  2يماتاااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )  

اسحراجيجية  0
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية



 
 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚغُٗ نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف دسخح  11-ج-3

أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ تًظازثاخ 

 يخرهفح 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3
01-  

  أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك

 ٔفشلؼح األطاتغ

 انرؼشف ػهٗ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح.

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح اداء تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح  8-أ-3

 ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 ٚرؼشف ػهٗ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-أ-3

ٚسهاام تؼااض انضااشٔب انشااشلٛح تانضخشفااح ػااٍ طشٚااك     8-ب-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ .  

 ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-ب-3

دٖ تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك ٚؤ 8-ج-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 ٚضثط سًؼٛا انفشق تٍٛ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

اسحراجيجية  0
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية

03-  
  ايالء ذًاسٍٚ اٚماػٛح يخرهفح 

  ٗغُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ ٔػضف يظازثح ف

 طٕخ انثاص. 

 انرًٛٛض تٍٛ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

  , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

ػهٗ طشٚمح غُاء نسٍ فٗ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف ٚرؼشف  4 -أ-3

 انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

 ٚرؼشف ػهٗ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-أ-3

ٕٚضاار االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ    1-ب-3

( ,  3يماتاام   5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )   

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

غُائٛااا نسااٍ فااٗ يفراااذ دٔ ساإتشإَ يااغ ػااضف       ًٚٛااض  4 -ب-3

 انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

 ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-ب-3

ٚاااؤدٖ انرًاااااسٍٚ االٚماػٛاااح انرااااٗ ذسرااإٖ ػهااااٗ ذؼااااذد     1 -ج-3

اسحراجيجية  0
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية



 
( , ٔاالٚماااااع  3يماتااام   5,  2يماتاااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )  

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

سٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف انًظازثح فٗ ٚغُٗ ن 4-ج-3

  طٕخ انثاص

 ٚضثط سًؼٛا انفشق تٍٛ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3
04-  

  انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك أداء إزذٖ انضشٔب

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ

  .انرًٛٛض تٍٛ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج تطشٚمح دانكشٔص 

 انرًٛٛض تٍٛ سهًٍٛ يخرهفٍٛ ٚؼضفاٌ فٗ آٌ ٔازذ.

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح انرًٛٛض تٍٛ انسالنى انًخرهفح تطشٚمح  6-أ-3

 دانكشٔص ٔطشٚمح ال دٚاتاصٌٔ 

داء تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح ا 8-أ-3

 ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 ٕٚضر اإلخرالف تٍٛ سهًٍٛ يخرهفٍٛ ٚؼضفا فٗ آٌ ٔازذ  9-أ-3

ٚساارُرح انسااالنى انًخرهفااح تطشٚمااح دانكااشٔص ٔطشٚمااح ال       6-ب-3

 دٚاتاصٌٔ 

ٚسهاام تؼااض انضااشٔب انشااشلٛح تانضخشفااح ػااٍ طشٚااك     8-ب-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 ٚفشق تٍٛ سهًٍٛ يخرهفٍٛ ٚؼضفا فٗ آٌ ٔازذ  9-ب-3

ٚذٌٔ اسًاء انسالنى انًخرهفح تطشٚمح دانكشٔص ٔطشٚمح ال  6-ج-3

 دٚاتاصٌٔ 

ٚؤدٖ تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك  8-ج-3

 تغ . انرظفٛك ٔفشلؼح األطا

 ٚسًغ سهًٍٛ يخرهفٍٛ ٚؼضفا فٗ آٌ ٔازذ  9-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

اسحراجيجية  0
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية

07-  
  .ٍٚايالء اٚماػٗ دساسٗ نرًاسٍٚ يرؼذدج انًٕاص 

 ٔانظغٛشج يغ انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح.ايالء نسُٛح فٗ انسالنى انكثٛشج 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

ٚرؼشف ػهٗ االيالء انهسُٛح يٍ طٕخ فاٗ انسااٌ يمايٛاح     14-أ-3

 ٔال يمايٛح ٔايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ  ٕٚضاار  1-ب-3

اسحراجيجية  0
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية



 
( ,  3يماتاام   5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )   

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ٚفسش االياالء انهسُٛاح ياٍ طإخ فاٗ انسااٌ يمايٛاح ٔال         14-ب-3

 يمايٛح ٔايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

ذؼااااذد ٚاااؤدٖ انرًاااااسٍٚ االٚماػٛاااح انرااااٗ ذسرااإٖ ػهااااٗ     1 -ج-3

( , ٔاالٚماااااع  3يماتااام   5,  2يماتاااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )  

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚااذٌٔ ايااالء نسُٛااح ياااٍ طاإخ فااٗ انساااٌ يمايٛاااح ٔال        14-ج-3

 يمايٛح ٔايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3
08-  

  ًٍٛٛايالء نسُٛح نًؤنفٍٛ يٕسٛمٍٛٛ ػان 

 ايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ.

ٚرؼشف ػهٗ ايالء انساٌ يٍ يؤنفاخ انًٕسٛمٍٛٛ  13-أ-3

انؼانًٍٛٛ ذكٌٕ لذ سثمد دساسرٓا ٔذكرة يٍ انزاكشج فٗ اٖ سهى 

 ٚسذدِ األسرار. 

االيالء انهسُٛح يٍ طٕخ فاٗ انسااٌ يمايٛاح    ٚرؼشف ػهٗ  14-أ-3

 ٔال يمايٛح ٔايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

ًٚٛض انساٌ يٍ يؤنفاخ انًٕساٛمٍٛٛ انؼاانًٍٛٛ ذكإٌ لاذ      13-ب-3

 سثمد دساسرٓا ٔذكرة يٍ انزاكشج فٗ اٖ سهى ٚسذدِ األسرار. 

ٚفسش االياالء انهسُٛاح ياٍ طإخ فاٗ انسااٌ يمايٛاح ٔال         14-ب-3

 نسُٛح يٍ طٕذٍٛيمايٛح ٔايالء 

ٚذٌٔ ايالئٛا انساٌ يٍ يؤنفاخ انًٕسٛمٍٛٛ انؼانًٍٛٛ  13-ج-3

ذكٌٕ لذ سثمد دساسرٓا ٔذكرة يٍ انزاكشج فٗ اٖ سهى ٚسذدِ 

 األسرار. 

ٚااذٌٔ ايااالء نسُٛااح ياااٍ طاإخ فااٗ انساااٌ يمايٛاااح ٔال        14-ج-3

 يمايٛح ٔايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛحذمٛٛى   2 -د-3

اسحراجيجية  0
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية

11-  
  سًاع انرآنفاخ انثالثٛح تاَمالتاذٓا ٔانشتاػٛح ) انُٕع األٔل

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج  2-أ-3

ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , ص 
اسحراجيجية  0

الحعلم 

المها ات 
 العملية



 
 تاَمالتاذّ ( ٔ انُٕع انخايس. 

 غُاء نسٍ شؼثٗ يذٌٔ نّ يظازثح تاالسلاو انشٔياَٛح.  
, ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ انشتاػٛح 

 ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

ٕٚشِ دسخح أٔ ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء نسٍ شؼثٗ يغ ذظ 11-أ-3

َظف دسخح أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ 

 تًظازثاخ يخرهفح 

ًٚٛااض سااًؼٛا تااٍٛ انًسااافاخ انًخرهفااح فااٗ َطاااق ضااٛك     2-ب– 3

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛاح  

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضاااااغ األساساااااٗ   

 انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  ٔانرآنفاخ 

ٚفساش غُااء نساٍ شاؼثٗ ياغ ذظإٚشِ دسخاح أٔ َظااف         11-ب-3

دسخااح أػهااٗ أٔ ألساافم يٕضاإع نااّ أسلاااو سٔياَٛااح ثااى ٚؼضفااّ         

 تًظازثاخ يخرهفح 

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك ٔٔاسغ  2-ج-3

ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

  انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

أٔ َظف دسخح  ٚغُٗ نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح 11-ج-3

أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ تًظازثاخ 

 يخرهفح 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

 االلكحرونى

10-  
  أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك

 ٔفشلؼح األطاتغ انرظفٛك

  انرًٛٛض تٍٛ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج تطشٚمح دانكشٔص

 ٔال دٚاتاصٌٔ. 

 ايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج فٗ  2-أ-3

َطاق ٔاسغ ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ 

انثالثٛح ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ 

 ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء   11-أ-3

أٔ َظف دسخح أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى 

 ٚؼضفّ تًظازثاخ يخرهفح 

ًٚٛااض سااًؼٛا تااٍٛ انًسااافاخ انًخرهفااح فااٗ َطاااق ضااٛك        2-ب-3

اسحراجيجية  0
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية



 
ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛاح  

ساااااٗ ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضاااااغ األسا 

 ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

ٚفسش غُاء نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف   11-ب-3

دسخح أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ 

 تًظازثاخ يخرهفح 
ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك ٔٔاسغ  2-ج-3

ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  
دسخح أٔ َظف دسخح  ٚغُٗ نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ 11-ج-3

أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ تًظازثاخ 

 يخرهفح 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3
12- 

  ٍٚايالء اٚماػٛح ذشرًم يٍ طٕذٍٛ ذسرٕٖ ػهٗ ذؼذد انًٕاص 

 غُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَا يغ ػضف انثاص

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح فٗ يٕاصٍٚ يخرهفح  1-أ-3

 , ٔاٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.    3يماتم  5,  2يماتم  9ٔيماتالخ 

تشإَ يغ ػضف ٚرؼشف ػهٗ طشٚمح غُاء نسٍ فٗ دٔ سٕ 4 -أ-3

 انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

ٕٚضاار االخاارالف تااٍٛ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ ذسراإٖ    1-ب-3

( ,  3يماتاام   5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )   

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛااض غُائٛااا نسااٍ فااٗ يفراااذ دٔ ساإتشإَ يااغ ػااضف         4 -ب-3

 انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

ٚاااؤدٖ انرًاااااسٍٚ االٚماػٛاااح انرااااٗ ذسرااإٖ ػهااااٗ ذؼااااذد     1 -ج-3

( , ٔاالٚماااااع  3يماتااام   5,  2يماتاااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )  

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚغُٗ نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف انًظازثح فٗ  4-ج-3

 طٕخ انثاص

اسحراجيجية  0
الحعلم 

 االلكحرونى

 



 
 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 اخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛحذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛ  2 -د-3
13- 

  أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ 

 غُاء انساٌ يخرهفح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج.

ٚرؼشف ػهٗ طشق غُاء األنساٌ انًخرهفح فٗ انسالنى  5-أ-3

 ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .انكثٛشج ٔانظغٛشج انرٗ ذسرٕٖ 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح اداء تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح  8-أ-3

 ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

ٚماااااسٌ تااااٍٛ األنساااااٌ انًخرهفااااح فااااٗ انسااااالنى انكثٛااااشج     5-ب-3

 ٔانظغٛشج انرٗ ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .

ٚسهاام تؼااض انضااشٔب انشااشلٛح تانضخشفااح ػااٍ طشٚااك     8-ب-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

ٚغُٗ األنساٌ انًخرهفح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج انرٗ  5-ج-3

 ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .

ٚؤدٖ تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك  8-ج-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

اسحراجيجية  0
الحعلم 

 االلكحرونى

 

15-  
  سًاع يسافاخ طثٛؼٛح فٗ َطاق ٔاسغ ٔيسافاخ يظشفح

 فٗ َطاق ضٛك. 

 غُاء أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛإَ. 

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج  2-أ-3

ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , ص 

, ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ انشتاػٛح 

 ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

ظازثح يذَٔح ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء أنساٌ يغ ػضف ي 12-أ-3

 نهثٛإَ. 

ًٚٛااض سااًؼٛا تااٍٛ انًسااافاخ انًخرهفااح فااٗ َطاااق ضااٛك     2-ب– 3

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛاح  

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضاااااغ األساساااااٗ   

 ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

 ًٚٛض غُائٛا أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛإَ.  12-ب-3

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك ٔٔاسغ  2-ج-3

ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

اسحراجيجية  0
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية



 
ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 نُٕع انخايس ( .  انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , ا

 ٚغُٗ أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛإَ.  12-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

 المصري.بنك المعرفة  -الشبكة العنكبىجية )االنحرنث( -المكحبة مصاد  الحعلم

 .1996خايؼح زهٕاٌ  –أيًٛح أيٍٛ , سؼاد ػهٗ زسٍُٛ "انظٕنفٛح انًرمذو " كهٛح انرشتٛح انًٕسٛمٛح  - المراجع

 انماْشج 2117 –انطثؼح انساتؼح  –سؼاد ػهٗ زسٍُٛ " ذشتٛح انسًغ ٔلٕاػذ انًٕسٛمٗ انغشتٛح" اندضء انثاَٗ 



 
 

 

Face to face (60%) 

 التعلم نىاتج المىضىع
ع   ساعاث 

 الت ريس
 أ واث التقييم طرق الت ريس

1-  
  ٗ2يماتم  9أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح دساسٛح ذسرٕٖ ػه  . 

  .سًاع يسافاخ يخرهفح فٗ َطاق ٔاسغ 

 غُاء أنساٌ ال يمايٛح

ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح فاااٗ يااإاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚماااع تؤسااهٕب    3يماتاام  5,  2يماتاام  9يخرهفااح ٔيماااتالخ  

 انرًٛثاَٗ.  

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج  2-أ-3

ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

 اناليمايٛح  ٚرؼشف ػهٗ األنساٌ انًمايٛح ٔاألنساٌ 3 -أ-3

ٕٚضر االخارالف تاٍٛ انرًااسٍٚ االٚماػٛاح انراٗ ذسرإٖ        1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ ) 

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛاض ساًؼٛا تااٍٛ انًساافاخ انًخرهفاح فااٗ َطااق ضااٛك       2-ب– 3

ٔٔاساااغ ٔانًساااافاخ انًظاااشفح فاااٗ َطااااق ضاااٛك , ٔ انرآنفااااخ   

ثٛاااااح ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضاااااغ    انثال

األساسٗ ٔانرآنفااخ انشتاػٛاح ) انُإع األٔل تاالَمالتااخ , انُإع      

 انخايس ( .  

 ٚفشق تٍٛ األنساٌ انًمايٛح ٔاألنساٌ اناليمايٛح  3-ب-3

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك  2-ج-3

1 

إسااااااااارشاذٛدٛح 

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إسرشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

المها ات 
 العملية

 إجراءاث التعلن الودهج )هببشر( في الوحتويبث العوليت 



 

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح 

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ 

 التاخ , انُٕع انخايس ( .  ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَم

 ٚغُٗ األنساٌ انًمايٛح ٔاألنساٌ اناليمايٛح  3-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3
2-  
          9اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛاح دساساٛح تٓاا ذؼاذد يإاصٍٚ ذسرإٖ ػهاٗ يمااتال 

 .2يماتم 

  .ٌٔانرًٛٛض تٍٛ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج تطشٚمح دانكشٔص ٔال دٚاتاص 

 غُاء انساٌ يخرهفح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج.  

ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح فاااٗ يااإاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚماااع تؤسااهٕب    3يماتاام  5,  2يماتاام  9يخرهفااح ٔيماااتالخ  

 انرًٛثاَٗ.  

ٚرؼشف ػهٗ طشق غُاء األنساٌ انًخرهفح فٗ انسالنى  5-أ-3

 ٚالخ لشٚثح .انكثٛشج ٔانظغٛشج انرٗ ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕ

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح انرًٛٛض تٍٛ انسالنى انًخرهفح تطشٚمح  6-أ-3

 دانكشٔص ٔطشٚمح ال دٚاتاصٌٔ 

ٕٚضر االخارالف تاٍٛ انرًااسٍٚ االٚماػٛاح انراٗ ذسرإٖ        1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ ) 

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

األنساااااٌ انًخرهفااااح فااااٗ انسااااالنى انكثٛااااشج ٚماااااسٌ تااااٍٛ  5-ب-3

 ٔانظغٛشج انرٗ ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .

ٚساارُرح انسااالنى انًخرهفااح تطشٚمااح دانكااشٔص ٔطشٚمااح ال    6-ب-3

 دٚاتاصٌٔ 

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )

 نرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. تؤسهٕب ا

ٚغُٗ األنساٌ انًخرهفح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج انرٗ  5-ج-3

 ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .

ٚذٌٔ اسًاء انسالنى انًخرهفح تطشٚمح دانكشٔص ٔطشٚمح ال  6-ج-3

 دٚاتاصٌٔ 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

إسااااااااارشاذٛدٛح  1

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إسرشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

المها ات 
 العملية



 

4-  
  ٗ3يماتم  5اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح ذسرٕٖ ػه. 

  سًاع ذآنفاخ ثالثٛح ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ ٔ ) ص ( فٗ انٕضغ

 األساسٗ. 

 غُاء أنسٍ ال يمايٛح.

ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح فاااٗ يااإاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚماااع تؤسااهٕب    3يماتاام  5,  2يماتاام  9يخرهفااح ٔيماااتالخ  

 انرًٛثاَٗ.  

ظغٛشج ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔان 2-أ-3

ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

 ٚرؼشف ػهٗ األنساٌ انًمايٛح ٔاألنساٌ اناليمايٛح  3 -أ-3

نرًااسٍٚ االٚماػٛاح انراٗ ذسرإٖ     ٕٚضر االخارالف تاٍٛ ا   1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ ) 

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛاض ساًؼٛا تااٍٛ انًساافاخ انًخرهفاح فااٗ َطااق ضااٛك       2-ب– 3

ٔٔاساااغ ٔانًساااافاخ انًظاااشفح فاااٗ َطااااق ضاااٛك , ٔ انرآنفااااخ   

انثالثٛاااااح ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضاااااغ    

األساسٗ ٔانرآنفااخ انشتاػٛاح ) انُإع األٔل تاالَمالتااخ , انُإع      

 انخايس ( .  

 ٛح ٔاألنساٌ اناليمايٛح ٚفشق تٍٛ األنساٌ انًماي 3-ب-3

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك  2-ج-3

رآنفاخ انثالثٛح ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ ان

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ 

 ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

 ٚغُٗ األنساٌ انًمايٛح ٔاألنساٌ اناليمايٛح  3-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 انشخظٛحذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح   2 -د-3

إسااااااااارشاذٛدٛح  1

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إسرشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

المها ات 
 العملية

5-  
  يسافاخ طثٛؼٛح فٗ َطاق ٔاسغ 

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج  2-أ-3

ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 
إسااااااااارشاذٛدٛح  1

زااااااااااااااااااااااااااام 
المها ات 

 العملية



 
  سًاع يسافاخ يظشفح فٗ َطاق ضٛك 

أداء إزااذٖ انضااشٔب انشااشلٛح تانضخشفااح ػااٍ طشٚااك انرظاافٛك ٔفشلؼااح    

 األطاتغ

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 َمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاال

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح اداء تؼض انضشٔب انششلٛح  8-أ-3

 تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

ًٚٛاض ساًؼٛا تااٍٛ انًساافاخ انًخرهفاح فااٗ َطااق ضااٛك       2-ب– 3

ٔٔاساااغ ٔانًساااافاخ انًظاااشفح فاااٗ َطااااق ضاااٛك , ٔ انرآنفااااخ   

انثالثٛاااااح ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضاااااغ    

األساسٗ ٔانرآنفااخ انشتاػٛاح ) انُإع األٔل تاالَمالتااخ , انُإع      

 انخايس ( .  

تانضخشفااح ػااٍ طشٚااك  ٚسهاام تؼااض انضااشٔب انشااشلٛح 8-ب-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك  2-ج-3

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح 

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ 

 انخايس ( .   ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع

ٚؤدٖ تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك  8-ج-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إسرشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

8-  
          ٗاداء ذًاااسٍٚ اٚماػٛااح يااٍ طاإذٍٛ فااٗ انٕزااذج انثُائٛااح ذسراإٖ ػهاا

 . 2يماتم 9

 اػطاء انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼحيغ انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح. 

ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح فاااٗ يااإاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚماااع تؤسااهٕب    3يماتاام  5,  2يماتاام  9يخرهفااح ٔيماااتالخ  

 انرًٛثاَٗ.  

ٚرؼشف ػهٗ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم  7-أ-3

 يُّ نهسالنى انمشٚثح. 

ٕٚضر االخارالف تاٍٛ انرًااسٍٚ االٚماػٛاح انراٗ ذسرإٖ        1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ ) 

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛاااض ساااًؼٛا انمفاااالخ انرمهٛذٚاااح األستؼاااح فاااٗ ساااهى ياااا     7-ب-3

 ٔانرسٕٚم يُّ نهسالنى انمشٚثح. 

إسااااااااارشاذٛدٛح  1

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

المها ات 
 العملية



 
ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3تااام يما 5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚسًغ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم يُّ  7-ج-3

 نهسالنى انمشٚثح. 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إسرشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

9-  
        ٗ5اداء ذًااسٍٚ اٚماػٛاح ياٍ طاإذٍٛ فٖانٕزاذج انثالثٛاح ذسرإٖ ػهاا 

 .3يماتم 

 غُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف يظازثح فٗ طٕخ انثاص.

ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح فاااٗ يااإاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚماااع تؤسااهٕب    3يماتاام  5,  2يماتاام  9يخرهفااح ٔيماااتالخ  

 انرًٛثاَٗ.  

ٚرؼشف ػهٗ طشٚمح غُاء نسٍ فٗ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف  4 -أ-3

 انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

ٕٚضر االخارالف تاٍٛ انرًااسٍٚ االٚماػٛاح انراٗ ذسرإٖ        1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ ) ػهااٗ ذؼااذد

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛااض غُائٛااا نسااٍ فااٗ يفراااذ دٔ ساإتشإَ يااغ ػااضف      4 -ب-3

 انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )

 سهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. تؤ

ٚغُٗ نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف انًظازثح  4-ج-3

 فٗ طٕخ انثاص

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

إسااااااااارشاذٛدٛح  1

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إسرشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

المها ات 
 العملية

00-  
    ايااالء اٚماػٛااح يااٍ طاإذٍٛ يرؼااذدج انًاإاصٍٚ ذسراإٖ ػهااٗ يماااتالخ

(9-2  ,5-3 ) 

غُاااء ٔػااضف نسااٍ شااؼثٗ يااذٌٔ نااّ يظااازثح تاالسلاااو انشٔياَٛااح يااغ          

 ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف دسخح أػهٗ أٔ أسفم.  

ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح فاااٗ يااإاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚماااع تؤسااهٕب    3يماتاام  5,  2يماتاام  9يخرهفااح ٔيماااتالخ  

  انرًٛثاَٗ.  

ٛاح انراٗ ذسرإٖ    ٕٚضر االخارالف تاٍٛ انرًااسٍٚ االٚماػ    1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ ) 

إسااااااااارشاذٛدٛح  1

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

المها ات 
 العملية



 
 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إسرشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ
01-  

  إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح أداء

 األطاتغ

 انرؼشف ػهٗ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح.

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح اداء تؼض انضشٔب انششلٛح  8-أ-3

 تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 ٚرؼشف ػهٗ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-أ-3

ضخشفااح ػااٍ طشٚااك ٚسهاام تؼااض انضااشٔب انشااشلٛح تان 8-ب-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ .  

 ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-ب-3

ٚؤدٖ تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك  8-ج-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 ٚضثط سًؼٛا انفشق تٍٛ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛحذمٛٛى راذّ   2 -د-3

إسااااااااارشاذٛدٛح  1

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إسرشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

المها ات 
 العملية

03-  
  ايالء ذًاسٍٚ اٚماػٛح يخرهفح 

  ٗغُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ ٔػضف يظازثح ف

 طٕخ انثاص. 

ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح فاااٗ يااإاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚماااع تؤسااهٕب    3يماتاام  5,  2يماتاام  9يخرهفااح ٔيماااتالخ  

  انرًٛثاَٗ.  

ٚرؼشف ػهٗ طشٚمح غُاء نسٍ فٗ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف  4 -أ-3

إسااااااااارشاذٛدٛح  1

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

المها ات 
 العملية



 
 انًظازثح فٗ طٕخ انثاص انرًٛٛض تٍٛ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  

 ٚرؼشف ػهٗ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-أ-3

ٕٚضر االخارالف تاٍٛ انرًااسٍٚ االٚماػٛاح انراٗ ذسرإٖ        1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ ) 

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛااض غُائٛااا نسااٍ فااٗ يفراااذ دٔ ساإتشإَ يااغ ػااضف      4 -ب-3

 انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

 ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-ب-3

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚغُٗ نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف انًظازثح  4-ج-3

  فٗ طٕخ انثاص

 ٚضثط سًؼٛا انفشق تٍٛ يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح  11-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼأَٙ انرؼهى

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إسرشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

04-  
  أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ

  .انرًٛٛض تٍٛ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج تطشٚمح دانكشٔص 

 ٚؼضفاٌ فٗ آٌ ٔازذ.انرًٛٛض تٍٛ سهًٍٛ يخرهفٍٛ 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح انرًٛٛض تٍٛ انسالنى انًخرهفح تطشٚمح  6-أ-3

 دانكشٔص ٔطشٚمح ال دٚاتاصٌٔ 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح اداء تؼض انضشٔب انششلٛح  8-أ-3

 تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 ٕٚضر اإلخرالف تٍٛ سهًٍٛ يخرهفٍٛ ٚؼضفا فٗ آٌ ٔازذ  9-أ-3

ٚساارُرح انسااالنى انًخرهفااح تطشٚمااح دانكااشٔص ٔطشٚمااح ال    6-ب-3

 دٚاتاصٌٔ 

ٚسهاام تؼااض انضااشٔب انشااشلٛح تانضخشفااح ػااٍ طشٚااك  8-ب-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 ٚفشق تٍٛ سهًٍٛ يخرهفٍٛ ٚؼضفا فٗ آٌ ٔازذ  9-ب-3

ٚذٌٔ اسًاء انسالنى انًخرهفح تطشٚمح دانكشٔص ٔطشٚمح ال  6-ج-3

 دٚاتاصٌٔ 

ٚؤدٖ تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك  8-ج-3

إسااااااااارشاذٛدٛح  1

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

المها ات 
 العملية



 
 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 ٚسًغ سهًٍٛ يخرهفٍٛ ٚؼضفا فٗ آٌ ٔازذ  9-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

إسرشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

07-  
  .ٍٚايالء اٚماػٗ دساسٗ نرًاسٍٚ يرؼذدج انًٕاص 

 ايالء نسُٛح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج يغ انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح.

ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح فاااٗ يااإاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚماااع تؤسااهٕب    3يماتاام  5,  2يماتاام  9يخرهفااح ٔيماااتالخ  

 انرًٛثاَٗ.  

ٚرؼشف ػهٗ االيالء انهسُٛح يٍ طٕخ فٗ انساٌ يمايٛح  14-أ-3

 ٔال يمايٛح ٔايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

ذسرإٖ  ٕٚضر االخارالف تاٍٛ انرًااسٍٚ االٚماػٛاح انراٗ       1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ ) 

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ٚفسش االيالء انهسُٛح يٍ طإخ فاٗ انسااٌ يمايٛاح ٔال      14-ب-3

 يمايٛح ٔايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5 , 2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚااذٌٔ ايااالء نسُٛااح يااٍ طاإخ فااٗ انساااٌ يمايٛااح ٔال       14-ج-3

 يمايٛح ٔايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

إسااااااااارشاذٛدٛح  1

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إسرشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

المها ات 
 العملية

08-  
  ًٍٛٛايالء نسُٛح نًؤنفٍٛ يٕسٛمٍٛٛ ػان 

 ايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ.

ٚرؼشف ػهٗ ايالء انساٌ يٍ يؤنفاخ انًٕسٛمٍٛٛ  13-أ-3

انؼانًٍٛٛ ذكٌٕ لذ سثمد دساسرٓا ٔذكرة يٍ انزاكشج فٗ اٖ سهى 

 ٚسذدِ األسرار. 

ٚرؼشف ػهٗ االيالء انهسُٛح يٍ طٕخ فٗ انساٌ يمايٛح  14-أ-3

 ٔال يمايٛح ٔايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

نًٍٛٛ ذكٌٕ لذ ًٚٛض انساٌ يٍ يؤنفاخ انًٕسٛمٍٛٛ انؼا 13-ب-3

 سثمد دساسرٓا ٔذكرة يٍ انزاكشج فٗ اٖ سهى ٚسذدِ األسرار. 

ٚفسش االيالء انهسُٛح يٍ طإخ فاٗ انسااٌ يمايٛاح ٔال      14-ب-3

إسااااااااارشاذٛدٛح  1

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

المها ات 
 العملية



 
 يمايٛح ٔايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

ٚذٌٔ ايالئٛا انساٌ يٍ يؤنفاخ انًٕسٛمٍٛٛ انؼانًٍٛٛ  13-ج-3

هى ٚسذدِ ذكٌٕ لذ سثمد دساسرٓا ٔذكرة يٍ انزاكشج فٗ اٖ س

 األسرار. 

ٚااذٌٔ ايااالء نسُٛااح يااٍ طاإخ فااٗ انساااٌ يمايٛااح ٔال       14-ج-3

 يمايٛح ٔايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إسرشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

11-  
  سًاع انرآنفاخ انثالثٛح تاَمالتاذٓا ٔانشتاػٛح ) انُٕع األٔل

 تاَمالتاذّ ( ٔ انُٕع انخايس. 

 غُاء نسٍ شؼثٗ يذٌٔ نّ يظازثح تاالسلاو انشٔياَٛح.  

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج  2-أ-3

ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

ٕٚشِ دسخح ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء نسٍ شؼثٗ يغ ذظ 11-أ-3

أٔ َظف دسخح أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى 

 ٚؼضفّ تًظازثاخ يخرهفح 

ًٚٛاض ساًؼٛا تااٍٛ انًساافاخ انًخرهفاح فااٗ َطااق ضااٛك       2-ب– 3

ٔٔاساااغ ٔانًساااافاخ انًظاااشفح فاااٗ َطااااق ضاااٛك , ٔ انرآنفااااخ   

انثالثٛاااااح ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضاااااغ    

انشتاػٛاح ) انُإع األٔل تاالَمالتااخ , انُإع     األساسٗ ٔانرآنفااخ  

 انخايس ( .  

ٚفسش غُاء نسٍ شؼثٗ ياغ ذظإٚشِ دسخاح أٔ َظاف      11-ب-3

دسخااح أػهااٗ أٔ ألساافم يٕضاإع نااّ أسلاااو سٔياَٛااح ثااى ٚؼضفااّ      

 تًظازثاخ يخرهفح 

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك  2-ج-3

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح 

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ 

  ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

أٔ َظف دسخح  ٚغُٗ نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح 11-ج-3

أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ تًظازثاخ 

إسااااااااارشاذٛدٛح  1

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إسرشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

المها ات 
 العملية



 
 يخرهفح 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3
10-  

  أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ

  انرًٛٛض تٍٛ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج تطشٚمح دانكشٔص ٔال

 دٚاتاصٌٔ. 

 ايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج فٗ  2-أ-3

َطاق ٔاسغ ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ 

انثالثٛح ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ 

 ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء   11-أ-3

أٔ َظف دسخح أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى 

 ٚؼضفّ تًظازثاخ يخرهفح 

ًٚٛااض سااًؼٛا تااٍٛ انًسااافاخ انًخرهفااح فااٗ َطاااق ضااٛك     2-ب-3

ٔٔاساااغ ٔانًساااافاخ انًظاااشفح فاااٗ َطااااق ضاااٛك , ٔ انرآنفااااخ   

انثالثٛاااااح ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضاااااغ    

سٗ ٔانرآنفااخ انشتاػٛاح ) انُإع األٔل تاالَمالتااخ , انُإع      األسا

 انخايس ( .  

ٚفسش غُاء نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف   11-ب-3

دسخح أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ 

 تًظازثاخ يخرهفح 
ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك  2-ج-3

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح 

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ 

 ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  
ٚغُٗ نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف دسخح  11-ج-3

أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ تًظازثاخ 

 يخرهفح 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

إسااااااااارشاذٛدٛح  1

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼأَٙانرؼهى 

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إسرشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

المها ات 
 العملية

12- 
  ٍٚايالء اٚماػٛح ذشرًم يٍ طٕذٍٛ ذسرٕٖ ػهٗ ذؼذد انًٕاص 

ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح فاااٗ يااإاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚماااع تؤسااهٕب    3يماتاام  5,  2يماتاام  9يخرهفااح ٔيماااتالخ  
إسااااااااارشاذٛدٛح  1

زااااااااااااااااااااااااااام 
 



 
 انرًٛثاَٗ.   غُاء نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَا يغ ػضف انثاص

ٚرؼشف ػهٗ طشٚمح غُاء نسٍ فٗ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف  4 -أ-3

 انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

ٕٚضر االخارالف تاٍٛ انرًااسٍٚ االٚماػٛاح انراٗ ذسرإٖ        1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ ) ػهااٗ ذؼااذد

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛااض غُائٛااا نسااٍ فااٗ يفراااذ دٔ ساإتشإَ يااغ ػااضف      4 -ب-3

 انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ )

 سهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. تؤ

ٚغُٗ نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ يغ ػضف انًظازثح  4-ج-3

 فٗ طٕخ انثاص

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إسرشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

13- 
  أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ 

 غُاء انساٌ يخرهفح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج.

ٚرؼشف ػهٗ طشق غُاء األنساٌ انًخرهفح فٗ انسالنى  5-أ-3

 انكثٛشج ٔانظغٛشج انرٗ ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح اداء تؼض انضشٔب انششلٛح  8-أ-3

 تانضخشفح ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

ٚماااااسٌ تااااٍٛ األنساااااٌ انًخرهفااااح فااااٗ انسااااالنى انكثٛااااشج  5-ب-3

 ٔانظغٛشج انرٗ ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .

ٛح تانضخشفااح ػااٍ طشٚااك ٚسهاام تؼااض انضااشٔب انشااشل 8-ب-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

ٚغُٗ األنساٌ انًخرهفح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج انرٗ  5-ج-3

 ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .

ٚؤدٖ تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك  8-ج-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛحذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ   2 -د-3

إسااااااااارشاذٛدٛح  1

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إسرشاذٛدٛح 

 



 
 انرؼهى انزاذٙ

15-  
  سًاع يسافاخ طثٛؼٛح فٗ َطاق ٔاسغ ٔيسافاخ يظشفح

 فٗ َطاق ضٛك. 

 غُاء أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛإَ. 

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج  2-أ-3

ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 .   انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس (

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء أنساٌ يغ ػضف يظازثح  12-أ-3

 يذَٔح نهثٛإَ. 

ًٚٛاض ساًؼٛا تااٍٛ انًساافاخ انًخرهفاح فااٗ َطااق ضااٛك       2-ب– 3

ٔٔاساااغ ٔانًساااافاخ انًظاااشفح فاااٗ َطااااق ضاااٛك , ٔ انرآنفااااخ   

انثالثٛاااااح ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضاااااغ    

األٔل تاالَمالتااخ , انُإع    األساسٗ ٔانرآنفااخ انشتاػٛاح ) انُإع   

 انخايس ( .  

 ًٚٛض غُائٛا أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛإَ.  12-ب-3

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك  2-ج-3

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح 

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ 

 ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

 ح نهثٛإَ. ٚغُٗ أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔ 12-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

إسااااااااارشاذٛدٛح  1

زااااااااااااااااااااااااااام 

 انًشكالخ.

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انؼظااااااااااااااااف 

 انزُْٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انرؼهى انرؼأَٙ

إسااااااااارشاذٛدٛح 

انًُالشااااااااااااااااح 

 ٔانسٕاس

إسااااااااارشاذٛدٛح 

 انثٛاٌ انؼًهٙ

إسرشاذٛدٛح 

 انرؼهى انزاذٙ

المها ات 
 العملية

 بنك المعرفة المصري. -الشبكة العنكبىجية )االنحرنث( -المكحبة مصاد  الحعلم

 .1996خايؼح زهٕاٌ  –أيًٛح أيٍٛ , سؼاد ػهٗ زسٍُٛ "انظٕنفٛح انًرمذو " كهٛح انرشتٛح انًٕسٛمٛح  - المراجع

 انماْشج 2117 –انساتؼح  انطثؼح –سؼاد ػهٗ زسٍُٛ " ذشتٛح انسًغ ٔلٕاػذ انًٕسٛمٗ انغشتٛح" اندضء انثاَٗ 
 

 



 
 

 

Online (40%) 

 التعلم نىاتج المىضىع
ع   ساعاث 

 الت ريس
 أ واث التقييم طرق الت ريس

0-  
 ذٕضٛر طثٛؼح انًمشس ٔذٕطٛفّ  -

 أداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح ذسرٕٖ ػهٗ ذؼذد انًٕاصٍٚ.  -

 سًاع يسافاخ يخرهفح فٗ َطاق ضٛك.   -

ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح فاااٗ يااإاصٍٚ    1-أ-3

, ٔاٚماااع تؤسااهٕب    3يماتاام  5,  2يماتاام  9يخرهفااح ٔيماااتالخ  

 انرًٛثاَٗ.  

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج  2-أ-3

ح ) ن , ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛ

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

ٕٚضر االخارالف تاٍٛ انرًااسٍٚ االٚماػٛاح انراٗ ذسرإٖ        1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )  

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛااض سااًؼٛا تااٍٛ انًسااافاخ انًخرهفااح فااٗ َطاااق ضااٛك   2-ب– 3

ٔٔاساااغ ٔانًساااافاخ انًظاااشفح فاااٗ َطااااق ضاااٛك , ٔ انرآنفااااخ    

انثالثٛاااااح ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضااااااغ   

األساسٗ ٔانرآنفااخ انشتاػٛاح ) انُإع األٔل تاالَمالتااخ , انُإع      

 انخايس ( .  

ح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد   ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛااا   1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك  2-ج-3

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح 

انٕضغ األساسٗ ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ 

اسحراجيجية  1
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية 

 في الوحتويبث العوليت  (Online)إجراءاث التعلن الودهج 



 

 ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح   2 -د-3
3-  
  ٗ3يماتم  5اداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح ذسرٕٖ ػه. 

 غُاء انساٌ فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح.

ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح فاااٗ يااإاصٍٚ    1-أ-3

, ٔاٚماااع تؤسااهٕب    3يماتاام  5,  2يماتاام  9يخرهفااح ٔيماااتالخ  

 انرًٛثاَٗ.  

ٚرؼشف ػهٗ طشق غُاء األنساٌ انًخرهفح فٗ انسالنى  5-أ-3

 ٗ ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .انكثٛشج ٔانظغٛشج انر

ٕٚضر االخارالف تاٍٛ انرًااسٍٚ االٚماػٛاح انراٗ ذسرإٖ        1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )  

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ٚماااااسٌ تااااٍٛ األنساااااٌ انًخرهفااااح فااااٗ انسااااالنى انكثٛااااشج   5-ب-3

 ٔانظغٛشج انرٗ ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد       1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚغُٗ األنساٌ انًخرهفح فٗ انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج انرٗ  5-ج-3

 ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

اسحراجيجية  1
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية 

7-  
      أداء إزذٖ انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػاٍ طشٚاك انرظافٛك ٔفشلؼاح

 األطاتغ.

  .اػطاء انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح 

 تاالَمالتاخ(اػطاء انرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل 

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج  2-أ-3

ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم  ٚرؼشف ػهٗ انمفالخ 7-أ-3

 يُّ نهسالنى انمشٚثح. 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح اداء تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح  8-أ-3

 ػٍ طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

ًٚٛااض سااًؼٛا تااٍٛ انًسااافاخ انًخرهفااح فااٗ َطاااق ضااٛك   2-ب– 3

اسحراجيجية  1
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية 



 
ٔٔاساااغ ٔانًساااافاخ انًظاااشفح فاااٗ َطااااق ضاااٛك , ٔ انرآنفااااخ    

ٛاااااح ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضااااااغ   انثالث

األساسٗ ٔانرآنفااخ انشتاػٛاح ) انُإع األٔل تاالَمالتااخ , انُإع      

 انخايس ( .  

ًٚٛاااض ساااًؼٛا انمفاااالخ انرمهٛذٚاااح األستؼاااح فاااٗ ساااهى ياااا     7-ب-3

 ٔانرسٕٚم يُّ نهسالنى انمشٚثح. 

ٚسهاام تؼااض انضااشٔب انشااشلٛح تانضخشفااح ػااٍ طشٚااك   8-ب-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك  2-ج-3

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح 

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ 

 ُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) ان

ٚسًغ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم يُّ  7-ج-3

 نهسالنى انمشٚثح. 

ٚؤدٖ تؼض انضشٔب انششلٛح تانضخشفح ػٍ طشٚك  8-ج-3

 انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ . 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 انرؼهًٛٛح انشخظٛحذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ   2 -د-3
01-  

    ايااالء اٚماػٛااح يااٍ طاإذٍٛ يرؼااذدج انًاإاصٍٚ ذسراإٖ ػهااٗ يماااتالخ

(9-2  ,5-3 ) 

 غُاء ٔػضف نسٍ شؼثٗ يذٌٔ نّ يظازثح تاالسلاو انشٔياَٛح.  

ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح فاااٗ يااإاصٍٚ    1-أ-3

, ٔاٚماااع تؤسااهٕب    3يماتاام  5,  2يماتاام  9يخرهفااح ٔيماااتالخ  

 انرًٛثاَٗ.  

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح  11-أ-3

أٔ َظف دسخح أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى 

 ٚؼضفّ تًظازثاخ يخرهفح 

االخارالف تاٍٛ انرًااسٍٚ االٚماػٛاح انراٗ ذسرإٖ        ٕٚضر 1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )  

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ٚفسش غُاء نسٍ شاؼثٗ ياغ ذظإٚشِ دسخاح أٔ َظاف       11-ب-3

دسخااح أػهااٗ أٔ ألساافم يٕضاإع نااّ أسلاااو سٔياَٛااح ثااى ٚؼضفااّ       

اسحراجيجية  1
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية 



 
 تًظازثاخ يخرهفح 

نرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد     ٚاااؤدٖ ا 1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚغُٗ نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف دسخح  11-ج-3

أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ تًظازثاخ 

 يخرهفح 

 ال انرٕاطم انفؼ 1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3
02-  

  .سًاع يسافاخ يخرهفح ػهٗ َطاق ٔاسغ 

 غُاء أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛإَ.

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ انكثٛشج ٔانظغٛشج  2-أ-3

ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , 

ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ 

 انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  

ظازثح يذَٔح ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء أنساٌ يغ ػضف ي 12-أ-3

 نهثٛإَ. 

ًٚٛااض سااًؼٛا تااٍٛ انًسااافاخ انًخرهفااح فااٗ َطاااق ضااٛك   2-ب– 3

ٔٔاساااغ ٔانًساااافاخ انًظاااشفح فاااٗ َطااااق ضاااٛك , ٔ انرآنفااااخ    

انثالثٛاااااح ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاااااااخ , ) ص ( فاااااٗ انٕضااااااغ   

األساسٗ ٔانرآنفااخ انشتاػٛاح ) انُإع األٔل تاالَمالتااخ , انُإع      

 انخايس ( .  

 ًٚٛض غُائٛا أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛإَ.  12-ب-3

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك  2-ج-3

ٔٔاسغ ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ انثالثٛح 

) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ 

 نُٕع انخايس ( .  ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , ا

 ٚغُٗ أنساٌ يغ ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛإَ.  12-ج-3

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

اسحراجيجية  1
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية 

المها ات اسحراجيجية  1ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح فاااٗ يااإاصٍٚ    1-أ-3  -05



 
 .َٗاداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح تؤسهٕب انرًٛثا 

 يٕسٛمٍٛٛ ػانًٍٛٛغُاء أنساٌ نًؤنفٍٛ 
, ٔاٚماااع تؤسااهٕب    3يماتاام  5,  2يماتاام  9يخرهفااح ٔيماااتالخ  

 انرًٛثاَٗ.  

ٚرؼشف ػهٗ ايالء انساٌ يٍ يؤنفاخ انًٕسٛمٍٛٛ  13-أ-3

انؼانًٍٛٛ ذكٌٕ لذ سثمد دساسرٓا ٔذكرة يٍ انزاكشج فٗ اٖ سهى 

 ٚسذدِ األسرار. 

ٕٚضر االخارالف تاٍٛ انرًااسٍٚ االٚماػٛاح انراٗ ذسرإٖ        1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )  

 اَٗ.ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛث

ًٚٛض انساٌ يٍ يؤنفاخ انًٕسٛمٍٛٛ انؼانًٍٛٛ ذكٌٕ لاذ   13-ب-3

 سثمد دساسرٓا ٔذكرة يٍ انزاكشج فٗ اٖ سهى ٚسذدِ األسرار. 

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد       1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚذٌٔ ايالئٛا انساٌ يٍ يؤنفاخ انًٕسٛمٍٛٛ انؼانًٍٛٛ  13-ج-3

ذكٌٕ لذ سثمد دساسرٓا ٔذكرة يٍ انزاكشج فٗ اٖ سهى ٚسذدِ 

 األسرار. 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

الحعلم 
 االلكحرونى

 العملية 

09-  
   ٍٚايالء اٚماػٗ يٍ طٕذٍٛ ٔيرؼذد انًٕاص 

 ايالء أنساٌ ال يمايٛح

ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح فاااٗ يااإاصٍٚ    1-أ-3

, ٔاٚماااع تؤسااهٕب    3يماتاام  5,  2يماتاام  9يخرهفااح ٔيماااتالخ  

 انرًٛثاَٗ.  

ٚرؼشف ػهٗ االيالء انهسُٛح يٍ طٕخ فٗ انساٌ يمايٛاح   14-أ-3

 نسُٛح يٍ طٕذٍٛٔال يمايٛح ٔايالء 

ٕٚضر االخارالف تاٍٛ انرًااسٍٚ االٚماػٛاح انراٗ ذسرإٖ        1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )  

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ٚفسش االيالء انهسُٛح ياٍ طإخ فاٗ انسااٌ يمايٛاح ٔال       14-ب-3

 يمايٛح ٔايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

ٍ  1 -ج-3 االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد     ٚاااؤدٖ انرًااااسٚ

اسحراجيجية  1
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية 



 
( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

  تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚااذٌٔ ايااالء نسُٛااح يااٍ طاإخ فااٗ انساااٌ يمايٛااح ٔال       14-ج-3

 يمايٛح ٔايالء نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛحذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ   2 -د-3
11-  

  .ٍٚأداء ذًاسٍٚ اٚماػٛح يرؼذدج انًٕاص 

  .انرًٛٛض تٍٛ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح يغ انرسٕٚم نهسالنى انمشٚثح 

 غُاء نسٍ شؼثٗ يغ ػضف انًظازثح انًذَٔح نّ

ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح فاااٗ يااإاصٍٚ    1-أ-3

, ٔاٚماااع تؤسااهٕب    3يماتاام  5,  2يماتاام  9يخرهفااح ٔيماااتالخ  

 انرًٛثاَٗ.  

ٚرؼشف ػهٗ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم  7-أ-3

 يُّ نهسالنى انمشٚثح. 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح  11-أ-3

َظف دسخح أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى  أٔ

 ٚؼضفّ تًظازثاخ يخرهفح 

ٕٚضر االخارالف تاٍٛ انرًااسٍٚ االٚماػٛاح انراٗ ذسرإٖ        1-ب-3

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )  

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ساااهى ياااا  ًٚٛاااض ساااًؼٛا انمفاااالخ انرمهٛذٚاااح األستؼاااح فاااٗ    7-ب-3

 ٔانرسٕٚم يُّ نهسالنى انمشٚثح. 

ٚفسش غُاء نسٍ شاؼثٗ ياغ ذظإٚشِ دسخاح أٔ َظاف       11-ب-3

دسخااح أػهااٗ أٔ ألساافم يٕضاإع نااّ أسلاااو سٔياَٛااح ثااى ٚؼضفااّ       

 تًظازثاخ يخرهفح 

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد       1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚسًغ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم يُّ  7-ج-3

 نهسالنى انمشٚثح. 

َظف دسخح ٚغُٗ نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ  11-ج-3

أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ تًظازثاخ 

اسحراجيجية  1
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية 



 
 يخرهفح 

3 

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3
14-  

  ٍٛايالء اٚماػٗ يٍ طٕذ 

   ٍٛايالء نسُٗ يٍ طٕذ 

 انساٌ ال يمايٛحايالء 

ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ اٚماػٛاااح فاااٗ يااإاصٍٚ    1-أ-3

, ٔاٚماااع تؤسااهٕب    3يماتاام  5,  2يماتاام  9يخرهفااح ٔيماااتالخ  

 انرًٛثاَٗ.  

ٚرؼشف ػهٗ طشٚمح غُاء نساٍ فاٗ دٔ سإتشإَ ياغ ػاضف       4 -أ

  انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

ٗ      1-ب-3 ذسرإٖ   ٕٚضر االخارالف تاٍٛ انرًااسٍٚ االٚماػٛاح انرا

( ,  3يماتاام  5,  2يماتاام  9ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ )  

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ًٚٛااض غُائٛااا نسااٍ فااٗ يفراااذ دٔ ساإتشإَ يااغ ػااضف       4 -ب-3

 انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

ٚاااؤدٖ انرًااااسٍٚ االٚماػٛاااح انراااٗ ذسرااإٖ ػهاااٗ ذؼاااذد       1 -ج-3

( , ٔاالٚمااااع  3يماتااام  5,  2يماتااام  9انًااإاصٍٚ ٔانًمااااتالخ ) 

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚغُٗ نسٍ فٗ يفرااذ دٔ سإتشإَ ياغ ػاضف انًظاازثح       4-ج-3

 فٗ طٕخ انثاص

 انرٕاطم انفؼال  1 -د-3

 ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ انرؼهًٛٛح انشخظٛح  2 -د-3

اسحراجيجية  1
الحعلم 

 االلكحرونى

المها ات 
 العملية 

 بنك المعرفة المصري. -الشبكة العنكبىجية )االنحرنث( -المكحبة مصاد  الحعلم

 .1996خايؼح زهٕاٌ  –أيًٛح أيٍٛ , سؼاد ػهٗ زسٍُٛ "انظٕنفٛح انًرمذو " كهٛح انرشتٛح انًٕسٛمٛح  - المراجع

 انماْشج 2117 –انطثؼح انساتؼح  –سؼاد ػهٗ زسٍُٛ " ذشتٛح انسًغ ٔلٕاػذ انًٕسٛمٗ انغشتٛح" اندضء انثاَٗ 
 

 



 
 

 مخطط لتصميم اختبار للمقرر

 

ٚرؼاااشف ػهاااٗ كٛفٛاااح أداء ذًااااسٍٚ     1-أ-3

اٚماػٛح فٗ يإاصٍٚ يخرهفاح ٔيمااتالخ    

, ٔاٚماااااع   3يماتاااام  5,  2يماتاااام  9

 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ٚرؼااااشف ػهااااٗ كٛفٛااااح اداء تؼااااض    8-أ-3

ػااااٍ انضااااشٔب انشااااشلٛح تانضخشفااااح 

 طشٚك انرظفٛك ٔفشلؼح األطاتغ 

 √

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انرًاسٍٚ  1-ب-3

االٚماػٛح انرٗ ذسرٕٖ ػهٗ ذؼذد انًٕاصٍٚ 

( ,  3يماتم  5,  2يماتم  9ٔانًماتالخ )

 ٔاالٚماع تؤسهٕب انرًٛثاَٗ.

ٚسهااام تؼاااض انضاااشٔب انشاااشلٛح  8-ب-3

طشٚاااك انرظااافٛك ٔفشلؼاااح  تانضخشفاااح ػاااٍ

 األطاتغ .

    √ 

ٚااؤدٖ انرًاااسٍٚ االٚماػٛااح انرااٗ     1 -ج-3

ذسراإٖ ػهااٗ ذؼااذد انًاإاصٍٚ ٔانًماااتالخ  

( , ٔاالٚمااااع   3يماتااام   5,  2يماتااام  9)

    √ 



 
 تؤسهٕب انرًٛثاَٗ تطشٚمح طسٛسح. 

ٚااؤدٖ تؼاااض انضاااشٔب انشاااشلٛح   8-ج-3

تانضخشفاااح ػاااٍ طشٚاااك انرظااافٛك ٔفشلؼاااح 

 األطاتغ . 

ازرٛاخاذااااّ ذمٛااااٛى راذااااّ ٔذسذٚااااذ     2 -د-3

 انرؼهًٛٛح انشخظٛح
    √ 

انًساااااااافاخ ٔانرآنفااااااااخ  

 .  ٔانمفالخ

ٕٚضر االخرالف تٍٛ انًسافاخ  2-أ-3

انكثٛشج ٔانظغٛشج ٔانًسافاخ انًرؼادنح فٗ 

َطاق ضٛك , ٔانرآنفاخ انثالثٛح ) ن , ص 

, ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ 

األساسٗ ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل 

 تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  
ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح انرًٛٛض تٍٛ  6-أ-3

انًخرهفح تطشٚمح دانكشٔص ٔطشٚمح انسالنى 

 ال دٚاتاصٌٔ 

ٚرؼشف ػهٗ انمفالخ انرمهٛذٚح  7-أ-3

األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم يُّ نهسالنى 

 انمشٚثح. 

ٚرؼاااشف ػهاااٗ يُٕػااااخ انذسخاااح    11-أ-3

 انشاتؼح 

√ 

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ  2-ب– 3

انًخرهفح فٗ َطاق ضٛك ٔٔاسغ 

ٔانًسافاخ انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ 

انرآنفاخ انثالثٛح ) ن , ص , ٌ ( 

تاالَمالتاخ , ) ص ( فٗ انٕضغ األساسٗ 

ٔانرآنفاخ انشتاػٛح ) انُٕع األٔل 

 تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس ( .  
تطشٚماح   ٚسرُرح انسالنى انًخرهفاح  6-ب-3

 دانكشٔص ٔطشٚمح ال دٚاتاصٌٔ  

 √ 



 
ًٚٛاااض ساااًؼٛا انمفاااالخ انرمهٛذٚاااح    7-ب-3

األستؼح فٗ سهى يا ٔانرسٕٚم يُاّ نهساالنى   

 انمشٚثح. 

ًٚٛاااااض ساااااًؼٛا تاااااٍٛ يُٕػااااااخ   11-ب-3

 انذسخح انشاتؼح 

ًٚٛض سًؼٛا تٍٛ انًسافاخ انًخرهفح  2-ج-3

فٗ َطاق ضٛك ٔٔاسغ ٔانًسافاخ 

انًظشفح فٗ َطاق ضٛك , ٔ انرآنفاخ 

انثالثٛح ) ن , ص , ٌ ( تاالَمالتاخ , ) ص 

( فٗ انٕضغ األساسٗ ٔانرآنفاخ انشتاػٛح 

) انُٕع األٔل تاالَمالتاخ , انُٕع انخايس 

  . ) 
ٚذٌٔ اسًاء انسالنى انًخرهفح  6-ج-3

 تطشٚمح دانكشٔص ٔطشٚمح ال دٚاتاصٌٔ 

ٚسًغ انمفالخ انرمهٛذٚح األستؼح فٗ  7-ج-3

 سهى يا ٔانرسٕٚم يُّ نهسالنى انمشٚثح. 

ٚضثط سًؼٛا انفشق تٍٛ  11-ج-3

يُٕػاخ انذسخح انشاتؼح 

√ 

ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ   2 -د-3

 انرؼهًٛٛح انشخظٛح 
 √ 

ٚرؼشف ػهٗ األنساٌ انًمايٛح  3 -أ-3  األنساٌغُاء 

 ٔاألنساٌ اناليمايٛح 

ٚرؼشف ػهٗ طشٚمح غُاء نسٍ فٗ  4 -أ-3

دٔ سٕتشإَ يغ ػضف انًظازثح فٗ 

 طٕخ انثاص

ٚرؼشف ػهٗ طشق غُاء األنساٌ  5-أ-3

انسالنى انكثٛشج ٔانظغٛشج انًخرهفح فٗ 

√ 



 
 انرٗ ذسرٕٖ ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .

ٕٚضر اإلخرالف تٍٛ سهًٍٛ  9-أ-3

 يخرهفٍٛ ٚؼضفا فٗ آٌ ٔازذ 

ٚرؼشف ػهٗ كٛفٛح غُاء نسٍ  11-أ-3

شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف دسخح 

أػهٗ أٔ ألسفم يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح 

 ثى ٚؼضفّ تًظازثاخ يخرهفح 

كٛفٛح غُاء أنساٌ يغ ٚرؼشف ػهٗ  12-أ-3

 ػضف يظازثح يذَٔح نهثٛإَ. 

ٚفااااشق تااااٍٛ األنساااااٌ انًمايٛااااح     3-ب-3

 ٔاألنساٌ اناليمايٛح 

ًٚٛااض غُائٛااا نسااٍ فااٗ يفراااذ دٔ  4 -ب-3

سٕتشإَ يغ ػضف انًظازثح فٗ طإخ  

 انثاص

ٚماسٌ تاٍٛ األنسااٌ انًخرهفاح فاٗ      5-ب-3

انسااالنى انكثٛااشج ٔانظااغٛشج انرااٗ ذسراإٖ   

 ػهٗ ذسٕٚالخ لشٚثح .

ٚفشق تٍٛ سهًٍٛ يخرهفٍٛ ٚؼضفا  9-ب-3

 فٗ آٌ ٔازذ 
ٚفساااش غُااااء نساااٍ شاااؼثٗ ياااغ   11-ب-3

ذظٕٚشِ دسخح أٔ َظف دسخاح أػهاٗ أٔ   

ألسااافم يٕضااإع ناااّ أسلااااو سٔياَٛاااح ثاااى  

 ٚؼضفّ تًظازثاخ يخرهفح 

ًٚٛااض غُائٛااا أنسااااٌ يااغ ػاااضف     12-ب-3

 يظازثح يذَٔح نهثٛإَ.  

√ 

ٚغُٗ األنساٌ انًمايٛح ٔاألنساٌ  3-ج-3

 اناليمايٛح 

ٚغُٗ نسٍ فٗ يفراذ دٔ سٕتشإَ  4-ج-3

 يغ ػضف انًظازثح فٗ طٕخ انثاص

√ 



 
ٚغُٗ األنساٌ انًخرهفح فٗ انسالنى  5-ج-3

انكثٛشج ٔانظغٛشج انرٗ ذسرٕٖ ػهٗ 

 ذسٕٚالخ لشٚثح .

ٚسًغ سهًٍٛ يخرهفٍٛ ٚؼضفا فٗ آٌ  9-ج-3

 ٔازذ 

ٚغُٗ نسٍ شؼثٗ يغ ذظٕٚشِ  11-ج-3

دسخح أٔ َظف دسخح أػهٗ أٔ ألسفم 

يٕضٕع نّ أسلاو سٔياَٛح ثى ٚؼضفّ 

 تًظازثاخ يخرهفح 

ٚغُٗ أنساٌ يغ ػضف يظازثح  12-ج-3

يذَٔح نهثٛإَ. 

ذمٛااااٛى راذااااّ ٔذسذٚااااذ ازرٛاخاذااااّ      2 -د-3

 انرؼهًٛٛح انشخظٛح 
   √

اإليالء االٚماػٛح 

ٔانهسُٛح
ٚرؼشف ػهٗ األنساٌ انًمايٛح  3 -أ-3 

 ٔاألنساٌ اناليمايٛح 

ٚرؼشف ػهٗ ايالء انساٌ يٍ  13-أ-3

يؤنفاخ انًٕسٛمٍٛٛ انؼانًٍٛٛ ذكٌٕ لذ 

سثمد دساسرٓا ٔذكرة يٍ انزاكشج فٗ اٖ 

 سهى ٚسذدِ األسرار. 

ٚرؼشف ػهٗ االيالء انهسُٛح يٍ  14-أ-3

ٔال يمايٛح ٔايالء طٕخ فٗ انساٌ يمايٛح 

نسُٛح يٍ طٕذٍٛ

    √ 

ٚفااااشق تااااٍٛ األنساااااٌ انًمايٛااااح     3-ب-3

 ٔاألنساٌ اناليمايٛح 

ًٚٛاااااض انسااااااٌ ياااااٍ يؤنفااااااخ    13-ب-3

انًٕساااٛمٍٛٛ انؼاااانًٍٛٛ ذكااإٌ لاااذ ساااثمد   

دساسرٓا ٔذكراة ياٍ انازاكشج فاٗ اٖ ساهى      

 ٚسذدِ األسرار. 

ٚفسش االيالء انهسُٛح يٍ طٕخ  14-ب-3

     √ 



 
يمايٛح ٔال يمايٛح ٔايالء نسُٛح فٗ انساٌ 

يٍ طٕذٍٛ

ٚغُٗ األنساٌ انًمايٛح ٔاألنساٌ  3-ج-3

 اناليمايٛح 

ٚذٌٔ ايالئٛا انساٌ يٍ يؤنفاخ  13-ج-3

انًٕسٛمٍٛٛ انؼانًٍٛٛ ذكٌٕ لذ سثمد 

دساسرٓا ٔذكرة يٍ انزاكشج فٗ اٖ سهى 

 ٚسذدِ األسرار. 

ٚذٌٔ ايالء نسُٛح يٍ طٕخ فٗ  14-ج-3

انساٌ يمايٛح ٔال يمايٛح ٔايالء نسُٛح يٍ 

طٕذٍٛ

     √ 

ذمٛٛى راذّ ٔذسذٚذ ازرٛاخاذّ   2 -د-3

انرؼهًٛٛح انشخظٛح 
     √ 
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 (21ًَىرج سلى )     
 

 دساسٍذىصُف يمشس 

 ذىصُف يمشس انحاسة اِنٍ واسرخذايه فٍ انرخصص

   تُاَاخ انًمشس -2

يمشس انحاسة اِنٍ واسرخذايه فٍ انًمشس :   اسى انشيض انكىدي :  

 انرخصص

 انفشلح / انًسرىي : 

ذىصُف يمشس انرخصص : 

انحاسة اِنٍ واسرخذايه 

 فٍ انرخصص

 

   1  ػًهً      1    ذاخ انذساسُح :    َظشي    انىح ػذد

 رىضُؼ اعزخذاِبد اٌؾبعت اًٌِ فً اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ . 1-2 :هذف انًمشس  -1

رىظُف اٌؾبعت اًٌِ إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً  2-2

 واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فً رطجُك ثشاِظ رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ اٌؾبعت اًٌِ ٌؾً  2-3

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ.

اعزخذاَ اٌؾبعت األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ وفُذَى  2-4

 سلًّ.

 اعزخذاَ اٌؾبعت اٌٍِ فٍ اٌزخصص . 2-5

 رخطُط اٌزؼٍُُ ثبعزخذاَ اٌؾبعت اٌٍِ . 2-6

 اعزخذاَ شجىخ اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ . 2-7

 شىالد اٌّهُٕخ و إَغبد اٌؾٍىي اٌمبئّخ ػٍٍ اٌزخطُط واٌّزبثؼخ.رؾذَذ اٌّ 2-8

ارخبر اٌمشاس فٍ ضىء اٌّؼٍىِبد اٌّزبؽخ  و رىظُف اٌّىاسد اٌّزبؽخ ثىفبءح  2-9

. 

 رىظُف آٌُبد اإلسشبد واٌزىعُه اٌزشثىٌ، وسَبدح األػّبي فٍ ِّبسعبره اٌّهُٕخ

   انًسرهذف يٍ ذذسَس انًمشس : -3
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   :فاهُىانًؼهىياخ وانً -أ

      

 .  اٌؾذَضخَذسن اٌجشاِظ اٌزىٕىٌىعُخ  .1-أ-3

 َششػ اعزخذاِبد اٌؾبعت اًٌِ فً اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ .  .2-أ-3

َزؼشف ػًٍ اٌؾبعت اًٌِ إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ  .3-أ-3

 واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

اٌىعبئط  ثشاِظَغزخذَ اٌىعبئط اٌزىٕىٌىعُخ إٌّبعجخ ٌزصُُّ وإٔزبط  .4-أ-3

  اٌّزؼذدح فٍ اٌزؼٍُُ

 .ثشاِظ اٌؾبعت اٌٍٍَُِ ثذوس اٌزىٕىٌىعُب اٌؾذَضخ فٍ أزبط  .5-أ-3

َزؼشف ػًٍ اٌؾبعت اًٌِ إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ   .6-أ-3

 واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

  اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ َصٕف اٌزىٕىٌىعُب اٌؾذَضخ فٍ أزبط  .7-أ-3

ؾبعت األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ ٍَخص اعزخذاَ اٌ .8-أ-3

 وفُذَى سلًّ .

 ٍَخص خصبئص وإِىبُٔبد اٌؾبعىة فٍ إٌّى اٌّهٍٕ واٌزؼٍُ اٌّغزّش .9-أ-3

 ٍَخص اعزخذاَ شجىخ اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ.   .11-أ-3

فٍ  َؼشف ثشاِظ رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ ٌؾً اٌّشىالد اٌزؼٍُُّه .11-أ-3

 اٌّمشساد اٌّخزٍفه.

واٌذوٌُخ ٌخذِخ اٌّغزّغ  اٌّؼزّذح ػًٍ اٌىّجُىرشىعبئً اٌَصف دوس  .12-أ-3

 اٌّؾًٍ اٌّؾُط واٌجُئخ اٌزؼٍُُّخ

َؼشف وُفُخ اعزخذاَ  اٌؾبعت اًٌِ فٍ رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اٌزفبػٍٍ  .13-أ-3

 إًٌ فُذَى سلٍّ.

ّغزّغ ثبٌّؤعغبد اٌزشثىَخ واٌ اٌّجشِغُٓ فٍ إٔزبط اٌجشاِظٍَُ ثذوس  .21-أ-3

ؽٍىي  اٌّؾًٍ ورٕبوي ِشىالرهُ ولضبَبهُ ثشىً ِٕهغٍ َغبػذ فٍ وضغ

 . ٌٍمضبَب

 انًهاساخ انزهُُح : -ب

                  

 رؼٍُُّخ ِخزٍفخ فٍ ظً ِغشؽخ إٌّبهظ ثشاِظأزبط  .1-ة-3

َغزخذَ اٌؾبعت اًٌِ فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً  .2-ة-3

 واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

دوسَبد ؤششاد صؾفُخ ِغزخذِخ اٌجشِغُبد اٌؾذَضخ إصذاس  .3-ة-3

 ٌخذِخ اٌّغزّغ اٌّؾُط ثبٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ 

زؼٍُُّخ ٌخذِخ اٌّغزّغ اٌ ِؼزّذح ػًٍ اٌؾبعت اٌٍَِؼذ ثشاِظ  .4-ة-3

 اٌزؼٍٍُّ

َغزخذَ اٌؾبعت األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ   .5-ة-3

 وفُذَى سلًّ .

 وِٕبلشخ لضبَب اٌّغزّغ .، ٌخذِخ  اٌجشِظ اٌؾبعىثُخَؼذ  .6-ة-3

 رفُذ اٌّغزّغ اٌزمُٕبد اٌؾذَضخ اٌزٍَطجك  .7-ة-3
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انًهاساخ انًهُُح انخاصح  -خـ

 تانًمشس :

                     

 ٌؾً اٌّشىالد واٌمضبَب اٌزشثىَخ اٌّخزٍفخ .رؼزّذ ػًٍ رشثىَخ  ثشاِظَجزىش  .1-ط-3

 َىظف شجىخ اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ .. .2-ط-3

َىظف اٌؾبعت اًٌِ إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً  .3-ط-3

 واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

 فٍ ِؼبٌغخ اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ . خاٌزؼٍُُّ ثشاِظ اٌىّجُىرشَمُُ  .4-ط-3

َخزبس ثشاِظ رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ اٌؾبعت اًٌِ ٌؾً اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فً  .5-ط-3

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ.

اٌجشِغُبد اٌّخزٍفخ واالعزفبدح ِٕهب فٍ ِغبي اٌزؾشَش  َُّض ثُٓ أٔىاع .6-ط-3

 واالخشاط اٌصؾفٍ .

ٍَخص اعزخذاَ اٌؾبعت األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ  .7-ط-3

 وفُذَى سلًّ.

 ِغزخذِب خصبئص وإِىبُٔبد اٌؾبعىة . اٌؼشوض اٌزؼٍُُّخَصُّ  .8-ط-3

 .َىظف اٌطشق إٌّبعجخ العزخذاَ اٌؾبعت االًٌ فٍ اٌزخصص .9-ط-3

 انًهاساخ انؼايـح :  -د 

                                
 

 ثّب َخذَ إٌّظىِخ اٌزؼٍُُّخ . َٕزظ ثشاِظ اٌىّجُىرش/ .1-د-3

 فٍ اٌزىاصً اٌفؼبي ِغ اٌّغزّغ . ثشاِظ اٌىّجُىرشَغزخذَ  .2-د-3

َؼًّ ضّٓ فشَك فٍ اعزخذاَ اٌؾبعت اًٌِ فً رصُُّ وأزبط  .3-د-3

 خ اٌّخزٍفخ .اٌجشاِظ واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّ

 رىظُف اٌجشِغُبد الٔزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ . .4-د-3

َغزخذَ ثشاِظ رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ اٌؾبعت اًٌِ ٌؾً اٌّشىالد  .5-د-3

 اٌزؼٍُُّخ فً اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ.

 رىظُف اٌجشِغُبد الٔزبط ِغشؽُبد رشثىَخ. .6-د-3

َغزخذَ اٌؾبعت األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ  .7-د-3

 وفُذَى سلًّ.

ذَ اٌزىٕىٌىعُب وأداح ثؾضُخ وأداح ٌٍىصىي ٌٍّؼٍىِبد َغزخ .8-د-3

 ورٕظُّهب .

 رّىٓ ِٓ اَغبد ثُئبد رشثىَخ ِٕبعجخ ٌٍزؼٍُُ واٌزؼٍُ. .9-د-3

َظهش لذساد اٌزؼٍُ اٌزارً فٍ ػٍُّبد اعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ فٍ  .11-د-3

 اٌزخصص.

 َّبسط ِهبساد اٌزؼٍُ اٌزارٍ. .11-د-3

 أزبط اٌّؾزىَبد االرصبٌُخ طجمب ٌٍىلذ اٌّؾذد  .21-د-3

 يحرىي انًمـشس:  -4
 يحرىي انًمـشس

ػذد 

 انساػاخ
 األسثىع

رىضُؼ اعزخذاِبد اٌؾبعت االًٌ فً  .1

 . اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ
1 1 

ربثغ رىضُؼ اعزخذاِبد اٌؾبعت  .2

 االًٌ فً اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ
1 2 

ربثغ اعزخذاِبد اٌؾبعت االًٌ فً  .3

 .رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ
1 3 

ً اعزخذاِبد اٌؾبعت االًٌ ف ربثغ .4

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ
1 4 
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رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه فً  .5

رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ . 

1 

5 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه ربثغ  .6

فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ

1 

6 

عزخذاِه ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ وا .7

فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ

1 

7 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه  .8

 اٌصؾف واٌّغالد فً رصُُّ وأزبط
1 8 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه  .9

 انثشيدُاخ  فً رصُُّ وأزبط

1 9 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه ربثغ  .11

 انثشيدُاخ ُ وأزبطفً رصُّ
1 10 

أزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ اٌؾبعت  .11

االًٌ ٌؾً اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فٍ اٌزخصصبد 

 اٌّخزٍفخ.

1 

11 

أزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ ربثغ  .12

اٌؾبعت االًٌ ٌؾً اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فٍ 

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ

1 

12 

اعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ فً رؾىًَ   .13

 ٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ .ثشاِظ ا
1 13 

اعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ فً رؾىًَ ربثغ  .14

 ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ
1 14 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه فً  .15

 وأزبط فُذَى رفبػًٍ .
1 15 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه فً ربثغ  .16

 وأزبط فُذَى رفبػًٍ
1 16 

اِه فً أزبط رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذ .17

 اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ
1 17 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه فً ربثغ  .18

 اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخأزبط 
1 18 

 رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه فً أزبط .29

 اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ.

1 19 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه فً ربثغ  .21

 اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخأزبط 
1 20 

ٔزبط رىظُف اٌجشِغُبد ال  .21

 االعزشارُغُبد اٌزؼٍُُّخ
1 21 

رىظُف اٌجشِغُبد الٔزبط ربثغ  .22

 االعزشارُغُبد اٌزؼٍُُّخ
1 22 

فً اٌؼشوض ربثغ رىظُف اٌؾبعت  .13

 اٌزؼٍُُّخ 

1 23 
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 24 1 اٌجشِغُبد اٌّؼزّذح ػًٍ اٌؾبعت اٌٍِ .24

 25 1 إٔزبط اٌىعبئط اٌّزؼذدح فٍ اٌزخصص .25

 26 1 اٌزخصصربثغ إٔزبط اٌىعبئط اٌّزؼذدح فٍ  .26 

 27  االِزؾبْ اٌشفهً .27 

 28  اٌزؾشَشٌاالِزؾبْ  .28 

 أسانُة انرؼهُى وانرؼهى  -5

 

 *يحاضشاخ                      

 *خهساخ يُالشح                  

 *أَشطح 

 *واخثاخ يُضنُح . 

 *ذذسَة ػًهً  /  يؼًهً 

 *َذوج  /  وسشح ػًم 

 *دساسح انحانح

 ٍ خالل وسائم انرىاصم االخرًاػٍ* انرؼهُى اإلنكرشوٍَ ي 

أسانُة انرؼهُى وانرؼهى  -6

نهطالب روي انمذساخ 

 انًحذودج

،  ِٓ خالي اعشاءاد اٌمجىي فٍ اٌىٍُخ واعشاءاد وشف اٌغّبد ٌٍطٍجخ   ال َُطثك    

 واٌطبٌجبد ورؾذَذ لذسارهُ اٌزٍ رزىائُ وطجُؼخ اٌذساعخ اٌؼٍُّخ ثبٌىٍُخ .             

 :   انطـالبذمىَى  -7

 األسانُة انًسرخذيح: -أ

              

      

أػّبي اٌفصً: ٌمُبط ِهبساد ؽً اٌّشىٍخ ورمذَُ اٌجُبٔبد وإٌّبلشخ ولُبط اٌمذسح  -

ػًٍ اٌؼًّ فً عّبػخ )َزُ ثىاعطخ اعزبر اٌّمشس ، خالي اٌفصً اٌذساعٍ  ، فٍ 

 األعجىع اٌخبِظ واٌؼبشش ( .

اٌزؾًٍُ واٌؼشض وإٌّبلشخ )َزُ ثىاعطخ ٌغٕخ  ثزشىًُ ِٓ اٌشفهٍ : ٌمُبط ِهبساد  -

 ِغٍظ اٌمغُ  ، األعجىع اٌشاثغ ػشش(  .

اٌزطجُمً  : ٌمُبط ِهبساد اٌّّبسعخ واٌزطجُك واٌّهبساد اٌفُٕخ واٌؾشفُخ ) َزُ  -

ثىاعطخ اعزبر اٌّبدح، ثّشالجخ وِالؽظخ ٌغبْ ثزشىًُ ِٓ ِغٍظ اٌمغُ ،  األعجىع 

 اٌضبٌش ػشش(  .

اِزؾبْ ٔهبَخ اٌفصً  : ٌمُبط ِهبساد اٌززوش واإلثذاع ، َزُ ثىاعطخ ٌغٕخ صالصُخ  -

 ثزشىًُ ِٓ ِغٍظ اٌىٍُخ ، فٍ األعجىع اٌخبِظ ػشش  .

 

  أػّبي اٌفصً واٌشفىي : األعجىع اٌؼبشش واٌؼششَٓ 1اٌزمُُُ       انرىلُد: -ب

 اٌزطجُمٍ  : األعجىع اٌخبِظ واٌؼششَٓ 2اٌزمُُُ  

 اِزؾبْ أخش اٌفصً  :   األعجىع اٌغبدط واٌؼششَٓ 3ُ  اٌزمُُ

 

 %21دسعخ     21أػّبي اٌفصً واٌشفهً :   1اٌزمُُُ ذىصَغ انذسخاخ: -خـ

 %21دسعخ     21اِزؾبْ اٌزطجُمٍ :  2اٌزمُُُ  

 %61دسعخ    61اِزؾبْ ٔهبَخ اٌفصً :  3اٌزمُُُ  

 : لائًح انكرة انذساسُح وانًشاخغ -8
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                          يزكشاخ -أ

      

 *  ِىعىػخ اٌىّجُىرش د / ِظهش طبًَ  .

 *  ٔظُ اٌزشغًُ اٌىّجُىرشَخ  َ/ ِؾّذ ؽغُٓ ِؾّذ ؽغٓ .

 *  ِزوشاد فٍ االؽصبء وٌغخ اٌؾبعت اٌّذسعخ اٌجؾضُخ .

 أ.د / فشط اٌؾٍفبوٌ ، د/ ػجذ اٌمبدس صبٌؼ  . 

 اٌّزفذَ  ، د/ ػجذ اٌمبدس صبٌؼ  . *  ِزوشاد اٌؾبعجبد اٌُِخ واٌشعُ ثبٌجُضَه

 * ِىعىػخ صُبٔخ ِفشداد اٌؾبعت ، َ/ ػجذ اٌؾُّذ ثغُىٍٔ .

      كرة يهضيح -ب

      

*  F. El-halafawy,  Some Objectives of computer Teaching in the 

primary Stages in university faculty  , (2001) 

  كرة يمرشحح  -خـ

   

*  Computer Vision Expert System. 

*  CAD- CAM Expert Systems. 

*  Forecasting and Decision Making Expert System. 

*   Programming and Simulation Tools for Expert Systems 

Design). 

دوسَاخ ػهًُح أو َششاخ  –د 

 ... إنخ

 

 يدهح انكًثُىذش انرؼهًٍُ 

 ي يذكىسأ.د/ أًٍَ فىص أسرار انًادج: .

.................. سئُس يدهس انمسى انؼهًٍ :    سئُس انمسى انؼهًً                
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 (22ًَىرج سلى )

 خايؼح / انًُىفُح

 كهُح / انرشتُح انُىػُح

  ذكُىنىخُا انرؼهُى وانحاسة اِنٍ/    دثٍىَ )اٌفشلخ األوًٌ (تشَايح :      

      

 

 انذساسٍ يصفىفح انًؼاسف وانًهاساخ نهًمشس

 انًحرىَاخ انشئُسُح

 نهًمشس

 

 انًؼــاسف

 

 

 يهاساخ يهُُح

 

 يهاساخ ػايح يهاساخ رهُُح

رىضُؼ اعزخذاِبد اٌؾبعت االًٌ  .1

 فً اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ .
2/1/11/1/1  

2/1/11/2  

 

2/3/1/1/1  

2/3/1/2  

 

 

2/2/6/3 

2/2/6/3/1  

 

2/4/2/1  

2/4/2/2  

 

ربثغ رىضُؼ اعزخذاِبد اٌؾبعت  .2

 ًٌ فً اٌزخصصبد اٌّخزٍفخاال
2/1/11/1/1  

2/1/11/2  

 

2/3/1/1/1  

2/3/1/2  

 

 

2/2/6/3 

2/2/6/3/1  

 

2/4/2/1  

2/4/2/2  

 

ربثغ اعزخذاِبد اٌؾبعت االًٌ فً  .3

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ.

2/1/2/3  

2/1/2/3/1  

 

2/3/1/3 

2/3/1/5 

 

2/2/6/1  

2/2/6/1/1 

 

2/4/5/1/1  

2/4/5/2  

 

ؾبعت االًٌ فً ربثغ اعزخذاِبد اٌ .4

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ

2/1/2/3  

2/1/2/3/1  

 

2/3/1/3 

2/3/1/5 

 

2/2/6/1  

2/2/6/1/1 

 

2/4/5/1/1  

2/4/5/2  

 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه  .5

فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً 

 واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ . 

2/1/11/3/1  

2/1/11/3/2  

 

 

2/2/7/2  

2/2/7/2/1  

 

2/4/21/1  

2/4/21/1/1  

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .6

واعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ 

 اٌّخزٍفخ

 

2/3/1/3/1  

2/3/1/4  

 

2/2/6/1 

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .7

واعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ 

 اٌّخزٍفخ

2/1/11/2  

2/1/11/1 /1  

2/1/11/1  

 

  

2/4/2/2/1  

2/4/5/1  

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .8

واعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط 

 اٌصؾف واٌّغالد
 

2/3/1/1/1  

2/3/1/2  

 

2/2/7/1 

2/2/7/1/1  

 

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .9

واعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط 

 اٌجشِغُبد 

2/1/2/4  

2/1/11/1  

 

2/3/1/1  

 
 

2/4/5/2/1  

2/4/12/2  

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .11

واعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط 

 اٌجشِغُبد

2/1/2/3  

2/1/2/3/1  

 

2/3/1/3 

2/3/1/5 

 

2/2/6/1  

2/2/6/1/1 

 

2/4/5/1/1  

2/4/5/2  
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 انًحرىَاخ انشئُسُح

 نهًمشس

 

 انًؼــاسف

 

 

 يهاساخ يهُُح

 

 يهاساخ ػايح يهاساخ رهُُح

ثبعزخذاَ  أزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ .11

اٌؾبعت االًٌ ٌؾً اٌّشىالد 

 اٌزؼٍُُّخ فٍ اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ.

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

ربثغ أزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ  .12

اٌؾبعت االًٌ ٌؾً اٌّشىالد 

 اٌزؼٍُُّخ فٍ اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ
  

2/2/7/2  

2/2/7/2/1  

 

2/4/2/2/1  

2/4/5/1  

 

َ اٌؾبعت االًٌ فً رؾىًَ اعزخذا .13

 ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ .

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

ربثغ اعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ فً  .14

رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى 

 رفبػًٍ

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه  .15

 ذَى رفبػًٍ .فً وأزبط فُ

2/1/2/4  

2/1/11/1  

 

2/3/1/1  

 
 

2/4/5/2/1  

2/4/12/2  

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .16

 واعزخذاِه فً وأزبط فُذَى رفبػًٍ

2/1/2/3  

2/1/2/3/1  

 

2/3/1/3 

2/3/1/5 

 

2/2/6/1  

2/2/6/1/1 

 

2/4/5/1/1  

2/4/5/2  

 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه  .17

 ُّخفً أزبط اٌجشاِظ اٌزؼٍُ

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .18

   واعزخذاِه فً أزبط اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ

2/2/7/2  

2/2/7/2/1  

 

2/4/2/2/1  

2/4/5/1  

 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه  .19

 فً أزبط اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ.

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .21

 واعزخذاِه فً أزبط اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

رىظُف اٌجشِغُبد الٔزبط  .21

 االعزشارُغُبد اٌزؼٍُُّخ

2/1/2/4  

2/1/11/1  

 

2/3/1/1  

 
 

2/4/5/2/1  

2/4/12/2  

 

ربثغ رىظُف اٌجشِغُبد الٔزبط  .22

 ؼٍُُّخاالعزشارُغُبد اٌز

2/1/2/3  

2/1/2/3/1  

 

2/3/1/3 

2/3/1/5 

 

2/2/6/1  

2/2/6/1/1 

 

2/4/5/1/1  

2/4/5/2  

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت فً اٌؼشوض  .23

 اٌزؼٍُُّخ 

2/1/11/3/1  

2/1/11/3/2  

 

 

2/2/7/2  

2/2/7/2/1  

 

2/4/21/1  

2/4/21/1/1  

 

اٌجشِغُبد اٌّؼزّذح ػًٍ اٌؾبعت  .24

  اٌٍِ

2/3/1/3/1  

2/3/1/4  

 

2/2/6/1 

 



 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 اسرار انًمشس : 

 أ.د/ أًٍَ فىصي يذكىس

 سئُس انمسى انؼهًً

 

 انًحرىَاخ انشئُسُح

 نهًمشس

 

 انًؼــاسف

 

 

 يهاساخ يهُُح

 

 يهاساخ ػايح يهاساخ رهُُح

إٔزبط اٌىعبئط اٌّزؼذدح فٍ  .25

 اٌزخصص

2/1/11/2  

2/1/11/1 /1  

2/1/11/1  

 

  

2/4/2/2/1  

2/4/5/1  

 

ربثغ إٔزبط اٌىعبئط اٌّزؼذدح فٍ  .26

  اٌزخصص

2/3/1/1/1  

2/3/1/2  

 

2/2/7/1 

2/2/7/1/1  

 

 



 

 

 

 
 

4 

 

 

 يصفىفح أسانُة انرؼهُى وانرؼهى

انًهاساخ انزهُُح   انًؼشفح وانفهى وانرؼهى أسانُة انرؼهُى انًهاساخ انًهُُح     انًهاساخ انؼايح 

1-أ-3 اٌّؾبضشح اٌّطىسح  .1  

 

1-ة-3 -ط-3( )4-ط-3) 

5)  

1-د-3  

 عٍغبد ِٕبلشخ .2
3-أ-3  

 

(5-ة-3) -ط-3( )2-ط-3) 

5)  

2-د-3  

أٔشطخ فً  .3

 اٌّؾبضشح

 ( 3-أ-3)

 (5-أ-3)

-3( )2-ة-3( )1-ة-3)

 (6-ة-3(  )4-ة

-ط-3( )1-ط-3)

 (6-ط-3( )2

-3(     )2-د-3)

 (6-د

 واعجبد ِٕضٌُخ .4
 ( 1-أ-3)

 

-ط-3( )2-ط-3) (4-ة-3(  )3-ة-3)

 (6-ط-3( )3

-3(     )3-د-3)

 (7-د

 رذسَت ػًٍّ / ٔذوح .5

 

 (4-أ-3)

 (5-أ-3)

-3( )2-ة-3( )1-ة-3

 (5-ة-3(  )3-ة

-ط-3( )2-ط-3)

 (4-ط-3( )3

 1-د-3

 ِؼًٍّ .6
 ( 3-أ-3)

 (5-أ-3)

-3( )2-ة-3( )1-ة-3)

 (6-ة-3(  )4-ة

-ط-3( )1-ط-3)

 (6-ط-3( )2

-3(     )2-د-3)

 (6-د

 وسشخ ػًّ .7

 ( 1-أ-3)

 (2-أ-3)

 (3-أ-3)

-3( )2-ة-3( )1-ة-3)

 (4-ة-3(  )3-ة

-ط-3( )2-ط-3)

 (6-ط-3( )3

-3(     )3-د-3)

 (7-د

 دساعخ ؽبٌخ. .8

 (3-أ-3) 

 (4-أ-3)

 (5-أ-3)

-3( )2-ة-3( )1-ة-3

 (4-ة-3(  )3-ة

 (5-ة-3)

-ط-3( )2-ط-3)

 (4-ط-3( )3

 1-د-3

 اٌزؼٍُُ اإلٌىزشؤٍ .9
 (4-أ-3) 

 (5-أ-3)

 (     3-د-3) (2-ط-3) (6-ة-3)

 

 

                       يصفىفح أسانُة انرمُُى  نهًمشس انذساسٍ

 

 انرمُُى أسانُة

 
 انًهاساخ انؼايح انًهاساخ انًهُُح انًهاساخ انزهُُح انًؼشفح وانفهى

اٌؾضىس واٌّشبسوخ -1 1-أ-3  1-ة-3  (6-ط-3( )5-ط-3)  1-د-3   

اإلخزجبساد اٌذوسَخ -2 1-أ-3  ( 4-ة-3( )3-ة-3) 

(6-ة-3)  

(7-ط-3( )2-ط-3) 2-د-3   

إِزؾبْ ِٕزصف اٌفصً  -3

ًاٌذساع  

( 3-ة-3( )2-ة-3)  2-ط-3  2-د-3   

( 3-أ-3) إِزؾبْ اٌؼًٍّ -1  

(5-أ-3)  

( 2-ة-3( )1-ة-3)

(6-ة-3(  )4-ة-3)  

( 2-ط-3( )1-ط-3)

(6-ط-3)  

-3(     )2-د-3)

(4-د  

( 1-أ-3) إِزؾبْ اٌشفىي -2  

(2-أ-3)  

(3-أ-3)  

( 2-ة-3( )1-ة-3)

(4-ة-3(  )3-ة-3)  

( 3-ط-3( )2-ط-3)

(6-ط-3)  

-3(     )3-د-3)

(5-د  

( 1-أ-3) إِزؾبْ إٌظشي -3  

(2-أ-3)  

(5-أ-3)  

(8-أ-3)  

(11-أ-3)  

( 7-ة-3( )1-ة-3

(5-ة-3(  )3-ة-3)  

(9-ة-3)  

( 6-ط-3( )2-ط-3)

(9-ط-3)  

1-د-3  
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 " النظري " الجانب   تصميم التؼلم المدمج 
 إسرخذاو انحاسة األنٍ فٍ انرخصص:انًمشس 

 ثٍىِه االوٌٍاٌفشلخ : 
 _________________ 

 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

رىضُؼ اعزخذاِبد  .1

ؾبعت االًٌ فً اٌ

 .اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ
 

 انًؼشفح وانفهى -أ

Knowledge Understanding 

 

َذسن اٌجشاِظ  .15-أ-3

 اٌزىٕىٌىعُخ اٌؾذَضخ  .

َششػ اعزخذاِبد اٌؾبعت   .16-أ-3

 اًٌِ فً اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ .

َزؼشف ػًٍ اٌؾبعت اًٌِ  .17-أ-3

إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط 

اٌجشاِظ واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 خزٍفخ .اٌزؼٍُُّخ اٌّ

َغزخذَ اٌىعبئط اٌزىٕىٌىعُخ  .18-أ-3

إٌّبعجخ ٌزصُُّ وإٔزبط ثشاِظ 

 اٌىعبئط اٌّزؼذدح فٍ اٌزؼٍُُ 

ٍَُ ثذوس اٌزىٕىٌىعُب اٌؾذَضخ  .19-أ-3

 فٍ أزبط ثشاِظ اٌؾبعت اٌٍِ.

يحاضشا -2

 خ                         

خهسااااااااخ   -1

 يُالشح                          

أَشااااااااطح   -3

فااً انفصاام  )  

 انسكشٍ (   

دساسااااااااااح  -1

 انحانح  

واخثاااااااخ   -5

 يُضنُح . 

االوساق  -6

  انثحثُح

 2-أ-7 

انحضااااااااااااااىس 

 وانًشاسكح 

 1-أ-7

االخرثااااااااااساخ 

 انذوسَح

 3-أ-7

يرحاااااااااااااااااااٌ ا

يُرصاااااااااااااااف 

انفصااااااااااااااااااام 

 انذساسً

 1-أ-7

االيرحاااااااااااااااٌ 

 انشفىٌ  

 5-أ-7

االيرحاااااااااااااااٌ 

ِزوشاد :    ؽبعت آٌٍ )اعزخذاَ ٔىافز(  -أ

 بعت                لغُ رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ واٌؾ اػذاد

وزت أعبرزح اٌمغُ واٌّغبي فٍ أٔظّخ  

اٌزشغًُ ؤظبَ إٌىافز وَٕذوص وأؽذس 

   11إصذاساره ٔظبَ وَٕذوص 

^ever -"Microsoft reveals biggest 

change in Windows 

Computerworld.  .updates"

Retrieved October 4, 2014.      

وزبة د / ِغذي ِؾّذ أثى اٌؼطب رُغُش 

  11وَٕذوص 

1.  Keizer, Gregg (November 

29, 2018). "FAQ: Windows 

10 LTSB 

explained". Computerworl

ربثغ رىضُؼ اعزخذاِبد  .2

اٌؾبعت االًٌ فً 

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ

ربثغ اعزخذاِبد  .3

اٌؾبعت االًٌ فً 

 .رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ

خذاِبد ربثغ اعز - .4

اٌؾبعت االًٌ فً 

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .5

واعزخذاِه فً رصُُّ 

وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

َزؼشف ػًٍ اٌؾبعت اًٌِ   .21-أ-3 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط 

اٌجشاِظ واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

ٌزىٕىٌىعُب اٌؾذَضخ َصٕف ا .21-أ-3

 فٍ أزبط اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ  

ٍَخص اعزخذاَ اٌؾبعت  .22-أ-3

األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ 

 فُذَى رفبػًٍ وفُذَى سلًّ .

ٍَخص خصبئص وإِىبُٔبد  .23-أ-3

اٌؾبعىة فٍ إٌّى اٌّهٍٕ واٌزؼٍُ 

 اٌّغزّش

ٍَخص اعزخذاَ شجىخ   .24-أ-3

اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد 

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ. 

َؼشف ثشاِظ رؼٍُُّخ  .25-أ-3

ثبعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ ٌؾً 

اٌّشىالد اٌزؼٍُُّه فٍ اٌّمشساد 

 اٌّخزٍفه.

َصف دوس اٌىعبئً اٌّؼزّذح  .26-أ-3

ػًٍ اٌىّجُىرش واٌذوٌُخ ٌخذِخ 

اٌّغزّغ اٌّؾًٍ اٌّؾُط واٌجُئخ 

 انؼًهٍ

 6-أ-7

االيرحاااااااااااااااٌ 

 انُظشي   

d. Retrieved May 5, 2019. 

2. ^ "Microsoft reveals 

biggest-ever change in 

Windows 

updates". Computerworld. 

Retrieved October 4, 2014. 

3. ^ "Introducing Windows 10 

for Business". Windows 

Blog. Retrieved October 

4, 2014. 

^"Windows 10:  Endler, Michael. 

5 Unanswered 

InformationWeek.  .Questions"

Retrieved October 4,2014. 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت  . .6

االٌٍ واعزخذاِه فً 

رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت  - .7

االٌٍ واعزخذاِه فً 

رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ

 

ربثغ رىظُف  -8

اٌؾبعت االٌٍ 

واعزخذاِه فً رصُُّ 

اٌصؾف  وأزبط

 واٌّغالد

ربثغ رىظُف اٌؾبعت  -9

االٌٍ واعزخذاِه فً رصُُّ 

 .انثشيدُاخ وأزبط

رىظُف اٌؾبعت ربثغ  -11

االٌٍ واعزخذاِه فً رصُُّ 

 .انثشيدُاخ وأزبط

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-winblog-w10forbusiness_194-0
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

أزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ  -11

ثبعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ ٌؾً 

اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فٍ 

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ.

 

 اٌزؼٍُُّخ

َؼشف وُفُخ اعزخذاَ   .27-أ-3

اٌؾبعت اًٌِ فٍ رؾىًَ ثشاِظ 

 لٍّ.اٌفُذَى اٌزفبػٍٍ إًٌ فُذَى س

ٍَُ ثذوس اٌّجشِغُٓ فٍ إٔزبط اٌجشاِظ 

ثبٌّؤعغبد اٌزشثىَخ واٌّغزّغ اٌّؾًٍ 

ورٕبوي ِشىالرهُ ولضبَبهُ ثشىً 

  ؽٍىي ٌٍمضبَب ِٕهغٍ َغبػذ فٍ وضغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ربثغ أزبط ثشاِظ  -12

رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ اٌؾبعت 

االًٌ ٌؾً اٌّشىالد 

خصصبد اٌزؼٍُُّخ فٍ اٌز

 اٌّخزٍفخ

اعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ  .-13

فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ 

 فُذَى رفبػًٍ
اعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ ربثغ -14

فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ 

 فُذَى رفبػًٍ

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ --15

واعزخذاِه فً وأزبط فُذَى 

 رفبػًٍ .

بعت االٌٍ رىظُف اٌؾربثغ -16

واعزخذاِه فً وأزبط فُذَى 

 رفبػًٍ

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  -17

اٌجشاِظ واعزخذاِه فً أزبط 



 

 - 9 - 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

  اٌزؼٍُُّخ

 انًهاساخ انزهُُح -ب

Intellectual Skills 

أزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ  .8-ة-3

 ِخزٍفخ فٍ ظً ِغشؽخ إٌّبهظ

اًٌِ َغزخذَ اٌؾبعت  .9-ة-3

فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً 

 واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

إصذاس دوسَبد  .11-ة-3

ؤششاد صؾفُخ ِغزخذِخ 

اٌجشِغُبد اٌؾذَضخ ٌخذِخ اٌّغزّغ 

 اٌّؾُط ثبٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ 

َؼذ ثشاِظ ِؼزّذح ػًٍ  .11-ة-3

اٌؾبعت اٌٍِ اٌزؼٍُُّخ ٌخذِخ 

 اٌّغزّغ اٌزؼٍٍُّ

َغزخذَ اٌؾبعت األًٌ   .12-ة-3

ؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى فً ر

 رفبػًٍ وفُذَى سلًّ .

َؼذ اٌجشِظ اٌؾبعىثُخ  .13-ة-3

 ٌخذِخ  وِٕبلشخ لضبَب اٌّغزّغ .،

 َطجك اٌزمُٕبد اٌؾذَضخ اٌزٍ رفُذ اٌّغزّغ

 انًهاساخ انًهُُح وانؼًهُح -خـ

رىظُف اٌؾبعت ربثغ  -18

االٌٍ واعزخذاِه فً أزبط 

 اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  -19

اٌجشاِظ  واعزخذاِه فً أزبط

 اٌزؼٍُُّخ.

رىظُف اٌؾبعت ربثغ  -21

االٌٍ واعزخذاِه فً أزبط 

 اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ

رىظُف اٌجشِغُبد   -21

 الٔزبط االعزشارُغُبد اٌزؼٍُُّخ

رىظُف اٌجشِغُبد ربثغ  -22

 الٔزبط االعزشارُغُبد اٌزؼٍُُّخ

فً ربثغ رىظُف اٌؾبعت  -23

 اٌؼشوض اٌزؼٍُُّخ 

بد اٌّؼزّذح ػًٍ اٌجشِغُ -24

 اٌؾبعت اٌٍِ

إٔزبط اٌىعبئط اٌّزؼذدح فٍ  -25

 اٌزخصص

ربثغ إٔزبط اٌىعبئط  -26

 اٌّزؼذدح فٍ اٌزخصص
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

 Professional and Practical االِزؾبْ اٌشفهً -27

Skills 

َجزىش ثشاِظ رشثىَخ  .11-ط-3

ب رؼزّذ ػًٍ ٌؾً اٌّشىالد واٌمضبَ

 اٌزشثىَخ اٌّخزٍفخ .

َىظف شجىخ  .11-ط-3

اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد 

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ ..

َىظف اٌؾبعت اًٌِ  .12-ط-3

إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ 

 اٌّخزٍفخ .

َمُُ ثشاِظ اٌىّجُىرش  .13-ط-3

اٌزؼٍُُّخ فٍ ِؼبٌغخ اٌّشىالد 

 اٌزؼٍُُّخ .

َخزبس ثشاِظ رؼٍُُّخ  .14-ط-3

ثبعزخذاَ اٌؾبعت اًٌِ ٌؾً 

اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فً اٌزخصصبد 

 اٌّخزٍفخ.

َُّض ثُٓ أٔىاع  .15-ط-3

اٌجشِغُبد اٌّخزٍفخ واالعزفبدح ِٕهب 

فٍ ِغبي اٌزؾشَش واالخشاط اٌصؾفٍ 

. 

 االِزؾبْ اٌزؾشَشٌ -28
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

ٍَخص اعزخذاَ  .16-ط-3

اٌؾبعت األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ 

اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ وفُذَى 

 سلًّ.

َصُّ اٌؼشوض  .17-ط-3

ذِب خصبئص اٌزؼٍُُّخ ِغزخ

 وإِىبُٔبد اٌؾبعىة .

َىظف اٌطشق إٌّبعجخ العزخذاَ 

 اٌؾبعت االًٌ فٍ اٌزخصص

 ويهاساخ االذصال   انًهاساخ انؼايـح  -د 

General and Transferable 

Skills  

 

َجزىش ثشاِظ رشثىَخ 3 .18-ط-3

رؼزّذ ػًٍ ٌؾً اٌّشىالد واٌمضبَب 

 اٌزشثىَخ اٌّخزٍفخ .

َىظف شجىخ  .19-ط-3

ِغ ِفشداد اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ 

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ ..

َىظف اٌؾبعت اًٌِ  .21-ط-3

إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ 

 اٌّخزٍفخ .
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

َمُُ ثشاِظ اٌىّجُىرش  .21-ط-3

اٌزؼٍُُّخ فٍ ِؼبٌغخ اٌّشىالد 

 اٌزؼٍُُّخ .

َخزبس ثشاِظ رؼٍُُّخ  .22-ط-3

ثبعزخذاَ اٌؾبعت اًٌِ ٌؾً 

زخصصبد اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فً اٌ

 اٌّخزٍفخ.

َُّض ثُٓ أٔىاع  .23-ط-3

اٌجشِغُبد اٌّخزٍفخ واالعزفبدح ِٕهب 

فٍ ِغبي اٌزؾشَش واالخشاط اٌصؾفٍ 

. 

ٍَخص اعزخذاَ  .24-ط-3

اٌؾبعت األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ 

اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ وفُذَى 

 سلًّ.

َصُّ اٌؼشوض  .25-ط-3

اٌزؼٍُُّخ ِغزخذِب خصبئص 

 وإِىبُٔبد اٌؾبعىة .

العزخذاَ َىظف اٌطشق إٌّبعجخ 

 اٌؾبعت االًٌ فٍ اٌزخصص
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

رىضُؼ اعزخذاِبد  .8

اٌؾبعت االًٌ فً 

 .اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ
 

 انًؼشفح وانفهى -أ

Knowledge Understanding 

 

َذسن اٌجشاِظ  .28-أ-3

 اٌزىٕىٌىعُخ اٌؾذَضخ  .

َششػ اعزخذاِبد اٌؾبعت   .29-أ-3

 اًٌِ فً اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ .

ًٌِ َزؼشف ػًٍ اٌؾبعت ا .31-أ-3

إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط 

اٌجشاِظ واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

َغزخذَ اٌىعبئط اٌزىٕىٌىعُخ  .31-أ-3

إٌّبعجخ ٌزصُُّ وإٔزبط ثشاِظ 

 اٌىعبئط اٌّزؼذدح فٍ اٌزؼٍُُ 

ٍَُ ثذوس اٌزىٕىٌىعُب اٌؾذَضخ  .32-أ-3

 فٍ أزبط ثشاِظ اٌؾبعت اٌٍِ.

َزؼشف ػًٍ اٌؾبعت اًٌِ   .33-أ-3

فً رصُُّ وأزبط  إلعزخذاِه

اٌجشاِظ واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

َصٕف اٌزىٕىٌىعُب اٌؾذَضخ  .34-أ-3

يحاضشا -1

 خ                         

خهسااااااااخ   -1

 يُالشح                          

أَشااااااااطح   -3

فااً انفصاام  )  

 انسكشٍ (   

دساسااااااااااح  -1

 انحانح  

واخثاااااااخ   -5

 يُضنُح . 

وساق اال -6

  انثحثُح

 2-أ-7 

انحضااااااااااااااىس 

 وانًشاسكح 

 1-أ-7

االخرثااااااااااساخ 

 انذوسَح

 3-أ-7

ايرحاااااااااااااااااااٌ 

يُرصاااااااااااااااف 

انفصااااااااااااااااااام 

 انذساسً

 1-أ-7

االيرحاااااااااااااااٌ 

 انشفىٌ  

 5-أ-7

االيرحاااااااااااااااٌ 

 انؼًهٍ

 6-أ-7

االيرحاااااااااااااااٌ 

 انُظشي   

ِزوشاد :    ؽبعت آٌٍ )اعزخذاَ ٔىافز(  -أ

 لغُ رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ واٌؾبعت                 اػذاد

وزت أعبرزح اٌمغُ واٌّغبي فٍ أٔظّخ  

اٌزشغًُ ؤظبَ إٌىافز وَٕذوص وأؽذس 

   11إصذاساره ٔظبَ وَٕذوص 

^ever -"Microsoft reveals biggest 

change in Windows 

Computerworld.  .updates"

Retrieved October 4, 2014.      

وزبة د / ِغذي ِؾّذ أثى اٌؼطب رُغُش 

  11وَٕذوص 

4.  Keizer, Gregg (November 

29, 2018). "FAQ: Windows 

10 LTSB 

explained". Computerworl

d. Retrieved May 5, 2019. 

5. ^ "Microsoft reveals 

biggest-ever change in 

Windows 

updates". Computerworld. 

ربثغ رىضُؼ اعزخذاِبد  .9

اٌؾبعت االًٌ فً 

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ

ربثغ اعزخذاِبد  .11

اٌؾبعت االًٌ فً 

 .رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ

ربثغ اعزخذاِبد  - .11

اٌؾبعت االًٌ فً 

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .12

واعزخذاِه فً رصُُّ 

وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

ربثغ رىظُف اٌؾبعت  . .13

ِه فً االٌٍ واعزخذا

رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

 فٍ أزبط اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ   اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ

ٍَخص اعزخذاَ اٌؾبعت  .35-أ-3

األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ 

 فُذَى رفبػًٍ وفُذَى سلًّ .

ٍَخص خصبئص وإِىبُٔبد  .36-أ-3

اٌؾبعىة فٍ إٌّى اٌّهٍٕ واٌزؼٍُ 

 غزّشاٌّ

ٍَخص اعزخذاَ شجىخ   .37-أ-3

اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد 

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ. 

َؼشف ثشاِظ رؼٍُُّخ  .38-أ-3

ثبعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ ٌؾً 

اٌّشىالد اٌزؼٍُُّه فٍ اٌّمشساد 

 اٌّخزٍفه.

َصف دوس اٌىعبئً اٌّؼزّذح  .39-أ-3

ػًٍ اٌىّجُىرش واٌذوٌُخ ٌخذِخ 

اٌّغزّغ اٌّؾًٍ اٌّؾُط واٌجُئخ 

 اٌزؼٍُُّخ

وُفُخ اعزخذاَ   َؼشف .41-أ-3

اٌؾبعت اًٌِ فٍ رؾىًَ ثشاِظ 

 اٌفُذَى اٌزفبػٍٍ إًٌ فُذَى سلٍّ.

ٍَُ ثذوس اٌّجشِغُٓ فٍ إٔزبط اٌجشاِظ 

ثبٌّؤعغبد اٌزشثىَخ واٌّغزّغ اٌّؾًٍ 

Retrieved October 4, 2014. 

6. ^ "Introducing Windows 10 

for Business". Windows 

Blog. Retrieved October 

4, 2014. 

^"Windows 10:  Endler, Michael. 

5 Unanswered 

InformationWeek.  .Questions"

Retrieved October 4,2014. 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت  - .14

االٌٍ واعزخذاِه فً 

رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ

 

ربثغ رىظُف  -8

اٌؾبعت االٌٍ 

واعزخذاِه فً رصُُّ 

اٌصؾف  وأزبط

 واٌّغالد

ربثغ رىظُف اٌؾبعت  -9

االٌٍ واعزخذاِه فً رصُُّ 

 .انثشيدُاخ وأزبط

رىظُف اٌؾبعت ربثغ  -11

االٌٍ واعزخذاِه فً رصُُّ 

 .انثشيدُاخ وأزبط

 

أزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ  -11

ثبعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ ٌؾً 

اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فٍ 

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ.

 

أزبط ثشاِظ  ربثغ -12

رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ اٌؾبعت 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-winblog-w10forbusiness_194-0
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

االًٌ ٌؾً اٌّشىالد 

اٌزؼٍُُّخ فٍ اٌزخصصبد 

 اٌّخزٍفخ

ورٕبوي ِشىالرهُ ولضبَبهُ ثشىً 

  ؽٍىي ٌٍمضبَب ِٕهغٍ َغبػذ فٍ وضغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًهاساخ انزهُُح -ب

Intellectual Skills 

أزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ  .14-ة-3

 ِخزٍفخ فٍ ظً ِغشؽخ إٌّبهظ

اعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ  .-13

فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ 

 فُذَى رفبػًٍ
اعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ ربثغ -14

فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ 

 فُذَى رفبػًٍ

اٌؾبعت االٌٍ رىظُف --15

واعزخذاِه فً وأزبط فُذَى 

 رفبػًٍ .

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ ربثغ -16

واعزخذاِه فً وأزبط فُذَى 

 رفبػًٍ

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  -17

اٌجشاِظ واعزخذاِه فً أزبط 

 اٌزؼٍُُّخ

رىظُف اٌؾبعت ربثغ  -18

االٌٍ واعزخذاِه فً أزبط 

 اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  -19
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

اٌجشاِظ  واعزخذاِه فً أزبط

 اٌزؼٍُُّخ.

َغزخذَ اٌؾبعت اًٌِ  .15-ة-3

فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً 

 واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

إصذاس دوسَبد  .16-ة-3

ؤششاد صؾفُخ ِغزخذِخ 

اٌجشِغُبد اٌؾذَضخ ٌخذِخ اٌّغزّغ 

 اٌّؾُط ثبٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ 

 َؼذ ثشاِظ ِؼزّذح ػًٍ .17-ة-3

اٌؾبعت اٌٍِ اٌزؼٍُُّخ ٌخذِخ 

 اٌّغزّغ اٌزؼٍٍُّ

َغزخذَ اٌؾبعت األًٌ   .18-ة-3

فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى 

 رفبػًٍ وفُذَى سلًّ .

َؼذ اٌجشِظ اٌؾبعىثُخ  .19-ة-3

 ٌخذِخ  وِٕبلشخ لضبَب اٌّغزّغ .،

 َطجك اٌزمُٕبد اٌؾذَضخ اٌزٍ رفُذ اٌّغزّغ

 انًهاساخ انًهُُح وانؼًهُح -خـ

Professional and Practical 

Skills 

َجزىش ثشاِظ رشثىَخ  .26-ط-3

رؼزّذ ػًٍ ٌؾً اٌّشىالد واٌمضبَب 

 اٌزشثىَخ اٌّخزٍفخ .

َىظف شجىخ  .27-ط-3

رىظُف اٌؾبعت ربثغ  -21

االٌٍ واعزخذاِه فً أزبط 

 اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ

رىظُف اٌجشِغُبد   -21

 الٔزبط االعزشارُغُبد اٌزؼٍُُّخ

رىظُف اٌجشِغُبد ربثغ  -22

 ُّخالٔزبط االعزشارُغُبد اٌزؼٍُ

فً ربثغ رىظُف اٌؾبعت  -23

 اٌؼشوض اٌزؼٍُُّخ 

اٌجشِغُبد اٌّؼزّذح ػًٍ  -24

 اٌؾبعت اٌٍِ

إٔزبط اٌىعبئط اٌّزؼذدح فٍ  -25

 اٌزخصص

ربثغ إٔزبط اٌىعبئط  -26

 اٌّزؼذدح فٍ اٌزخصص

 االِزؾبْ اٌشفهً -27

 االِزؾبْ اٌزؾشَشٌ -28
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد 

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ ..

َىظف اٌؾبعت اًٌِ  .28-ط-3

إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ 

 اٌّخزٍفخ .

اٌىّجُىرش  َمُُ ثشاِظ .29-ط-3

اٌزؼٍُُّخ فٍ ِؼبٌغخ اٌّشىالد 

 اٌزؼٍُُّخ .

َخزبس ثشاِظ رؼٍُُّخ  .31-ط-3

ثبعزخذاَ اٌؾبعت اًٌِ ٌؾً 

اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فً اٌزخصصبد 

 اٌّخزٍفخ.

َُّض ثُٓ أٔىاع  .31-ط-3

اٌجشِغُبد اٌّخزٍفخ واالعزفبدح ِٕهب 

فٍ ِغبي اٌزؾشَش واالخشاط اٌصؾفٍ 

. 

ٍَخص اعزخذاَ  .32-ط-3

ً ثشاِظ اٌؾبعت األًٌ فً رؾىَ

اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ وفُذَى 

 سلًّ.

َصُّ اٌؼشوض  .33-ط-3

اٌزؼٍُُّخ ِغزخذِب خصبئص 
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

 وإِىبُٔبد اٌؾبعىة .

َىظف اٌطشق إٌّبعجخ العزخذاَ 

 اٌؾبعت االًٌ فٍ اٌزخصص

 ويهاساخ االذصال   انًهاساخ انؼايـح  -د 

General and Transferable 

Skills  

 

َجزىش ثشاِظ رشثىَخ 3 .34-ط-3

ً ٌؾً اٌّشىالد واٌمضبَب رؼزّذ ػٍ

 اٌزشثىَخ اٌّخزٍفخ .

َىظف شجىخ  .35-ط-3

اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد 

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ ..

َىظف اٌؾبعت اًٌِ  .36-ط-3

إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ 

 اٌّخزٍفخ .

َمُُ ثشاِظ اٌىّجُىرش  .37-ط-3

اٌزؼٍُُّخ فٍ ِؼبٌغخ اٌّشىالد 

 .اٌزؼٍُُّخ 

َخزبس ثشاِظ رؼٍُُّخ  .38-ط-3

ثبعزخذاَ اٌؾبعت اًٌِ ٌؾً 

اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فً اٌزخصصبد 
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

 اٌّخزٍفخ.

َُّض ثُٓ أٔىاع  .39-ط-3

اٌجشِغُبد اٌّخزٍفخ واالعزفبدح ِٕهب 

فٍ ِغبي اٌزؾشَش واالخشاط اٌصؾفٍ 

. 

ٍَخص اعزخذاَ  .41-ط-3

اٌؾبعت األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ 

اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ وفُذَى 

 سلًّ.

اٌؼشوض  َصُّ .41-ط-3

اٌزؼٍُُّخ ِغزخذِب خصبئص 

 وإِىبُٔبد اٌؾبعىة .

َىظف اٌطشق إٌّبعجخ العزخذاَ 

 اٌؾبعت االًٌ فٍ اٌزخصص

 

 

 

 

 

 



 
 

 . انًقذيّ ٔكزبثّ انجؾش عُٕاٌ اخزٍبر كٍفٍّ عهى انطبنت ٌزعرف -1-أ -3
 .انجؾش ٔيُٓظ انجؾش ٔأًٍّْ انجؾش يشكهخ عهى ٌزعرف -2 -أ
 انًراعع. قبئًّ كزبثّ كٍفٍّ عهى ٌزعرف -3-أ

3-  

 

3- 

4- 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 
 

              

 عهى انرسبئم لطعا  اال

ٔقراءح انعذٌذ يٍ 

األثؾبس ٔانزعرف عهى 

اصجبد ؽقٍقّ عهًٍخ عٍ 

لطرٌق عًع انًعهٕيبد 

ثأسهٕة عهًى يُظى فى 

إلطبر يعطٍبد 

ٔفرضٍبد ٔأدنخ 

 .ٔثراٍٍْ 

               



 
 

 لطعا  عهى انرسبئم اال

ٔقراءح انعذٌذ يٍ 

األثؾبس ٔانزعرف عهى 

اصجبد ؽقٍقّ عهًٍخ عٍ 

لطرٌق عًع انًعهٕيبد 

ثأسهٕة عهًى يُظى فى 

إلطبر يعطٍبد 

ٔفرضٍبد ٔأدنخ 

 .ٔثراٍٍْ 

                

 لطعا  عهى انذراسبد اإل

انؾذٌضخ ٔانجؾٕس 

 ٔانرسبٌم فً يغبل

ثبنذراسخ انصٕنفٍظ 

ٔرررٍت ٔانزؾهٍم 

 . االٔنٌٕبد 

                 

  يفٕٓو انًشكهخ ، يصبدر

انؾصٕل عهٍٓب ، رؾذٌذ 

انًشكهخ ٔ صٍبغخ 

 انًشكهخ .

                 



 
 

  يفٕٓو انًشكهخ ، يصبدر

انؾصٕل عهٍٓب ، رؾذٌذ 

انًشكهخ ٔ صٍبغخ 

 انًشكهخ .

                 

  خطخ انجؾش ٔيؾزٌٕبرٓب

انجؾش ، يقذيخ )عُٕاٌ 

، يشكهخ انجؾش ، أْذاف 

انجؾش ، أًٍْخ انجؾش،  

ؽذٔد انجؾش ، يُٓظ 

انجؾش ، فرٔض انجؾش 

أ اسئهخ انجؾش ، 

اعراءاد انجؾش ، َزبئظ 

 انجؾش (.

                 

  خطخ انجؾش ٔيؾزٌٕبرٓب

)عُٕاٌ انجؾش ، يقذيخ 

، يشكهخ انجؾش ، أْذاف 

انجؾش ، أًٍْخ انجؾش،  

انجؾش ، يُٓظ ؽذٔد 

انجؾش ، فرٔض انجؾش 

أ اسئهخ انجؾش ، 

اعراءاد انجؾش ، َزبئظ 

 انجؾش (.

                 



 
 

  خطخ انجؾش ٔيؾزٌٕبرٓب

)عُٕاٌ انجؾش ، يقذيخ 

، يشكهخ انجؾش ، أْذاف 

انجؾش ، أًٍْخ انجؾش،  

ؽذٔد انجؾش ، يُٓظ 

انجؾش ، فرٔض انجؾش 

أ اسئهخ انجؾش ، 

انجؾش ، َزبئظ اعراءاد 

 انجؾش (.

                 

 صٍبغخ بؽضجٍ ثركهٍف انج

األْذاف ٔاألًٍْخ 

ٔرٕعٍخ انجبؽضٍٍ نغًع 

انذراسبد انعرثٍخ 

ٔاالعُجٍخ انًررجطخ 

ثًزغٍراد انجؾش 

 ٔرقذًٌٓب يع انخطخ .

                 

  انزذرٌت عهى رؾذٌذ

يشكهخ انجؾش ٔفق 

 عهًٍخ ٔاضؾخ . ٍريعبٌ

                 



 
 

  عرض يشكهخ انجؾش

ٔاألسئهخ ٔاألْذاف 

ٔاالًٍْخ ٔيُبقشخ كٍفٍخ 

 صٍبغخ انًشكهخ .

                 

  ركهٍف انجبؽضٍٍ ثزؾذٌذ

يصطهؾبد انجؾش 

ٔصٍبغخ انزعرٌف 

اإلعرائى نكم يُٓب يع 

انزؾضٍر نًقذيخ انجؾش 

. 

                 

  عرض يقذيخ انجؾش

ٔيصطهؾبد انجؾش 

ٔرعرٌفٓب ٔيُبقشخ 

انجبؽش فى انًقذيخ 

ٔصٍبغخ انزعرٌف 

 .اإلعرائى

                 

  عرض عٍُخ انجؾش

ٔانًُٓظ ٔركهٍفخ ثأدٔاد 

 .انجؾش ٔإعراءارّ 

                 

  انزذرٌت عهى كجفجخ

صٍبغخ رسبؤالد انجؾش 

 ٔرثطٓب ثبألْذاف .

                 



 
 

 ٍٍفً  يُبقشخ انجبؽض

االسبنٍت اإلؽصبئٍخ 

انًُبسجخ نًعبنغخ انجؾش 

. 

                 

  انزذرٌت عهى كٍفٍخ

ثقخ سبإخزٍبر انذراسبد ان

ثإسزقصبء انذٔرٌبد 

ٔاألثؾبس انعهًٍخ 

 ٔاإلقهًٍٍخ ٔانًؾهٍخ .

                 

  انزذرٌت عهى كٍفٍخ

ثقخ سبإخزٍبر انذراسبد ان

ثإسزقصبء انذٔرٌبد 

ٔاألثؾبس انعهًٍخ 

 ٔاإلقهًٍٍخ ٔانًؾهٍخ .

                 

  ّيُٓظ انجؾش ٔأسبنٍج

انًخزهفخ ٔكٍفٍخ رؾذٌذ 

انًُٓظ انًُبست 

  نًٕضٕ  انجؾش 

                 

  ّيُٓظ انجؾش ٔأسبنٍج

انًخزهفخ ٔكٍفٍخ رؾذٌذ 

انًُٓظ انًُبست 

  نًٕضٕ  انجؾش 

                 



 
 

  أدٔاد انجؾش انعهًى

ٔشرػ كعا يُٓب عهى 

ؽذِ يع لطرػ ًَبرط 

  يخزهفخ نهزٕضٍؼ

)انعٍُبد ، االسزجٍبٌ ، 

انًقبثهخ ، انًعاؽظخ ، 

 االخزجبراد ( 

                 

  انجؾش انعهًى أدٔاد

ٔشرػ كعا يُٓب عهى 

ؽذِ يع لطرػ ًَبرط 

  يخزهفخ نهزٕضٍؼ

)انعٍُبد ، االسزجٍبٌ ، 

انًقبثهخ ، انًعاؽظخ ، 

 االخزجبراد (

                 

  أًٍْخ كزبثخ يراعع

انجؾش ، ٔلطرٌقخ كزبثخ 

انًراعع سٕاء كزت أٔ 

يغعاد عهًٍخ ، أٔ 

أثؾبس ٔرسبئم عهًٍخ 

عرثٍخ أٔ ٔغٍرْب سٕاء 

 أعُجٍخ .

                 



 
 

  أًٍْخ كزبثخ يراعع

انجؾش ، ٔلطرٌقخ كزبثخ 

انًراعع سٕاء كزت أٔ 

يغعاد عهًٍخ ، أٔ 

أثؾبس ٔرسبئم عهًٍخ 

ٔغٍرْب سٕاء عرثٍخ أٔ 

 أعُجٍخ .

                 

  انًقذيخ يُبقشخ انخطط

نجبؽضٍٍ ٔٔضع يٍ ا

 انزعذٌعاد انعازيخ .

                 



 
 

 

 
   

 

                  

                  

                  

                  

                   



 
 

 
   

 

                  

                  

                  



 
 



 
 

 العناصر

 أنواع االسئلت

 نىاتج التعلم المىضىع
ساعات 

التعلم 

 االجمالى

عدددددددددددددددد   

السددداعات 

 الكليدددددددددددد 

 للت ريس

 ال رجات
االختيار 

من 

 متع  

 -صح 

 خطأ
 لمقالىا لتكمل ا التىصيل

مهارة 

 عملي 

12- 

 

ٌزعررررف عهرررى يشررركهخ انجؾرررش ٔأًٍْرررّ انجؾرررش ٔيرررُٓظ      -2 -أ
انجؾش.

 

2 2 15     

 
 
 

√ 

 
 
 
 
 

ٌزعررررف عهرررى يشررركهخ انجؾرررش ٔأًٍْرررّ انجؾرررش ٔيرررُٓظ      -2 -أ -11
انجؾش.

2 2 15     √ 

 
 
 
 

 استخدام التعلين اإللكتروني في فترة فيرس كورونب



 
 

 

 

13-  

 

 

 
2 2 15     √ 

 
 
 



 
 

 

14-

 

 

 

2 2 15     

 
 

√ 

 

15- 

 

 

 

2 2 15     √ 

 



 
 

 

26-  

 

2 2 15     √ 

 

  √      ــــــ ــــــ ــــــ إمتحان ألعمال السنة.  -22

 ايزؾبٌ عًهى  ــــــ ــــــ ــــــ العام الدراسي. نهايةامتحان   -22

 األدنخ ٔانشٕاْذ:
https://www.facebook.com/groups/151431859508147/?ref=share 



 
 

 

 

Face to face (60%) 

 التعلم نىاتج المىضىع
ع   ساعات 

 الت ريس
 أ وات التقييم طرق الت ريس

1- 

 

 

 

 

2 

 

 

ٌزعرررف انطبنررت عهررى كٍفٍررّ اخزٍرربر عُررٕاٌ انجؾررش  -1-أ -4
ٔكزبثّ انًقذيّ. 

 

 

 

2 

 

 

 )هببشر( في الوحتويبث النظريت  إجراءاث التعلن الودهج

 



 
 

 

2- 

 

خ انجؾش ٔأًٍّْ انجؾرش ٔيرُٓظ   ٌزعرف عهى يشكه -2 -أ
انجؾش.

 

 

2 

 

 

11- 
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ٔكزبثّ انًقذيّ. 
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  انًراعع
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 أ وات التقييم طرق الت ريس
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 في الوحتويبث النظريت  (Online)إجراءاث التعلن الودهج 
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كٍفٍّ اخزٍبر عُٕاٌ انجؾش ٌزعرف انطبنت عهى  -1-أ
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ٌزعرف انطبنت عهى كٍفٍّ اخزٍبر عُٕاٌ انجؾش  -1-أ
 ٔكزبثّ انًقذيّ. 
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ٌزعرف عهى يشكهخ انجؾش ٔأًٍّْ انجؾش  -2 -أ
 ٔيُٓظ انجؾش.

 

 

        درعخ 21 %111 سبعخ 56 إعًبنً
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 2 األدغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو

 2 أحكاو انُوٌ انساكُت

 2 أحكاو انتُويـــــــــٍ

 2 اإلقـــــــــــــــــــــــــــــــــالب

 2 اإلخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

 2 يراجعت عهي يا سبق دراستت

 2 أحكاو انًيى انساكُت

 2 أحكاو انًيى انًشذدة

 2 انالو انشًسيت وانالو انقًريت

 2 الو انفعم انساكُت

 2 الو انحرف انساكُت

 وانًتقارباٌأحكاو انًثالٌ 

 أختبار أعًال سُت

 2 أحكاو انًتجاَساٌ وانًتباعذاٌ

 2 أحكاو انًذ وأقسايت

 2 

 2 
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 2 

 2 

 2 

 2 
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 Quiz  أسئلت قصُسة سسَؼت 

 أختببز ًظسي  وشفىي(السٌت  أػوبل( 

 التحسَس األهتحبى

  لدزجبث أػوبل السٌت.السابغ ػشساألسبىع  

  .ٌاألسبىع الثبهي والؼشسوى لالهتحبى الٌظس

 01  01دزجت ألػوبل السٌت%. 

 41  ٌ01دزجت لالهتحبى الٌظس.%
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 (أولً دبلىم)جربية صوت لفظى  هصفىفت أسبلُب التؼلُن والتؼلن وًىاتج التؼلُن الوستهدفت لوقسز
 

 أسبلُب التؼلُن والتؼلن ًىاتج التؼلن الوستهدفت للوقسز
 الوؼسفت والفهن هٌُترالوهبزاث ال هٌُتوالوهبزاث ال الوهبزاث الؼبهت 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  

         × × ×  

×   ×  × ×      

 × ×  × 
       

   × × × × × × 
 البُبى الؼولٍإستساتُجُت    

× × × 
   × ×  × × × 
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 هصفىفت أسبلُب التقىَن وًىاتج التؼلُن الوستهدفت للوقسز
 

 ًىاتج التؼلن الوستهدفت للوقسز
 أسبلُب التقىَن

 الوؼسفت والفهن الوهبزاث الوهٌُت الوهبزاث الرهٌُت  الوهبزاث الؼبهت 

3 2 

  

1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
 

 أػوبل السٌت × × × × × × × × × × × ×

× ×  × 
 التحسَس األهتحبى × × ×    × 

 

 هدَسالبسًبهج                                                                                                 غادٍ حسٌى/   د ا.:   أستبذ الوقسز

 )يباشر( في انًحتوياث انُظريت  اءاث انتعهى انًذيجغبدٍ حسًٌ:زئُس هجلس القسن الؼلوٍ  

 )يباشر( في انًحتوياث انُظريت  إجراءاث انتعهى انًذيج

 )يباشر( في انًحتوياث انُظريت  إجراءاث انتعهى انًذيج

 )يباشر( في انًحتوياث انُظريت  إجراءاث انتعهى انًذيججراءاث انتعهى انًذيج
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       41 %111 52 االجوالى

 



 
 ذىطُف هقشس دساسٍ

 لسى: انخشبٛت انًٕسٛمٛت     

 

 :تُاًاخ الوقشس -1

 األٔنٗ دبهٕو خاص الفشقح / الوسرىي: حذسٚب سًع اسن الوقشس:  الشهض الكىدٌ: 

 ساعت 3اإلجوالٍ:   ساعت 8ػولٍ:   1ًظشٌ:  عًهٗ   58َظشٖ,  82 ػذد الىحذاخ الذساسُح: حشبٛت يٕسٛمٛتالرخظض: 

 

هدددددددددددددذ   -2

 الوقشس:

 بئَخٓاء ْزا انًمشس ٚدب أٌ ٚكٌٕ انطانب لادس عهٗ أٌ 

 ٚخعشف عهٗ أسس انصٕنفٛح اإلٚماعٗ ٔانغُائٗ ٔحذسٚب انسًع  -1

 ٔحذسٚب انسًع  ًٚٛض بٍٛ عُاصش انصٕنفٛح اإلٚماعٗ ٔانغُائٗ  -8

 الوسرهذ  هي ذذسَس الوقشس: -3

أ  -3
الوؼلىهددا

خ 

والوفدددداه

 َن:

 انعهٛا ٚدب أٌ ٚكٌٕ انخشٚح  لادسًا عهٗ أٌ :باَخٓاء دساست دبهٕو انذساساث 

, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ    3يمابررم  5,  8يمابررم  9ٚخعررشف عهررٗ ةٛفٛررت أداء حًرراسٍٚ اٚماعٛررت مررٗ يررٕاصٍٚ يخخهفررت ٔيمرراب ث    1-أ-3

 .  انخًٛباَٗ

انث ثٛت ) ن , ص انخآنفاث , ٔمٗ َطاق ضٛك  ٔانًساماث انًخعادنتانكبٛشة ٔانصغٛشة انًساماث  ٕٚضر االخخ ف بٍٛ 8-أ-3

  . ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس (  , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ

 ٚخعشف عهٗ األنساٌ انًمايٛت ٔاألنساٌ ان يمايٛت  3 -أ-3

 ٚخعشف عهٗ طشٚمت غُاء نسٍ مٗ دٔ سٕبشإَ يع عضف انًصازبت مٗ صٕث انباص 4 -أ-3

 طشق غُاء األنساٌ انًخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة انخٗ حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .ٚخعشف عهٗ  5-أ-3

 ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت انخًٛٛض بٍٛ انس نى انًخخهفت بطشٚمت دانكشٔص ٔطشٚمت ال دٚاباصٌٔ  6-أ-3

 ٚخعشف عهٗ انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم يُّ نهس نى انمشٚبت.  7-أ-3

 ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت اداء بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع .  2-أ-3

 ٕٚضر اإلخخ ف بٍٛ سهًٍٛ يخخهفٍٛ ٚعضما مٗ آٌ ٔازذ  9-أ-3

 ٚخعشف عهٗ يُٕعاث انذسخت انشابعت  11-أ-3

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت غُاء نسٍ شعبٗ يع حصٕٚشِ دسخت أٔ َصف دسخت أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى  11-أ-3

 ٚعضمّ بًصازباث يخخهفت 

 يصازبت يذَٔت نهبٛإَ.  عضف ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت غُاء أنساٌ يع 18-أ-3

يؤنفاث انًٕسٛمٍٛٛ انعانًٍٛٛ حكٌٕ لذ سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ انزاةشة مٗ اٖ سهى ٚخعشف عهٗ اي ء انساٌ يٍ  13-أ-3

 ٚسذدِ األسخار. 

 يٍ صٕث مٗ انساٌ يمايٛت ٔال يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛٚخعشف عهٗ االي ء انهسُٛت  14-أ-3

ب  -3
الوهددددداسا

خ 

 هٌُح:زال

 لادسًا عهٗ أٌ :  باَخٓاء دساست دبهٕو انذساساث انعهٛا ٚدب أٌ ٚكٌٕ انخشٚح

( ,  3يمابرم   5,  8يمابرم   9ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انخًاسٍٚ االٚماعٛت انخٗ حسخٕٖ عهرٗ حعرذد انًرٕاصٍٚ ٔانًمراب ث )     1- -3

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ًٚٛررض سررًعٛا بررٍٛ انًسرراماث انًخخهفررت مررٗ َطرراق ضررٛك ٔٔاسررع ٔانًسرراماث انًصررشمت مررٗ َطرراق ضررٛك , ٔ انخآنفرراث   8- – 3

انث ثٛررت ) ن , ص , ٌ ( باالَم برراث , ) ص ( مررٗ انٕضررع األساسررٗ ٔانخآنفرراث انشباعٛررت ) انُررٕب األٔل باالَم برراث , انُررٕب      

 انخايس ( .  

 ٚفشق بٍٛ األنساٌ انًمايٛت ٔاألنساٌ ان يمايٛت  3- -3

 ًٚٛض غُائٛا نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَ يع عضف انًصازبت مٗ صٕث انباص 4 - -3

 ٚماسٌ بٍٛ األنساٌ انًخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة انخٗ حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت . 5- -3

 ٚسخُخح انس نى انًخخهفت بطشٚمت دانكشٔص ٔطشٚمت ال دٚاباصٌٔ  6- -3

 ًٚٛض سًعٛا انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم يُّ نهس نى انمشٚبت.  7- -3

   انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . ٚسهم بعض انضشٔ 2- -3

 ٚفشق بٍٛ سهًٍٛ يخخهفٍٛ ٚعضما مٗ آٌ ٔازذ  9- -3

 ًٚٛض سًعٛا بٍٛ يُٕعاث انذسخت انشابعت  11- -3

ٚفسش غُاء نسٍ شعبٗ يع حصٕٚشِ دسخت أٔ َصرف دسخرت أعهرٗ أٔ ألسرفم يٕضرٕب نرّ أسلراو سٔياَٛرت ثرى ٚعضمرّ            11- -3

 هفت بًصازباث يخخ



 
 ًٚٛض غُائٛا أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت نهبٛإَ.  18- -3

 ًٚٛض انساٌ يٍ يؤنفاث انًٕسٛمٍٛٛ انعانًٍٛٛ حكٌٕ لذ سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ انزاةشة مٗ اٖ سهى ٚسذدِ األسخار.  13- -3

 ٚفسش االي ء انهسُٛت يٍ صٕث مٗ انساٌ يمايٛت ٔال يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ 14- -3

ج -3

الوهدددددددددددداساخ 

هٌُددددددددددددددددح وال

الخاطدددددددددددددددح 

 تالوقشس:

 باَخٓاء دساست دبهٕو انذساساث انعهٛا ٚدب أٌ ٚكٌٕ انخشٚح  لادسًا عهٗ أٌ :

( , ٔاالٚماب بؤسرهٕ    3يمابم  5,  8يمابم  9ٚؤدٖ انخًاسٍٚ االٚماعٛت انخٗ حسخٕٖ عهٗ حعذد انًٕاصٍٚ ٔانًماب ث ) 1 -ج-3

 انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت )  8-ج-3

 ن , ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 ٚغُٗ األنساٌ انًمايٛت ٔاألنساٌ ان يمايٛت  3-ج-3

 ٚغُٗ نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَ يع عضف انًصازبت مٗ صٕث انباص 4-ج-3

 ٚغُٗ األنساٌ انًخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة انخٗ حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت . 5-ج-3

 باصٌٔ ٚذٌٔ اسًاء انس نى انًخخهفت بطشٚمت دانكشٔص ٔطشٚمت ال دٚا 6-ج-3

 ٚسًع انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم يُّ نهس نى انمشٚبت.  7-ج-3

 ٚؤدٖ بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع .  2-ج-3

 ٚسًع سهًٍٛ يخخهفٍٛ ٚعضما مٗ آٌ ٔازذ  9-ج-3

 ٚضبط سًعٛا انفشق بٍٛ يُٕعاث انذسخت انشابعت  11-ج-3

ٚغُٗ نسٍ شعبٗ يع حصٕٚشِ دسخت أٔ َصف دسخت أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى ٚعضمّ بًصازباث  11-ج-3

 يخخهفت 

 ٚغُٗ أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت نهبٛإَ.  18-ج-3

ٖ سهى ٚسذدِ ٚذٌٔ اي ئٛا انساٌ يٍ يؤنفاث انًٕسٛمٍٛٛ انعانًٍٛٛ حكٌٕ لذ سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ انزاةشة مٗ ا 13-ج-3

 األسخار. 

 ٚذٌٔ اي ء نسُٛت يٍ صٕث مٗ انساٌ يمايٛت ٔال يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ 14-ج-3

د  -3
الوهددددداسا

خ 

 الؼاهح:

 باَخٓاء دساست دبهٕيت انذساساث انعهٛا ٚدب أٌ ٚكٌٕ انخشٚح  لادسًا عهٗ :

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت   8 -د-3

 

هحرىي  -4

 الوقشس:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحرىَاخ الٌظشَح

 هحرىي الوقشس األساتُغ
 ػذد الساػاخ

 ًظشٌ

1 

 حٕضٛر طبٛعت انًمشس ٔحٕصٛفّ  -

 أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت حسخٕٖ عهٗ حعذد انًٕاصٍٚ.  -

  سًاب يساماث يخخهفت مٗ َطاق ضٛك.  -

1 

2 
  ٗ8يمابم  9أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت دساسٛت حسخٕٖ عه  . 

  .سًاب يساماث يخخهفت مٗ َطاق ٔاسع 

   غُاء أنساٌ ال يمايٛت 

1 

3 
   8يمابم  9اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت دساسٛت بٓا حعذد يٕاصٍٚ حسخٕٖ عهٗ يماب. 

  .ٌٔانخًٛٛض بٍٛ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة بطشٚمت دانكشٔص ٔال دٚاباص 

  .غُاء انساٌ يخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة  

1 

4 
  ٗ3يمابم  5اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت حسخٕٖ عه. 

  .غُاء انساٌ مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت 

1 

5 
  ٗ3يمابم  5اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت حسخٕٖ عه. 

  .ٗسًاب حآنفاث ث ثٛت ) ن , ص , ٌ ( باالَم باث ٔ ) ص ( مٗ انٕضع األساس 

  .غُاء أنسٍ ال يمايٛت 

1 

6 
  يساماث طبٛعٛت مٗ َطاق ٔاسع 

  سًاب يساماث يصشمت مٗ َطاق ضٛك 

  أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع 

1 



 

7 
  بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابعأداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت. 

  .اعطاء انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت 

   )اعطاء انخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث 

1 

8 
  ٗ8يمابم 9اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت يٍ صٕحٍٛ مٗ انٕزذة انثُائٛت حسخٕٖ عه . 

   .اعطاء انمف ث انخمهٛذٚت األسبعتيع انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت 

1 

9 
 ٖ3يمابم  5انٕزذة انث ثٛت حسخٕٖ عهٗ اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت يٍ صٕحٍٛ م. 

  .غُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَ يع عضف يصازبت مٗ صٕث انباص 

1 

11 
 ( 3-5,  8-9اي ء اٚماعٛت يٍ صٕحٍٛ يخعذدة انًٕاصٍٚ حسخٕٖ عهٗ يماب ث ) 

  .غُاء ٔعضف نسٍ شعبٗ يذٌٔ نّ يصازبت باالسلاو انشٔياَٛت  

1 

11 
 ( 3-5,  8-9اي ء اٚماعٛت يٍ صٕحٍٛ يخعذدة انًٕاصٍٚ حسخٕٖ عهٗ يماب ث ) 

    غُاء ٔعضف نسٍ شعبٗ يذٌٔ نّ يصازبت باالسلاو انشٔياَٛت يع حصرٕٚشِ دسخرت

 أٔ َصف دسخت أعهٗ أٔ أسفم.  

1 

12 
 أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع 

  .انخعشف عهٗ يُٕعاث انذسخت انشابعت 

1 

13 
  .سًاب يساماث يخخهفت عهٗ َطاق ٔاسع 

  .َٕغُاء أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت نهبٛا 

1 

14 

  اي ء حًاسٍٚ اٚماعٛت يخخهفت 

  .غُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَ ٔعضف يصازبت مٗ صٕث انباص 

  انخًٛٛض بٍٛ يُٕعاث انذسخت انشابعت  

1 

15 

  أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت

 األصابع

  .انخًٛٛض بٍٛ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة بطشٚمت دانكشٔص 

 .انخًٛٛض بٍٛ سهًٍٛ يخخهفٍٛ ٚعضماٌ مٗ آٌ ٔازذ 

1 

16 
 .َٗاداء حًاسٍٚ اٚماعٛت بؤسهٕ  انخًٛبا 

  ًٍٛٛغُاء أنساٌ نًؤنفٍٛ يٕسٛمٍٛٛ عان 

1 

17 
  .ٍٚاي ء اٚماعٗ دساسٗ نخًاسٍٚ يخعذدة انًٕاص 

  .اي ء نسُٛت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة يع انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت 

1 

18 
  ًٍٛٛاي ء نسُٛت نًؤنفٍٛ يٕسٛمٍٛٛ عان 

  .ٍٛاي ء نسُٛت يٍ صٕح 

1 

19 
  ٍٚاي ء اٚماعٗ يٍ صٕحٍٛ ٔيخعذد انًٕاص 

  اي ء أنساٌ ال يمايٛت 

1 

21 
  ٔ ) ّسًاب انخآنفاث انث ثٛت باَم باحٓا ٔانشباعٛت ) انُٕب األٔل باَم باح

 انُٕب انخايس. 

  .غُاء نسٍ شعبٗ يذٌٔ نّ يصازبت باالسلاو انشٔياَٛت  

1 

21 

  أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت

 األصابع

  .ٌٔانخًٛٛض بٍٛ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة بطشٚمت دانكشٔص ٔال دٚاباص 

  ٍٛاي ء نسُٛت يٍ صٕح 

1 

22 
  .ٍٚأداء حًاسٍٚ اٚماعٛت يخعذدة انًٕاص 

  ٍٛيع انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت. انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت انخًٛٛض ب 

  ٍيع عضف انًصازبت انًذَٔت نّشعبٗ غُاء نس 

1 

23 
 عهٗ حعذد انًٕاصٍٚ  يٍ صٕحٍٛ حسخٕٖ اٚماعٛت حشخًم اي ء 

 ٗسٕبشإَا يع عضف انباصيفخاذ دٔ  غُاء نسٍ م  

1 



 

24 
  أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت

 األصابع 

  .غُاء انساٌ يخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة 

1 

25 
  ٍٛاي ء اٚماعٗ يٍ صٕح 

   ٍٛاي ء نسُٗ يٍ صٕح 

  انساٌ ال يمايٛت  اي ء 

1 

26 
  سًاب يساماث طبٛعٛت مٗ َطاق ٔاسع ٔيساماث يصشمت مٗ َطاق

 ضٛك. 

  .َٕغُاء أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت نهبٛا 

1 

27   1  ايخساٌ أعًال انسُت 

28   ٌ1 انعاو. َٓاٚتايخسا 

 

 الوحرىَاخ الؼولُح

 هحرىي الوقشس األساتُغ

ػذد 

 الساػاخ

 ػولٍ

1 

 حٕضٛر طبٛعت انًمشس ٔحٕصٛفّ  -

 أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت حسخٕٖ عهٗ حعذد انًٕاصٍٚ.  -

 سًاب يساماث يخخهفت مٗ َطاق ضٛك.   -

8 

2 
  ٗ8يمابم  9أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت دساسٛت حسخٕٖ عه  . 

  .سًاب يساماث يخخهفت مٗ َطاق ٔاسع 

   غُاء أنساٌ ال يمايٛت 

8 

3 
  8يمابم  9حًاسٍٚ اٚماعٛت دساسٛت بٓا حعذد يٕاصٍٚ حسخٕٖ عهٗ يماب  اداء. 

  .ٌٔانخًٛٛض بٍٛ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة بطشٚمت دانكشٔص ٔال دٚاباص 

   .غُاء انساٌ يخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة 

8 

4 
  ٗ3يمابم  5اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت حسخٕٖ عه. 

  .غُاء انساٌ مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت 

8 

5 
  ٗ3يمابم  5اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت حسخٕٖ عه. 

  .ٗسًاب حآنفاث ث ثٛت ) ن , ص , ٌ ( باالَم باث ٔ ) ص ( مٗ انٕضع األساس 

  .غُاء أنسٍ ال يمايٛت 

8 

6 
  يساماث طبٛعٛت مٗ َطاق ٔاسع 

  سًاب يساماث يصشمت مٗ َطاق ضٛك 

  أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع 

8 

7 
 .أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع 

  .اعطاء انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت 

   )اعطاء انخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث 

8 

8 
  ٗ8يمابم 9اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت يٍ صٕحٍٛ مٗ انٕزذة انثُائٛت حسخٕٖ عه . 

   .اعطاء انمف ث انخمهٛذٚت األسبعتيع انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت 

8 

9 
  ٗ3يمابم  5اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت يٍ صٕحٍٛ مٖانٕزذة انث ثٛت حسخٕٖ عه. 

  .غُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَ يع عضف يصازبت مٗ صٕث انباص 

8 

11 
 ( 3-5,  8-9اي ء اٚماعٛت يٍ صٕحٍٛ يخعذدة انًٕاصٍٚ حسخٕٖ عهٗ يماب ث ) 

   .غُاء ٔعضف نسٍ شعبٗ يذٌٔ نّ يصازبت باالسلاو انشٔياَٛت 

8 



 

11 
 ( 3-5,  8-9اي ء اٚماعٛت يٍ صٕحٍٛ يخعذدة انًٕاصٍٚ حسخٕٖ عهٗ يماب ث ) 

      ٔغُاء ٔعضف نسٍ شعبٗ يذٌٔ نّ يصازبت باالسلاو انشٔياَٛرت يرع حصرٕٚشِ دسخرت أ

 َصف دسخت أعهٗ أٔ أسفم.  

8 

12 
 أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع 

  .انخعشف عهٗ يُٕعاث انذسخت انشابعت 

8 

13 
  .سًاب يساماث يخخهفت عهٗ َطاق ٔاسع 

  .َٕغُاء أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت نهبٛا 

8 

14 

  اي ء حًاسٍٚ اٚماعٛت يخخهفت 

  .غُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَ ٔعضف يصازبت مٗ صٕث انباص 

   انخًٛٛض بٍٛ يُٕعاث انذسخت انشابعت 

8 

15 

  إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت أداء

 األصابع

  .انخًٛٛض بٍٛ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة بطشٚمت دانكشٔص 

 .انخًٛٛض بٍٛ سهًٍٛ يخخهفٍٛ ٚعضماٌ مٗ آٌ ٔازذ 

8 

16 
 .َٗاداء حًاسٍٚ اٚماعٛت بؤسهٕ  انخًٛبا 

  ًٍٛٛغُاء أنساٌ نًؤنفٍٛ يٕسٛمٍٛٛ عان 

8 

17 
  .ٍٚاي ء اٚماعٗ دساسٗ نخًاسٍٚ يخعذدة انًٕاص 

  .اي ء نسُٛت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة يع انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت 

8 

18 
  ًٍٛٛاي ء نسُٛت نًؤنفٍٛ يٕسٛمٍٛٛ عان 

  .ٍٛاي ء نسُٛت يٍ صٕح 

8 

19 
  ٍٚاي ء اٚماعٗ يٍ صٕحٍٛ ٔيخعذد انًٕاص 

  اي ء أنساٌ ال يمايٛت 

8 

21 
  ٔ ) ّسًاب انخآنفاث انث ثٛت باَم باحٓا ٔانشباعٛت ) انُٕب األٔل باَم باح

 انُٕب انخايس. 

   .غُاء نسٍ شعبٗ يذٌٔ نّ يصازبت باالسلاو انشٔياَٛت 

8 

21 

  أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت

 األصابع

  .ٌٔانخًٛٛض بٍٛ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة بطشٚمت دانكشٔص ٔال دٚاباص 

  ٍٛاي ء نسُٛت يٍ صٕح 

8 

22 
  .ٍٚأداء حًاسٍٚ اٚماعٛت يخعذدة انًٕاص 

  .انخًٛٛض بٍٛ انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت يع انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت 

 ّغُاء نسٍ شعبٗ يع عضف انًصازبت انًذَٔت ن 

8 

23 
  ٍٚاي ء اٚماعٛت حشخًم يٍ صٕحٍٛ حسخٕٖ عهٗ حعذد انًٕاص 

  غُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَا يع عضف انباص 

8 

24 
  أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت

 األصابع 

  .غُاء انساٌ يخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة 

8 

25 
  ٍٛاي ء اٚماعٗ يٍ صٕح 

   ٍٛاي ء نسُٗ يٍ صٕح 

   اي ء انساٌ ال يمايٛت 

8 

26 
  .سًاب يساماث طبٛعٛت مٗ َطاق ٔاسع ٔيساماث يصشمت مٗ َطاق ضٛك 

  .َٕغُاء أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت نهبٛا 

8 

27   ّ8 يشاخعت عهٗ ياسبك دساسخ 



 

28   ٌ8 انعاو. َٓاٚتايخسا 

 

أسددددددددالُة  -5

الرؼلدددددددددددددددددددُن 

 والرؼلن:

 

 انًشك ث.إسخشاحٛدٛت زم 

 انعصف انزُْٙإسخشاحٛدٛت 

 إسخشاحٛدٛت انخعهى انخعأَٙ

 ٔانسٕاسإسخشاحٛدٛت انًُالشت 

 إسخشاحٛدٛت انبٛاٌ انعًهٙ

  انخعهى انزاحٙ إسخشاحٛدٛت

 اسرشاذُجُح الرؼلن االلكرشوًً

أسددددددددالُة  -6

الرؼلدددددددددددددددددددُن 

والدددددددددددددددددرؼلن 

للطددددوب روي 

االحرُاجددددددداخ 

 الخاطح:

  خاصت.ال ٕٚخذ ط   رٔ٘ ازخٛاخاث 

 

 ذقىَن الطوب: -7

أ  -7

االسدددددددددددددالُة 

 الوسرخذهح

 ٖاأليخساٌ انخسشٚش 

 ٗاأليخساٌ انخطبٛم 

 ٖٕأعًال انسُت ٔانشف 

 

  أعًال انسُت. انعششٍٚانسابع ٔاألسبٕب   ب الرىقُد:-7

  األسبٕب انثايٍ ٔانعششٌٔ نإليخساٌ انُظش٘ أٔ االيخساٌ انعًهٙ نهًمشس 

 %.81 ٔانشفٕٖ ألعًال انسُتدسخت   81 ج الذسجاخ ذىصَغ:-7

 41  ٘41دسخت نإليخساٌ انُظش.% 

 41  ٗ41دسخت نإليخساث انخطبٛم% 

 قائوح الكرة الذساسُح والوشاجغ: -8

 ال ٕٚخذ.  أ هزكشاخ:-8

 .1996خايعت زهٕاٌ  –" ةهٛت انخشبٛت انًٕسٛمٛت انصٕنفٛح انًخمذو أيًٛت أيٍٛ , سعاد عهٗ زسٍُٛ " - ب كرة هلضهح: -8

 8117 –انطبعت انسابعت  –انسًع ٔلٕاعذ انًٕسٛمٗ انغشبٛت" اندضء انثاَٗ  عهٗ زسٍُٛ " حشبٛتسعاد  -

 انماْشة 

 ال ٕٚخذ. ج كرة هقرشحح:  -8

د دوسَاخ ػلوُح أو  -8

ًشددددددددشاخ أو هىاقددددددددغ  

 اإلًرشًد إلخ

 ال ٕٚخذ.

 هذَش الثشًاهج                  ػذلُح َىسف أتى سحاب/ د أسرار الوقشس:  



 
 د/غادٍ حسًٌأ. :سئُس هجلس القسن الؼلوٍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 تشًاهج الرشتُح الوىسُقُح )الذتلىم الخاص(

 األولً دتلىم )الوحرىَاخ الٌظشَح(هظفىفح الوؼاس  والوهاساخ للوقشس الذساسٍ" ذذسَة السوغ" الفشقح 

 الوحرىَاخ الشئُسُح للوقشس
أسثىع 

 الذساسح

 ههاساخ ههٌُح ههاساخ رهٌُح الوؼــاس 
هها

ساخ 

ػاه

 ج

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 1 
2 

 حٕضٛر طبٛعت انًمشس ٔحٕصٛفّ  -

أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت حسخرررٕٖ عهرررٗ  -

 حعذد انًٕاصٍٚ. 

سرررًاب يسررراماث يخخهفرررت مرررٗ َطررراق  -

 ضٛك.  

1 

× × 

  

          × × 

  

          × × 

  

          × × 

أداء حًراسٍٚ اٚماعٛرت دساسرٛت حسخرٕٖ     -

 .  8يمابم  9عهٗ 

سرررًاب يسررراماث يخخهفرررت مرررٗ َطررراق   -

 ٔاسع. 

 غُاء أنساٌ ال يمايٛت -

8 

× × 

×  

          × × 

×  

          × × 

×  

          × × 



 
اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت دساسٛت بٓا حعرذد  -

يمابررم  9يرٕاصٍٚ حسخرٕٖ عهررٗ يمراب     

8. 

انخًٛٛرررررررض برررررررٍٛ انسررررررر نى انكبٛرررررررشة -

ٔانصرررررغٛشة بطشٚمرررررت دانكرررررشٔص ٔال   

 دٚاباصٌٔ. 

غُرررراء انسرررراٌ يخخهفررررت مررررٗ انسرررر نى  -

 انكبٛشة ٔانصغٛشة.  

3 ×    

× ×         

×    

× ×         

×    

× ×         × × 

 5اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت حسخٕٖ عهٗ -

 .3يمابم 

غُاء انساٌ مٗ انس نى انكبٛشة -

ٔانصغٛشة حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث 

 لشٚبت. 

4 ×    

×          

×    

×          

×    

×          × × 

 5اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت حسخٕٖ عهٗ -

 .3يمابم 

سًاب حآنفاث ث ثٛت ) ن , ص , ٌ ( -

باالَم باث ٔ ) ص ( مٗ انٕضع 

 األساسٗ. 

 غُاء أنسٍ ال يمايٛت. -

5 × × ×  

          

× × ×  

          

× × ×  

          × × 

 يساماث طبٛعٛت مٗ َطاق ٔاسع -

سررًاب يسرراماث يصررشمت مررٗ َطرراق     -

 ضٛك 

أداء إزررررررذٖ انضررررررشٔ  انشررررررشلٛت  -

بانضخشمرررررت عرررررٍ طشٚرررررك انخصرررررفٛك   

 ٔمشلعت األصابع

6  ×   

   ×       

 ×   

   ×       

 ×   

   ×       × × 



 
أداء إزررررررذٖ انضررررررشٔ  انشررررررشلٛت   -

بانضخشمرررررت عرررررٍ طشٚرررررك انخصرررررفٛك   

 ٔمشلعت األصابع.

 اعطاء انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت. -

اعطررراء انخآنفررراث انشباعٛرررت ) انُرررٕب   -

 األٔل باالَم باث(  

7  ×   

  × ×       

 ×   

  × ×       

 ×   

  × ×       × × 

اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت يرٍ صرٕحٍٛ مرٗ    -

يمابررم 9انٕزررذة انثُائٛررت حسخررٕٖ عهررٗ  

8 . 

اعطراء انمفرر ث انخمهٛذٚرت األسبعررتيع    -

 انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت. 

2 

× 

   

  ×        × 

   

  ×        × 

   

  ×        × × 

اداء حًررراسٍٚ اٚماعٛررررت يرررٍ صررررٕحٍٛ   -

 5مٖانٕزرررذة انث ثٛرررت حسخرررٕٖ عهرررٗ    

 .3يمابم 

غُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سرٕبشإَ يرع   -

 عضف يصازبت مٗ صٕث انباص. 

9 

× 

  × 

          × 

  × 

          × 

  × 

          × × 

ايرر ء اٚماعٛررت يررٍ صررٕحٍٛ يخعررذدة     -

 8-9انًٕاصٍٚ حسخٕٖ عهٗ يمراب ث ) 

 ,5-3 ) 

غُرراء ٔعررضف نسررٍ شررعبٗ يررذٌٔ نررّ  -

 يصازبت باالسلاو انشٔياَٛت.  

11 

× 

   

      ×    × 

   

      ×    × 

   

      ×    × × 

ايرر ء اٚماعٛررت يررٍ صررٕحٍٛ يخعررذدة     -

 8-9انًٕاصٍٚ حسخٕٖ عهٗ يمراب ث ) 

 ,5-3 ) 

غُرراء ٔعررضف نسررٍ شررعبٗ يررذٌٔ نررّ  -

يصرررررازبت باالسلررررراو انشٔياَٛرررررت يرررررع 

حصٕٚشِ دسخت أٔ َصف دسخت أعهرٗ  

 أٔ أسفم.  

11 ×    

      ×    

×    

      ×    

×    

      ×    × × 



 
أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت -

بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك 

 ٔمشلعت األصابع

انخعشف عهٗ يُٕعاث انذسخت -

 انشابعت. 

18     

   ×  ×     

    

   ×  ×     

    

   ×  ×     × × 

سررًاب يسرراماث يخخهفررت عهررٗ َطرراق    -

 ٔاسع. 

غُررراء أنسررراٌ يرررع عرررضف يصرررازبت    -

 يذَٔت نهبٛإَ.  

13  ×   

       ×   

 ×   

       ×   

 ×   

       ×   × × 

اي ء حًاسٍٚ اٚماعٛت -

 يخخهفت 

غُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ -

سٕبشإَ ٔعضف يصازبت 

 مٗ صٕث انباص. 

انخًٛٛض بٍٛ يُٕعاث -

 انذسخت انشابعت  

14 ×   × 

     ×     

×   × 

     ×     

×   × 

     ×     × × 

أداء إزذٖ انضشٔ  -

انششلٛت بانضخشمت عٍ 

طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت 

 األصابع

انخًٛٛض بٍٛ انس نى انكبٛشة -

ٔانصغٛشة بطشٚمت 

 دانكشٔص. 

انخًٛٛض بٍٛ سهًٍٛ يخخهفٍٛ -

 ٚعضماٌ مٗ آٌ ٔازذ.

15     

 ×  × ×      

    

 ×  × ×      

    

 ×  × ×      × × 

اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت -

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

غُاء أنساٌ نًؤنفٍٛ -

 يٕسٛمٍٛٛ عانًٍٛٛ 

16 ×    

        ×  

×    

        ×  

×    

        ×  × × 



 
اي ء اٚماعٗ دساسٗ -

 نخًاسٍٚ يخعذدة انًٕاصٍٚ. 

اي ء نسُٛت مٗ انس نى -

انكبٛشة ٔانصغٛشة يع 

 انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت. 

17 ×    

         × 

×    

         × 

×    

         × × × 

اي ء نسُٛت نًؤنفٍٛ -

 يٕسٛمٍٛٛ عانًٍٛٛ 

 اي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ. -

12     
        × × 

    
        × × 

    
        × × × × 

اي ء اٚماعٗ يٍ صٕحٍٛ -

 ٔيخعذد انًٕاصٍٚ 

 اي ء أنساٌ ال يمايٛت -

19 ×    
         × 

×    
         × 

×    
         × × × 

سًاب انخآنفاث انث ثٛت -

باَم باحٓا ٔانشباعٛت ) 

انُٕب األٔل باَم باحّ ( ٔ 

 انُٕب انخايس. 

غُاء نسٍ شعبٗ يذٌٔ نّ -

يصازبت باالسلاو 

 انشٔياَٛت.  

81  ×   

      ×    

 ×   

      ×    

 ×   

      ×    × × 

أداء إزذٖ انضشٔ   -

انششلٛت بانضخشمت عٍ 

 طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت

 األصابع

انخًٛٛض بٍٛ انس نى  -

انكبٛشة ٔانصغٛشة بطشٚمت 

 دانكشٔص ٔال دٚاباصٌٔ. 

 اي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ  -

81     

 ×  ×      × 

    

 ×  ×      × 

    

 ×  ×      × × × 



 
أداء حًرررررررراسٍٚ اٚماعٛررررررررت يخعررررررررذدة  -

 انًٕاصٍٚ. 

انخًٛٛض بٍٛ انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت  -

 يع انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت. 

غُاء نسٍ شعبٗ يع  -

 عضف انًصازبت انًذَٔت نّ

88 ×    

  ×    ×    

×    

  ×    ×    

×    

  ×    ×    × × 

اي ء اٚماعٛت حشخًم يٍ صٕحٍٛ -

 حسخٕٖ عهٗ حعذد انًٕاصٍٚ 

غُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَا  -

 يع عضف انباص 

83 ×   × 

          

×   × 

          

×   × 

          × × 

أداء إزذٖ انضشٔ   -

انششلٛت بانضخشمت عٍ 

طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت 

 األصابع 

غُاء انساٌ يخخهفت مٗ  -

 انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة. 

84     

×   ×       

    

×   ×       

    

×   ×       × × 

 اي ء اٚماعٗ يٍ صٕحٍٛ -

 اي ء نسُٗ يٍ صٕحٍٛ  -

 اي ء انساٌ ال يمايٛت  -

85 ×    
         × 

×    
         × 

×    
         × × × 

سًاب يساماث طبٛعٛت مٗ  -

َطاق ٔاسع ٔيساماث 

 يصشمت مٗ َطاق ضٛك. 

غُاء أنساٌ يع عضف  -

 يصازبت يذَٔت نهبٛإَ.

86  ×   

       ×   

 ×   

       ×   

 ×   

       ×   × × 

 

 

 

 

 



 
 تشًاهج الرشتُح الوىسُقُح )الذتلىم الخاص(

 هظفىفح الوؼاس  والوهاساخ للوقشس الذساسٍ ذذسَة السوغ الفشقح األولً دتلىم )الوحرىَاخ الؼولُح(

 الوحرىَاخ الشئُسُح للوقشس
أسثىع 

 الذساسح

 ههاساخ ههٌُح ههاساخ رهٌُح الوؼــاس 
هها

ساخ 

ػاه

 ج

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 1 
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1 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 1 
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1 

1

1 

1

2 

1

3 

1
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2 

 ر طبٛعت انًمشس ٔحٕصٛفّ حٕضٛ -

أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت حسخرررٕٖ عهرررٗ  -

 حعذد انًٕاصٍٚ. 

سرررًاب يسررراماث يخخهفرررت مرررٗ َطررراق  -

 ضٛك.  

1 

× × 

  

          × × 

  

          × × 

  

          × × 

أداء حًراسٍٚ اٚماعٛرت دساسرٛت حسخرٕٖ     -

 .  8يمابم  9عهٗ 

سرررًاب يسررراماث يخخهفرررت مرررٗ َطررراق   -

 ٔاسع. 

 غُاء أنساٌ ال يمايٛت -

8 

× × 

×  

          × × 

×  

          × × 

×  

          × × 



 
اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت دساسٛت بٓا حعرذد  -

يمابررم  9يرٕاصٍٚ حسخرٕٖ عهررٗ يمراب     

8. 

انخًٛٛرررررررض برررررررٍٛ انسررررررر نى انكبٛرررررررشة -

ٔانصرررررغٛشة بطشٚمرررررت دانكرررررشٔص ٔال   

 دٚاباصٌٔ. 

غُرررراء انسرررراٌ يخخهفررررت مررررٗ انسرررر نى  -

 انكبٛشة ٔانصغٛشة.  

3 ×    

× ×         

×    

× ×         

×    

× ×         × × 

 5اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت حسخٕٖ عهٗ -

 .3يمابم 

غُاء انساٌ مٗ انس نى انكبٛشة -

ٔانصغٛشة حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث 

 لشٚبت. 

4 ×    

×          

×    

×          

×    

×          × × 

 5اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت حسخٕٖ عهٗ -

 .3يمابم 

سًاب حآنفاث ث ثٛت ) ن , ص , ٌ ( -

باالَم باث ٔ ) ص ( مٗ انٕضع 

 األساسٗ. 

 غُاء أنسٍ ال يمايٛت. -

5 × × ×  

          

× × ×  

          

× × ×  

          × × 

 يساماث طبٛعٛت مٗ َطاق ٔاسع -

سررًاب يسرراماث يصررشمت مررٗ َطرراق     -

 ضٛك 

أداء إزررررررذٖ انضررررررشٔ  انشررررررشلٛت  -

بانضخشمرررررت عرررررٍ طشٚرررررك انخصرررررفٛك   

 ٔمشلعت األصابع

6  ×   

   ×       

 ×   

   ×       

 ×   

   ×       × × 



 
أداء إزررررررذٖ انضررررررشٔ  انشررررررشلٛت   -

بانضخشمرررررت عرررررٍ طشٚرررررك انخصرررررفٛك   

 ٔمشلعت األصابع.

 اعطاء انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت. -

اعطررراء انخآنفررراث انشباعٛرررت ) انُرررٕب   -

 األٔل باالَم باث(  

7  ×   

  × ×       

 ×   

  × ×       

 ×   

  × ×       × × 

اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت يرٍ صرٕحٍٛ مرٗ    -

يمابررم 9انٕزررذة انثُائٛررت حسخررٕٖ عهررٗ  

8 . 

اعطراء انمفرر ث انخمهٛذٚرت األسبعررتيع    -

 انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت. 

2 

× 

   

  ×        × 

   

  ×        × 

   

  ×        × × 

اداء حًررراسٍٚ اٚماعٛررررت يرررٍ صررررٕحٍٛ   -

 5مٖانٕزرررذة انث ثٛرررت حسخرررٕٖ عهرررٗ    

 .3يمابم 

غُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سرٕبشإَ يرع   -

 عضف يصازبت مٗ صٕث انباص. 

9 

× 

  × 

          × 

  × 

          × 

  × 

          × × 

ايرر ء اٚماعٛررت يررٍ صررٕحٍٛ يخعررذدة     -

 8-9انًٕاصٍٚ حسخٕٖ عهٗ يمراب ث ) 

 ,5-3 ) 

غُرراء ٔعررضف نسررٍ شررعبٗ يررذٌٔ نررّ  -

 يصازبت باالسلاو انشٔياَٛت.  

11 

× 

   

      ×    × 

   

      ×    × 

   

      ×    × × 

ايرر ء اٚماعٛررت يررٍ صررٕحٍٛ يخعررذدة     -

 8-9انًٕاصٍٚ حسخٕٖ عهٗ يمراب ث ) 

 ,5-3 ) 

غُرراء ٔعررضف نسررٍ شررعبٗ يررذٌٔ نررّ  -

يصرررررازبت باالسلررررراو انشٔياَٛرررررت يرررررع 

حصٕٚشِ دسخت أٔ َصف دسخت أعهرٗ  

 أٔ أسفم.  

11 ×    

      ×    

×    

      ×    

×    

      ×    × × 



 
أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت -

بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك 

 ٔمشلعت األصابع

انخعشف عهٗ يُٕعاث انذسخت -

 انشابعت. 

18     

   ×  ×     

    

   ×  ×     

    

   ×  ×     × × 

سررًاب يسرراماث يخخهفررت عهررٗ َطرراق    -

 ٔاسع. 

غُررراء أنسررراٌ يرررع عرررضف يصرررازبت    -

 يذَٔت نهبٛإَ.  

13  ×   

       ×   

 ×   

       ×   

 ×   

       ×   × × 

اي ء حًاسٍٚ اٚماعٛت -

 يخخهفت 

غُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ -

سٕبشإَ ٔعضف يصازبت 

 مٗ صٕث انباص. 

انخًٛٛض بٍٛ يُٕعاث -

 انذسخت انشابعت  

14 ×   × 

     ×     

×   × 

     ×     

×   × 

     ×     × × 

أداء إزذٖ انضشٔ  -

انششلٛت بانضخشمت عٍ 

طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت 

 األصابع

انخًٛٛض بٍٛ انس نى انكبٛشة -

ٔانصغٛشة بطشٚمت 

 دانكشٔص. 

انخًٛٛض بٍٛ سهًٍٛ يخخهفٍٛ -

 ٚعضماٌ مٗ آٌ ٔازذ.

15     

 ×  × ×      

    

 ×  × ×      

    

 ×  × ×      × × 

اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت -

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

غُاء أنساٌ نًؤنفٍٛ -

 يٕسٛمٍٛٛ عانًٍٛٛ 

16 ×    

        ×  

×    

        ×  

×    

        ×  × × 



 
اي ء اٚماعٗ دساسٗ -

 نخًاسٍٚ يخعذدة انًٕاصٍٚ. 

اي ء نسُٛت مٗ انس نى -

انكبٛشة ٔانصغٛشة يع 

 انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت. 

17 ×    

         × 

×    

         × 

×    

         × × × 

اي ء نسُٛت نًؤنفٍٛ -

 يٕسٛمٍٛٛ عانًٍٛٛ 

 اي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ. -

12     
        × × 

    
        × × 

    
        × × × × 

اي ء اٚماعٗ يٍ صٕحٍٛ -

 ٔيخعذد انًٕاصٍٚ 

 اي ء أنساٌ ال يمايٛت -

19 ×    
         × 

×    
         × 

×    
         × × × 

سًاب انخآنفاث انث ثٛت -

باَم باحٓا ٔانشباعٛت ) 

انُٕب األٔل باَم باحّ ( ٔ 

 انُٕب انخايس. 

غُاء نسٍ شعبٗ يذٌٔ نّ -

يصازبت باالسلاو 

 انشٔياَٛت.  

81  ×   

      ×    

 ×   

      ×    

 ×   

      ×    × × 

أداء إزذٖ انضشٔ   -

انششلٛت بانضخشمت عٍ 

 طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت

 األصابع

انخًٛٛض بٍٛ انس نى  -

انكبٛشة ٔانصغٛشة بطشٚمت 

 دانكشٔص ٔال دٚاباصٌٔ. 

 اي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ  -

81     

 ×  ×      × 

    

 ×  ×      × 

    

 ×  ×      × × × 



 
أداء حًرررررررراسٍٚ اٚماعٛررررررررت يخعررررررررذدة  -

 انًٕاصٍٚ. 

انخًٛٛض بٍٛ انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت  -

 يع انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت. 

غُاء نسٍ شعبٗ يع  -

 عضف انًصازبت انًذَٔت نّ

88 ×    

  ×    ×    

×    

  ×    ×    

×    

  ×    ×    × × 

اي ء اٚماعٛت حشخًم يٍ صٕحٍٛ -

 حسخٕٖ عهٗ حعذد انًٕاصٍٚ 

غُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَا  -

 يع عضف انباص 

83 ×   × 

          

×   × 

          

×   × 

          × × 

أداء إزذٖ انضشٔ   -

انششلٛت بانضخشمت عٍ 

طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت 

 األصابع 

غُاء انساٌ يخخهفت مٗ  -

 انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة. 

84     

×   ×       

    

×   ×       

    

×   ×       × × 

 اي ء اٚماعٗ يٍ صٕحٍٛ -

 اي ء نسُٗ يٍ صٕحٍٛ  -

 اي ء انساٌ ال يمايٛت  -

85 ×    
         × 

×    
         × 

×    
         × × × 

سًاب يساماث طبٛعٛت مٗ  -

َطاق ٔاسع ٔيساماث 

 يصشمت مٗ َطاق ضٛك. 

غُاء أنساٌ يع عضف  -

 يصازبت يذَٔت نهبٛإَ.

86  ×   

       ×   

 ×   

       ×   

 ×   

       ×   × × 

 

 

  



 
 

 

 يصفٕمت أسانٛب انخعهٛى ٔانخعهى َٕٔاحح انخعهٛى انًسخٓذمت نًمشس حذسٚب انسًع انفشلت األٔنٗ دبهٕو خاص

 

 ًىاذج الرؼلن الوسرهذفح للوقشس

 أسالُة الرؼلُن والرؼلن
انًٓاساث 

 انعايت

انزُْٛتانًٓاساث  انًٓاساث انًُٓٛت   انًعشمت ٔانفٓى 

8 1 6 5 4 3 8 1 7 6 5 4 3 8 1 6 5 4 3 8 1 

 إسرشاذُجُح حل الوشكوخ.   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √

 الؼظف الزهٌٍ √ √ √ √  √ √ √  √ √  √ √ √  √ √   √

 إسرشاذُجُح الرؼلن الرؼاوًٍ √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ 

 إسرشاذُجُح الوٌاقشح والحىاس   √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ 

 إسرشاذُجُح الثُاى الؼولٍ √  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

  إسرشاذُجُاخ الرؼلن الزاذٍ √ √ √ √   √ √ √  √ √ √  √ √  √   √

االلكرشوًًاسرشاذُجُح الرؼلن  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    

 

 يصفٕمت أسانٛب انخمٕٚى نًمشس حذس  انسًع انفشلت األٔنٗ دبهٕو خاص 

 



 
 ًىاذج الرؼلن الوسرهذفح للوقشس

 

 أسالُة الرقُُن

انًٓاساث 

 انعايت

 انًعشمت ٔانفٓى انًٓاساث انزُْٛت انًٓاساث انًُٓٛت 

8 1 6 5 4 3 8 1 7 6 5 4 3 8 1  5 4 3 8 1 

 األهرحاى الرحشَشي √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 األيخساٌ انخطبٛمٗ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 أعًال انسُت ٔانشفٕٖ  √  √ √ √ √ √ √ √  √  √ √ √ √    √ √

 

 هذَش الثشًاهجػذلُح َىسف                                                   /أسرار الوقشس: أ.د 

 سئُس هجلس القسن الؼلوٍ: أ.د/غادٍ حسًٌ                                                                        

  



 
 

 

Face to face (40%) 

 الرؼلن ًىاذج الوىضىع
ػذد ساػاخ 

 الرذسَس
 أدواخ الرقُُن طشق الرذسَس

1-  
 حٕضٛر طبٛعت انًمشس ٔحٕصٛفّ  -

 أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت حسخٕٖ عهٗ حعذد انًٕاصٍٚ.  -

 سًاب يساماث يخخهفت مٗ َطاق ضٛك.   -

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت مٗ يٕاصٍٚ يخخهفت  1-أ-3

 , ٔاٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.    3يمابم  5,  8يمابم  9ٔيماب ث 

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة  8-أ-3

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك , ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

 انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

انخررٗ حسخررٕٖ  ٕٚضررر االخررخ ف بررٍٛ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت  1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )   

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ًٚٛررض سررًعٛا بررٍٛ انًسرراماث انًخخهفررت مررٗ َطرراق ضررٛك     8- – 3

ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛرت  

) ن , ص , ٌ ( باالَم بررررراث , ) ص ( مرررررٗ انٕضرررررع األساسرررررٗ   

 ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعررررذد        1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب   3يمابرررم   5,  8يمابرررم   9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث ) 

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٔٔاسع ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك  8-ج-3

ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

 انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

1 

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

المهاااااااااا  ا  
 العملية

 )مباشر( في المحتويات النظرية  إجراءات التعلم المدمج



 

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت   8 -د-3

4-  
  ٗ3يمابم  5اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت حسخٕٖ عه. 

 حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت.غُاء انساٌ مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت مٗ يٕاصٍٚ يخخهفت  1-أ-3

 , ٔاٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.    3يمابم  5,  8يمابم  9ٔيماب ث 

ٚخعشف عهٗ طشق غُاء األنساٌ انًخخهفت مٗ انس نى  5-أ-3

 انكبٛشة ٔانصغٛشة انخٗ حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

االخررخ ف بررٍٛ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت انخررٗ حسخررٕٖ  ٕٚضررر  1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )   

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ٚمرررراسٌ بررررٍٛ األنسرررراٌ انًخخهفررررت مررررٗ انسرررر نى انكبٛررررشة     5- -3

 ٔانصغٛشة انخٗ حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

خرررٕٖ عهرررٗ حعررررذد   ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حس     1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب   3يمابرررم   5,  8يمابرررم   9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث ) 

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚغُٗ األنساٌ انًخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة انخٗ  5-ج-3

 حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 انشخصٛت حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت  8 -د-3

إسررررررررررخشاحٛدٛت  1

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

المهاااااااااا  ا  
 العملية

7-  
    أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصرفٛك ٔمشلعرت

 األصابع.

  .اعطاء انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت 

 اعطاء انخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث(

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة  8-أ-3

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك , ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

 ت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  انشباعٛ

ٚخعشف عهٗ انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم  7-أ-3

 يُّ نهس نى انمشٚبت. 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت اداء بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت  2-أ-3

 عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

ًٚٛررض سررًعٛا بررٍٛ انًسرراماث انًخخهفررت مررٗ َطرراق ضررٛك     8- – 3

ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛرت  

) ن , ص , ٌ ( باالَم بررررراث , ) ص ( مرررررٗ انٕضرررررع األساسرررررٗ   

 ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

إسررررررررررخشاحٛدٛت  1

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

المهاااااااااا  ا  
 العملية



 
هٛذٚرررت األسبعرررت مرررٗ سرررهى يرررا    ًٚٛرررض سرررًعٛا انمفررر ث انخم   7- -3

 ٔانخسٕٚم يُّ نهس نى انمشٚبت. 

ٚسهررم بعررض انضررشٔ  انشررشلٛت بانضخشمررت عررٍ طشٚررك     2- -3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك ٔٔاسع  8-ج-3

ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

م باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث ص , ٌ ( باالَ

 انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

ٚسًع انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم يُّ  7-ج-3

 نهس نى انمشٚبت. 

ٚؤدٖ بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك  2-ج-3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

11-  
          اي ء اٚماعٛرت يرٍ صرٕحٍٛ يخعرذدة انًرٕاصٍٚ حسخرٕٖ عهرٗ يمراب ث

(9-8  ,5-3 ) 

 غُاء ٔعضف نسٍ شعبٗ يذٌٔ نّ يصازبت باالسلاو انشٔياَٛت.  

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت مٗ يٕاصٍٚ يخخهفت  1-أ-3

 , ٔاٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.    3يمابم  5,  8يمابم  9ٔيماب ث 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت غُاء نسٍ شعبٗ يع حصٕٚشِ دسخت أٔ  11-أ-3

َصف دسخت أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى ٚعضمّ 

 بًصازباث يخخهفت 

ٕٚضررر االخررخ ف بررٍٛ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت انخررٗ حسخررٕٖ   1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )   

 ًٛباَٗ.ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخ

ٚفسش غُراء نسرٍ شرعبٗ يرع حصرٕٚشِ دسخرت أٔ َصرف         11- -3

دسخررت أعهررٗ أٔ ألسررفم يٕضررٕب نررّ أسلرراو سٔياَٛررت ثررى ٚعضمررّ         

 بًصازباث يخخهفت 

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعررررذد        1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب   3يمابرررم   5,  8يمابرررم   9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث ) 

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚغُٗ نسٍ شعبٗ يع حصٕٚشِ دسخت أٔ َصف دسخت  11-ج-3

إسررررررررررخشاحٛدٛت  1

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

المهاااااااااا  ا  
 العملية



 
أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى ٚعضمّ بًصازباث 

 يخخهفت 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

13-  
  .سًاب يساماث يخخهفت عهٗ َطاق ٔاسع 

 غُاء أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت نهبٛإَ.

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة  8-أ-3

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك , ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

 األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  انشباعٛت ) انُٕب 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت غُاء أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت  18-أ-3

 نهبٛإَ. 

ًٚٛررض سررًعٛا بررٍٛ انًسرراماث انًخخهفررت مررٗ َطرراق ضررٛك     8- – 3

ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛرت  

األساسرررررٗ ) ن , ص , ٌ ( باالَم بررررراث , ) ص ( مرررررٗ انٕضرررررع  

 ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 ًٚٛض غُائٛا أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت نهبٛإَ.  18- -3

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك ٔٔاسع  8-ج-3

ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

 انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 ٚغُٗ أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت نهبٛإَ.  18-ج-3

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

1 
إسررررررررررخشاحٛدٛت 

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

المهاااااااااا  ا  
 العملية

16-  
 .َٗاداء حًاسٍٚ اٚماعٛت بؤسهٕ  انخًٛبا 

 غُاء أنساٌ نًؤنفٍٛ يٕسٛمٍٛٛ عانًٍٛٛ

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت مٗ يٕاصٍٚ يخخهفت  1-أ-3

 , ٔاٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.    3يمابم  5,  8يمابم  9ٔيماب ث 

ٚخعشف عهٗ اي ء انساٌ يٍ يؤنفاث انًٕسٛمٍٛٛ  13-أ-3

انعانًٍٛٛ حكٌٕ لذ سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ انزاةشة مٗ اٖ سهى 

 ٚسذدِ األسخار. 

ٕٚضررر االخررخ ف بررٍٛ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت انخررٗ حسخررٕٖ   1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )   

إسررررررررررخشاحٛدٛت  1

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

المهاااااااااا  ا  
 العملية



 
 اَٗ.ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛب

ًٚٛض انساٌ يٍ يؤنفاث انًٕسٛمٍٛٛ انعرانًٍٛٛ حكرٌٕ لرذ     13- -3

 سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ انزاةشة مٗ اٖ سهى ٚسذدِ األسخار. 

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعررررذد        1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب   3يمابرررم   5,  8يمابرررم   9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث ) 

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚذٌٔ اي ئٛا انساٌ يٍ يؤنفاث انًٕسٛمٍٛٛ انعانًٍٛٛ  13-ج-3

حكٌٕ لذ سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ انزاةشة مٗ اٖ سهى ٚسذدِ 

 األسخار. 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

 انخعهى انخعأَٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

19-  
   ٍٚاي ء اٚماعٗ يٍ صٕحٍٛ ٔيخعذد انًٕاص 

 اي ء أنساٌ ال يمايٛت

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت مٗ يٕاصٍٚ يخخهفت  1-أ-3

 , ٔاٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.    3يمابم  5,  8يمابم  9ٔيماب ث 

ٚخعشف عهٗ االي ء انهسُٛت يٍ صٕث مرٗ انسراٌ يمايٛرت     14-أ-3

 ٔال يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

حسخررٕٖ ٕٚضررر االخررخ ف بررٍٛ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت انخررٗ   1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )   

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ٚفسش االير ء انهسُٛرت يرٍ صرٕث مرٗ انسراٌ يمايٛرت ٔال         14- -3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعررررذد        1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب   3يمابرررم   5 , 8يمابرررم   9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث ) 

  بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚررذٌٔ ايرر ء نسُٛررت يررٍ صررٕث مررٗ انسرراٌ يمايٛررت ٔال          14-ج-3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

إسررررررررررخشاحٛدٛت  1

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انعصررررررررررررررررف

 انزُْٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

المهاااااااااا  ا  
 العملية

22-  
  .ٍٚأداء حًاسٍٚ اٚماعٛت يخعذدة انًٕاص 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت مٗ يٕاصٍٚ يخخهفت  1-أ-3

 , ٔاٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.    3يمابم  5,  8يمابم  9ٔيماب ث 
إسررررررررررخشاحٛدٛت  1

زرررررررررررررررررررررررررررم 

المهاااااااااا  ا  
 العملية



 
  .انخًٛٛض بٍٛ انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت يع انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت 

 يع عضف انًصازبت انًذَٔت نّغُاء نسٍ شعبٗ 
ٚخعشف عهٗ انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم  7-أ-3

 يُّ نهس نى انمشٚبت. 

نسٍ شعبٗ يع حصٕٚشِ دسخت أٔ  ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت غُاء 11-أ-3

َصف دسخت أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى ٚعضمّ 

 بًصازباث يخخهفت 

ٕٚضررر االخررخ ف بررٍٛ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت انخررٗ حسخررٕٖ   1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )   

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ًٚٛرررض سرررًعٛا انمفررر ث انخمهٛذٚرررت األسبعرررت مرررٗ سرررهى يرررا       7- -3

 ٔانخسٕٚم يُّ نهس نى انمشٚبت. 

ٚفسش غُراء نسرٍ شرعبٗ يرع حصرٕٚشِ دسخرت أٔ َصرف         11- -3

دسخررت أعهررٗ أٔ ألسررفم يٕضررٕب نررّ أسلرراو سٔياَٛررت ثررى ٚعضمررّ         

 بًصازباث يخخهفت 

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعررررذد        1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب   3يمابرررم   5,  8يمابرررم   9صٍٚ ٔانًمررراب ث ) انًرررٕا

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚسًع انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم يُّ  7-ج-3

 نهس نى انمشٚبت. 

ٚغُٗ نسٍ شعبٗ يع حصٕٚشِ دسخت أٔ َصف دسخت  11-ج-3

ًصازباث أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى ٚعضمّ ب

 يخخهفت 

3 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

 انًشك ث.

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

25-  
  ٍٛاي ء اٚماعٗ يٍ صٕح 

   ٍٛاي ء نسُٗ يٍ صٕح 

 اي ء انساٌ ال يمايٛت

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت مٗ يٕاصٍٚ يخخهفت  1-أ-3

 , ٔاٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.    3يمابم  5,  8يمابم  9ٔيماب ث 

ٌ   14-أ-3 يمايٛرت   ٚخعشف عهٗ االي ء انهسُٛت يٍ صٕث مرٗ انسرا

 ٔال يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

ٕٚضررر االخررخ ف بررٍٛ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت انخررٗ حسخررٕٖ   1- -3

إسررررررررررخشاحٛدٛت  1

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

المهاااااااااا  ا  
 العملية



 
( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )   

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ٚفسش االير ء انهسُٛرت يرٍ صرٕث مرٗ انسراٌ يمايٛرت ٔال         14- -3

 صٕحٍٛيمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ 

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعررررذد        1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب   3يمابرررم   5,  8يمابرررم   9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث ) 

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚررذٌٔ ايرر ء نسُٛررت يررٍ صررٕث مررٗ انسرراٌ يمايٛررت ٔال          14-ج-3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

 انزُْٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسررررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

 بنك المعرفة المصري. -العنكبىتية )االنترنت(الشبكة  -المكتبة مص د  التعلم

 .1996خايعت زهٕاٌ  –أيًٛت أيٍٛ , سعاد عهٗ زسٍُٛ "انصٕنفٛح انًخمذو " ةهٛت انخشبٛت انًٕسٛمٛت  - المراجع

 انماْشة 8117 –انطبعت انسابعت  –سعاد عهٗ زسٍُٛ " حشبٛت انسًع ٔلٕاعذ انًٕسٛمٗ انغشبٛت" اندضء انثاَٗ 
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2-  
  ٗ8يمابم  9أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت دساسٛت حسخٕٖ عه  . 

  .سًاب يساماث يخخهفت مٗ َطاق ٔاسع 

 غُاء أنساٌ ال يمايٛت

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت مٗ يٕاصٍٚ يخخهفت  1-أ-3

 , ٔاٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.    3يمابم  5,  8يمابم  9ٔيماب ث 

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة  8-أ-3

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك , ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , ص 

مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث انشباعٛت , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( 

 ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 ٚخعشف عهٗ األنساٌ انًمايٛت ٔاألنساٌ ان يمايٛت  3 -أ-3

ٕٚضررر االخررخ ف بررٍٛ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت انخررٗ حسخررٕٖ    1- -3

( ,  3يمابررم   5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )   

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ. ٔاالٚماب

ًٚٛررض سررًعٛا بررٍٛ انًسرراماث انًخخهفررت مررٗ َطرراق ضررٛك     8- – 3

ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛرت  

) ن , ص , ٌ ( باالَم بررررراث , ) ص ( مرررررٗ انٕضرررررع األساسرررررٗ   

 ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 ٚفشق بٍٛ األنساٌ انًمايٛت ٔاألنساٌ ان يمايٛت  3- -3

ٚرررؤدٖ انخًرررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخررررٗ حسخرررٕٖ عهررررٗ حعررررذد     1 -ج-3

( , ٔاالٚمرررراب  3يمابرررم   5,  8يمابررررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )  

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك ٔٔاسع  8-ج-3

اث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت ) ن , ٔانًسام

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

1 

استراتيجية 
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية

 في المحتويات النظرية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 

 انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 ٚغُٗ األنساٌ انًمايٛت ٔاألنساٌ ان يمايٛت  3-ج-3

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛتحمٛٛى راحّ   8 -د-3
3-  
        9اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت دساسٛت بٓا حعرذد يرٕاصٍٚ حسخرٕٖ عهرٗ يمراب 

 .8يمابم 

     انخًٛٛررررض بررررٍٛ انسرررر نى انكبٛررررشة ٔانصررررغٛشة بطشٚمررررت دانكررررشٔص ٔال

 دٚاباصٌٔ. 

 غُاء انساٌ يخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة.  

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت مٗ يٕاصٍٚ يخخهفت  1-أ-3

 , ٔاٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.    3يمابم  5,  8يمابم  9ٔيماب ث 

ٚخعشف عهٗ طشق غُاء األنساٌ انًخخهفت مٗ انس نى  5-أ-3

 حسٕٚ ث لشٚبت .انكبٛشة ٔانصغٛشة انخٗ حسخٕٖ عهٗ 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت انخًٛٛض بٍٛ انس نى انًخخهفت بطشٚمت  6-أ-3

 دانكشٔص ٔطشٚمت ال دٚاباصٌٔ 

ٕٚضررر االخررخ ف بررٍٛ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت انخررٗ حسخررٕٖ    1- -3

( ,  3يمابررم   5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )   

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ألنسرررراٌ انًخخهفررررت مررررٗ انسرررر نى انكبٛررررشة   ٚمرررراسٌ بررررٍٛ ا  5- -3

 ٔانصغٛشة انخٗ حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

ٚسررخُخح انسرر نى انًخخهفررت بطشٚمررت دانكررشٔص ٔطشٚمررت ال       6- -3

 دٚاباصٌٔ 

ٚرررؤدٖ انخًرررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخررررٗ حسخرررٕٖ عهررررٗ حعررررذد     1 -ج-3

( , ٔاالٚمرررراب  3يمابرررم   5,  8يمابررررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )  

 خًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. بؤسهٕ  ان

ٚغُٗ األنساٌ انًخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة انخٗ  5-ج-3

 حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

ٚذٌٔ اسًاء انس نى انًخخهفت بطشٚمت دانكشٔص ٔطشٚمت ال  6-ج-3

 دٚاباصٌٔ 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية

5-  
  ٗ3يمابم  5اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت حسخٕٖ عه. 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت مٗ يٕاصٍٚ يخخهفت  1-أ-3

 , ٔاٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.    3يمابم  5,  8يمابم  9ٔيماب ث 

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة  8-أ-3

استراتيجية  1
التعلم 

المه  ا  
 العملية



 
  ٗسًاب حآنفاث ث ثٛت ) ن , ص , ٌ ( باالَم باث ٔ ) ص ( م

 انٕضع األساسٗ. 

 غُاء أنسٍ ال يمايٛت.

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك , ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , ص 

مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث انشباعٛت , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( 

 ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 ٚخعشف عهٗ األنساٌ انًمايٛت ٔاألنساٌ ان يمايٛت  3 -أ-3

ٕٚضررر االخررخ ف بررٍٛ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت انخررٗ حسخررٕٖ    1- -3

( ,  3يمابررم   5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )   

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ. ٔاالٚماب

ًٚٛررض سررًعٛا بررٍٛ انًسرراماث انًخخهفررت مررٗ َطرراق ضررٛك     8- – 3

ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛرت  

) ن , ص , ٌ ( باالَم بررررراث , ) ص ( مرررررٗ انٕضرررررع األساسرررررٗ   

 ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 ٚفشق بٍٛ األنساٌ انًمايٛت ٔاألنساٌ ان يمايٛت  3- -3

ٚرررؤدٖ انخًرررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخررررٗ حسخرررٕٖ عهررررٗ حعررررذد     1 -ج-3

( , ٔاالٚمرررراب  3يمابرررم   5,  8يمابررررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )  

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك ٔٔاسع  8-ج-3

اث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت ) ن , ٔانًسام

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

 انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 ٚغُٗ األنساٌ انًمايٛت ٔاألنساٌ ان يمايٛت  3-ج-3

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛتحمٛٛى راحّ   8 -د-3

 االلكترونى

6-  
  يساماث طبٛعٛت مٗ َطاق ٔاسع 

  سًاب يساماث يصشمت مٗ َطاق ضٛك 

أداء إزذٖ انضرشٔ  انشرشلٛت بانضخشمرت عرٍ طشٚرك انخصرفٛك ٔمشلعرت         

 األصابع

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة  8-أ-3

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك , ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , ص 

, ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث انشباعٛت 

 ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

لٛت بانضخشمت ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت اداء بعض انضشٔ  انشش 2-أ-3

 عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

ًٚٛررض سررًعٛا بررٍٛ انًسرراماث انًخخهفررت مررٗ َطرراق ضررٛك     8- – 3

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية



 
ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛرت  

) ن , ص , ٌ ( باالَم بررررراث , ) ص ( مرررررٗ انٕضرررررع األساسرررررٗ   

 ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

ٚسهررم بعررض انضررشٔ  انشررشلٛت بانضخشمررت عررٍ طشٚررك     2- -3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك ٔٔاسع  8-ج-3

ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

 انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

مت عٍ طشٚك ٚؤدٖ بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخش 2-ج-3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3
8-  
       ٗاداء حًرراسٍٚ اٚماعٛررت يررٍ صررٕحٍٛ مررٗ انٕزررذة انثُائٛررت حسخررٕٖ عهرر

 . 8يمابم 9

 اعطاء انمف ث انخمهٛذٚت األسبعتيع انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت. 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت مٗ يٕاصٍٚ يخخهفت  1-أ-3

 , ٔاٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.    3يمابم  5,  8يمابم  9ٔيماب ث 

ٚخعشف عهٗ انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم  7-أ-3

 ٚبت. يُّ نهس نى انمش

ٕٚضررر االخررخ ف بررٍٛ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت انخررٗ حسخررٕٖ    1- -3

( ,  3يمابررم   5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )   

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ًٚٛرررض سرررًعٛا انمفررر ث انخمهٛذٚرررت األسبعرررت مرررٗ سرررهى يرررا        7- -3

 ٔانخسٕٚم يُّ نهس نى انمشٚبت. 

ت انخررررٗ حسخرررٕٖ عهررررٗ حعررررذد  ٚرررؤدٖ انخًرررراسٍٚ االٚماعٛررر   1 -ج-3

( , ٔاالٚمرررراب  3يمابرررم   5,  8يمابررررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )  

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚسًع انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم يُّ  7-ج-3

 نهس نى انمشٚبت. 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 انشخصٛت حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت  8 -د-3

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية



 

9-  
       ٗ5اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت يٍ صرٕحٍٛ مٖانٕزرذة انث ثٛرت حسخرٕٖ عهر 

 .3يمابم 

 غُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَ يع عضف يصازبت مٗ صٕث انباص.

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت مٗ يٕاصٍٚ يخخهفت  1-أ-3

 , ٔاٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.    3يمابم  5,  8يمابم  9ٔيماب ث 

ٚخعشف عهٗ طشٚمت غُاء نسٍ مٗ دٔ سٕبشإَ يع عضف  4 -أ-3

 انًصازبت مٗ صٕث انباص

ٕٚضررر االخررخ ف بررٍٛ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت انخررٗ حسخررٕٖ    1- -3

( ,  3يمابررم   5,  8يمابررم  9انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )  عهررٗ حعررذد 

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ًٚٛررض غُائٛررا نسررٍ مررٗ يفخرراذ دٔ سررٕبشإَ يررع عررضف         4 - -3

 انًصازبت مٗ صٕث انباص

ٚرررؤدٖ انخًرررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخررررٗ حسخرررٕٖ عهررررٗ حعررررذد     1 -ج-3

( , ٔاالٚمرررراب  3يمابرررم   5,  8يمابررررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )  

 سهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. بؤ

ٚغُٗ نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَ يع عضف انًصازبت مٗ  4-ج-3

 صٕث انباص

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية

11-  
          اي ء اٚماعٛرت يرٍ صرٕحٍٛ يخعرذدة انًرٕاصٍٚ حسخرٕٖ عهرٗ يمراب ث

(9-8  ,5-3 ) 

غُرراء ٔعررضف نسررٍ شررعبٗ يررذٌٔ نررّ يصررازبت باالسلرراو انشٔياَٛررت يررع       

 حصٕٚشِ دسخت أٔ َصف دسخت أعهٗ أٔ أسفم.  

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت مٗ يٕاصٍٚ يخخهفت  1-أ-3

  , ٔاٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.    3يمابم  5,  8يمابم  9ٔيماب ث 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت غُاء نسٍ شعبٗ يع حصٕٚشِ دسخت أٔ  11-أ-3

َصف دسخت أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى ٚعضمّ 

 بًصازباث يخخهفت 

ر االخررخ ف بررٍٛ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت انخررٗ حسخررٕٖ  ٕٚضرر 1- -3

( ,  3يمابررم   5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )   

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ٚفسرش غُراء نسرٍ شرعبٗ يرع حصرٕٚشِ دسخرت أٔ َصررف         11- -3

دسخررت أعهررٗ أٔ ألسررفم يٕضررٕب نررّ أسلرراو سٔياَٛررت ثررى ٚعضمررّ         

 بًصازباث يخخهفت 

انخًرررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخررررٗ حسخرررٕٖ عهررررٗ حعررررذد   ٚرررؤدٖ   1 -ج-3

( , ٔاالٚمرررراب  3يمابرررم   5,  8يمابررررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )  

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية



 
 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚغُٗ نسٍ شعبٗ يع حصٕٚشِ دسخت أٔ َصف دسخت  11-ج-3

أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى ٚعضمّ بًصازباث 

 يخخهفت 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3
12-  

  أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك

 ٔمشلعت األصابع

 انخعشف عهٗ يُٕعاث انذسخت انشابعت.

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت اداء بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت  2-أ-3

 عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

 ٚخعشف عهٗ يُٕعاث انذسخت انشابعت  11-أ-3

ٚسهررم بعررض انضررشٔ  انشررشلٛت بانضخشمررت عررٍ طشٚررك     2- -3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع .  

 ًٚٛض سًعٛا بٍٛ يُٕعاث انذسخت انشابعت  11- -3

دٖ بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك ٚؤ 2-ج-3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

 ٚضبط سًعٛا انفشق بٍٛ يُٕعاث انذسخت انشابعت  11-ج-3

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية

14-  
  اي ء حًاسٍٚ اٚماعٛت يخخهفت 

  ٗغُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَ ٔعضف يصازبت م

 صٕث انباص. 

 انخًٛٛض بٍٛ يُٕعاث انذسخت انشابعت  

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت مٗ يٕاصٍٚ يخخهفت  1-أ-3

  , ٔاٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.    3يمابم  5,  8يمابم  9ٔيماب ث 

عهٗ طشٚمت غُاء نسٍ مٗ دٔ سٕبشإَ يع عضف ٚخعشف  4 -أ-3

 انًصازبت مٗ صٕث انباص

 ٚخعشف عهٗ يُٕعاث انذسخت انشابعت  11-أ-3

ٕٚضررر االخررخ ف بررٍٛ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت انخررٗ حسخررٕٖ    1- -3

( ,  3يمابررم   5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )   

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

غُائٛررا نسررٍ مررٗ يفخرراذ دٔ سررٕبشإَ يررع عررضف       ًٚٛررض  4 - -3

 انًصازبت مٗ صٕث انباص

 ًٚٛض سًعٛا بٍٛ يُٕعاث انذسخت انشابعت  11- -3

ٚرررؤدٖ انخًرررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخررررٗ حسخرررٕٖ عهررررٗ حعررررذد     1 -ج-3

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية



 
( , ٔاالٚمرررراب  3يمابرررم   5,  8يمابررررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )  

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

سٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَ يع عضف انًصازبت مٗ ٚغُٗ ن 4-ج-3

  صٕث انباص

 ٚضبط سًعٛا انفشق بٍٛ يُٕعاث انذسخت انشابعت  11-ج-3

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3
15-  

   ٔانششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك أداء إزذٖ انضش

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع

  .انخًٛٛض بٍٛ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة بطشٚمت دانكشٔص 

 انخًٛٛض بٍٛ سهًٍٛ يخخهفٍٛ ٚعضماٌ مٗ آٌ ٔازذ.

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت انخًٛٛض بٍٛ انس نى انًخخهفت بطشٚمت  6-أ-3

 دانكشٔص ٔطشٚمت ال دٚاباصٌٔ 

داء بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت ا 2-أ-3

 عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

 ٕٚضر اإلخخ ف بٍٛ سهًٍٛ يخخهفٍٛ ٚعضما مٗ آٌ ٔازذ  9-أ-3

ٚسررخُخح انسرر نى انًخخهفررت بطشٚمررت دانكررشٔص ٔطشٚمررت ال       6- -3

 دٚاباصٌٔ 

ٚسهررم بعررض انضررشٔ  انشررشلٛت بانضخشمررت عررٍ طشٚررك     2- -3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

 ٚفشق بٍٛ سهًٍٛ يخخهفٍٛ ٚعضما مٗ آٌ ٔازذ  9- -3

ٚذٌٔ اسًاء انس نى انًخخهفت بطشٚمت دانكشٔص ٔطشٚمت ال  6-ج-3

 دٚاباصٌٔ 

ٚؤدٖ بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك  2-ج-3

 بع . انخصفٛك ٔمشلعت األصا

 ٚسًع سهًٍٛ يخخهفٍٛ ٚعضما مٗ آٌ ٔازذ  9-ج-3

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية

17-  
  .ٍٚاي ء اٚماعٗ دساسٗ نخًاسٍٚ يخعذدة انًٕاص 

 ٔانصغٛشة يع انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت.اي ء نسُٛت مٗ انس نى انكبٛشة 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت مٗ يٕاصٍٚ يخخهفت  1-أ-3

 , ٔاٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.    3يمابم  5,  8يمابم  9ٔيماب ث 

ٚخعشف عهٗ االي ء انهسُٛت يٍ صٕث مرٗ انسراٌ يمايٛرت     14-أ-3

 ٔال يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

االخررخ ف بررٍٛ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت انخررٗ حسخررٕٖ  ٕٚضررر  1- -3

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية



 
( ,  3يمابررم   5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )   

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ٚفسش االير ء انهسُٛرت يرٍ صرٕث مرٗ انسراٌ يمايٛرت ٔال         14- -3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

حعررررذد ٚرررؤدٖ انخًرررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخررررٗ حسخرررٕٖ عهررررٗ     1 -ج-3

( , ٔاالٚمرررراب  3يمابرررم   5,  8يمابررررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )  

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚررذٌٔ ايرر ء نسُٛررت يرررٍ صررٕث مررٗ انسرراٌ يمايٛرررت ٔال        14-ج-3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3
18-  

  ًٍٛٛاي ء نسُٛت نًؤنفٍٛ يٕسٛمٍٛٛ عان 

 اي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ.

ٚخعشف عهٗ اي ء انساٌ يٍ يؤنفاث انًٕسٛمٍٛٛ  13-أ-3

انعانًٍٛٛ حكٌٕ لذ سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ انزاةشة مٗ اٖ سهى 

 ٚسذدِ األسخار. 

االي ء انهسُٛت يٍ صٕث مرٗ انسراٌ يمايٛرت    ٚخعشف عهٗ  14-أ-3

 ٔال يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

ًٚٛض انساٌ يٍ يؤنفاث انًٕسرٛمٍٛٛ انعرانًٍٛٛ حكرٌٕ لرذ      13- -3

 سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ انزاةشة مٗ اٖ سهى ٚسذدِ األسخار. 

ٚفسش االير ء انهسُٛرت يرٍ صرٕث مرٗ انسراٌ يمايٛرت ٔال         14- -3

 نسُٛت يٍ صٕحٍٛيمايٛت ٔاي ء 

ٚذٌٔ اي ئٛا انساٌ يٍ يؤنفاث انًٕسٛمٍٛٛ انعانًٍٛٛ  13-ج-3

حكٌٕ لذ سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ انزاةشة مٗ اٖ سهى ٚسذدِ 

 األسخار. 

ٚررذٌٔ ايرر ء نسُٛررت يرررٍ صررٕث مررٗ انسرراٌ يمايٛرررت ٔال        14-ج-3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛتحمٛٛى   8 -د-3

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية

21-  
  سًاب انخآنفاث انث ثٛت باَم باحٓا ٔانشباعٛت ) انُٕب األٔل

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة  8-أ-3

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك , ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , ص 
استراتيجية  1

التعلم 

المه  ا  
 العملية



 
 باَم باحّ ( ٔ انُٕب انخايس. 

 غُاء نسٍ شعبٗ يذٌٔ نّ يصازبت باالسلاو انشٔياَٛت.  
, ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث انشباعٛت 

 ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

ٕٚشِ دسخت أٔ ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت غُاء نسٍ شعبٗ يع حص 11-أ-3

َصف دسخت أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى ٚعضمّ 

 بًصازباث يخخهفت 

ًٚٛررض سررًعٛا بررٍٛ انًسرراماث انًخخهفررت مررٗ َطرراق ضررٛك     8- – 3

ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛرت  

) ن , ص , ٌ ( باالَم بررررراث , ) ص ( مرررررٗ انٕضرررررع األساسرررررٗ   

 انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  ٔانخآنفاث 

ٚفسرش غُراء نسرٍ شرعبٗ يرع حصرٕٚشِ دسخرت أٔ َصررف         11- -3

دسخررت أعهررٗ أٔ ألسررفم يٕضررٕب نررّ أسلرراو سٔياَٛررت ثررى ٚعضمررّ         

 بًصازباث يخخهفت 

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك ٔٔاسع  8-ج-3

ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

  انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

أٔ َصف دسخت  ٚغُٗ نسٍ شعبٗ يع حصٕٚشِ دسخت 11-ج-3

أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى ٚعضمّ بًصازباث 

 يخخهفت 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

 االلكترونى

21-  
  أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك

 ٔمشلعت األصابع انخصفٛك

  انخًٛٛض بٍٛ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة بطشٚمت دانكشٔص

 ٔال دٚاباصٌٔ. 

 اي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت انخًٛٛض بٍٛ انس نى انًخخهفت بطشٚمت  6-أ-3

 دانكشٔص ٔطشٚمت ال دٚاباصٌٔ 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت اداء بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت  2-أ-3

 عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

ٚخعشف عهٗ االي ء انهسُٛت يٍ صٕث مرٗ انسراٌ يمايٛرت     14-أ-3

 ٔال يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

ٚسررخُخح انسرر نى انًخخهفررت بطشٚمررت دانكررشٔص ٔطشٚمررت ال       6- -3

 دٚاباصٌٔ 

استراتيجية  1
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية



 
ٚسهررم بعررض انضررشٔ  انشررشلٛت بانضخشمررت عررٍ طشٚررك     2- -3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

ٚفسش االير ء انهسُٛرت يرٍ صرٕث مرٗ انسراٌ يمايٛرت ٔال         14- -3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

ٚذٌٔ اسًاء انس نى انًخخهفت بطشٚمت دانكشٔص ٔطشٚمت ال  6-ج-3

 دٚاباصٌٔ 

بانضخشمت عٍ طشٚك ٚؤدٖ بعض انضشٔ  انششلٛت  2-ج-3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

ٚررذٌٔ ايرر ء نسُٛررت يرررٍ صررٕث مررٗ انسرراٌ يمايٛرررت ٔال        14-ج-3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3
23- 

  ٍٚاي ء اٚماعٛت حشخًم يٍ صٕحٍٛ حسخٕٖ عهٗ حعذد انًٕاص 

 غُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَا يع عضف انباص

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت مٗ يٕاصٍٚ يخخهفت  1-أ-3

 , ٔاٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.    3يمابم  5,  8يمابم  9ٔيماب ث 

بشإَ يع عضف ٚخعشف عهٗ طشٚمت غُاء نسٍ مٗ دٔ سٕ 4 -أ-3

 انًصازبت مٗ صٕث انباص

ٕٚضررر االخررخ ف بررٍٛ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت انخررٗ حسخررٕٖ    1- -3

( ,  3يمابررم   5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )   

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ًٚٛررض غُائٛررا نسررٍ مررٗ يفخرراذ دٔ سررٕبشإَ يررع عررضف         4 - -3

 انًصازبت مٗ صٕث انباص

ٚرررؤدٖ انخًرررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخررررٗ حسخرررٕٖ عهررررٗ حعررررذد     1 -ج-3

( , ٔاالٚمرررراب  3يمابرررم   5,  8يمابررررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )  

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚغُٗ نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَ يع عضف انًصازبت مٗ  4-ج-3

 صٕث انباص

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛتحمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ   8 -د-3

1   

   1ٚخعشف عهٗ طشق غُاء األنساٌ انًخخهفت مٗ انس نى  5-أ-3 -24



 
  أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع 

 غُاء انساٌ يخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة.

 انكبٛشة ٔانصغٛشة انخٗ حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت اداء بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت  2-أ-3

 عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

ٚمرررراسٌ بررررٍٛ األنسرررراٌ انًخخهفررررت مررررٗ انسرررر نى انكبٛررررشة     5- -3

 ٔانصغٛشة انخٗ حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

ٚسهررم بعررض انضررشٔ  انشررشلٛت بانضخشمررت عررٍ طشٚررك     2- -3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

ٚغُٗ األنساٌ انًخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة انخٗ  5-ج-3

 حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

ٚؤدٖ بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك  2-ج-3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3
26-  

  سًاب يساماث طبٛعٛت مٗ َطاق ٔاسع ٔيساماث يصشمت

 مٗ َطاق ضٛك. 

 غُاء أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت نهبٛإَ. 

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة  8-أ-3

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك , ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , ص 

, ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث انشباعٛت 

 ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

صازبت يذَٔت ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت غُاء أنساٌ يع عضف ي 18-أ-3

 نهبٛإَ. 

ًٚٛررض سررًعٛا بررٍٛ انًسرراماث انًخخهفررت مررٗ َطرراق ضررٛك     8- – 3

ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛرت  

) ن , ص , ٌ ( باالَم بررررراث , ) ص ( مرررررٗ انٕضرررررع األساسرررررٗ   

 ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 ًٚٛض غُائٛا أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت نهبٛإَ.  18- -3

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك ٔٔاسع  8-ج-3

ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

 انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 ت نهبٛإَ. ٚغُٗ أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔ 18-ج-3
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 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

 بنك المعرفة المصري. -الشبكة العنكبىتية )االنترنت( -المكتبة مص د  التعلم

 .1996خايعت زهٕاٌ  –انًخمذو " ةهٛت انخشبٛت انًٕسٛمٛت  أيًٛت أيٍٛ , سعاد عهٗ زسٍُٛ "انصٕنفٛح - المراجع

 انماْشة 8117 –انطبعت انسابعت  –سعاد عهٗ زسٍُٛ " حشبٛت انسًع ٔلٕاعذ انًٕسٛمٗ انغشبٛت" اندضء انثاَٗ 



 
 

 

Face to face (60%) 

 الرؼلن ًىاذج الوىضىع
ساػاخ  ػذد

 الرذسَس
 أدواخ الرقُُن طشق الرذسَس

2-  
  ٗ8يمابم  9أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت دساسٛت حسخٕٖ عه  . 

  .سًاب يساماث يخخهفت مٗ َطاق ٔاسع 

 غُاء أنساٌ ال يمايٛت

ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ     3يمابررم  5,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث  

 انخًٛباَٗ.  

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة  8-أ-3

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك , ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

 انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 ٚخعشف عهٗ األنساٌ انًمايٛت ٔاألنساٌ ان يمايٛت  3 -أ-3

ٕٚضر االخرخ ف برٍٛ انخًراسٍٚ االٚماعٛرت انخرٗ حسخرٕٖ        1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث ) 

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ًٚٛرض سرًعٛا بررٍٛ انًسراماث انًخخهفرت مررٗ َطراق ضررٛك       8- – 3

صرررشمت مرررٗ َطررراق ضرررٛك , ٔ انخآنفررراث  ٔٔاسرررع ٔانًسررراماث انً

انث ثٛرررررت ) ن , ص , ٌ ( باالَم بررررراث , ) ص ( مرررررٗ انٕضرررررع    

األساسٗ ٔانخآنفراث انشباعٛرت ) انُرٕب األٔل باالَم براث , انُرٕب      

 انخايس ( .  

 ٚفشق بٍٛ األنساٌ انًمايٛت ٔاألنساٌ ان يمايٛت  3- -3

عرررذد ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ ح    1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب  3يمابرررم  5,  8يمابرررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك  8-ج-3

2 

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعأَٙانخعهى 

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

المه  ا  
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 إجراءات التعلم المدمج )مباشر( في المحتويات العملية 



 

ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت 

) ن , ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ 

 آنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  ٔانخ

 ٚغُٗ األنساٌ انًمايٛت ٔاألنساٌ ان يمايٛت  3-ج-3

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3
3-  
           9اداء حًاسٍٚ اٚماعٛرت دساسرٛت بٓرا حعرذد يرٕاصٍٚ حسخرٕٖ عهرٗ يمراب 

 .8يمابم 

  .ٌٔانخًٛٛض بٍٛ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة بطشٚمت دانكشٔص ٔال دٚاباص 

 غُاء انساٌ يخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة.  

ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ     3يمابررم  5,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث  

 انخًٛباَٗ.  

ٚخعشف عهٗ طشق غُاء األنساٌ انًخخهفت مٗ انس نى  5-أ-3

 حسٕٚ ث لشٚبت .انكبٛشة ٔانصغٛشة انخٗ حسخٕٖ عهٗ 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت انخًٛٛض بٍٛ انس نى انًخخهفت بطشٚمت  6-أ-3

 دانكشٔص ٔطشٚمت ال دٚاباصٌٔ 

ٕٚضر االخرخ ف برٍٛ انخًراسٍٚ االٚماعٛرت انخرٗ حسخرٕٖ        1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث ) 

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

األنسرررراٌ انًخخهفررررت مررررٗ انسرررر نى انكبٛررررشة ٚمرررراسٌ بررررٍٛ  5- -3

 ٔانصغٛشة انخٗ حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

ٚسررخُخح انسرر نى انًخخهفررت بطشٚمررت دانكررشٔص ٔطشٚمررت ال    6- -3

 دٚاباصٌٔ 

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعرررذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب  3يمابرررم  5,  8يمابرررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )

 نخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. بؤسهٕ  ا

ٚغُٗ األنساٌ انًخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة انخٗ  5-ج-3

 حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

ٚذٌٔ اسًاء انس نى انًخخهفت بطشٚمت دانكشٔص ٔطشٚمت ال  6-ج-3

 دٚاباصٌٔ 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

إسرررررررررخشاحٛدٛت  2

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

المه  ا  
 العملية



 

5-  
  ٗ3يمابم  5اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت حسخٕٖ عه. 

  سًاب حآنفاث ث ثٛت ) ن , ص , ٌ ( باالَم باث ٔ ) ص ( مٗ انٕضع

 األساسٗ. 

 غُاء أنسٍ ال يمايٛت.

ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ     3يمابررم  5,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث  

 انخًٛباَٗ.  

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة  8-أ-3

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك , ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

 انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 ان يمايٛت  ٚخعشف عهٗ األنساٌ انًمايٛت ٔاألنساٌ 3 -أ-3

ٕٚضر االخرخ ف برٍٛ انخًراسٍٚ االٚماعٛرت انخرٗ حسخرٕٖ        1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث ) 

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ًٚٛرض سرًعٛا بررٍٛ انًسراماث انًخخهفرت مررٗ َطراق ضررٛك       8- – 3

ٔٔاسرررع ٔانًسررراماث انًصرررشمت مرررٗ َطررراق ضرررٛك , ٔ انخآنفررراث   

انث ثٛرررررت ) ن , ص , ٌ ( باالَم بررررراث , ) ص ( مرررررٗ انٕضرررررع    

األساسٗ ٔانخآنفراث انشباعٛرت ) انُرٕب األٔل باالَم براث , انُرٕب      

 انخايس ( .  

 ٛت ٔاألنساٌ ان يمايٛت ٚفشق بٍٛ األنساٌ انًماي 3- -3

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعرررذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب  3يمابرررم  5,  8يمابرررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك  8-ج-3

خآنفاث انث ثٛت ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ ان

) ن , ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ 

 ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 ٚغُٗ األنساٌ انًمايٛت ٔاألنساٌ ان يمايٛت  3-ج-3

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 انشخصٛتحمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت   8 -د-3

إسرررررررررخشاحٛدٛت  2

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

المه  ا  
 العملية

6-  
  يساماث طبٛعٛت مٗ َطاق ٔاسع 

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة  8-أ-3

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك , ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , 
إسرررررررررخشاحٛدٛت  2

زرررررررررررررررررررررررررررم 
المه  ا  

 العملية



 
  سًاب يساماث يصشمت مٗ َطاق ضٛك 

أداء إزررذٖ انضررشٔ  انشررشلٛت بانضخشمررت عررٍ طشٚررك انخصررفٛك ٔمشلعررت    

 األصابع

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

 َم باث , انُٕب انخايس ( .  انشباعٛت ) انُٕب األٔل باال

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت اداء بعض انضشٔ  انششلٛت  2-أ-3

 بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

ًٚٛرض سرًعٛا بررٍٛ انًسراماث انًخخهفرت مررٗ َطراق ضررٛك       8- – 3

ٔٔاسرررع ٔانًسررراماث انًصرررشمت مرررٗ َطررراق ضرررٛك , ٔ انخآنفررراث   

انث ثٛرررررت ) ن , ص , ٌ ( باالَم بررررراث , ) ص ( مرررررٗ انٕضرررررع    

األساسٗ ٔانخآنفراث انشباعٛرت ) انُرٕب األٔل باالَم براث , انُرٕب      

 انخايس ( .  

بانضخشمررت عررٍ طشٚررك  ٚسهررم بعررض انضررشٔ  انشررشلٛت 2- -3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك  8-ج-3

ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت 

) ن , ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ 

 انخايس ( .   ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب

ٚؤدٖ بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك  2-ج-3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

 انًشك ث.

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

8-  
          ٗاداء حًرراسٍٚ اٚماعٛررت يررٍ صررٕحٍٛ مررٗ انٕزررذة انثُائٛررت حسخررٕٖ عهرر

 . 8يمابم 9

 اعطاء انمف ث انخمهٛذٚت األسبعتيع انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت. 

ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ     3يمابررم  5,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث  

 انخًٛباَٗ.  

ٚخعشف عهٗ انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم  7-أ-3

 يُّ نهس نى انمشٚبت. 

ٕٚضر االخرخ ف برٍٛ انخًراسٍٚ االٚماعٛرت انخرٗ حسخرٕٖ        1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث ) 

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ًٚٛرررض سرررًعٛا انمفررر ث انخمهٛذٚرررت األسبعرررت مرررٗ سرررهى يرررا     7- -3

 ٔانخسٕٚم يُّ نهس نى انمشٚبت. 

المه  ا    2
 العملية



 
ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعرررذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب  3برررم يما 5,  8يمابرررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚسًع انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم يُّ  7-ج-3

 نهس نى انمشٚبت. 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3
9-  
     ٍ5صررٕحٍٛ مٖانٕزرذة انث ثٛرت حسخرٕٖ عهررٗ    اداء حًراسٍٚ اٚماعٛرت ير 

 .3يمابم 

 غُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَ يع عضف يصازبت مٗ صٕث انباص.

ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ     3يمابررم  5,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث  

 انخًٛباَٗ.  

دٔ سٕبشإَ يع عضف ٚخعشف عهٗ طشٚمت غُاء نسٍ مٗ  4 -أ-3

 انًصازبت مٗ صٕث انباص

ٕٚضر االخرخ ف برٍٛ انخًراسٍٚ االٚماعٛرت انخرٗ حسخرٕٖ        1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث ) 

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ًٚٛررض غُائٛررا نسررٍ مررٗ يفخرراذ دٔ سررٕبشإَ يررع عررضف      4 - -3

 انًصازبت مٗ صٕث انباص

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعرررذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب  3يمابرررم  5,  8يمابرررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚغُٗ نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَ يع عضف انًصازبت  4-ج-3

 مٗ صٕث انباص

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 انخعهًٛٛت انشخصٛتحمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ   8 -د-3

إسرررررررررخشاحٛدٛت  2

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

المه  ا  
 العملية

11-  
    ايرر ء اٚماعٛررت يررٍ صررٕحٍٛ يخعررذدة انًررٕاصٍٚ حسخررٕٖ عهررٗ يمرراب ث

(9-8  ,5-3 ) 

غُرراء ٔعررضف نسررٍ شررعبٗ يررذٌٔ نررّ يصررازبت باالسلرراو انشٔياَٛررت يررع          

 حصٕٚشِ دسخت أٔ َصف دسخت أعهٗ أٔ أسفم.  

ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ     3يمابررم  5,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث  

  انخًٛباَٗ.  

ٕٚضر االخرخ ف برٍٛ انخًراسٍٚ االٚماعٛرت انخرٗ حسخرٕٖ        1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث ) 

المه  ا    2
 العملية



 
 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعرررذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب  3يمابرررم  5,  8يمابرررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3
12-  

  ٖانضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت أداء إزذ

 األصابع

 انخعشف عهٗ يُٕعاث انذسخت انشابعت.

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت اداء بعض انضشٔ  انششلٛت  2-أ-3

 بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

 ٚخعشف عهٗ يُٕعاث انذسخت انشابعت  11-أ-3

ٚسهررم بعررض انضررشٔ  انشررشلٛت بانضخشمررت عررٍ طشٚررك  2- -3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع .  

 ًٚٛض سًعٛا بٍٛ يُٕعاث انذسخت انشابعت  11- -3

ٚؤدٖ بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك  2-ج-3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

 ٚضبط سًعٛا انفشق بٍٛ يُٕعاث انذسخت انشابعت  11-ج-3

 م انفعال انخٕاص 1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

إسرررررررررخشاحٛدٛت  2

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

المه  ا  
 العملية

14-  
  اي ء حًاسٍٚ اٚماعٛت يخخهفت 

  ٗغُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَ ٔعضف يصازبت م

 صٕث انباص. 

 انخًٛٛض بٍٛ يُٕعاث انذسخت انشابعت  

ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ     3يمابررم  5,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث  

  انخًٛباَٗ.  

عهٗ طشٚمت غُاء نسٍ مٗ دٔ سٕبشإَ يع عضف ٚخعشف  4 -أ-3

 انًصازبت مٗ صٕث انباص

 ٚخعشف عهٗ يُٕعاث انذسخت انشابعت  11-أ-3

ٕٚضر االخرخ ف برٍٛ انخًراسٍٚ االٚماعٛرت انخرٗ حسخرٕٖ        1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث ) 

إسرررررررررخشاحٛدٛت  2

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعأَٙانخعهى 

المه  ا  
 العملية



 
 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

غُائٛررا نسررٍ مررٗ يفخرراذ دٔ سررٕبشإَ يررع عررضف     ًٚٛررض  4 - -3

 انًصازبت مٗ صٕث انباص

 ًٚٛض سًعٛا بٍٛ يُٕعاث انذسخت انشابعت  11- -3

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعرررذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب  3يمابرررم  5,  8يمابرررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

سٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَ يع عضف انًصازبت ٚغُٗ ن 4-ج-3

  مٗ صٕث انباص

 ٚضبط سًعٛا انفشق بٍٛ يُٕعاث انذسخت انشابعت  11-ج-3

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

15-  
  أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع

  .انخًٛٛض بٍٛ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة بطشٚمت دانكشٔص 

 ٚعضماٌ مٗ آٌ ٔازذ.انخًٛٛض بٍٛ سهًٍٛ يخخهفٍٛ 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت انخًٛٛض بٍٛ انس نى انًخخهفت بطشٚمت  6-أ-3

 دانكشٔص ٔطشٚمت ال دٚاباصٌٔ 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت اداء بعض انضشٔ  انششلٛت  2-أ-3

 بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

 ٕٚضر اإلخخ ف بٍٛ سهًٍٛ يخخهفٍٛ ٚعضما مٗ آٌ ٔازذ  9-أ-3

ٚسررخُخح انسرر نى انًخخهفررت بطشٚمررت دانكررشٔص ٔطشٚمررت ال    6- -3

 دٚاباصٌٔ 

ٚسهررم بعررض انضررشٔ  انشررشلٛت بانضخشمررت عررٍ طشٚررك  2- -3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

 ٚفشق بٍٛ سهًٍٛ يخخهفٍٛ ٚعضما مٗ آٌ ٔازذ  9- -3

ٚذٌٔ اسًاء انس نى انًخخهفت بطشٚمت دانكشٔص ٔطشٚمت ال  6-ج-3

 دٚاباصٌٔ 

ٚؤدٖ بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك  2-ج-3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

 ٚسًع سهًٍٛ يخخهفٍٛ ٚعضما مٗ آٌ ٔازذ  9-ج-3

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

إسرررررررررخشاحٛدٛت  2

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

المه  ا  
 العملية



 

17-  
  .ٍٚاي ء اٚماعٗ دساسٗ نخًاسٍٚ يخعذدة انًٕاص 

 اي ء نسُٛت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة يع انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت.

ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ     3يمابررم  5,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث  

 انخًٛباَٗ.  

ٚخعشف عهٗ االي ء انهسُٛت يٍ صٕث مٗ انساٌ يمايٛت  14-أ-3

 ٔال يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

حسخرٕٖ  ٕٚضر االخرخ ف برٍٛ انخًراسٍٚ االٚماعٛرت انخرٗ       1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث ) 

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ٚفسش االي ء انهسُٛت يٍ صرٕث مرٗ انسراٌ يمايٛرت ٔال      14- -3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعرررذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب  3يمابرررم  5 , 8يمابرررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚررذٌٔ ايرر ء نسُٛررت يررٍ صررٕث مررٗ انسرراٌ يمايٛررت ٔال       14-ج-3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

إسرررررررررخشاحٛدٛت  2

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

المه  ا  
 العملية

18-  
  ًٍٛٛاي ء نسُٛت نًؤنفٍٛ يٕسٛمٍٛٛ عان 

 اي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ.

ٚخعشف عهٗ اي ء انساٌ يٍ يؤنفاث انًٕسٛمٍٛٛ  13-أ-3

انعانًٍٛٛ حكٌٕ لذ سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ انزاةشة مٗ اٖ سهى 

 ٚسذدِ األسخار. 

ٚخعشف عهٗ االي ء انهسُٛت يٍ صٕث مٗ انساٌ يمايٛت  14-أ-3

 ٔال يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

نًٍٛٛ حكٌٕ لذ ًٚٛض انساٌ يٍ يؤنفاث انًٕسٛمٍٛٛ انعا 13- -3

 سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ انزاةشة مٗ اٖ سهى ٚسذدِ األسخار. 

ٚفسش االي ء انهسُٛت يٍ صرٕث مرٗ انسراٌ يمايٛرت ٔال      14- -3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

ٚذٌٔ اي ئٛا انساٌ يٍ يؤنفاث انًٕسٛمٍٛٛ انعانًٍٛٛ  13-ج-3

هى ٚسذدِ حكٌٕ لذ سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ انزاةشة مٗ اٖ س

 األسخار. 

إسرررررررررخشاحٛدٛت  2

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

المه  ا  
 العملية



 
ٚررذٌٔ ايرر ء نسُٛررت يررٍ صررٕث مررٗ انسرراٌ يمايٛررت ٔال       14-ج-3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

21-  
  سًاب انخآنفاث انث ثٛت باَم باحٓا ٔانشباعٛت ) انُٕب األٔل

 باَم باحّ ( ٔ انُٕب انخايس. 

 غُاء نسٍ شعبٗ يذٌٔ نّ يصازبت باالسلاو انشٔياَٛت.  

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة  8-أ-3

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك , ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

 انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

ٕٚشِ دسخت ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت غُاء نسٍ شعبٗ يع حص 11-أ-3

أٔ َصف دسخت أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى 

 ٚعضمّ بًصازباث يخخهفت 

ًٚٛرض سرًعٛا بررٍٛ انًسراماث انًخخهفرت مررٗ َطراق ضررٛك       8- – 3

ٔٔاسرررع ٔانًسررراماث انًصرررشمت مرررٗ َطررراق ضرررٛك , ٔ انخآنفررراث   

انث ثٛرررررت ) ن , ص , ٌ ( باالَم بررررراث , ) ص ( مرررررٗ انٕضرررررع    

انشباعٛرت ) انُرٕب األٔل باالَم براث , انُرٕب     األساسٗ ٔانخآنفراث  

 انخايس ( .  

ٚفسش غُاء نسٍ شعبٗ يرع حصرٕٚشِ دسخرت أٔ َصرف      11- -3

دسخررت أعهررٗ أٔ ألسررفم يٕضررٕب نررّ أسلرراو سٔياَٛررت ثررى ٚعضمررّ      

 بًصازباث يخخهفت 

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك  8-ج-3

ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت 

) ن , ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ 

  ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

أٔ َصف دسخت  ٚغُٗ نسٍ شعبٗ يع حصٕٚشِ دسخت 11-ج-3

أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى ٚعضمّ بًصازباث 

 يخخهفت 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

إسرررررررررخشاحٛدٛت  2

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

المه  ا  
 العملية

المه  ا  إسرررررررررخشاحٛدٛت  2ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت انخًٛٛض بٍٛ انس نى انًخخهفت بطشٚمت  6-أ-3  -21



 
  أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع

  انخًٛٛض بٍٛ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة بطشٚمت دانكشٔص ٔال

 دٚاباصٌٔ. 

 اي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

 دانكشٔص ٔطشٚمت ال دٚاباصٌٔ 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت اداء بعض انضشٔ  انششلٛت  2-أ-3

 بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

ٚخعشف عهٗ االي ء انهسُٛت يٍ صٕث مٗ انساٌ يمايٛت  14-أ-3

 ٍ صٕحٍٛٔال يمايٛت ٔاي ء نسُٛت ي

ٚسررخُخح انسرر نى انًخخهفررت بطشٚمررت دانكررشٔص ٔطشٚمررت ال    6- -3

 دٚاباصٌٔ 

ٚسهررم بعررض انضررشٔ  انشررشلٛت بانضخشمررت عررٍ طشٚررك  2- -3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

ٚفسش االي ء انهسُٛت يٍ صرٕث مرٗ انسراٌ يمايٛرت ٔال      14- -3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

ٚذٌٔ اسًاء انس نى انًخخهفت بطشٚمت دانكشٔص ٔطشٚمت ال  6-ج-3

 دٚاباصٌٔ 

ٚؤدٖ بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك  2-ج-3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

ٚررذٌٔ ايرر ء نسُٛررت يررٍ صررٕث مررٗ انسرراٌ يمايٛررت ٔال       14-ج-3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

 العملية

23- 
  ٍٚاي ء اٚماعٛت حشخًم يٍ صٕحٍٛ حسخٕٖ عهٗ حعذد انًٕاص 

 غُاء نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَا يع عضف انباص

ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ   1-أ-3

, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ     3يمابررم  5,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث  

 انخًٛباَٗ.  

سٕبشإَ يع عضف ٚخعشف عهٗ طشٚمت غُاء نسٍ مٗ دٔ  4 -أ-3

 انًصازبت مٗ صٕث انباص

ٕٚضر االخرخ ف برٍٛ انخًراسٍٚ االٚماعٛرت انخرٗ حسخرٕٖ        1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث ) 

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ًٚٛررض غُائٛررا نسررٍ مررٗ يفخرراذ دٔ سررٕبشإَ يررع عررضف      4 - -3

 انًصازبت مٗ صٕث انباص

إسرررررررررخشاحٛدٛت  2

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 



 
ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعرررذد      1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب  3يمابرررم  5,  8يمابرررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث )

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚغُٗ نسٍ مٗ يفخاذ دٔ سٕبشإَ يع عضف انًصازبت  4-ج-3

 مٗ صٕث انباص

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛتحمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ   8 -د-3

 ٔانسٕاس

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

24- 
  أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع 

 غُاء انساٌ يخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة.

ٚخعشف عهٗ طشق غُاء األنساٌ انًخخهفت مٗ انس نى  5-أ-3

 انكبٛشة ٔانصغٛشة انخٗ حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت اداء بعض انضشٔ  انششلٛت  2-أ-3

 بانضخشمت عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

األنسرررراٌ انًخخهفررررت مررررٗ انسرررر نى انكبٛررررشة ٚمرررراسٌ بررررٍٛ  5- -3

 ٔانصغٛشة انخٗ حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

ٚسهررم بعررض انضررشٔ  انشررشلٛت بانضخشمررت عررٍ طشٚررك  2- -3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

ٚغُٗ األنساٌ انًخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة انخٗ  5-ج-3

 حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

ٚؤدٖ بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك  2-ج-3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

 
 
 
2 

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انخعهى انخعأَٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

 

26-  
  سًاب يساماث طبٛعٛت مٗ َطاق ٔاسع ٔيساماث يصشمت

 مٗ َطاق ضٛك. 

 غُاء أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت نهبٛإَ. 

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة  8-أ-3

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك , ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

 انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

صازبت ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت غُاء أنساٌ يع عضف ي 18-أ-3

 يذَٔت نهبٛإَ. 

ًٚٛرض سرًعٛا بررٍٛ انًسراماث انًخخهفرت مررٗ َطراق ضررٛك       8- – 3

إسرررررررررخشاحٛدٛت  2

زرررررررررررررررررررررررررررم 

 انًشك ث.

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انعصررررررررررررررررف 

 انزُْٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

المه  ا  
 العملية



 
ٔٔاسرررع ٔانًسررراماث انًصرررشمت مرررٗ َطررراق ضرررٛك , ٔ انخآنفررراث   

انث ثٛرررررت ) ن , ص , ٌ ( باالَم بررررراث , ) ص ( مرررررٗ انٕضرررررع    

األساسٗ ٔانخآنفراث انشباعٛرت ) انُرٕب األٔل باالَم براث , انُرٕب      

 انخايس ( .  

 ًٚٛض غُائٛا أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت نهبٛإَ.  18- -3

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك  8-ج-3

ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت 

) ن , ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ 

 ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 ت نهبٛإَ. ٚغُٗ أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔ 18-ج-3

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

 انخعهى انخعأَٙ

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

انًُالشررررررررررررررررت 

 ٔانسٕاس

إسرررررررررخشاحٛدٛت 

 انبٛاٌ انعًهٙ

إسخشاحٛدٛت 

 انخعهى انزاحٙ

 بنك المعرفة المصري. -الشبكة العنكبىتية )االنترنت( -المكتبة مص د  التعلم

 .1996خايعت زهٕاٌ  –أيًٛت أيٍٛ , سعاد عهٗ زسٍُٛ "انصٕنفٛح انًخمذو " ةهٛت انخشبٛت انًٕسٛمٛت  - المراجع

 انماْشة 8117 –انسابعت  انطبعت –سعاد عهٗ زسٍُٛ " حشبٛت انسًع ٔلٕاعذ انًٕسٛمٗ انغشبٛت" اندضء انثاَٗ 
 

 



 
 

 

Online (40%) 

 الرؼلن ًىاذج الوىضىع
ػذد ساػاخ 

 الرذسَس
 أدواخ الرقُُن طشق الرذسَس

1-  
 حٕضٛر طبٛعت انًمشس ٔحٕصٛفّ  -

 أداء حًاسٍٚ اٚماعٛت حسخٕٖ عهٗ حعذد انًٕاصٍٚ.  -

 سًاب يساماث يخخهفت مٗ َطاق ضٛك.   -

ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ    1-أ-3

, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ     3يمابررم  5,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث  

 انخًٛباَٗ.  

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة  8-أ-3

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك , ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

 انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

انخرٗ حسخرٕٖ    ٕٚضر االخرخ ف برٍٛ انخًراسٍٚ االٚماعٛرت     1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )  

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ًٚٛررض سررًعٛا بررٍٛ انًسرراماث انًخخهفررت مررٗ َطرراق ضررٛك   8- – 3

ٔٔاسرررع ٔانًسررراماث انًصرررشمت مرررٗ َطررراق ضرررٛك , ٔ انخآنفررراث    

انث ثٛرررررت ) ن , ص , ٌ ( باالَم برررررراث , ) ص ( مرررررٗ انٕضررررررع   

ٔانخآنفراث انشباعٛرت ) انُرٕب األٔل باالَم براث , انُرٕب      األساسٗ 

 انخايس ( .  

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعرررذد       1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب  3يمابرررم  5,  8يمابرررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث ) 

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك  8-ج-3

ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت 

) ن , ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ 

استراتيجية  2
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية 

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 

 ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت   8 -د-3
4-  
  ٗ3يمابم  5اداء حًاسٍٚ اٚماعٛت حسخٕٖ عه. 

 غُاء انساٌ مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت.

ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ    1-أ-3

, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ     3يمابررم  5,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث  

 انخًٛباَٗ.  

ٚخعشف عهٗ طشق غُاء األنساٌ انًخخهفت مٗ انس نى  5-أ-3

 انكبٛشة ٔانصغٛشة انخٗ حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

االٚماعٛرت انخرٗ حسخرٕٖ    ٕٚضر االخرخ ف برٍٛ انخًراسٍٚ     1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )  

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ٚمرررراسٌ بررررٍٛ األنسرررراٌ انًخخهفررررت مررررٗ انسرررر نى انكبٛررررشة   5- -3

 ٔانصغٛشة انخٗ حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعرررذد       1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب  3يمابرررم  5,  8يمابرررم  9ٔانًمررراب ث )انًرررٕاصٍٚ 

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚغُٗ األنساٌ انًخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة انخٗ  5-ج-3

 حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

استراتيجية  2
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية 

7-  
      أداء إزذٖ انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عرٍ طشٚرك انخصرفٛك ٔمشلعرت

 األصابع.

  .اعطاء انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت 

 اعطاء انخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث(

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة  8-أ-3

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك , ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

 انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم ٚخعشف عهٗ انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت  7-أ-3

 يُّ نهس نى انمشٚبت. 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت اداء بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت  2-أ-3

 عٍ طشٚك انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

ًٚٛررض سررًعٛا بررٍٛ انًسرراماث انًخخهفررت مررٗ َطرراق ضررٛك   8- – 3

استراتيجية  2
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية 



 
ٔٔاسرررع ٔانًسررراماث انًصرررشمت مرررٗ َطررراق ضرررٛك , ٔ انخآنفررراث    

الَم برررررراث , ) ص ( مرررررٗ انٕضررررررع  انث ثٛرررررت ) ن , ص , ٌ ( با 

األساسٗ ٔانخآنفراث انشباعٛرت ) انُرٕب األٔل باالَم براث , انُرٕب      

 انخايس ( .  

ًٚٛرررض سرررًعٛا انمفررر ث انخمهٛذٚرررت األسبعرررت مرررٗ سرررهى يرررا     7- -3

 ٔانخسٕٚم يُّ نهس نى انمشٚبت. 

ٚسهررم بعررض انضررشٔ  انشررشلٛت بانضخشمررت عررٍ طشٚررك   2- -3

  انخصفٛك ٔمشلعت األصابع .

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك  8-ج-3

ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت 

) ن , ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ 

 ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

األسبعت مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم يُّ  ٚسًع انمف ث انخمهٛذٚت 7-ج-3

 نهس نى انمشٚبت. 

ٚؤدٖ بعض انضشٔ  انششلٛت بانضخشمت عٍ طشٚك  2-ج-3

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3
11-  

    ايرر ء اٚماعٛررت يررٍ صررٕحٍٛ يخعررذدة انًررٕاصٍٚ حسخررٕٖ عهررٗ يمرراب ث

(9-8  ,5-3 ) 

 غُاء ٔعضف نسٍ شعبٗ يذٌٔ نّ يصازبت باالسلاو انشٔياَٛت.  

ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ    1-أ-3

, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ     3يمابررم  5,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث  

 انخًٛباَٗ.  

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت غُاء نسٍ شعبٗ يع حصٕٚشِ دسخت  11-أ-3

أٔ َصف دسخت أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى 

 ٚعضمّ بًصازباث يخخهفت 

ٕٚضر االخرخ ف برٍٛ انخًراسٍٚ االٚماعٛرت انخرٗ حسخرٕٖ        1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )  

 ًٛباَٗ.ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخ

ٚفسش غُاء نسٍ شرعبٗ يرع حصرٕٚشِ دسخرت أٔ َصرف       11- -3

دسخررت أعهررٗ أٔ ألسررفم يٕضررٕب نررّ أسلرراو سٔياَٛررت ثررى ٚعضمررّ       

استراتيجية  2
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية 



 
 بًصازباث يخخهفت 

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعرررذد       1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب  3يمابرررم  5,  8يمابرررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث ) 

 سٛست. بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت ص

ٚغُٗ نسٍ شعبٗ يع حصٕٚشِ دسخت أٔ َصف دسخت  11-ج-3

أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى ٚعضمّ بًصازباث 

 يخخهفت 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3
13-  

  .سًاب يساماث يخخهفت عهٗ َطاق ٔاسع 

 غُاء أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت نهبٛإَ.

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة  8-أ-3

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك , ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث 

 انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( .  

صازبت يذَٔت ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت غُاء أنساٌ يع عضف ي 18-أ-3

 نهبٛإَ. 

ًٚٛررض سررًعٛا بررٍٛ انًسرراماث انًخخهفررت مررٗ َطرراق ضررٛك   8- – 3

ٔٔاسرررع ٔانًسررراماث انًصرررشمت مرررٗ َطررراق ضرررٛك , ٔ انخآنفررراث    

انث ثٛرررررت ) ن , ص , ٌ ( باالَم برررررراث , ) ص ( مرررررٗ انٕضررررررع   

األساسٗ ٔانخآنفراث انشباعٛرت ) انُرٕب األٔل باالَم براث , انُرٕب      

 انخايس ( .  

 ًٚٛض غُائٛا أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت نهبٛإَ.  18- -3

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك  8-ج-3

ٔٔاسع ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت 

) ن , ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع األساسٗ 

 نُٕب انخايس ( .  ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب األٔل باالَم باث , ا

 ٚغُٗ أنساٌ يع عضف يصازبت يذَٔت نهبٛإَ.  18-ج-3

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

استراتيجية  2
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية 

المه  ا  استراتيجية  2ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ    1-أ-3  -16



 
 .َٗاداء حًاسٍٚ اٚماعٛت بؤسهٕ  انخًٛبا 

 يٕسٛمٍٛٛ عانًٍٛٛغُاء أنساٌ نًؤنفٍٛ 
, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ     3يمابررم  5,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث  

 انخًٛباَٗ.  

ٚخعشف عهٗ اي ء انساٌ يٍ يؤنفاث انًٕسٛمٍٛٛ  13-أ-3

انعانًٍٛٛ حكٌٕ لذ سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ انزاةشة مٗ اٖ سهى 

 ٚسذدِ األسخار. 

ٕٚضر االخرخ ف برٍٛ انخًراسٍٚ االٚماعٛرت انخرٗ حسخرٕٖ        1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )  

 اَٗ.ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛب

ًٚٛض انساٌ يٍ يؤنفاث انًٕسٛمٍٛٛ انعانًٍٛٛ حكٌٕ لرذ   13- -3

 سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ انزاةشة مٗ اٖ سهى ٚسذدِ األسخار. 

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعرررذد       1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب  3يمابرررم  5,  8يمابرررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث ) 

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚذٌٔ اي ئٛا انساٌ يٍ يؤنفاث انًٕسٛمٍٛٛ انعانًٍٛٛ  13-ج-3

حكٌٕ لذ سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ انزاةشة مٗ اٖ سهى ٚسذدِ 

 األسخار. 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

التعلم 
 االلكترونى

 العملية 

19-  
   ٍٚاي ء اٚماعٗ يٍ صٕحٍٛ ٔيخعذد انًٕاص 

 اي ء أنساٌ ال يمايٛت

ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ    1-أ-3

, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ     3يمابررم  5,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث  

 انخًٛباَٗ.  

ٚخعشف عهٗ االي ء انهسُٛت يٍ صٕث مٗ انساٌ يمايٛرت   14-أ-3

 نسُٛت يٍ صٕحٍٛٔال يمايٛت ٔاي ء 

ٕٚضر االخرخ ف برٍٛ انخًراسٍٚ االٚماعٛرت انخرٗ حسخرٕٖ        1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )  

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ٚفسش االي ء انهسُٛت يرٍ صرٕث مرٗ انسراٌ يمايٛرت ٔال       14- -3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

ٍ  1 -ج-3 االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعرررذد     ٚرررؤدٖ انخًررراسٚ

استراتيجية  2
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية 



 
( , ٔاالٚمررراب  3يمابرررم  5,  8يمابرررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث ) 

  بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚررذٌٔ ايرر ء نسُٛررت يررٍ صررٕث مررٗ انسرراٌ يمايٛررت ٔال       14-ج-3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛتحمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ   8 -د-3
22-  

  .ٍٚأداء حًاسٍٚ اٚماعٛت يخعذدة انًٕاص 

  .انخًٛٛض بٍٛ انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت يع انخسٕٚم نهس نى انمشٚبت 

 غُاء نسٍ شعبٗ يع عضف انًصازبت انًذَٔت نّ

ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ    1-أ-3

, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ     3يمابررم  5,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث  

 انخًٛباَٗ.  

ٚخعشف عهٗ انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم  7-أ-3

 يُّ نهس نى انمشٚبت. 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت غُاء نسٍ شعبٗ يع حصٕٚشِ دسخت  11-أ-3

َصف دسخت أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى  أٔ

 ٚعضمّ بًصازباث يخخهفت 

ٕٚضر االخرخ ف برٍٛ انخًراسٍٚ االٚماعٛرت انخرٗ حسخرٕٖ        1- -3

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )  

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

سرررهى يرررا  ًٚٛرررض سرررًعٛا انمفررر ث انخمهٛذٚرررت األسبعرررت مرررٗ    7- -3

 ٔانخسٕٚم يُّ نهس نى انمشٚبت. 

ٚفسش غُاء نسٍ شرعبٗ يرع حصرٕٚشِ دسخرت أٔ َصرف       11- -3

دسخررت أعهررٗ أٔ ألسررفم يٕضررٕب نررّ أسلرراو سٔياَٛررت ثررى ٚعضمررّ       

 بًصازباث يخخهفت 

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعرررذد       1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب  3يمابرررم  5,  8يمابرررم  9انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب ث ) 

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚسًع انمف ث انخمهٛذٚت األسبعت مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم يُّ  7-ج-3

 نهس نى انمشٚبت. 

َصف دسخت ٚغُٗ نسٍ شعبٗ يع حصٕٚشِ دسخت أٔ  11-ج-3

أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى ٚعضمّ بًصازباث 

استراتيجية  2
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية 



 
 يخخهفت 

3 

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3
25-  

  ٍٛاي ء اٚماعٗ يٍ صٕح 

   ٍٛاي ء نسُٗ يٍ صٕح 

 انساٌ ال يمايٛتاي ء 

ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت أداء حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ    1-أ-3

, ٔاٚمرراب بؤسررهٕ     3يمابررم  5,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث  

 انخًٛباَٗ.  

ٚخعشف عهٗ االي ء انهسُٛت يٍ صٕث مٗ انساٌ يمايٛرت   14-أ-3

 ٔال يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

3- -1    ٍ االٚماعٛرت انخرٗ حسخرٕٖ     ٕٚضر االخرخ ف برٍٛ انخًراسٚ

( ,  3يمابررم  5,  8يمابررم  9عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ ٔانًمرراب ث )  

 ٔاالٚماب بؤسهٕ  انخًٛباَٗ.

ٚفسش االي ء انهسُٛت يرٍ صرٕث مرٗ انسراٌ يمايٛرت ٔال       14- -3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

ٚرررؤدٖ انخًررراسٍٚ االٚماعٛرررت انخرررٗ حسخرررٕٖ عهرررٗ حعرررذد       1 -ج-3

( , ٔاالٚمررراب  3يمابرررم  5,  8يمابرررم  9 ث )انًرررٕاصٍٚ ٔانًمررراب 

 بؤسهٕ  انخًٛباَٗ بطشٚمت صسٛست. 

ٚررذٌٔ ايرر ء نسُٛررت يررٍ صررٕث مررٗ انسرراٌ يمايٛررت ٔال       14-ج-3

 يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

 انخٕاصم انفعال  1 -د-3

 حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ انخعهًٛٛت انشخصٛت  8 -د-3

استراتيجية  2
التعلم 

 االلكترونى

المه  ا  
 العملية 

 بنك المعرفة المصري. -الشبكة العنكبىتية )االنترنت( -المكتبة مص د  التعلم

 .1996خايعت زهٕاٌ  –أيًٛت أيٍٛ , سعاد عهٗ زسٍُٛ "انصٕنفٛح انًخمذو " ةهٛت انخشبٛت انًٕسٛمٛت  - المراجع

 انماْشة 8117 –انطبعت انسابعت  –اندضء انثاَٗ سعاد عهٗ زسٍُٛ " حشبٛت انسًع ٔلٕاعذ انًٕسٛمٗ انغشبٛت" 
 

 



 
 

 

 

 

  هخطط لرظوُن اخرثاس للوقشس

 

ٚخعرررررشف عهررررررٗ ةٛفٛررررررت أداء   1-أ-3

حًررراسٍٚ اٚماعٛرررت مرررٗ يرررٕاصٍٚ    

,  8يمابررم  9يخخهفررت ٔيمرراب ث 

, ٔاٚمررراب بؤسرررهٕ    3يمابرررم  5

 انخًٛباَٗ.

ٚخعرررررشف عهررررررٗ ةٛفٛررررررت اداء   2-أ-3

بعررررررض انضررررررشٔ  انشررررررشلٛت  

عرٍ طشٚرك انخصرفٛك    بانضخشمرت  

 ٔمشلعت األصابع 

 √



 
ٕٚضر االخخ ف بٍٛ  1- -3

انخًاسٍٚ االٚماعٛت انخٗ حسخٕٖ عهٗ 

يمابم  9حعذد انًٕاصٍٚ ٔانًماب ث )

( , ٔاالٚماب بؤسهٕ   3يمابم  5,  8

 انخًٛباَٗ.

ٚسهرررررم بعرررررض انضرررررشٔ    2- -3

طشٚرررررك  انشرررررشلٛت بانضخشمرررررت عرررررٍ

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع .

    √ 

ٚررؤدٖ انخًرراسٍٚ االٚماعٛررت   1 -ج-3

انخررٗ حسخررٕٖ عهررٗ حعررذد انًررٕاصٍٚ   

يمابرم   5,  8يمابرم   9ٔانًماب ث )

( , ٔاالٚمررراب بؤسرررهٕ  انخًٛبررراَٗ  3

 بطشٚمت صسٛست. 

ٚرررررؤدٖ بعرررررض انضرررررشٔ    2-ج-3

انشرررررشلٛت بانضخشمرررررت عرررررٍ طشٚرررررك 

 انخصفٛك ٔمشلعت األصابع . 

    √ 

ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ حمٛٛى راحّ   8 -د-3

 انخعهًٛٛت انشخصٛت
    √ 

ٕٚضر االخخ ف بٍٛ  8-أ-3 .  انًساماث ٔانخآنفاث  ٔانمف ث

انًساماث انكبٛشة ٔانصغٛشة 

ٔانًساماث انًخعادنت مٗ َطاق ضٛك 

, ٔانخآنفاث انث ثٛت ) ن , ص , ٌ ( 

باالَم باث , ) ص ( مٗ انٕضع 

األساسٗ ٔانخآنفاث انشباعٛت ) انُٕب 

األٔل باالَم باث , انُٕب انخايس ( 

  . 
ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت انخًٛٛض  6-أ-3

انًخخهفت بطشٚمت بٍٛ انس نى 

 دانكشٔص ٔطشٚمت ال دٚاباصٌٔ 

√ 



 
ٚخعشف عهٗ انمف ث انخمهٛذٚت  7-أ-3

األسبعت مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم يُّ 

 نهس نى انمشٚبت. 

ٚخعرررررشف عهرررررٗ يُٕعررررراث    11-أ-3

 انذسخت انشابعت 

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث  8- – 3

انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك ٔٔاسع 

ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق 

ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ 

انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث انشباعٛت 

) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب 

 انخايس ( .  

 ٚسرررخُخح انسررر نى انًخخهفرررت  6- -3

بطشٚمررررررت دانكررررررشٔص ٔطشٚمررررررت ال   

 دٚاباصٌٔ 

ًٚٛررررررض سررررررًعٛا انمفرررررر ث  7- -3

انخمهٛذٚررررت األسبعررررت مررررٗ سررررهى يررررا     

 ٔانخسٕٚم يُّ نهس نى انمشٚبت. 

ًٚٛض سرًعٛا برٍٛ يُٕعراث     11- -3

 انذسخت انشابعت 

 √ 

ًٚٛض سًعٛا بٍٛ انًساماث  8-ج-3

انًخخهفت مٗ َطاق ضٛك ٔٔاسع 

ٔانًساماث انًصشمت مٗ َطاق 

ضٛك , ٔ انخآنفاث انث ثٛت ) ن , 

ص , ٌ ( باالَم باث , ) ص ( مٗ 

انٕضع األساسٗ ٔانخآنفاث انشباعٛت 

) انُٕب األٔل باالَم باث , انُٕب 

 انخايس ( .  

√ 



 
ٚذٌٔ اسًاء انس نى  6-ج-3

شٚمت دانكشٔص ٔطشٚمت انًخخهفت بط

 ال دٚاباصٌٔ 

ٚسًع انمف ث انخمهٛذٚت  7-ج-3

األسبعت مٗ سهى يا ٔانخسٕٚم يُّ 

 نهس نى انمشٚبت. 

ٚضبط سًعٛا انفشق بٍٛ  11-ج-3

يُٕعاث انذسخت انشابعت 

حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ   8 -د-3

 انخعهًٛٛت انشخصٛت 
 √ 

ٚخعشف عهٗ األنساٌ  3 -أ-3  األنساٌغُاء 

 انًمايٛت ٔاألنساٌ ان يمايٛت 

ٚخعشف عهٗ طشٚمت غُاء  4 -أ-3

نسٍ مٗ دٔ سٕبشإَ يع عضف 

 انًصازبت مٗ صٕث انباص

ٚخعشف عهٗ طشق غُاء  5-أ-3

األنساٌ انًخخهفت مٗ انس نى انكبٛشة 

ٔانصغٛشة انخٗ حسخٕٖ عهٗ 

 حسٕٚ ث لشٚبت .

ٕٚضر اإلخخ ف بٍٛ سهًٍٛ  9-أ-3

 يخخهفٍٛ ٚعضما مٗ آٌ ٔازذ 

ٚخعشف عهٗ ةٛفٛت غُاء  11-أ-3

نسٍ شعبٗ يع حصٕٚشِ دسخت أٔ 

َصف دسخت أعهٗ أٔ ألسفم 

يٕضٕب نّ أسلاو سٔياَٛت ثى ٚعضمّ 

 بًصازباث يخخهفت 

ٚخعرررشف عهرررٗ ةٛفٛرررت غُررراء   18-أ-3

√ 



 
أنسرراٌ يررع عررضف يصررازبت يذَٔررت      

 نهبٛإَ.  

ٚفشق بٍٛ األنساٌ انًمايٛت  3- -3

 ٔاألنساٌ ان يمايٛت 

ًٚٛررررض غُائٛررررا نسررررٍ مررررٗ   4 - -3

يفخرررراذ دٔ سررررٕبشإَ يررررع عررررضف    

 انًصازبت مٗ صٕث انباص

ٚمررررررراسٌ برررررررٍٛ األنسررررررراٌ  5- -3

انًخخهفرررررت مرررررٗ انسررررر نى انكبٛرررررشة   

ٔانصرررررغٛشة انخرررررٗ حسخرررررٕٖ عهرررررٗ 

 حسٕٚ ث لشٚبت .

ٚفشق بٍٛ سهًٍٛ يخخهفٍٛ  9- -3

 ٚعضما مٗ آٌ ٔازذ 
ٚفسررش غُرراء نسررٍ شررعبٗ   11- -3

يع حصٕٚشِ دسخت أٔ َصف دسخت 

أعهٗ أٔ ألسرفم يٕضرٕب نرّ أسلراو     

سٔياَٛررررت ثررررى ٚعضمررررّ بًصررررازباث  

 يخخهفت 

ًٚٛرررض غُائٛرررا أنسررراٌ يرررع     18- -3

 عضف يصازبت يذَٔت نهبٛإَ. 

√ 

ٚغُٗ األنساٌ انًمايٛت  3-ج-3

 ٔاألنساٌ ان يمايٛت 

ٚغُٗ نسٍ مٗ يفخاذ دٔ  4-ج-3

سٕبشإَ يع عضف انًصازبت مٗ 

 صٕث انباص

ٚغُٗ األنساٌ انًخخهفت مٗ  5-ج-3

انس نى انكبٛشة ٔانصغٛشة انخٗ 

 حسخٕٖ عهٗ حسٕٚ ث لشٚبت .

√ 



 
ٚسًع سهًٍٛ يخخهفٍٛ ٚعضما  9-ج-3

 مٗ آٌ ٔازذ 

ٚغُٗ نسٍ شعبٗ يع  11-ج-3

حصٕٚشِ دسخت أٔ َصف دسخت 

أعهٗ أٔ ألسفم يٕضٕب نّ أسلاو 

سٔياَٛت ثى ٚعضمّ بًصازباث 

 يخخهفت 

ٚغُٗ أنساٌ يع عضف  18-ج-3

يصازبت يذَٔت نهبٛإَ. 

حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ   8 -د-3

 انخعهًٛٛت انشخصٛت 
   √

ٚخعشف عهٗ األنساٌ  3 -أ-3 ٔانهسُٛتاإلي ء االٚماعٛت 

 انًمايٛت ٔاألنساٌ ان يمايٛت 

ٚخعشف عهٗ اي ء انساٌ  13-أ-3

يٍ يؤنفاث انًٕسٛمٍٛٛ انعانًٍٛٛ 

حكٌٕ لذ سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ 

 انزاةشة مٗ اٖ سهى ٚسذدِ األسخار. 

ٚخعشف عهٗ االي ء  14-أ-3

انهسُٛت يٍ صٕث مٗ انساٌ يمايٛت 

ٔال يمايٛت ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

    √ 

ٚفشق بٍٛ األنساٌ انًمايٛت  3- -3

 ٔاألنساٌ ان يمايٛت 

ًٚٛض انسراٌ يرٍ يؤنفراث     13- -3

انًٕسررررٛمٍٛٛ انعررررانًٍٛٛ حكررررٌٕ لررررذ  

سبمج دساسخٓا ٔحكخرب يرٍ انرزاةشة    

 مٗ اٖ سهى ٚسذدِ األسخار. 

ٚفسش االي ء انهسُٛت يٍ  14- -3

يمايٛت ٔال يمايٛت صٕث مٗ انساٌ 

ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

     √ 



 
ٚغُٗ األنساٌ انًمايٛت  3-ج-3

 ٔاألنساٌ ان يمايٛت 

ٚذٌٔ اي ئٛا انساٌ يٍ  13-ج-3

يؤنفاث انًٕسٛمٍٛٛ انعانًٍٛٛ حكٌٕ 

لذ سبمج دساسخٓا ٔحكخب يٍ 

 انزاةشة مٗ اٖ سهى ٚسذدِ األسخار. 

ٚذٌٔ اي ء نسُٛت يٍ  14-ج-3

انساٌ يمايٛت ٔال يمايٛت صٕث مٗ 

ٔاي ء نسُٛت يٍ صٕحٍٛ

     √ 

حمٛٛى راحّ ٔحسذٚذ ازخٛاخاحّ   8 -د-3

انخعهًٛٛت انشخصٛت 
     √ 
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 (21ًَىرج سلى )     
 

 دساسٍذىصُف يمشس 

 ذىصُف يمشس انحاسة اِنٍ واسرخذايه فٍ انرخصص

   تُاَاخ انًمشس -2

يمشس انحاسة اِنٍ واسرخذايه فٍ انًمشس :   اسى انشيض انكىدي :  

 انرخصص

 انفشلح / انًسرىي : 

ذىصُف يمشس انرخصص : 

انحاسة اِنٍ واسرخذايه 

 فٍ انرخصص

 

   1  ػًهً      1    ذاخ انذساسُح :    َظشي    انىح ػذد

 رىضُؼ اعزخذاِبد اٌؾبعت اًٌِ فً اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ . 1-2 :هذف انًمشس  -1

رىظُف اٌؾبعت اًٌِ إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً  2-2

 واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فً رطجُك ثشاِظ رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ اٌؾبعت اًٌِ ٌؾً  2-3

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ.

اعزخذاَ اٌؾبعت األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ وفُذَى  2-4

 سلًّ.

 اعزخذاَ اٌؾبعت اٌٍِ فٍ اٌزخصص . 2-5

 رخطُط اٌزؼٍُُ ثبعزخذاَ اٌؾبعت اٌٍِ . 2-6

 اعزخذاَ شجىخ اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ . 2-7

 شىالد اٌّهُٕخ و إَغبد اٌؾٍىي اٌمبئّخ ػٍٍ اٌزخطُط واٌّزبثؼخ.رؾذَذ اٌّ 2-8

ارخبر اٌمشاس فٍ ضىء اٌّؼٍىِبد اٌّزبؽخ  و رىظُف اٌّىاسد اٌّزبؽخ ثىفبءح  2-9

. 

 رىظُف آٌُبد اإلسشبد واٌزىعُه اٌزشثىٌ، وسَبدح األػّبي فٍ ِّبسعبره اٌّهُٕخ

   انًسرهذف يٍ ذذسَس انًمشس : -3
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   :فاهُىانًؼهىياخ وانً -أ

      

 .  اٌؾذَضخَذسن اٌجشاِظ اٌزىٕىٌىعُخ  .1-أ-3

 َششػ اعزخذاِبد اٌؾبعت اًٌِ فً اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ .  .2-أ-3

َزؼشف ػًٍ اٌؾبعت اًٌِ إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ  .3-أ-3

 واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

اٌىعبئط  ثشاِظَغزخذَ اٌىعبئط اٌزىٕىٌىعُخ إٌّبعجخ ٌزصُُّ وإٔزبط  .4-أ-3

  اٌّزؼذدح فٍ اٌزؼٍُُ

 .ثشاِظ اٌؾبعت اٌٍٍَُِ ثذوس اٌزىٕىٌىعُب اٌؾذَضخ فٍ أزبط  .5-أ-3

َزؼشف ػًٍ اٌؾبعت اًٌِ إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ   .6-أ-3

 واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

  اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ َصٕف اٌزىٕىٌىعُب اٌؾذَضخ فٍ أزبط  .7-أ-3

ؾبعت األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ ٍَخص اعزخذاَ اٌ .8-أ-3

 وفُذَى سلًّ .

 ٍَخص خصبئص وإِىبُٔبد اٌؾبعىة فٍ إٌّى اٌّهٍٕ واٌزؼٍُ اٌّغزّش .9-أ-3

 ٍَخص اعزخذاَ شجىخ اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ.   .11-أ-3

فٍ  َؼشف ثشاِظ رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ ٌؾً اٌّشىالد اٌزؼٍُُّه .11-أ-3

 اٌّمشساد اٌّخزٍفه.

واٌذوٌُخ ٌخذِخ اٌّغزّغ  اٌّؼزّذح ػًٍ اٌىّجُىرشىعبئً اٌَصف دوس  .12-أ-3

 اٌّؾًٍ اٌّؾُط واٌجُئخ اٌزؼٍُُّخ

َؼشف وُفُخ اعزخذاَ  اٌؾبعت اًٌِ فٍ رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اٌزفبػٍٍ  .13-أ-3

 إًٌ فُذَى سلٍّ.

ّغزّغ ثبٌّؤعغبد اٌزشثىَخ واٌ اٌّجشِغُٓ فٍ إٔزبط اٌجشاِظٍَُ ثذوس  .21-أ-3

ؽٍىي  اٌّؾًٍ ورٕبوي ِشىالرهُ ولضبَبهُ ثشىً ِٕهغٍ َغبػذ فٍ وضغ

 . ٌٍمضبَب

 انًهاساخ انزهُُح : -ب

                  

 رؼٍُُّخ ِخزٍفخ فٍ ظً ِغشؽخ إٌّبهظ ثشاِظأزبط  .1-ة-3

َغزخذَ اٌؾبعت اًٌِ فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً  .2-ة-3

 واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

دوسَبد ؤششاد صؾفُخ ِغزخذِخ اٌجشِغُبد اٌؾذَضخ إصذاس  .3-ة-3

 ٌخذِخ اٌّغزّغ اٌّؾُط ثبٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ 

زؼٍُُّخ ٌخذِخ اٌّغزّغ اٌ ِؼزّذح ػًٍ اٌؾبعت اٌٍَِؼذ ثشاِظ  .4-ة-3

 اٌزؼٍٍُّ

َغزخذَ اٌؾبعت األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ   .5-ة-3

 وفُذَى سلًّ .

 وِٕبلشخ لضبَب اٌّغزّغ .، ٌخذِخ  اٌجشِظ اٌؾبعىثُخَؼذ  .6-ة-3

 رفُذ اٌّغزّغ اٌزمُٕبد اٌؾذَضخ اٌزٍَطجك  .7-ة-3
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انًهاساخ انًهُُح انخاصح  -خـ

 تانًمشس :

                     

 ٌؾً اٌّشىالد واٌمضبَب اٌزشثىَخ اٌّخزٍفخ .رؼزّذ ػًٍ رشثىَخ  ثشاِظَجزىش  .1-ط-3

 َىظف شجىخ اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ .. .2-ط-3

َىظف اٌؾبعت اًٌِ إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً  .3-ط-3

 واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

 فٍ ِؼبٌغخ اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ . خاٌزؼٍُُّ ثشاِظ اٌىّجُىرشَمُُ  .4-ط-3

َخزبس ثشاِظ رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ اٌؾبعت اًٌِ ٌؾً اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فً  .5-ط-3

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ.

اٌجشِغُبد اٌّخزٍفخ واالعزفبدح ِٕهب فٍ ِغبي اٌزؾشَش  َُّض ثُٓ أٔىاع .6-ط-3

 واالخشاط اٌصؾفٍ .

ٍَخص اعزخذاَ اٌؾبعت األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ  .7-ط-3

 وفُذَى سلًّ.

 ِغزخذِب خصبئص وإِىبُٔبد اٌؾبعىة . اٌؼشوض اٌزؼٍُُّخَصُّ  .8-ط-3

 .َىظف اٌطشق إٌّبعجخ العزخذاَ اٌؾبعت االًٌ فٍ اٌزخصص .9-ط-3

 انًهاساخ انؼايـح :  -د 

                                
 

 ثّب َخذَ إٌّظىِخ اٌزؼٍُُّخ . َٕزظ ثشاِظ اٌىّجُىرش/ .1-د-3

 فٍ اٌزىاصً اٌفؼبي ِغ اٌّغزّغ . ثشاِظ اٌىّجُىرشَغزخذَ  .2-د-3

َؼًّ ضّٓ فشَك فٍ اعزخذاَ اٌؾبعت اًٌِ فً رصُُّ وأزبط  .3-د-3

 خ اٌّخزٍفخ .اٌجشاِظ واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّ

 رىظُف اٌجشِغُبد الٔزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ . .4-د-3

َغزخذَ ثشاِظ رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ اٌؾبعت اًٌِ ٌؾً اٌّشىالد  .5-د-3

 اٌزؼٍُُّخ فً اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ.

 رىظُف اٌجشِغُبد الٔزبط ِغشؽُبد رشثىَخ. .6-د-3

َغزخذَ اٌؾبعت األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ  .7-د-3

 وفُذَى سلًّ.

ذَ اٌزىٕىٌىعُب وأداح ثؾضُخ وأداح ٌٍىصىي ٌٍّؼٍىِبد َغزخ .8-د-3

 ورٕظُّهب .

 رّىٓ ِٓ اَغبد ثُئبد رشثىَخ ِٕبعجخ ٌٍزؼٍُُ واٌزؼٍُ. .9-د-3

َظهش لذساد اٌزؼٍُ اٌزارً فٍ ػٍُّبد اعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ فٍ  .11-د-3

 اٌزخصص.

 َّبسط ِهبساد اٌزؼٍُ اٌزارٍ. .11-د-3

 أزبط اٌّؾزىَبد االرصبٌُخ طجمب ٌٍىلذ اٌّؾذد  .21-د-3

 يحرىي انًمـشس:  -4
 يحرىي انًمـشس

ػذد 

 انساػاخ
 األسثىع

رىضُؼ اعزخذاِبد اٌؾبعت االًٌ فً  .1

 . اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ
1 1 

ربثغ رىضُؼ اعزخذاِبد اٌؾبعت  .2

 االًٌ فً اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ
1 2 

ربثغ اعزخذاِبد اٌؾبعت االًٌ فً  .3

 .رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ
1 3 

ً اعزخذاِبد اٌؾبعت االًٌ ف ربثغ .4

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ
1 4 
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رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه فً  .5

رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ . 

1 

5 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه ربثغ  .6

فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ

1 

6 

عزخذاِه ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ وا .7

فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ

1 

7 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه  .8

 اٌصؾف واٌّغالد فً رصُُّ وأزبط
1 8 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه  .9

 انثشيدُاخ  فً رصُُّ وأزبط

1 9 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه ربثغ  .11

 انثشيدُاخ ُ وأزبطفً رصُّ
1 10 

أزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ اٌؾبعت  .11

االًٌ ٌؾً اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فٍ اٌزخصصبد 

 اٌّخزٍفخ.

1 

11 

أزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ ربثغ  .12

اٌؾبعت االًٌ ٌؾً اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فٍ 

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ

1 

12 

اعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ فً رؾىًَ   .13

 ٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ .ثشاِظ ا
1 13 

اعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ فً رؾىًَ ربثغ  .14

 ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ
1 14 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه فً  .15

 وأزبط فُذَى رفبػًٍ .
1 15 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه فً ربثغ  .16

 وأزبط فُذَى رفبػًٍ
1 16 

اِه فً أزبط رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذ .17

 اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ
1 17 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه فً ربثغ  .18

 اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخأزبط 
1 18 

 رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه فً أزبط .29

 اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ.

1 19 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه فً ربثغ  .21

 اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخأزبط 
1 20 

ٔزبط رىظُف اٌجشِغُبد ال  .21

 االعزشارُغُبد اٌزؼٍُُّخ
1 21 

رىظُف اٌجشِغُبد الٔزبط ربثغ  .22

 االعزشارُغُبد اٌزؼٍُُّخ
1 22 

فً اٌؼشوض ربثغ رىظُف اٌؾبعت  .13

 اٌزؼٍُُّخ 

1 23 
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 24 1 اٌجشِغُبد اٌّؼزّذح ػًٍ اٌؾبعت اٌٍِ .24

 25 1 إٔزبط اٌىعبئط اٌّزؼذدح فٍ اٌزخصص .25

 26 1 اٌزخصصربثغ إٔزبط اٌىعبئط اٌّزؼذدح فٍ  .26 

 27  االِزؾبْ اٌشفهً .27 

 28  اٌزؾشَشٌاالِزؾبْ  .28 

 أسانُة انرؼهُى وانرؼهى  -5

 

 *يحاضشاخ                      

 *خهساخ يُالشح                  

 *أَشطح 

 *واخثاخ يُضنُح . 

 *ذذسَة ػًهً  /  يؼًهً 

 *َذوج  /  وسشح ػًم 

 *دساسح انحانح

 ٍ خالل وسائم انرىاصم االخرًاػٍ* انرؼهُى اإلنكرشوٍَ ي 

أسانُة انرؼهُى وانرؼهى  -6

نهطالب روي انمذساخ 

 انًحذودج

،  ِٓ خالي اعشاءاد اٌمجىي فٍ اٌىٍُخ واعشاءاد وشف اٌغّبد ٌٍطٍجخ   ال َُطثك    

 واٌطبٌجبد ورؾذَذ لذسارهُ اٌزٍ رزىائُ وطجُؼخ اٌذساعخ اٌؼٍُّخ ثبٌىٍُخ .             

 :   انطـالبذمىَى  -7

 األسانُة انًسرخذيح: -أ

              

      

أػّبي اٌفصً: ٌمُبط ِهبساد ؽً اٌّشىٍخ ورمذَُ اٌجُبٔبد وإٌّبلشخ ولُبط اٌمذسح  -

ػًٍ اٌؼًّ فً عّبػخ )َزُ ثىاعطخ اعزبر اٌّمشس ، خالي اٌفصً اٌذساعٍ  ، فٍ 

 األعجىع اٌخبِظ واٌؼبشش ( .

اٌزؾًٍُ واٌؼشض وإٌّبلشخ )َزُ ثىاعطخ ٌغٕخ  ثزشىًُ ِٓ اٌشفهٍ : ٌمُبط ِهبساد  -

 ِغٍظ اٌمغُ  ، األعجىع اٌشاثغ ػشش(  .

اٌزطجُمً  : ٌمُبط ِهبساد اٌّّبسعخ واٌزطجُك واٌّهبساد اٌفُٕخ واٌؾشفُخ ) َزُ  -

ثىاعطخ اعزبر اٌّبدح، ثّشالجخ وِالؽظخ ٌغبْ ثزشىًُ ِٓ ِغٍظ اٌمغُ ،  األعجىع 

 اٌضبٌش ػشش(  .

اِزؾبْ ٔهبَخ اٌفصً  : ٌمُبط ِهبساد اٌززوش واإلثذاع ، َزُ ثىاعطخ ٌغٕخ صالصُخ  -

 ثزشىًُ ِٓ ِغٍظ اٌىٍُخ ، فٍ األعجىع اٌخبِظ ػشش  .

 

  أػّبي اٌفصً واٌشفىي : األعجىع اٌؼبشش واٌؼششَٓ 1اٌزمُُُ       انرىلُد: -ب

 اٌزطجُمٍ  : األعجىع اٌخبِظ واٌؼششَٓ 2اٌزمُُُ  

 اِزؾبْ أخش اٌفصً  :   األعجىع اٌغبدط واٌؼششَٓ 3ُ  اٌزمُُ

 

 %21دسعخ     21أػّبي اٌفصً واٌشفهً :   1اٌزمُُُ ذىصَغ انذسخاخ: -خـ

 %21دسعخ     21اِزؾبْ اٌزطجُمٍ :  2اٌزمُُُ  

 %61دسعخ    61اِزؾبْ ٔهبَخ اٌفصً :  3اٌزمُُُ  

 : لائًح انكرة انذساسُح وانًشاخغ -8
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                          يزكشاخ -أ

      

 *  ِىعىػخ اٌىّجُىرش د / ِظهش طبًَ  .

 *  ٔظُ اٌزشغًُ اٌىّجُىرشَخ  َ/ ِؾّذ ؽغُٓ ِؾّذ ؽغٓ .

 *  ِزوشاد فٍ االؽصبء وٌغخ اٌؾبعت اٌّذسعخ اٌجؾضُخ .

 أ.د / فشط اٌؾٍفبوٌ ، د/ ػجذ اٌمبدس صبٌؼ  . 

 اٌّزفذَ  ، د/ ػجذ اٌمبدس صبٌؼ  . *  ِزوشاد اٌؾبعجبد اٌُِخ واٌشعُ ثبٌجُضَه

 * ِىعىػخ صُبٔخ ِفشداد اٌؾبعت ، َ/ ػجذ اٌؾُّذ ثغُىٍٔ .

      كرة يهضيح -ب

      

*  F. El-halafawy,  Some Objectives of computer Teaching in the 

primary Stages in university faculty  , (2001) 

  كرة يمرشحح  -خـ

   

*  Computer Vision Expert System. 

*  CAD- CAM Expert Systems. 

*  Forecasting and Decision Making Expert System. 

*   Programming and Simulation Tools for Expert Systems 

Design). 

دوسَاخ ػهًُح أو َششاخ  –د 

 ... إنخ

 

 يدهح انكًثُىذش انرؼهًٍُ 

 ي يذكىسأ.د/ أًٍَ فىص أسرار انًادج: .

.................. سئُس يدهس انمسى انؼهًٍ :    سئُس انمسى انؼهًً                
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 (22ًَىرج سلى )

 خايؼح / انًُىفُح

 كهُح / انرشتُح انُىػُح

  ذكُىنىخُا انرؼهُى وانحاسة اِنٍ/    دثٍىَ )اٌفشلخ األوًٌ (تشَايح :      

      

 

 انذساسٍ يصفىفح انًؼاسف وانًهاساخ نهًمشس

 انًحرىَاخ انشئُسُح

 نهًمشس

 

 انًؼــاسف

 

 

 يهاساخ يهُُح

 

 يهاساخ ػايح يهاساخ رهُُح

رىضُؼ اعزخذاِبد اٌؾبعت االًٌ  .1

 فً اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ .
2/1/11/1/1  

2/1/11/2  

 

2/3/1/1/1  

2/3/1/2  

 

 

2/2/6/3 

2/2/6/3/1  

 

2/4/2/1  

2/4/2/2  

 

ربثغ رىضُؼ اعزخذاِبد اٌؾبعت  .2

 ًٌ فً اٌزخصصبد اٌّخزٍفخاال
2/1/11/1/1  

2/1/11/2  

 

2/3/1/1/1  

2/3/1/2  

 

 

2/2/6/3 

2/2/6/3/1  

 

2/4/2/1  

2/4/2/2  

 

ربثغ اعزخذاِبد اٌؾبعت االًٌ فً  .3

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ.

2/1/2/3  

2/1/2/3/1  

 

2/3/1/3 

2/3/1/5 

 

2/2/6/1  

2/2/6/1/1 

 

2/4/5/1/1  

2/4/5/2  

 

ؾبعت االًٌ فً ربثغ اعزخذاِبد اٌ .4

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ

2/1/2/3  

2/1/2/3/1  

 

2/3/1/3 

2/3/1/5 

 

2/2/6/1  

2/2/6/1/1 

 

2/4/5/1/1  

2/4/5/2  

 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه  .5

فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً 

 واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ . 

2/1/11/3/1  

2/1/11/3/2  

 

 

2/2/7/2  

2/2/7/2/1  

 

2/4/21/1  

2/4/21/1/1  

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .6

واعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ 

 اٌّخزٍفخ

 

2/3/1/3/1  

2/3/1/4  

 

2/2/6/1 

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .7

واعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ 

 اٌّخزٍفخ

2/1/11/2  

2/1/11/1 /1  

2/1/11/1  

 

  

2/4/2/2/1  

2/4/5/1  

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .8

واعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط 

 اٌصؾف واٌّغالد
 

2/3/1/1/1  

2/3/1/2  

 

2/2/7/1 

2/2/7/1/1  

 

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .9

واعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط 

 اٌجشِغُبد 

2/1/2/4  

2/1/11/1  

 

2/3/1/1  

 
 

2/4/5/2/1  

2/4/12/2  

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .11

واعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط 

 اٌجشِغُبد

2/1/2/3  

2/1/2/3/1  

 

2/3/1/3 

2/3/1/5 

 

2/2/6/1  

2/2/6/1/1 

 

2/4/5/1/1  

2/4/5/2  
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 انًحرىَاخ انشئُسُح

 نهًمشس

 

 انًؼــاسف

 

 

 يهاساخ يهُُح

 

 يهاساخ ػايح يهاساخ رهُُح

ثبعزخذاَ  أزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ .11

اٌؾبعت االًٌ ٌؾً اٌّشىالد 

 اٌزؼٍُُّخ فٍ اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ.

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

ربثغ أزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ  .12

اٌؾبعت االًٌ ٌؾً اٌّشىالد 

 اٌزؼٍُُّخ فٍ اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ
  

2/2/7/2  

2/2/7/2/1  

 

2/4/2/2/1  

2/4/5/1  

 

َ اٌؾبعت االًٌ فً رؾىًَ اعزخذا .13

 ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ .

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

ربثغ اعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ فً  .14

رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى 

 رفبػًٍ

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه  .15

 ذَى رفبػًٍ .فً وأزبط فُ

2/1/2/4  

2/1/11/1  

 

2/3/1/1  

 
 

2/4/5/2/1  

2/4/12/2  

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .16

 واعزخذاِه فً وأزبط فُذَى رفبػًٍ

2/1/2/3  

2/1/2/3/1  

 

2/3/1/3 

2/3/1/5 

 

2/2/6/1  

2/2/6/1/1 

 

2/4/5/1/1  

2/4/5/2  

 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه  .17

 ُّخفً أزبط اٌجشاِظ اٌزؼٍُ

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .18

   واعزخذاِه فً أزبط اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ

2/2/7/2  

2/2/7/2/1  

 

2/4/2/2/1  

2/4/5/1  

 

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ واعزخذاِه  .19

 فً أزبط اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ.

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .21

 واعزخذاِه فً أزبط اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ

2/1/11/2/1  

2/1/11/3  

 

  

2/4/21/2  

2/4/15/1 

 

رىظُف اٌجشِغُبد الٔزبط  .21

 االعزشارُغُبد اٌزؼٍُُّخ

2/1/2/4  

2/1/11/1  

 

2/3/1/1  

 
 

2/4/5/2/1  

2/4/12/2  

 

ربثغ رىظُف اٌجشِغُبد الٔزبط  .22

 ؼٍُُّخاالعزشارُغُبد اٌز

2/1/2/3  

2/1/2/3/1  

 

2/3/1/3 

2/3/1/5 

 

2/2/6/1  

2/2/6/1/1 

 

2/4/5/1/1  

2/4/5/2  

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت فً اٌؼشوض  .23

 اٌزؼٍُُّخ 

2/1/11/3/1  

2/1/11/3/2  

 

 

2/2/7/2  

2/2/7/2/1  

 

2/4/21/1  

2/4/21/1/1  

 

اٌجشِغُبد اٌّؼزّذح ػًٍ اٌؾبعت  .24

  اٌٍِ

2/3/1/3/1  

2/3/1/4  

 

2/2/6/1 

 



 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 اسرار انًمشس : 

 أ.د/ أًٍَ فىصي يذكىس

 سئُس انمسى انؼهًً

 

 انًحرىَاخ انشئُسُح

 نهًمشس

 

 انًؼــاسف

 

 

 يهاساخ يهُُح

 

 يهاساخ ػايح يهاساخ رهُُح

إٔزبط اٌىعبئط اٌّزؼذدح فٍ  .25

 اٌزخصص

2/1/11/2  

2/1/11/1 /1  

2/1/11/1  

 

  

2/4/2/2/1  

2/4/5/1  

 

ربثغ إٔزبط اٌىعبئط اٌّزؼذدح فٍ  .26

  اٌزخصص

2/3/1/1/1  

2/3/1/2  

 

2/2/7/1 

2/2/7/1/1  

 

 



 

 

 

 
 

4 

 

 

 يصفىفح أسانُة انرؼهُى وانرؼهى

انًهاساخ انزهُُح   انًؼشفح وانفهى وانرؼهى أسانُة انرؼهُى انًهاساخ انًهُُح     انًهاساخ انؼايح 

1-أ-3 اٌّؾبضشح اٌّطىسح  .1  

 

1-ة-3 -ط-3( )4-ط-3) 

5)  

1-د-3  

 عٍغبد ِٕبلشخ .2
3-أ-3  

 

(5-ة-3) -ط-3( )2-ط-3) 

5)  

2-د-3  

أٔشطخ فً  .3

 اٌّؾبضشح

 ( 3-أ-3)

 (5-أ-3)

-3( )2-ة-3( )1-ة-3)

 (6-ة-3(  )4-ة

-ط-3( )1-ط-3)

 (6-ط-3( )2

-3(     )2-د-3)

 (6-د

 واعجبد ِٕضٌُخ .4
 ( 1-أ-3)

 

-ط-3( )2-ط-3) (4-ة-3(  )3-ة-3)

 (6-ط-3( )3

-3(     )3-د-3)

 (7-د

 رذسَت ػًٍّ / ٔذوح .5

 

 (4-أ-3)

 (5-أ-3)

-3( )2-ة-3( )1-ة-3

 (5-ة-3(  )3-ة

-ط-3( )2-ط-3)

 (4-ط-3( )3

 1-د-3

 ِؼًٍّ .6
 ( 3-أ-3)

 (5-أ-3)

-3( )2-ة-3( )1-ة-3)

 (6-ة-3(  )4-ة

-ط-3( )1-ط-3)

 (6-ط-3( )2

-3(     )2-د-3)

 (6-د

 وسشخ ػًّ .7

 ( 1-أ-3)

 (2-أ-3)

 (3-أ-3)

-3( )2-ة-3( )1-ة-3)

 (4-ة-3(  )3-ة

-ط-3( )2-ط-3)

 (6-ط-3( )3

-3(     )3-د-3)

 (7-د

 دساعخ ؽبٌخ. .8

 (3-أ-3) 

 (4-أ-3)

 (5-أ-3)

-3( )2-ة-3( )1-ة-3

 (4-ة-3(  )3-ة

 (5-ة-3)

-ط-3( )2-ط-3)

 (4-ط-3( )3

 1-د-3

 اٌزؼٍُُ اإلٌىزشؤٍ .9
 (4-أ-3) 

 (5-أ-3)

 (     3-د-3) (2-ط-3) (6-ة-3)

 

 

                       يصفىفح أسانُة انرمُُى  نهًمشس انذساسٍ

 

 انرمُُى أسانُة

 
 انًهاساخ انؼايح انًهاساخ انًهُُح انًهاساخ انزهُُح انًؼشفح وانفهى

اٌؾضىس واٌّشبسوخ -1 1-أ-3  1-ة-3  (6-ط-3( )5-ط-3)  1-د-3   

اإلخزجبساد اٌذوسَخ -2 1-أ-3  ( 4-ة-3( )3-ة-3) 

(6-ة-3)  

(7-ط-3( )2-ط-3) 2-د-3   

إِزؾبْ ِٕزصف اٌفصً  -3

ًاٌذساع  

( 3-ة-3( )2-ة-3)  2-ط-3  2-د-3   

( 3-أ-3) إِزؾبْ اٌؼًٍّ -1  

(5-أ-3)  

( 2-ة-3( )1-ة-3)

(6-ة-3(  )4-ة-3)  

( 2-ط-3( )1-ط-3)

(6-ط-3)  

-3(     )2-د-3)

(4-د  

( 1-أ-3) إِزؾبْ اٌشفىي -2  

(2-أ-3)  

(3-أ-3)  

( 2-ة-3( )1-ة-3)

(4-ة-3(  )3-ة-3)  

( 3-ط-3( )2-ط-3)

(6-ط-3)  

-3(     )3-د-3)

(5-د  

( 1-أ-3) إِزؾبْ إٌظشي -3  

(2-أ-3)  

(5-أ-3)  

(8-أ-3)  

(11-أ-3)  

( 7-ة-3( )1-ة-3

(5-ة-3(  )3-ة-3)  

(9-ة-3)  

( 6-ط-3( )2-ط-3)

(9-ط-3)  

1-د-3  
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 " النظري " الجانب   تصميم التؼلم المدمج 
 إسرخذاو انحاسة األنٍ فٍ انرخصص:انًمشس 

 ثٍىِه االوٌٍاٌفشلخ : 
 _________________ 

 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

رىضُؼ اعزخذاِبد  .1

ؾبعت االًٌ فً اٌ

 .اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ
 

 انًؼشفح وانفهى -أ

Knowledge Understanding 

 

َذسن اٌجشاِظ  .15-أ-3

 اٌزىٕىٌىعُخ اٌؾذَضخ  .

َششػ اعزخذاِبد اٌؾبعت   .16-أ-3

 اًٌِ فً اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ .

َزؼشف ػًٍ اٌؾبعت اًٌِ  .17-أ-3

إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط 

اٌجشاِظ واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 خزٍفخ .اٌزؼٍُُّخ اٌّ

َغزخذَ اٌىعبئط اٌزىٕىٌىعُخ  .18-أ-3

إٌّبعجخ ٌزصُُّ وإٔزبط ثشاِظ 

 اٌىعبئط اٌّزؼذدح فٍ اٌزؼٍُُ 

ٍَُ ثذوس اٌزىٕىٌىعُب اٌؾذَضخ  .19-أ-3

 فٍ أزبط ثشاِظ اٌؾبعت اٌٍِ.

يحاضشا -2

 خ                         

خهسااااااااخ   -1

 يُالشح                          

أَشااااااااطح   -3

فااً انفصاام  )  

 انسكشٍ (   

دساسااااااااااح  -1

 انحانح  

واخثاااااااخ   -5

 يُضنُح . 

االوساق  -6

  انثحثُح

 2-أ-7 

انحضااااااااااااااىس 

 وانًشاسكح 

 1-أ-7

االخرثااااااااااساخ 

 انذوسَح

 3-أ-7

يرحاااااااااااااااااااٌ ا

يُرصاااااااااااااااف 

انفصااااااااااااااااااام 

 انذساسً

 1-أ-7

االيرحاااااااااااااااٌ 

 انشفىٌ  

 5-أ-7

االيرحاااااااااااااااٌ 

ِزوشاد :    ؽبعت آٌٍ )اعزخذاَ ٔىافز(  -أ

 بعت                لغُ رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ واٌؾ اػذاد

وزت أعبرزح اٌمغُ واٌّغبي فٍ أٔظّخ  

اٌزشغًُ ؤظبَ إٌىافز وَٕذوص وأؽذس 

   11إصذاساره ٔظبَ وَٕذوص 

^ever -"Microsoft reveals biggest 

change in Windows 

Computerworld.  .updates"

Retrieved October 4, 2014.      

وزبة د / ِغذي ِؾّذ أثى اٌؼطب رُغُش 

  11وَٕذوص 

1.  Keizer, Gregg (November 

29, 2018). "FAQ: Windows 

10 LTSB 

explained". Computerworl

ربثغ رىضُؼ اعزخذاِبد  .2

اٌؾبعت االًٌ فً 

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ

ربثغ اعزخذاِبد  .3

اٌؾبعت االًٌ فً 

 .رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ

خذاِبد ربثغ اعز - .4

اٌؾبعت االًٌ فً 

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .5

واعزخذاِه فً رصُُّ 

وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

َزؼشف ػًٍ اٌؾبعت اًٌِ   .21-أ-3 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط 

اٌجشاِظ واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

ٌزىٕىٌىعُب اٌؾذَضخ َصٕف ا .21-أ-3

 فٍ أزبط اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ  

ٍَخص اعزخذاَ اٌؾبعت  .22-أ-3

األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ 

 فُذَى رفبػًٍ وفُذَى سلًّ .

ٍَخص خصبئص وإِىبُٔبد  .23-أ-3

اٌؾبعىة فٍ إٌّى اٌّهٍٕ واٌزؼٍُ 

 اٌّغزّش

ٍَخص اعزخذاَ شجىخ   .24-أ-3

اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد 

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ. 

َؼشف ثشاِظ رؼٍُُّخ  .25-أ-3

ثبعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ ٌؾً 

اٌّشىالد اٌزؼٍُُّه فٍ اٌّمشساد 

 اٌّخزٍفه.

َصف دوس اٌىعبئً اٌّؼزّذح  .26-أ-3

ػًٍ اٌىّجُىرش واٌذوٌُخ ٌخذِخ 

اٌّغزّغ اٌّؾًٍ اٌّؾُط واٌجُئخ 

 انؼًهٍ

 6-أ-7

االيرحاااااااااااااااٌ 

 انُظشي   

d. Retrieved May 5, 2019. 

2. ^ "Microsoft reveals 

biggest-ever change in 

Windows 

updates". Computerworld. 

Retrieved October 4, 2014. 

3. ^ "Introducing Windows 10 

for Business". Windows 

Blog. Retrieved October 

4, 2014. 

^"Windows 10:  Endler, Michael. 

5 Unanswered 

InformationWeek.  .Questions"

Retrieved October 4,2014. 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت  . .6

االٌٍ واعزخذاِه فً 

رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ

 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت  - .7

االٌٍ واعزخذاِه فً 

رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ

 

ربثغ رىظُف  -8

اٌؾبعت االٌٍ 

واعزخذاِه فً رصُُّ 

اٌصؾف  وأزبط

 واٌّغالد

ربثغ رىظُف اٌؾبعت  -9

االٌٍ واعزخذاِه فً رصُُّ 

 .انثشيدُاخ وأزبط

رىظُف اٌؾبعت ربثغ  -11

االٌٍ واعزخذاِه فً رصُُّ 

 .انثشيدُاخ وأزبط

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-winblog-w10forbusiness_194-0
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

أزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ  -11

ثبعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ ٌؾً 

اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فٍ 

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ.

 

 اٌزؼٍُُّخ

َؼشف وُفُخ اعزخذاَ   .27-أ-3

اٌؾبعت اًٌِ فٍ رؾىًَ ثشاِظ 

 لٍّ.اٌفُذَى اٌزفبػٍٍ إًٌ فُذَى س

ٍَُ ثذوس اٌّجشِغُٓ فٍ إٔزبط اٌجشاِظ 

ثبٌّؤعغبد اٌزشثىَخ واٌّغزّغ اٌّؾًٍ 

ورٕبوي ِشىالرهُ ولضبَبهُ ثشىً 

  ؽٍىي ٌٍمضبَب ِٕهغٍ َغبػذ فٍ وضغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ربثغ أزبط ثشاِظ  -12

رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ اٌؾبعت 

االًٌ ٌؾً اٌّشىالد 

خصصبد اٌزؼٍُُّخ فٍ اٌز

 اٌّخزٍفخ

اعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ  .-13

فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ 

 فُذَى رفبػًٍ
اعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ ربثغ -14

فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ 

 فُذَى رفبػًٍ

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ --15

واعزخذاِه فً وأزبط فُذَى 

 رفبػًٍ .

بعت االٌٍ رىظُف اٌؾربثغ -16

واعزخذاِه فً وأزبط فُذَى 

 رفبػًٍ

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  -17

اٌجشاِظ واعزخذاِه فً أزبط 
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

  اٌزؼٍُُّخ

 انًهاساخ انزهُُح -ب

Intellectual Skills 

أزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ  .8-ة-3

 ِخزٍفخ فٍ ظً ِغشؽخ إٌّبهظ

اًٌِ َغزخذَ اٌؾبعت  .9-ة-3

فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً 

 واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

إصذاس دوسَبد  .11-ة-3

ؤششاد صؾفُخ ِغزخذِخ 

اٌجشِغُبد اٌؾذَضخ ٌخذِخ اٌّغزّغ 

 اٌّؾُط ثبٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ 

َؼذ ثشاِظ ِؼزّذح ػًٍ  .11-ة-3

اٌؾبعت اٌٍِ اٌزؼٍُُّخ ٌخذِخ 

 اٌّغزّغ اٌزؼٍٍُّ

َغزخذَ اٌؾبعت األًٌ   .12-ة-3

ؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى فً ر

 رفبػًٍ وفُذَى سلًّ .

َؼذ اٌجشِظ اٌؾبعىثُخ  .13-ة-3

 ٌخذِخ  وِٕبلشخ لضبَب اٌّغزّغ .،

 َطجك اٌزمُٕبد اٌؾذَضخ اٌزٍ رفُذ اٌّغزّغ

 انًهاساخ انًهُُح وانؼًهُح -خـ

رىظُف اٌؾبعت ربثغ  -18

االٌٍ واعزخذاِه فً أزبط 

 اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  -19

اٌجشاِظ  واعزخذاِه فً أزبط

 اٌزؼٍُُّخ.

رىظُف اٌؾبعت ربثغ  -21

االٌٍ واعزخذاِه فً أزبط 

 اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ

رىظُف اٌجشِغُبد   -21

 الٔزبط االعزشارُغُبد اٌزؼٍُُّخ

رىظُف اٌجشِغُبد ربثغ  -22

 الٔزبط االعزشارُغُبد اٌزؼٍُُّخ

فً ربثغ رىظُف اٌؾبعت  -23

 اٌؼشوض اٌزؼٍُُّخ 

بد اٌّؼزّذح ػًٍ اٌجشِغُ -24

 اٌؾبعت اٌٍِ

إٔزبط اٌىعبئط اٌّزؼذدح فٍ  -25

 اٌزخصص

ربثغ إٔزبط اٌىعبئط  -26

 اٌّزؼذدح فٍ اٌزخصص
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

 Professional and Practical االِزؾبْ اٌشفهً -27

Skills 

َجزىش ثشاِظ رشثىَخ  .11-ط-3

ب رؼزّذ ػًٍ ٌؾً اٌّشىالد واٌمضبَ

 اٌزشثىَخ اٌّخزٍفخ .

َىظف شجىخ  .11-ط-3

اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد 

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ ..

َىظف اٌؾبعت اًٌِ  .12-ط-3

إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ 

 اٌّخزٍفخ .

َمُُ ثشاِظ اٌىّجُىرش  .13-ط-3

اٌزؼٍُُّخ فٍ ِؼبٌغخ اٌّشىالد 

 اٌزؼٍُُّخ .

َخزبس ثشاِظ رؼٍُُّخ  .14-ط-3

ثبعزخذاَ اٌؾبعت اًٌِ ٌؾً 

اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فً اٌزخصصبد 

 اٌّخزٍفخ.

َُّض ثُٓ أٔىاع  .15-ط-3

اٌجشِغُبد اٌّخزٍفخ واالعزفبدح ِٕهب 

فٍ ِغبي اٌزؾشَش واالخشاط اٌصؾفٍ 

. 

 االِزؾبْ اٌزؾشَشٌ -28
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

ٍَخص اعزخذاَ  .16-ط-3

اٌؾبعت األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ 

اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ وفُذَى 

 سلًّ.

َصُّ اٌؼشوض  .17-ط-3

ذِب خصبئص اٌزؼٍُُّخ ِغزخ

 وإِىبُٔبد اٌؾبعىة .

َىظف اٌطشق إٌّبعجخ العزخذاَ 

 اٌؾبعت االًٌ فٍ اٌزخصص

 ويهاساخ االذصال   انًهاساخ انؼايـح  -د 

General and Transferable 

Skills  

 

َجزىش ثشاِظ رشثىَخ 3 .18-ط-3

رؼزّذ ػًٍ ٌؾً اٌّشىالد واٌمضبَب 

 اٌزشثىَخ اٌّخزٍفخ .

َىظف شجىخ  .19-ط-3

ِغ ِفشداد اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ 

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ ..

َىظف اٌؾبعت اًٌِ  .21-ط-3

إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ 

 اٌّخزٍفخ .
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Face to face (60% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

َمُُ ثشاِظ اٌىّجُىرش  .21-ط-3

اٌزؼٍُُّخ فٍ ِؼبٌغخ اٌّشىالد 

 اٌزؼٍُُّخ .

َخزبس ثشاِظ رؼٍُُّخ  .22-ط-3

ثبعزخذاَ اٌؾبعت اًٌِ ٌؾً 

زخصصبد اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فً اٌ

 اٌّخزٍفخ.

َُّض ثُٓ أٔىاع  .23-ط-3

اٌجشِغُبد اٌّخزٍفخ واالعزفبدح ِٕهب 

فٍ ِغبي اٌزؾشَش واالخشاط اٌصؾفٍ 

. 

ٍَخص اعزخذاَ  .24-ط-3

اٌؾبعت األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ 

اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ وفُذَى 

 سلًّ.

َصُّ اٌؼشوض  .25-ط-3

اٌزؼٍُُّخ ِغزخذِب خصبئص 

 وإِىبُٔبد اٌؾبعىة .

العزخذاَ َىظف اٌطشق إٌّبعجخ 

 اٌؾبعت االًٌ فٍ اٌزخصص
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

رىضُؼ اعزخذاِبد  .8

اٌؾبعت االًٌ فً 

 .اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ
 

 انًؼشفح وانفهى -أ

Knowledge Understanding 

 

َذسن اٌجشاِظ  .28-أ-3

 اٌزىٕىٌىعُخ اٌؾذَضخ  .

َششػ اعزخذاِبد اٌؾبعت   .29-أ-3

 اًٌِ فً اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ .

ًٌِ َزؼشف ػًٍ اٌؾبعت ا .31-أ-3

إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط 

اٌجشاِظ واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

َغزخذَ اٌىعبئط اٌزىٕىٌىعُخ  .31-أ-3

إٌّبعجخ ٌزصُُّ وإٔزبط ثشاِظ 

 اٌىعبئط اٌّزؼذدح فٍ اٌزؼٍُُ 

ٍَُ ثذوس اٌزىٕىٌىعُب اٌؾذَضخ  .32-أ-3

 فٍ أزبط ثشاِظ اٌؾبعت اٌٍِ.

َزؼشف ػًٍ اٌؾبعت اًٌِ   .33-أ-3

فً رصُُّ وأزبط  إلعزخذاِه

اٌجشاِظ واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

َصٕف اٌزىٕىٌىعُب اٌؾذَضخ  .34-أ-3

يحاضشا -1

 خ                         

خهسااااااااخ   -1

 يُالشح                          

أَشااااااااطح   -3

فااً انفصاام  )  

 انسكشٍ (   

دساسااااااااااح  -1

 انحانح  

واخثاااااااخ   -5

 يُضنُح . 

وساق اال -6

  انثحثُح

 2-أ-7 

انحضااااااااااااااىس 

 وانًشاسكح 

 1-أ-7

االخرثااااااااااساخ 

 انذوسَح

 3-أ-7

ايرحاااااااااااااااااااٌ 

يُرصاااااااااااااااف 

انفصااااااااااااااااااام 

 انذساسً

 1-أ-7

االيرحاااااااااااااااٌ 

 انشفىٌ  

 5-أ-7

االيرحاااااااااااااااٌ 

 انؼًهٍ

 6-أ-7

االيرحاااااااااااااااٌ 

 انُظشي   

ِزوشاد :    ؽبعت آٌٍ )اعزخذاَ ٔىافز(  -أ

 لغُ رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ واٌؾبعت                 اػذاد

وزت أعبرزح اٌمغُ واٌّغبي فٍ أٔظّخ  

اٌزشغًُ ؤظبَ إٌىافز وَٕذوص وأؽذس 

   11إصذاساره ٔظبَ وَٕذوص 

^ever -"Microsoft reveals biggest 

change in Windows 

Computerworld.  .updates"

Retrieved October 4, 2014.      

وزبة د / ِغذي ِؾّذ أثى اٌؼطب رُغُش 

  11وَٕذوص 

4.  Keizer, Gregg (November 

29, 2018). "FAQ: Windows 

10 LTSB 

explained". Computerworl

d. Retrieved May 5, 2019. 

5. ^ "Microsoft reveals 

biggest-ever change in 

Windows 

updates". Computerworld. 

ربثغ رىضُؼ اعزخذاِبد  .9

اٌؾبعت االًٌ فً 

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ

ربثغ اعزخذاِبد  .11

اٌؾبعت االًٌ فً 

 .رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ

ربثغ اعزخذاِبد  - .11

اٌؾبعت االًٌ فً 

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  .12

واعزخذاِه فً رصُُّ 

وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

ربثغ رىظُف اٌؾبعت  . .13

ِه فً االٌٍ واعزخذا

رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://www.computerworld.com/article/3250464/faq-windows-10-ltsb-explained.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-cw-biggestchange_193-0
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
http://www.computerworld.com/article/2691211/microsoft-reveals-biggest-ever-change-in-windows-updates.html
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

 فٍ أزبط اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ   اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ

ٍَخص اعزخذاَ اٌؾبعت  .35-أ-3

األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ 

 فُذَى رفبػًٍ وفُذَى سلًّ .

ٍَخص خصبئص وإِىبُٔبد  .36-أ-3

اٌؾبعىة فٍ إٌّى اٌّهٍٕ واٌزؼٍُ 

 غزّشاٌّ

ٍَخص اعزخذاَ شجىخ   .37-أ-3

اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد 

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ. 

َؼشف ثشاِظ رؼٍُُّخ  .38-أ-3

ثبعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ ٌؾً 

اٌّشىالد اٌزؼٍُُّه فٍ اٌّمشساد 

 اٌّخزٍفه.

َصف دوس اٌىعبئً اٌّؼزّذح  .39-أ-3

ػًٍ اٌىّجُىرش واٌذوٌُخ ٌخذِخ 

اٌّغزّغ اٌّؾًٍ اٌّؾُط واٌجُئخ 

 اٌزؼٍُُّخ

وُفُخ اعزخذاَ   َؼشف .41-أ-3

اٌؾبعت اًٌِ فٍ رؾىًَ ثشاِظ 

 اٌفُذَى اٌزفبػٍٍ إًٌ فُذَى سلٍّ.

ٍَُ ثذوس اٌّجشِغُٓ فٍ إٔزبط اٌجشاِظ 

ثبٌّؤعغبد اٌزشثىَخ واٌّغزّغ اٌّؾًٍ 

Retrieved October 4, 2014. 

6. ^ "Introducing Windows 10 

for Business". Windows 

Blog. Retrieved October 

4, 2014. 

^"Windows 10:  Endler, Michael. 

5 Unanswered 

InformationWeek.  .Questions"

Retrieved October 4,2014. 

ربثغ رىظُف اٌؾبعت  - .14

االٌٍ واعزخذاِه فً 

رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد 

 اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ

 

ربثغ رىظُف  -8

اٌؾبعت االٌٍ 

واعزخذاِه فً رصُُّ 

اٌصؾف  وأزبط

 واٌّغالد

ربثغ رىظُف اٌؾبعت  -9

االٌٍ واعزخذاِه فً رصُُّ 

 .انثشيدُاخ وأزبط

رىظُف اٌؾبعت ربثغ  -11

االٌٍ واعزخذاِه فً رصُُّ 

 .انثشيدُاخ وأزبط

 

أزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ  -11

ثبعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ ٌؾً 

اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فٍ 

 اٌزخصصبد اٌّخزٍفخ.

 

أزبط ثشاِظ  ربثغ -12

رؼٍُُّخ ثبعزخذاَ اٌؾبعت 

https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-winblog-w10forbusiness_194-0
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
http://blogs.windows.com/business/2014/09/30/introducing-windows-10-for-business/
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_10#cite_ref-iw-unanswered_195-0
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
http://www.informationweek.com/software/operating-systems/windows-10-5-unanswered-questions/d/d-id/1316350
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

االًٌ ٌؾً اٌّشىالد 

اٌزؼٍُُّخ فٍ اٌزخصصبد 

 اٌّخزٍفخ

ورٕبوي ِشىالرهُ ولضبَبهُ ثشىً 

  ؽٍىي ٌٍمضبَب ِٕهغٍ َغبػذ فٍ وضغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًهاساخ انزهُُح -ب

Intellectual Skills 

أزبط ثشاِظ رؼٍُُّخ  .14-ة-3

 ِخزٍفخ فٍ ظً ِغشؽخ إٌّبهظ

اعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ  .-13

فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ 

 فُذَى رفبػًٍ
اعزخذاَ اٌؾبعت االًٌ ربثغ -14

فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ 

 فُذَى رفبػًٍ

اٌؾبعت االٌٍ رىظُف --15

واعزخذاِه فً وأزبط فُذَى 

 رفبػًٍ .

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ ربثغ -16

واعزخذاِه فً وأزبط فُذَى 

 رفبػًٍ

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  -17

اٌجشاِظ واعزخذاِه فً أزبط 

 اٌزؼٍُُّخ

رىظُف اٌؾبعت ربثغ  -18

االٌٍ واعزخذاِه فً أزبط 

 اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ

رىظُف اٌؾبعت االٌٍ  -19
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

اٌجشاِظ  واعزخذاِه فً أزبط

 اٌزؼٍُُّخ.

َغزخذَ اٌؾبعت اًٌِ  .15-ة-3

فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ واٌىعبئً 

 واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ اٌّخزٍفخ .

إصذاس دوسَبد  .16-ة-3

ؤششاد صؾفُخ ِغزخذِخ 

اٌجشِغُبد اٌؾذَضخ ٌخذِخ اٌّغزّغ 

 اٌّؾُط ثبٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ 

 َؼذ ثشاِظ ِؼزّذح ػًٍ .17-ة-3

اٌؾبعت اٌٍِ اٌزؼٍُُّخ ٌخذِخ 

 اٌّغزّغ اٌزؼٍٍُّ

َغزخذَ اٌؾبعت األًٌ   .18-ة-3

فً رؾىًَ ثشاِظ اٌفُذَى اًٌ فُذَى 

 رفبػًٍ وفُذَى سلًّ .

َؼذ اٌجشِظ اٌؾبعىثُخ  .19-ة-3

 ٌخذِخ  وِٕبلشخ لضبَب اٌّغزّغ .،

 َطجك اٌزمُٕبد اٌؾذَضخ اٌزٍ رفُذ اٌّغزّغ

 انًهاساخ انًهُُح وانؼًهُح -خـ

Professional and Practical 

Skills 

َجزىش ثشاِظ رشثىَخ  .26-ط-3

رؼزّذ ػًٍ ٌؾً اٌّشىالد واٌمضبَب 

 اٌزشثىَخ اٌّخزٍفخ .

َىظف شجىخ  .27-ط-3

رىظُف اٌؾبعت ربثغ  -21

االٌٍ واعزخذاِه فً أزبط 

 اٌجشاِظ اٌزؼٍُُّخ

رىظُف اٌجشِغُبد   -21

 الٔزبط االعزشارُغُبد اٌزؼٍُُّخ

رىظُف اٌجشِغُبد ربثغ  -22

 ُّخالٔزبط االعزشارُغُبد اٌزؼٍُ

فً ربثغ رىظُف اٌؾبعت  -23

 اٌؼشوض اٌزؼٍُُّخ 

اٌجشِغُبد اٌّؼزّذح ػًٍ  -24

 اٌؾبعت اٌٍِ

إٔزبط اٌىعبئط اٌّزؼذدح فٍ  -25

 اٌزخصص

ربثغ إٔزبط اٌىعبئط  -26

 اٌّزؼذدح فٍ اٌزخصص

 االِزؾبْ اٌشفهً -27

 االِزؾبْ اٌزؾشَشٌ -28



 

 - 17 - 

Face to face (40% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد 

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ ..

َىظف اٌؾبعت اًٌِ  .28-ط-3

إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ 

 اٌّخزٍفخ .

اٌىّجُىرش  َمُُ ثشاِظ .29-ط-3

اٌزؼٍُُّخ فٍ ِؼبٌغخ اٌّشىالد 

 اٌزؼٍُُّخ .

َخزبس ثشاِظ رؼٍُُّخ  .31-ط-3

ثبعزخذاَ اٌؾبعت اًٌِ ٌؾً 

اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فً اٌزخصصبد 

 اٌّخزٍفخ.

َُّض ثُٓ أٔىاع  .31-ط-3

اٌجشِغُبد اٌّخزٍفخ واالعزفبدح ِٕهب 

فٍ ِغبي اٌزؾشَش واالخشاط اٌصؾفٍ 

. 

ٍَخص اعزخذاَ  .32-ط-3

ً ثشاِظ اٌؾبعت األًٌ فً رؾىَ

اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ وفُذَى 

 سلًّ.

َصُّ اٌؼشوض  .33-ط-3

اٌزؼٍُُّخ ِغزخذِب خصبئص 
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

 وإِىبُٔبد اٌؾبعىة .

َىظف اٌطشق إٌّبعجخ العزخذاَ 

 اٌؾبعت االًٌ فٍ اٌزخصص

 ويهاساخ االذصال   انًهاساخ انؼايـح  -د 

General and Transferable 

Skills  

 

َجزىش ثشاِظ رشثىَخ 3 .34-ط-3

ً ٌؾً اٌّشىالد واٌمضبَب رؼزّذ ػٍ

 اٌزشثىَخ اٌّخزٍفخ .

َىظف شجىخ  .35-ط-3

اٌّؼٍىِبد ٌٍزؼبًِ ِغ ِفشداد 

 رىٕىٌىعُب اٌزؼٍُُ ..

َىظف اٌؾبعت اًٌِ  .36-ط-3

إلعزخذاِه فً رصُُّ وأزبط اٌجشاِظ 

واٌىعبئً واٌزطجُمبد اٌزؼٍُُّخ 

 اٌّخزٍفخ .

َمُُ ثشاِظ اٌىّجُىرش  .37-ط-3

اٌزؼٍُُّخ فٍ ِؼبٌغخ اٌّشىالد 

 .اٌزؼٍُُّخ 

َخزبس ثشاِظ رؼٍُُّخ  .38-ط-3

ثبعزخذاَ اٌؾبعت اًٌِ ٌؾً 

اٌّشىالد اٌزؼٍُُّخ فً اٌزخصصبد 
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Face to face (40% ) 

 الموضوع 
ػدد 

ساػات 
 التدريس

  أهداف التؼلم 
طرق 

 التدريس 
أدوات 
 التقييم 

 المراجغ  مصادر التؼلم 

 اٌّخزٍفخ.

َُّض ثُٓ أٔىاع  .39-ط-3

اٌجشِغُبد اٌّخزٍفخ واالعزفبدح ِٕهب 

فٍ ِغبي اٌزؾشَش واالخشاط اٌصؾفٍ 

. 

ٍَخص اعزخذاَ  .41-ط-3

اٌؾبعت األًٌ فً رؾىًَ ثشاِظ 

اٌفُذَى اًٌ فُذَى رفبػًٍ وفُذَى 

 سلًّ.

اٌؼشوض  َصُّ .41-ط-3

اٌزؼٍُُّخ ِغزخذِب خصبئص 

 وإِىبُٔبد اٌؾبعىة .

َىظف اٌطشق إٌّبعجخ العزخذاَ 

 اٌؾبعت االًٌ فٍ اٌزخصص

 

 

 

 

 

 



 
 

 ذٕطٛف يقشس دساسٙ 

 قسى: انرشتٛح انًٕسٛقٛح

 

 تٛاَاخ انًقشس: -1

انفشقح / انًسرٕٖ: أٔنٗ دتهٕو  اسى انًقشس: يٕسٛقٗ انرؼهٛى انؼاو انشيض انكٕد٘: 

 خاص

 ساػح 5اإلخًانٙ:  ساػح   5َظش٘:  55ػذد انٕحذاخ انذساسٛح:  انرخظض: ذشتٛح يٕسٛقٛح

 

ْدددددددددذ   -5

 انًقشس:

 تانًثادا ٔاألْذا  انؼايح إلػذاد يؼهى انرشتٛح انًٕسٛقٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ .اإلنًاو  -1

 ٚرؼش  ػهٗ انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ يظش ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح . -5

أ  -3
انًؼهٕي

اخ 

ٔانًفاْ

 ٚى:

 تاَرٓاء ذذسٚس انًقشس ٚكٌٕ انطانة قادسًا ػهٗ أٌ:

 انًثادا ٔاألْذا  انؼايح إلػذاد يؼهى انرشتٛح انًٕسٛقٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ . ٚرؼش  ػهٗ  -1-أ-3

 ٚهى تاألْذا  انؼايح ٔانخاطح نرذسٚس يادج انرشتٛح انًٕسٛقٛح .  -5-أ-3

ٚرؼددش  ػهددٗ انسددًاخ انًًٛددضج نهرؼهددٛى انًٕسددٛقٗ فددٗ يظددش ٔانٕالٚدداخ انًرحددذج األيشٚكٛددح ٔدٔس انًٕسددٛقٗ فددٗ انرشتٛددح      -3-أ-3

 انحذٚثح .

ب  -3
انًٓاسا

خ 

انزُْٛددح

: 

 تاَرٓاء ذذسٚس انًقشس ٚكٌٕ انطانة قادسًا ػهٗ أٌ:

 ذحذٚذ انًثادا ٔاألْذا  إلػذاد انًؼهى اندٛذ نهرؼهٛى اندايؼٗ . -1-ب-3

 ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ يظش ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ. -5-ب-3

 ذحذٚذ انًثادا انرٗ ٚقٕو ػهٛٓا انرؼهٛى انًٕسٛقٗ انًثشيح فٗ انٕالٚاخ انًرحذج . -3-ب-3

ج -3

انًٓددددددداساخ 

انًُٓٛدددددددددددددح 

انخاطدددددددددددح 

 تانًقشس:

 قادسًا ػهٗ أٌ:تاَرٓاء ذذسٚس انًقشس ٚكٌٕ انطانة 

 ذظًٛى تشايح ٔيُاْح انرشتٛح انًٕسٛقٛح . -1-ج-3

  ُٚاقش أٔخح انرشاتح ٔاإلخرال  نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ خًٕٓسٚح يظش انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح . -5-ج-3

د  -3
انًٓاسا

خ 

 انؼايح:

 تاَرٓاء ذذسٚس انًقشس ٚكٌٕ انطانة قادسًا ػهٗ أٌ:

 انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس .اسرخذاو  -1-د-3

 انرؼهى انزاذٗ انًسرًش. -5-د-3

يحرٕٖ  -4

انًقشس

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًحرٕٚاخ انُظشٚح

 يحرٕٖ انًقشس األساتٛغ

ػذد 

 انساػاخ

 َظش٘

 5 ٚرؼش  انطانة ػهٗ يثادا ٔأْذا  إػذاد انًؼهى تظفح ػايح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ. 1

 5 انطانة ػهٗ يثادا ٔأْذا  إػذاد انًؼهى تظفح ػايح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ.ٚرؼش   5

 5 ٚرؼش  انطانة ػهٗ انًثادا ٔاألْذا  انؼايح إلػذاد يؼهى انرشتٛح انًٕسٛقٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ . 3

 5 يا قثم اندايؼٗ .ٚرؼش  انطانة ػهٗ انًثادا ٔاألْذا  انؼايح إلػذاد يؼهى انرشتٛح انًٕسٛقٛح نهرؼهٛى  4

 5 ٚرؼش  انطانة ػهٗ انًثادا ٔاألْذا  إلػذاد انًؼهى اندٛذ نهرؼهى اندايؼٗ . 5



 

 5 ٚرؼش  انطانة ػهٗ انًثادا ٔاألْذا  إلػذاد انًؼهى اندٛذ نهرؼهى اندايؼٗ . 6

7 
انرؼهًٛٛح نهرؼهٛى ٚرؼش  انطانة ػهٗ األْذا  انؼايح نرذسٚس يادج انرشتٛح انًٕسٛقٛح فٗ انًؤسساخ 

 5 يا قثم اندايؼٗ .

8 
ٚرؼش  انطانة ػهٗ األْذا  انؼايح نرذسٚس يادج انرشتٛح انًٕسٛقٛح فٗ انًؤسساخ انرؼهًٛٛح نهرؼهٛى 

 5 يا قثم اندايؼٗ .

9 
ٚرؼش  انطانة ػهٗ األْذا  انخاطح نرذسٚس يادج انرشتٛح انًٕسٛقٛح فٗ انًؤسساخ انرؼهًٛٛح نهرؼهٛى 

 5 اندايؼٗ .يا قثم 

 5 ذظًٛى تشايح ٔيُاْح انرشتٛح انًٕسٛقٛح فٗ خًٕٓسٚح يظش انؼشتٛح  . 11

 5 ذظًٛى تشايح ٔيُاْح انرشتٛح انًٕسٛقٛح فٗ خًٕٓسٚح يظش انؼشتٛح  . 11

15 
 ذظًٛى يُاْح ٔ تشايح انرشتٛح انًٕسٛقٛح فٗ انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح .

5 

 5 تانفظم انذساسٙ األٔل.ُيشاخؼح ػهٗ يا ذى ذذسٚسّ  13

 5 إيرحاٌ ألػًال انفظم انذساسٙ األٔل. 14

 5 ُيشاخؼح ػهٗ يا سثق دساسرّ تانفظم انذساسٙ األٔل. 15

 5 ٚرؼش  انطانة ػهٗ أْى انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ يظش . 16

 5 ٚرؼش  انطانة ػهٗ أْى انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ يظش . 17

 5 أْى انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح .  18

 5 أٔخح انرشاتح ٔاإلخرال  نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ خًٕٓسٚح يظش انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح . 19

 5 انًرحذج األيشٚكٛح .أٔخح انرشاتح ٔاإلخرال  نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ خًٕٓسٚح يظش انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ  51

 5 أٔخح انرشاتح ٔاإلخرال  نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ خًٕٓسٚح يظش انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح . 51

 5 دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح .  55

 5 دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح .  53

 5 فٗ انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح .انًثادا انرٗ ٚقٕو ػهٛٓا انرؼهٛى انًٕسٛقٗ انًثشيح  54

 5 انًثادا انرٗ ٚقٕو ػهٛٓا انرؼهٛى انًٕسٛقٗ انًثشيح فٗ انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح . 55

 5 ُيشاخؼح ػهٗ يا ذى ذذسٚسّ تانفظم انذساسٙ انثاَٙ. 56

 5 إيرحاٌ ألػًال انفظم انذساسٙ انثاَٙ. 57

 5 انؼاو. َٓاٚحايرحاٌ  58
 



 
أسددددانٛة  -5

انرؼهدددددددددددددددٛى 

 ٔانرؼهى:

ًُحاضشاخ.-  إنقاء ان

 ذكهٛف انطالب تئػذاد انرقاسٚش. -

 انرؼهى انزاذٗ . -

 انًُاقشح ٔحهقاخ انثحث. -

أسددددانٛة  -6

انرؼهدددددددددددددددٛى 

ٔانددددددددددددددرؼهى 

نهطدددددددددددالب  

رٖٔ 

االحرٛاخددداخ 

 انخاطح:

 .ال ٕٚخذ طالب رٔ٘ احرٛاخاخ خاطح 

 ذقٕٚى انطالب: -7

أ  -7

االسدددددددددانٛة 

 انًسرخذيح

  انسُح.دسخاخ أػًال 

 .٘اإليرحاٌ انرحشٚش 

 

 األسثٕع انشاتغ ػشش ٔانساتغ ٔانؼششٌٔ نذسخاخ أػًال انسُح .  ب انرٕقٛد:-7

 . ٙاألسثٕع انثايٍ ٔانؼششٌٔ نإليرحاٌ انرحشٚش٘  نهًقشس انذساس 

 %.51دسخح ألػًال انسُح تانفظهٍٛ   51 ج انذسخاخ ذٕصٚغ:-7

 81  ٘81دسخح نإليرحاٌ انرحشٚش.% 

 انكرة انذساسٛح ٔانًشاخغ:قائًح  -8

 يزكشاخ خاطّ  أ يزكشاخ:-8

 سساٚم انًاخسرٛش ٔانذكرٕساِ  ب كرة يهضيح: -8

 ال ٕٚخذ. ج كرة يقرشحح:  -8

د دٔسٚاخ ػهًٛدح أٔ   -8

َشدددددددددشاخ أٔ يٕاقدددددددددغ 

 اإلَرشَد إنخ

 

 اإلَرشَد.-

 انًكرثح.-

 أسرار انًقشس: أ.د/ سحش ػثذ انًُؼى                         يذٚش انثشَايح  

 د/غادِ حسُٗسئٛس يدهس انقسى انؼهًٙ: أ.  

 

 

 

 

 



 
 



 
 تشَايح: انرشتٛح انًٕسٛقٛح )يشحهح انذتهٕو(

 يظفٕفح انًؼاس  ٔانًٓاساخ نهًقشس انذساسٙ

 

 انًحرٕٚاخ انشئٛسٛح نهًقشس
أسثٕع 

 انذساسح

 يٓاساخ ػايح يٓاساخ يُٓٛح يٓاساخ رُْٛح انًؼــاس 

1 5 3 1 5 3 1 5 1 5 

ٚرؼش  انطانة ػهٗ يثادا ٔأْذا  إػذاد انًؼهى تظفح ػايح نهرؼهٛى يا قثم 

 × ×  × × 1 اندايؼٗ.
  

 ×  

انطانة ػهٗ يثادا ٔأْذا  إػذاد انًؼهى تظفح ػايح نهرؼهٛى يا قثم ٚرؼش  

 × ×  × × 5 اندايؼٗ.
  

 ×  

ٚرؼش  انطانة ػهٗ انًثادا ٔاألْذا  انؼايح إلػذاد يؼهى انرشتٛح انًٕسٛقٛح نهرؼهٛى 

 × ×  × × 3 يا قثم اندايؼٗ .
  

 ×  

انرشتٛح انًٕسٛقٛح نهرؼهٛى ٚرؼش  انطانة ػهٗ انًثادا ٔاألْذا  انؼايح إلػذاد يؼهى 

 × ×  × × 4 يا قثم اندايؼٗ .
 

 
 

×  

  ×    × ×  × × 5 ٚرؼش  انطانة ػهٗ انًثادا ٔاألْذا  إلػذاد انًؼهى اندٛذ نهرؼهى اندايؼٗ .

  ×    × ×  × × 6 ٚرؼش  انطانة ػهٗ انًثادا ٔاألْذا  إلػذاد انًؼهى اندٛذ نهرؼهى اندايؼٗ .



 
األْذا  انؼايح نرذسٚس يادج انرشتٛح انًٕسٛقٛح فٗ انًؤسساخ ٚرؼش  انطانة ػهٗ 

  ×  ×  7 انرؼهًٛٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ .
 

 
 

 × 

ٚرؼش  انطانة ػهٗ األْذا  انؼايح نرذسٚس يادج انرشتٛح انًٕسٛقٛح فٗ انًؤسساخ 

  ×  ×  8 انرؼهًٛٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ .
 

 
  

× 

األْذا  انخاطح نرذسٚس يادج انرشتٛح انًٕسٛقٛح فٗ انًؤسساخ ٚرؼش  انطانة ػهٗ 

  ×  ×  9 انرؼهًٛٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ .
 

 
 

 × 

 ×       ×   11 ذظًٛى تشايح ٔيُاْح انرشتٛح انًٕسٛقٛح فٗ خًٕٓسٚح يظش انؼشتٛح  .

 ×       ×   11 ذظًٛى تشايح ٔيُاْح انرشتٛح انًٕسٛقٛح فٗ خًٕٓسٚح يظش انؼشتٛح  .

 ×     ×  ×   15 ذظًٛى يُاْح ٔ تشايح انرشتٛح انًٕسٛقٛح فٗ انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح .

           13 ُيشاخؼح ػهٗ يا ذى ذذسٚسّ تانفظم انذساسٙ األٔل.

           14 إيرحاٌ ألػًال انفظم انذساسٙ األٔل.

           15 ُيشاخؼح ػهٗ يا سثق دساسرّ تانفظم انذساسٙ األٔل.

  ×    ×  ×   16 ٚرؼش  انطانة ػهٗ أْى انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ يظش .

  ×    ×  ×   17 ٚرؼش  انطانة ػهٗ أْى انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ يظش .

  ×    ×  ×   18 أْى انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح . 

أٔخح انرشاتح ٔاإلخرال  نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ خًٕٓسٚح يظش انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ 

 ×  ×   19 انًرحذج األيشٚكٛح .
 

 × × 
 



 
أٔخح انرشاتح ٔاإلخرال  نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ خًٕٓسٚح يظش انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ 

 ×  ×   51 انًرحذج األيشٚكٛح .
 

 × 
 

× 

انًٕسٛقٗ فٗ خًٕٓسٚح يظش انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ أٔخح انرشاتح ٔاإلخرال  نهرؼهٛى 

 ×  ×   51 انًرحذج األيشٚكٛح .
 

 × 
 

× 

 ×   ×  ×  ×   55 دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح .

 ×   ×  ×  ×   53 دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح .

  ×  × ×   ×   54 األيشٚكٛح .انًثادا انرٗ ٚقٕو ػهٛٓا انرؼهٛى انًٕسٛقٗ انًثشيح فٗ انٕالٚاخ انًرحذج 

  ×  × ×   ×   55 انًثادا انرٗ ٚقٕو ػهٛٓا انرؼهٛى انًٕسٛقٗ انًثشيح فٗ انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 يظفٕفح أسانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى َٕٔاذح انرؼهى انًسرٓذفح نهًقشس

 انًحرٕٚاخ انشئٛسٛح نهًقشس
 يٓاساخ ػايح يُٓٛحيٓاساخ  يٓاساخ رُْٛح انًؼــاس 

1 5 3 1 5 3 1 5 1 5 

ًُحاضشاخ.-        ×  × × إنقاء ان

    ×  × ×  ×  ذكهٛف انطالب تئػذاد انرقاسٚش. - 

 × × × ×  × × ×   انرؼهى انزاذٗ .-

   × × × × × × × × انًُاقشح ٔحهقاخ انثحث .-

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 نهًقشسيظفٕفح أسانٛة انرقٕٚى َٕٔاذح انرؼهى انًسرٓذفح 

 انًحرٕٚاخ انشئٛسٛح نهًقشس
 يٓاساخ ػايح يٓاساخ يُٓٛح يٓاساخ رُْٛح انًؼــاس 

1 5 3 1 5 3 1 5 1 5 

 × × ×  دسخاخ أػًال انسُح نهفظهٍٛ.
× × 

 × 
× 

× 

 × × × × اإليرحاٌ انُظش٘.
× × 

× 
×  

 

 َايح أسرار انًقشس: أ.د / سحش ػثذ انًُؼى                                                                                  يذٚش انثش  

 سئٛس يدهس انقسى انؼهًٙ: أ.د/غادِ حسُٗ  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Face to face (60%) 

 نواتج التعلم الموضوع
عدد ساعات 

 التدريس
 أدوات التقييم طرق التدريس

انًثددادا ٔاألْددذا  انؼايددح إلػددذاد يؼهددى انرشتٛددح  ٚرؼددش  ػهددٗ  -1- يثادا ٔأْذا  إػذاد انًؼهى تظفح ػايح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ. -1

 انًٕسٛقٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ . 

ٔانخاطدددح نردددذسٚس يدددادج انرشتٛدددح  ٚهدددى تاألْدددذا  انؼايدددح    -5-أ-3

 انًٕسٛقٛح .

 ذحذٚذ انًثادا ٔاألْذا  إلػذاد انًؼهى اندٛذ نهرؼهٛى اندايؼٗ .

ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ  -5-ب-3

 يظش ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ.

 ٔانًؼاس اسرخذاو انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ  -

2 

إنقددددددددددددددددددددددددداء 

ًُحاضشاخ.  ان

ذكهٛف  -

انطالب تئػذاد 

 انرقاسٚش

اإلختيااااااااااااا   

 –متعاااااااااااا   

 مق لى 

انًثادا ٔاألْذا  انؼايح إلػدذاد يؼهدى انرشتٛدح انًٕسدٛقٛح نهرؼهدٛى يدا        -4

 قثم اندايؼٗ

انًثددادا ٔاألْددذا  انؼايددح إلػددذاد يؼهددى انرشتٛددح       ٚرؼددش  ػهددٗ    -

 انًٕسٛقٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ . 

ٚهدددى تاألْدددذا  انؼايدددح ٔانخاطدددح نردددذسٚس يدددادج انرشتٛدددح     -5-أ-3

 انًٕسٛقٛح .

2 

إنقددددددددددددددددددددددددداء 

ًُحاضشاخ.  ان

ذكهٛف  -

انطالب تئػذاد 

اإلختيااااااااااااا   

 –متعاااااااااااا   

 مق لى

 )مباشز( في المحتويات النظزية  جزاءات التعلم المدمج



 
 ذحذٚذ انًثادا ٔاألْذا  إلػذاد انًؼهى اندٛذ نهرؼهٛى اندايؼٗ .

ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ  -5-ب-3

 يظش ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ.

 فّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس اسرخذاو انًظادس انًخره -

 انرقاسٚش

األْددذا  انؼايددح نرددذسٚس يددادج انرشتٛددح انًٕسددٛقٛح فددٗ انًؤسسدداخ        -7

 انرؼهًٛٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ .

ٚرؼددددش  ػهددددٗ انسددددًاخ انًًٛددددضج نهرؼهددددٛى انًٕسددددٛقٗ فددددٗ يظددددش 

 .ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح

ُٚدداقش أٔخددح انرشدداتح ٔاإلخددرال  نهرؼهددٛى انًٕسددٛقٗ فددٗ خًٕٓسٚددح   

 يظش انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح .

ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ يظش 

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ.

ذحذٚذ انًثادا انرٗ ٚقٕو ػهٛٓا انرؼهٛى انًٕسٛقٗ انًثدشيح   -3-ب-3

 فٗ انٕالٚاخ انًرحذج

ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ يظش 

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ.

ذحذٚذ انًثادا انرٗ ٚقٕو ػهٛٓا انرؼهٛى انًٕسٛقٗ انًثدشيح   -3-ب-3

 فٗ انٕالٚاخ انًرحذج

2 

إنقددددددددددددددددددددددددداء 

ًُحاضشاخ.  ان

ذكهٛف  -

انطالب تئػذاد 

 انرقاسٚش

اإلختيااااااااااااا   

 –متعاااااااااااا   

 مق لى

ذظددًٛى تددشايح ٔيُدداْح انرشتٛددح انًٕسددٛقٛح فددٗ خًٕٓسٚددح يظددش     -11

 انؼشتٛح  

ٚرؼدددش  ػهدددٗ انسدددًاخ انًًٛدددضج نهرؼهدددٛى انًٕسدددٛقٗ فدددٗ يظدددش       -

 -ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح ٔدٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثدح  

 اسرخذاو انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس 

2 
إنقددددددددددددددددددددددددداء 

ًُحاضشاخ.  ان

ذكهٛف  -

اإلختيااااااااااااا   

 –متعاااااااااااا   

 مق لى



 
انطالب تئػذاد 

 انرقاسٚش

  ُيشاخؼح -13

2 

إنقددددددددددددددددددددددددداء 

ًُحاضشاخ.  ان

ذكهٛف  -

انطالب تئػذاد 

 انرقاسٚش

اإلختيااااااااااااا   

 –متعاااااااااااا   

 مق لى

ٚرؼدددش  ػهدددٗ انسدددًاخ انًًٛدددضج نهرؼهدددٛى انًٕسدددٛقٗ فدددٗ يظدددش       - انًٕسٛقٗ فٗ يظشأْى انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى  -17

  -ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح ٔدٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثدح  

ذحذٚددذ دٔس انًٕسددٛقٗ فددٗ انرشتٛددح انحذٚثددح ٔانًقاسَددح تددٍٛ يظددش       

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ

 

2 

إنقددددددددددددددددددددددددداء 

ًُحاضشاخ.  ان

ذكهٛف  -

انطالب تئػذاد 

 انرقاسٚش

اإلختيااااااااااااا   

 –متعاااااااااااا   

 مق لى

انرشاتح ٔاإلخرال  نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ خًٕٓسٚح يظدش انؼشتٛدح    -21

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح

ٚرؼدددش  ػهدددٗ انسدددًاخ انًًٛدددضج نهرؼهدددٛى انًٕسدددٛقٗ فدددٗ يظدددش       -

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح ٔدٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح 

دٔس انًٕسددٛقٗ فددٗ انرشتٛددح انحذٚثددح ٔانًقاسَددح تددٍٛ يظددش    ذحذٚددذ -

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ

ُٚاقش أٔخدح انرشداتح ٔاإلخدرال  نهرؼهدٛى انًٕسدٛقٗ فدٗ خًٕٓسٚدح        -

 يظش انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح .

 سرخذاو انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس .ا-

2 

إنقددددددددددددددددددددددددداء 

ًُحاضشاخ.  ان

ذكهٛف  -

انطالب تئػذاد 

 انرقاسٚش

اإلختيااااااااااااا   

 –متعاااااااااااا   

 مق لى



 

ٚرؼددددش  ػهددددٗ انسددددًاخ انًًٛددددضج نهرؼهددددٛى انًٕسددددٛقٗ فددددٗ يظددددش  دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح -23

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح ٔدٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح 

ذحذٚددذ دٔس انًٕسددٛقٗ فددٗ انرشتٛددح انحذٚثددح ٔانًقاسَددح تددٍٛ يظددش   -

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ

 ذظًٛى تشايح ٔيُاْح انرشتٛح انًٕسٛقٛح .

 انرؼهى انزاذٗ انًسرًش

2 

إنقددددددددددددددددددددددددداء 

ًُحاضشاخ.  ان

ذكهٛف  -

انطالب تئػذاد 

 انرقاسٚش

اإلختيااااااااااااا   

 –متعاااااااااااا   

 مق لى

ػهٛٓا انرؼهدٛى انًٕسدٛقٗ انًثدشيح فدٗ انٕالٚداخ      انًثادا انرٗ ٚقٕو  -24

 انًرحذج األيشٚكٛح

ٚرؼددددش  ػهددددٗ انسددددًاخ انًًٛددددضج نهرؼهددددٛى انًٕسددددٛقٗ فددددٗ يظددددش 

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح ٔدٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح 

ذحذٚددذ انًثددادا انرددٗ ٚقددٕو ػهٛٓددا انرؼهددٛى انًٕسددٛقٗ انًثددشيح فددٗ        

 انٕالٚاخ انًرحذج .

 تشايح ٔيُاْح انرشتٛح انًٕسٛقٛحذظًٛى 

 اسرخذاو انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس 

2 

إنقددددددددددددددددددددددددداء 

ًُحاضشاخ.  ان

ذكهٛف  -

انطالب تئػذاد 

 انرقاسٚش

اإلختيااااااااااااا   

 –متعاااااااااااا   

 مق لى

     ُيشاخؼح ػهٗ يا ذى ذذسٚسّ تانفظم انذساسٙ انثاَٙ -26

 الشبكت العىكبىتيت  –بىك المعرفت  مص    التعلم

 1772 -الق هرة للطب عت والىشر  –ت  يخ المىسيقى الع لميت ثيى و  فيىي مؤسست فراوكليه  - المراجع

 1773الس بع عشر محيط الفىىن  –المىسيقيت األو بيت في القرن الث مه عشر  -

 1795ج بر عب  الحمي   –الق هرة  –مه  اث الت  يس  ا  الىهضت العربيت  -



 
 

 

Online (40%) 

 نواتج التعلم الموضوع
عدد ساعات 

 التدريس
 أدوات التقييم طرق التدريس

انًثددادا ٔاألْددذا  انؼايددح إلػددذاد يؼهددى انرشتٛددح  ٚرؼددش  ػهددٗ  -1- يثادا ٔأْذا  إػذاد انًؼهى تظفح ػايح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ. -2

 انًٕسٛقٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ . 

ٚهدددى تاألْدددذا  انؼايدددح ٔانخاطدددح نردددذسٚس يدددادج انرشتٛدددح     -5-أ-3

 انًٕسٛقٛح .

 ذحذٚذ انًثادا ٔاألْذا  إلػذاد انًؼهى اندٛذ نهرؼهٛى اندايؼٗ .

ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ  -5-ب-3

 يظش ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ.

 اسرخذاو انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس  -

2 

انرؼهى 

 األنكرشَٔٗ
تطبيق 

 إلكترووى

 انًثادا ٔاألْذا  انؼايح إلػذاد يؼهدى انرشتٛدح انًٕسدٛقٛح نهرؼهدٛى يدا      -3

 قثم اندايؼٗ .

انًثددادا ٔاألْددذا  انؼايددح إلػددذاد يؼهددى انرشتٛددح  ٚرؼددش  ػهددٗ  -1-

 انًٕسٛقٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ . 

ٚهدددى تاألْدددذا  انؼايدددح ٔانخاطدددح نردددذسٚس يدددادج انرشتٛدددح     -5-أ-3

 انًٕسٛقٛح .

2 

انرؼهى 

 األنكرشَٔٗ
تطبيق 

 إلكترووى

 في المحتويات النظزية  (Online)إجزاءات التعلم المدمج 



 
 ذحذٚذ انًثادا ٔاألْذا  إلػذاد انًؼهى اندٛذ نهرؼهٛى اندايؼٗ .

ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ  -5-ب-3

 يظش ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ.

 اسرخذاو انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس  -

انًثدددادا ٔاألْدددذا  انؼايدددح إلػدددذاد يؼهدددى انرشتٛدددح    ٚرؼدددش  ػهدددٗ   انًثادا ٔاألْذا  إلػذاد انًؼهى اندٛذ نهرؼهى اندايؼٗ . -5

 انًٕسٛقٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ . 

ٚهدددى تاألْدددذا  انؼايدددح ٔانخاطدددح نردددذسٚس يدددادج انرشتٛدددح     -5-أ-3

 انًٕسٛقٛح .

 ذحذٚذ انًثادا ٔاألْذا  إلػذاد انًؼهى اندٛذ نهرؼهٛى اندايؼٗ .

ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ  -5-ب-3

 يظش ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ.

 اسرخذاو انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس  -

 

2 

انرؼهى 

 األنكرشَٔٗ
تطبيق 

 إلكترووى

انًثدددادا ٔاألْدددذا  انؼايدددح إلػدددذاد يؼهدددى انرشتٛدددح    ٚرؼدددش  ػهدددٗ   انًثادا ٔاألْذا  إلػذاد انًؼهى اندٛذ نهرؼهى اندايؼٗ . -6

 انًٕسٛقٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ . 

ٚهدددى تاألْدددذا  انؼايدددح ٔانخاطدددح نردددذسٚس يدددادج انرشتٛدددح     -5-أ-3

 انًٕسٛقٛح .

2 

انرؼهى 

 األنكرشَٔٗ
تطبيق 

 إلكترووى



 
 ذحذٚذ انًثادا ٔاألْذا  إلػذاد انًؼهى اندٛذ نهرؼهٛى اندايؼٗ .

ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ  -5-ب-3

 يظش ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ.

 اسرخذاو انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس  -

األْددذا  انؼايددح نرددذسٚس يددادج انرشتٛددح انًٕسددٛقٛح فددٗ انًؤسسدداخ       -9

 انرؼهًٛٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ .

ٚرؼددددش  ػهددددٗ انسددددًاخ انًًٛددددضج نهرؼهددددٛى انًٕسددددٛقٗ فددددٗ يظددددش 

 .ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح

ُٚدداقش أٔخددح انرشدداتح ٔاإلخددرال  نهرؼهددٛى انًٕسددٛقٗ فددٗ خًٕٓسٚددح   

 يظش انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح .

ٔانًقاسَح تٍٛ يظش ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح 

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ.

ذحذٚذ انًثادا انرٗ ٚقٕو ػهٛٓا انرؼهٛى انًٕسٛقٗ انًثدشيح   -3-ب-3

 فٗ انٕالٚاخ انًرحذج

ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ يظش 

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ.

نرٗ ٚقٕو ػهٛٓا انرؼهٛى انًٕسٛقٗ انًثشيح ذحذٚذ انًثادا ا -3-ب-3

 فٗ انٕالٚاخ انًرحذج

2 

انرؼهى 

 األنكرشَٔٗ
تطبيق 

 إلكترووى

األْددذا  انخاطددح نرددذسٚس يددادج انرشتٛددح انًٕسددٛقٛح فددٗ انًؤسسدداخ   -7

 انرؼهًٛٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ .

انًثددادا ٔاألْدددذا  انؼايددح إلػددذاد يؼهددى انرشتٛدددح     ٚرؼددش  ػهددٗ    -

 انًٕسٛقٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ . 

ٚهدددى تاألْدددذا  انؼايدددح ٔانخاطدددح نردددذسٚس يدددادج انرشتٛدددح     -5-أ-3

2 
انرؼهى 

 األنكرشَٔٗ
تطبيق 

 إلكترووى



 
 انًٕسٛقٛح .

 ذحذٚذ انًثادا ٔاألْذا  إلػذاد انًؼهى اندٛذ نهرؼهٛى اندايؼٗ .

ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ  -5-ب-3

 يظش ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ.

 اسرخذاو انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس  -

ذظددًٛى تددشايح ٔيُدداْح انرشتٛددح انًٕسددٛقٛح فددٗ خًٕٓسٚددح يظددش    -11

 انؼشتٛح  .
ٚرؼش  ػهٗ انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ يظش  -

ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح ٔدٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح 

 انحذٚثح .
اسرخذاو انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ   -

 ٔانًؼاس 

2 

انرؼهى 

 األنكرشَٔٗ
تطبيق 

 إلكترووى

انٕالٚداخ انًرحدذج   ذظًٛى يُداْح ٔ تدشايح انرشتٛدح انًٕسدٛقٛح فدٗ       -12

 األيشٚكٛح

ٚرؼددددش  ػهددددٗ انسددددًاخ انًًٛددددضج نهرؼهددددٛى انًٕسددددٛقٗ فددددٗ يظددددش 

 .ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح

ُٚدداقش أٔخددح انرشدداتح ٔاإلخددرال  نهرؼهددٛى انًٕسددٛقٗ فددٗ خًٕٓسٚددح   

 يظش انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح .

يظش ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ 

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ.

ذحذٚذ انًثادا انرٗ ٚقٕو ػهٛٓا انرؼهٛى انًٕسٛقٗ انًثدشيح   -3-ب-3

 فٗ انٕالٚاخ انًرحذج

ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ يظش 

2 

انرؼهى 

 األنكرشَٔٗ
تطبيق 

 إلكترووى



 
 ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ.

   2  ُيشاخؼح ػهٗ يا سثق دساسرّ تانفظم انذساسٙ األٔل -15

ٚرؼش  ػهٗ انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ يظش  أْى انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ يظش -61

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح ٔدٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح .

 هٕياخ ٔانًؼاس اسرخذاو انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼ
2 

انرؼهى 

 األنكرشَٔٗ
تطبيق 

 إلكترووى

انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛدح   -19

. 

ٚرؼددددش  ػهددددٗ انسددددًاخ انًًٛددددضج نهرؼهددددٛى انًٕسددددٛقٗ فددددٗ يظددددش 

 .ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح

ُٚدداقش أٔخددح انرشدداتح ٔاإلخددرال  نهرؼهددٛى انًٕسددٛقٗ فددٗ خًٕٓسٚددح   

 يظش انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح .

ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ يظش 

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ.

ذحذٚذ انًثادا انرٗ ٚقٕو ػهٛٓا انرؼهٛى انًٕسٛقٗ انًثدشيح   -3-ب-3

 فٗ انٕالٚاخ انًرحذج

ٔانًقاسَح تٍٛ يظش  ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ.

2 

انرؼهى 

 األنكرشَٔٗ
تطبيق 

 إلكترووى

أٔخح انرشاتح ٔاإلخدرال  نهرؼهدٛى انًٕسدٛقٗ فدٗ خًٕٓسٚدح يظدش        -17

 انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح

ٚرؼددددش  ػهددددٗ انسددددًاخ انًًٛددددضج نهرؼهددددٛى انًٕسددددٛقٗ فددددٗ يظددددش 

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح ٔدٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح 

ذحذٚددذ دٔس انًٕسددٛقٗ فددٗ انرشتٛددح انحذٚثددح ٔانًقاسَددح تددٍٛ يظددش    -

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ

2 

انرؼهى 

 األنكرشَٔٗ
تطبيق 

 إلكترووى



 
خًٕٓسٚدح  ُٚاقش أٔخدح انرشداتح ٔاإلخدرال  نهرؼهدٛى انًٕسدٛقٗ فدٗ       -

 يظش انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح .

 سرخذاو انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس .ا-

أٔخح انرشاتح ٔاإلخدرال  نهرؼهدٛى انًٕسدٛقٗ فدٗ خًٕٓسٚدح يظدش        -21

 انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح

ٚرؼددددش  ػهددددٗ انسددددًاخ انًًٛددددضج نهرؼهددددٛى انًٕسددددٛقٗ فددددٗ يظددددش 

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح ٔدٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح 

ذحذٚددذ دٔس انًٕسددٛقٗ فددٗ انرشتٛددح انحذٚثددح ٔانًقاسَددح تددٍٛ يظددش    -

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ

خًٕٓسٚدح  ُٚاقش أٔخدح انرشداتح ٔاإلخدرال  نهرؼهدٛى انًٕسدٛقٗ فدٗ       -

 يظش انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح .

 سرخذاو انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس .ا-

2 

انرؼهى 

 األنكرشَٔٗ
تطبيق 

 إلكترووى

ٚرؼش  ػهٗ انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ يظش  دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح . -22

 -ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح ٔدٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح 

ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ يظش 

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ

 ذظًٛى تشايح ٔيُاْح انرشتٛح انًٕسٛقٛح

2 

انرؼهى 

 األنكرشَٔٗ
تطبيق 

 إلكترووى

انًثادا انرٗ ٚقٕو ػهٛٓا انرؼهدٛى انًٕسدٛقٗ انًثدشيح فدٗ انٕالٚداخ       -25

 انًرحذج األيشٚكٛح .

ٚرؼش  ػهٗ انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ يظش 

 -ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح ٔدٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح 

ذحذٚذ انًثادا انرٗ ٚقٕو ػهٛٓا انرؼهٛى انًٕسٛقٗ انًثشيح فٗ 

 انٕالٚاخ انًرحذج

2 

انرؼهى 

 األنكرشَٔٗ
تطبيق 

 إلكترووى



 
 ذظًٛى تشايح ٔيُاْح انرشتٛح انًٕسٛقٛح

 اسرخذاو انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس  -

  الشبكت العىكبىتيت –بىك المعرفت  مص    التعلم

 1772 -الق هرة للطب عت والىشر  –ت  يخ المىسيقى الع لميت ثيى و  فيىي مؤسست فراوكليه  - المراجع

 1773الس بع عشر محيط الفىىن  –المىسيقيت األو بيت في القرن الث مه عشر  -

 179ج بر عب  الحمي   –الق هرة  –مه  اث الت  يس  ا  الىهضت العربيت  -

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 مقزر تاريخ وتذوق الموسيقي العالميةمخطط تصميم اختبار  

 

   
 

 

 
 

   
 

ٔأْذا  إػذاد انًؼهى تظفح 

نهرؼهٛى  ٔطفح خاطح  ػايح

 يا قثم اندايؼٗ

6 10.7 % 

5 

انًثدددادا ٔاألْدددذا  انؼايدددح إلػدددذاد يؼهدددى انرشتٛدددح  ٚرؼدددش  ػهدددٗ  -1

 انًٕسٛقٛح نهرؼهٛى يا قثم اندايؼٗ . 

ٚهددددى تاألْددددذا  انؼايددددح ٔانخاطددددح نرددددذسٚس يددددادج انرشتٛددددح    -5-أ-3

 انًٕسٛقٛح .

 ذحذٚذ انًثادا ٔاألْذا  إلػذاد انًؼهى اندٛذ نهرؼهٛى اندايؼٗ .

ذحذٚذ دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ  -5-ب-3

 يظش ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ.

 اسرخذاو انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس  -

√   

  

 

√ 

 

ذظًٛى تشايح ٔيُاْح 

انرشتٛح انًٕسٛقٛح فٗ 

 خًٕٓسٚح يظش انؼشتٛح  

ٚرؼش  ػهٗ انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ يظش ٔانٕالٚداخ   . 15 17.9% 11

اسددرخذاو  -انًرحددذج األيشٚكٛددح ٔدٔس انًٕسددٛقٗ فددٗ انرشتٛددح انحذٚثددح     

 انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس 

√   

  

√ 

 

انرشاتح ٔاإلخرال  نهرؼهٛى 

انًٕسٛقٗ فٗ خًٕٓسٚح 

يظش انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ 

 انًرحذج األيشٚكٛح

ٚرؼش  ػهٗ انسًاخ انًًٛضج نهرؼهدٛى انًٕسدٛقٗ فدٗ يظدش ٔانٕالٚداخ       51 51.4% 15

 انًرحذج األيشٚكٛح ٔدٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح

تدددٍٛ يظدددش ذحذٚدددذ دٔس انًٕسدددٛقٗ فدددٗ انرشتٛدددح انحذٚثدددح ٔانًقاسَدددح   

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ

ُٚدداقش أٔخددح انرشدداتح ٔاإلخددرال  نهرؼهددٛى انًٕسددٛقٗ فددٗ خًٕٓسٚددح      -

 يظش انؼشتٛح ٔانٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح .

 سرخذاو انًظادس انًخرهفّ نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس .ا-

√   

  

 

 

√ 

 

انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى  -

 ٔفٙ يظش انًٕسٛقٗ 

ٚرؼش  ػهٗ انسًاخ انًًٛضج نهرؼهدٛى انًٕسدٛقٗ فدٗ يظدش ٔانٕالٚداخ       5 % 10.7 6

   √ذحذٚدذ دٔس    -انًرحذج األيشٚكٛح ٔدٔس انًٕسٛقٗ فدٗ انرشتٛدح انحذٚثدح    

 √  



 
انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح ٔانًقاسَح تٍٛ يظش ٔانٕالٚداخ انًرحدذج    انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح .

 فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ
 

دٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح 

 انحذٚثح

ٚرؼش  ػهٗ انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ يظدش ٔانٕالٚداخ   - 15 17.9% 11

 انًرحذج األيشٚكٛح ٔدٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح 

ذحذٚددذ دٔس انًٕسددٛقٗ فددٗ انرشتٛددح انحذٚثددح ٔانًقاسَددح تددٍٛ يظددش         -

 ٔانٕالٚاخ انًرحذج فٗ انرؼهٛى انًٕسٛقٗ

 ذظًٛى تشايح ٔيُاْح انرشتٛح انًٕسٛقٛح .-

 انرؼهى انزاذٗ انًسرًش

√   

 √  

انًثادا انرٗ ٚقٕو ػهٛٓا 

انرؼهٛى انًٕسٛقٗ انًثشيح 

انٕالٚاخ انًرحذج يظش ٔفٗ 

 األيشٚكٛح

ٚرؼش  ػهٗ انسًاخ انًًٛضج نهرؼهٛى انًٕسٛقٗ فٗ يظدش ٔانٕالٚداخ   - 51 51.4% 15

 انًرحذج األيشٚكٛح ٔدٔس انًٕسٛقٗ فٗ انرشتٛح انحذٚثح 

ذحذٚدددذ انًثدددادا انردددٗ ٚقدددٕو ػهٛٓدددا انرؼهدددٛى انًٕسدددٛقٗ انًثدددشيح فدددٗ  -

 انٕالٚاخ انًرحذج .

 ذظًٛى تشايح ٔيُاْح انرشتٛح انًٕسٛقٛح-

 نهحظٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانًؼاس اسرخذاو انًظادس انًخرهفّ -

√   

 √  

        دسخح 81 %111 ساػح 56 إخًانٙ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ذىصُف يقشس دساسٍ

 لسى/ انرشتٛح انًٕسٛمٛح

 :تُاَاخ انًقشس -1

 انفشقح / انًسرىي: األونً دتهىو تُاَىاسى انًقشس:  انشيض انكىدٌ: 

 ساػح 2اإلجًانٍ:   ساػح2 ػًهٍ:   ــ َظشٌ: َظش٘(   55) ػذد انىحذاخ انذساسُح: ذشتٛح يٕسٛمٛحانرخصص: 

 

ْدددددددددذ   -5

 انًمشس:

 أسانٛة أداء ظذٚذج نرحسٍٛ األداء ػهٗ اٜنح .انٕصٕل إنٗ  -1

 انٕصٕل إنٗ انرُٕع فٙ األداء يٍ خالل ػض  انؼُاصش انرمُٛح انًخرهفح. -5

 أٔكرا . 4أٌ ٚعٛذ انطانة ػض  ذًاسٍٚ ذكُٛكٛح ذحراض يٓاسج فٙ األداء، تاإلظافح إنٗ ػض  انسالنى ػهٗ ُتؼذ  -3

 انًسرٓذ  يٍ ذذسٚس انًمشس: -3

أ  -3
انًؼدددددش

فدددددددددددددح 

 ٔانفٓى:

 ٚذسن طشٚمح ػض  تؼط انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ أستؼح أٔكرا . -1-أ -3

 انسادساخ (  –ٚصف كٛفٛح ذطثٛك اسرخذاو أسانٛة يخرهفح نؼض  انسالنى انكثٛشج ػٍ طشٚك ) انصانصاخ  -5-أ -3

 تاسذٕن ". –ٚرزكش طشٚمح انرذسٚة ػهٗ أسهٕب أداء انذساساخ انًٕسٛمٛح " ضٛشَٙ  -3-أ-3

 ٚالحظ كٛفٛح ػض  انرًاسٍٚ انركُٛكٛح انًمشسج فٙ دساساخ كشايش. -4-أ-3

 ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ " يٍ صٕذٍٛ. -5-أ-3

 ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح " تاخ " يٍ شالز أصٕاخ  -6–أ-3

 مح صحٛحح.تطشٚٔانًمطٕػح انحشج ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا ْاٚذٌ  -7-أ-3

ب  -3
انًٓاسا

خ 

انزُْٛددح

: 

 تاَرٓاء ذذسٚس انًمشس ٚكٌٕ انطانة لادسًا ػهٗ أٌ:

 ٚفشق تٍٛ طشٚمح ػض  تؼط أستٛعاخ انسالنى انًمشسج ػهٗ انذٔيُُٛد ٔانذيُٛص. -1-ب-3

 ٚماسٌ تٍٛ أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  يمطٕػح تاخ يٍ صٕذٍٛ ٔشالز اصٕاخ . -5-ب-3

كشايش ( ٔإظادج انًٓاسج انؼضفٛح ػُدذ   –تاسذٕن  –انرذسٚة ػهٗ أداء انرًاسٍٚ انركُٛكٛح ٔانذساساخ) ذطٛشَٗ  ٚشتط تٍٛ -3-ب-3

 األداء.

 أٔكرا . 4ٚذسن كٛفٛح ػض  تؼط انسالنى ػهٗ ُتؼذ  -4-ب-3

 ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  . -5-ب-3

ض -3

انًٓددددددداساخ 

انًُٓٛدددددددددددددح 

انخاصدددددددددددح 

 تانًمشس:

 تاَرٓاء ذذسٚس انًمشس ٚكٌٕ انطانة لادسًا ػهٗ أٌ:

 أٔكرا . 4ٚؤد٘ انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ  -1-ض-3

 ديُٛص ( –ػهٗ أداء األستٛط ) دٔيُُٛد ٔ انسادساخ . –ٚرذسب ػهٗ أداء انسالنى تاسرخذاو انصانصاخ  -5-ض-3

 دساساخ كشايش( –تاسذٕن  -انرًاسٍٚ انركُٛكٛح )ضٛشَٗ ٚرذسب ػهٗ أداء  -3-ض-3

 َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  انسَٕاذا ٔ تاخ -4-ض-3

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

د  -3
انًٓاسا

خ 

 انؼايح:

 تاَرٓاء ذذسٚس انًمشس ٚكٌٕ انطانة لادسًا ػهٗ أٌ:

 يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ.ٚرطٕس فٙ  -1-د-3

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

 ٚصًى ٔسش ػًم نرؼهٛى انًٕسٛمٗ االنٛح ٔانغُائٛح فٗ انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ -3-د-3

 اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح انًخرهفح . -4-د-3

يحرٕٖ  -4

انًمشس

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انُظشٚحانًحرٕٚاخ 

 يحرىي انًقشس األساتُغ

ػذد 

 انساػاخ

 ػًهً

 5 يشاظؼح ػهٗ يا سثك دساسرّ  1

2 
 4دساسح سهى سٖ/ن ، ال/ن صؼٕدًا ْٔثٕطًا تئسرخذاو انصانصاخ ٔانسادساخ ػهٗ تؼذ   

 5 أكرا  + أستٛط  انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص .



 

 

 

 5 دساسح ذًاسٍٚ ذمُٛح  )تاسذٕن (   3 

4 
أكرا  +  4دساسح سهى يٗ/ن  صؼٕدًا ْٔثٕطًا تئسرخذاو انصانصاخ ٔانسادساخ ػهٗ تؼذ   

 5 أستٛط  انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص  ٔانكَٕرشٚش .

5 
 4صؼٕدًا ْٔثٕطًا تئسرخذاو انصانصاخ ٔانسادساخ ػهٗ تؼذ  دساسح سهى سٙ/ن ، سهى فا  

 5 أكرا  + أستٛط  انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص  ٔانكَٕرشٚش .

6 
أكرا  +  4صؼٕدًا ْٔثٕطًا تئسرخذاو انصانصاخ ٔانسادساخ ػهٗ تؼذ  -دساسح  سهى فا  

 5 أستٛط  انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص  ٔانكَٕرشٚش .

 5 يشاظؼح ػهٗ انسالنى انًمشسج .   7

 cramer 5ػض  ظضء يٍ ذًاسٍٚ كشايش    8

 cramer 5ػض  انعضء انًرثمٗ يٍ ذًاسٍٚ كشايش    9

 5 إنٙ اظضاء ٔذذسٚس أٔل ظضء يُٓا .نهًؤنف ْاٚذٌ    Sonataذمسٛى لانة انسَٕاذا   11

 5 ػض  انعضء انصاَٙ  يٍ لسى انؼشض فٗ انسَٕاذا .   11

 5 ذذسٚس انعضء االٔل يٍ انسَٕاذا يٍ لسى انرفاػم ْٕٔ انعضء انصاَٙ فٙ انسَٕاذا ػًٕيا   12

 Sonata 5  فٗ  ذذسٚس انعضء انصاَٙ يٍ لسى انرفاػم   13

 Sonata 5 ذذسٚس انعضء االٔل يٍ لسى اػادج انؼشض فٗ    14

 .  Sonataذذسٚس انعضء األٔل يٍ انحشكح انصاَٛح يٍ انسَٕاذا    15
5 

 Sonata  . 5ذذسٚس انعضء انصاَٗ يٍ انحشكح انصاَٛح يٍ انسَٕاذا    16

 Sonata  . 5ذذسٚس انحشكح انصانصح يٍ انسَٕاذا    17

 5 يغ ذمسًٛٓا ٔذذسٚس انعضء األٔل يُٓا. free pieces  ذذسٚس انًمطٕػح انحشج   18

 5 يغ ذسًٛغ األٔل free piecesذذسٚس انعضء انصاَٗ يٍ انًمطٕػح انحشج    19

 free pieces . 5ذذسٚس انعضء انصانس فٗ انًمطٕػح انحشج    21

 5 إنٗ شالز أظضاء يمسى Bach Two and three part Invention  ذذسٚس تاخ   21

22 
يغ ذسًٛغ يا  Bach Two and three part Inventionذذسٚس انعضء انصاَٗ يٍ تاخ   

 5 سثك



 

 

 5 يغ انرسًٛغ Bach Two and three part Inventionذذسٚس انعضء انصانس يٍ تاخ   23

 Czerny   Op. 740. 5ػض  انُصف األخٛش يٍ يمطٕػح   24

 Czerny   Op. 740 5ػض  يمطٕػح   25

 5 يشاظؼح نًا سثك دساسرّ .   26

 5 إيرحاٌ ألػًال انسُح.  27

 5 انؼاو انذساسٙ. َٓاٚحايرحاٌ   28

 
أسددددانٛة  -5

انرؼهدددددددددددددددٛى 

 ٔانرؼهى:

 اسرشاذٛعٛح حم انًطكالخ.

 اسرشاذٛعٛح انًُالطح ٔحهماخ انثحس.

 اسرشاذٛعٛح انثٛاٌ انؼًهٙ.

 اسرشاذٛعٛح نؼة األدٔاس.

 اسرشاذٛعٛح انرؼهى االنكرشَٔٛح 

أسددددانٛة  -6

انرؼهدددددددددددددددٛى 

ٔانددددددددددددددرؼهى 

نهطدددددددددددالب  

رٖٔ 

االحرٛاظددداخ 

 انخاصح:

 .ال ٕٚظذ طالب رٔ٘ احرٛاظاخ خاصح 

 

 ذمٕٚى انطالب: -7

أ  -7

االسدددددددددانٛة 

 انًسرخذيح

 .أػًال انسُح 

 ؼًهٗااليرحاٌ ان. 

 

 فصم دساسٙ كايم.  ب انرىقُد: -7

 انسُح.االسثٕع انساتغ ٔانؼطشٌٔ أػًال  

 االسثٕع انصايٍ ٔانؼطشٌٔ االيرحاٌ انؼًهٙ. 

 %.51دسظح ألػًال انسُح تانفصهٍٛ   11 ج انذسجاخ ذىصَغ: -7

 41  ٘01دسظح نإليرحاٌ انُظش.% 

 قائًح انكرة انذساسُح وانًشاجغ: -8

 ال ٕٚظذ.  أ يزكشاخ:-8

  Scales :Ri – Me – La – Si / Major Four octave -1 ب كرة يهضيح:  -8

2- Gzerny Op 740 ( one piece)  

3- Bach : Three  part invention 

4- Sonata : Third movement sonata 

5- piece: one piece free 



 

 

6- Bach :from little prelude and fuga ( one only ) 

 

 - ج كرة يقرشحح:   -8

 

د دوسَاخ ػهًُح أو  -8

َشررررررررشاخ أو يىاقررررررررغ  

 اإلَرشَد إنخ

https://www.facebook.com/groups/245324099937654/ 

 

 اإلَرشَد.-

 انًكرثح.-

 https://en.wikipedia.org/wiki/  

 

 يذَش انثشَايج                              سحش ػثذ انًُؼى  /د أ. أسرار انًقشس:

      د/غادِ حسًُأ. :سئُس يجهس انقسى انؼهًٍ                                             

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/245324099937654/


 

 

 تشَايج: انرشتُح انًىسُقُح )يشحهح انذتهىو(

 وانًهاساخ نهًقشس انذساسٍيصفىفح انًؼاسف 

 

 يىضىػاخ انًقشس

انًهاساخ انًهُُح  انًهاساخ انزهُُح انًؼشفح وانفهى

 وانؼًهُح

انًهاساخ انؼايح 

 ويهاساخ االذصال

1 5 3 4 5 6 7 1 5 3 4 5 1 5 3 4 1 5 3 4 

 ×              × ×  ×   يشاظؼح ػهٗ يا سثك دساسرّ -1

أكرا  +  4انسادساخ ػهٗ تؼذ دساسح سهى سٖ/ن ، ال/ن صؼٕدًا ْٔثٕطًا تئسرخذاو انصانصاخ ٔ -5

    × × أستٛط  انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص .
  

×   
  

× ×   ×   
× 

 ×   ×  ×     ×       ×   دساسح ذًاسٍٚ ذمُٛح )تاسذٕن ( -3

أكرا  + أستٛط   4اخ ػهٗ تؼذ دساسح سهى يٗ/ن  صؼٕدًا ْٔثٕطًا تئسرخذاو انصانصاخ ٔانسادس -4

    × × انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص  ٔانكَٕرشٚش .
  

×   
  

× ×   ×   
× 

أكرا   4اخ ٔانسادساخ ػهٗ تؼذ صؼٕدًا ْٔثٕطًا تئسرخذاو انصانص دساسح سهى سٙ/ن ، سهى فا  -5

    × × + أستٛط  انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص  ٔانكَٕرشٚش .

  

×   

  

× ×   × ×  

× 

أكرا  + أستٛط   4اخ ػهٗ تؼذ صؼٕدًا ْٔثٕطًا تئسرخذاو انصانصاخ ٔانسادس دساسح  سهى فا  -6

    × × انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص  ٔانكَٕرشٚش .

 

 

 

×   

  

× ×   × ×  

× 

 × × × ×   × ×     ×      × × يشاظؼح ػهٗ انسالنى انًمشسج . -7

 × × × ×  ×     ×      ×    cramerػض  ظضء يٍ ذًاسٍٚ كشايش  -0



 

 

 × × × ×  ×     ×      ×    cramerػض  انعضء انًرثمٗ يٍ ذًاسٍٚ كشايش  -9

 × × × × ×    ×     ×       ٔذذسٚس أٔل ظضء يُٓا .إنٙ اظضاء نهًؤنف ْاٚذٌ    Sonataذمسٛى لانة انسَٕاذا  -11

      ػض  انعضء انصاَٙ  يٍ لسى انؼشض فٗ انسَٕاذا . -11
 

 

× 
   

 × 
   ×   × 

× 

 × × × × ×    ×     ×       انصاَٙ فٙ انسَٕاذا ػًٕياذذسٚس انعضء االٔل يٍ انسَٕاذا يٍ لسى انرفاػم ْٕٔ انعضء  -15

 × × × × ×    ×     ×       Sonata  فٗ  ذذسٚس انعضء انصاَٙ يٍ لسى انرفاػم -13

 × ×   ×    ×     ×       Sonata ذذسٚس انعضء االٔل يٍ لسى اػادج انؼشض فٗ   -14

 ×  × × ×    ×     ×       .  Sonataذذسٚس انعضء األٔل يٍ انحشكح انصاَٛح يٍ انسَٕاذا  -15

 × × × × ×    ×     ×       .  Sonataذذسٚس انعضء انصاَٗ يٍ انحشكح انصاَٛح يٍ انسَٕاذا  -16

 × × × × ×    ×     ×       .  Sonataذذسٚس انحشكح انصانصح يٍ انسَٕاذا  -17

 × × × × ×    ×     ×       عضء األٔل يُٓا. يغ ذمسًٛٓا ٔذذسٚس ان free pieces  ذذسٚس انًمطٕػح انحشج  -10

 × × × × ×    ×     ×       يغ ذسًٛغ األٔل  free piecesذذسٚس انعضء انصاَٗ يٍ انًمطٕػح انحشج  -19

 × ×  × ×    ×     ×       . free piecesذذسٚس انعضء انصانس فٗ انًمطٕػح انحشج  -51

 × ×  × ×       ×   × ×     يمسى إنٗ شالز أظضاء  Bach Two and three part Invention  ذذسٚس تاخ -51

 × ×  × ×       ×   × ×     يغ ذسًٛغ يا سثك Bach Two and three part Inventionذذسٚس انعضء انصاَٗ يٍ تاخ  -55

 × ×  × ×       ×   × ×     يغ انرسًٛغ Bach Two and three part Inventionذذسٚس انعضء انصانس يٍ تاخ   -53

 ×   ×  ×     ×       ×   Czerny   Op. 740ػض  انُصف األخٛش يٍ يمطٕػح  -54



 

 

 × × × ×  ×     ×       ×   Czerny   Op. 740ػض  َصف يمطٕػح  -55

 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × يشاظؼح نًا ذى دساسرّ . -56

                                                                  

 

 

 يصفىفح أسانُة انرؼهُى وانرؼهى وَىاذج انرؼهى انًسرهذفح نهًقشس

 َىاذج انرؼهى انًسرهذفح نهًقشس

ىأسانُة انرؼهُى وانرؼه  
انًهاساخ  انًهاساخ انؼايح

 انؼًهُح

 انًؼشفح وانفهى انًهاساخ انزهُُح

4 3 5 1 4 3 5 1 5 4 3 5 1 7 6 5 4 3 5 1 

×  x x       x        x  إسرشاذعٛح حم انًطكالخ 

×        x      x x    x إسرشاذعٛح انًُالطح ٔحهماخ انثحس 

× x    x  x  x   x x    x   ٙإسرشاذعٛح انثٛاٌ انؼًه 

×    x  x     x     x    نؼة األدٔاس 

 اسرشاذٛعٛح انرؼهى االنكرشَٔٗ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 يصفىفح أسانُة انرقىَى وَىاذج انرؼهى انًسرهذفح نهًقشس

 َىاذج انرؼهى انًسرهذفح نهًقشس

 أسانُة انرقُُى
انًهاساخ  انًهاساخ انؼايح

 انؼًهُح

 انًؼشفح وانفهى انًهاساخ انزهُُح

4 3 5 1 4 3 5 1 5 4 3 5 1 7 6 5 4 3 5 1 

   x  x x    x  x   x x   x أػًال انسُح 

 x x  x   x x x  x  x x   x x  ٍاأليرحاٌ انرطثُق 

  

 ىأسرار انًقشس                                                                                                   سئُس يجهس انقس 

 أ.د/غادِ حسُٗ                          أ.د/سحش ػثذ انًُؼى حُفٙ                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أنواع االسئلت العنبصر

 َىاذج انرؼهى انًىضىع

ساػاخ 

انرؼهى 

 االجًانً

ػررررررررررررررررذد 

انسررراػاخ 

انكهُررررررررررررح 

 نهرذسَس

 انذسجاخ
االخرُاس 

يٍ 

 يرؼذد

 -صح 

 خطأ
 نًقانًا نركًهحا انرىصُم

يهاسج 

 ػًهُح

 تاخٚة ػهٗ سانرذ -51

  Bach Two and three part 

Invention  

 ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ " يٍ صٕذٍٛ. -5-أ-3

 .ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح " تاخ " يٍ شالز أصٕاخ -6–أ

ٚمدداسٌ تددٍٛ أسددانٛة االداء انًخرهفددح أشُدداء ػددض  يمطٕػددح تدداخ يددٍ    -5-ب

 صٕذٍٛ ٔشالز اصٕاخ .

انسَٕاذا ٔ َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -4-ض

 تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

ٚصًى ٔسش ػًدم نرؼهدٛى انًٕسدٛمٗ االنٛدح ٔانغُائٛدح فدٗ انًذسسدح         -3-د-

 ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح انًخرهفح  -4-د-3

. 

2 2 55     

  

 

 

 

√ 

انعضء  انرذسٚة ػهٗ -55

 Bach Twoانصاَٗ يٍ تاخ 

and three part 

Invention  

 ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ " يٍ صٕذٍٛ. -5-أ-3

 .ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح " تاخ " يٍ شالز أصٕاخ -6–أ

ٚمدداسٌ تددٍٛ أسددانٛة االداء انًخرهفددح أشُدداء ػددض  يمطٕػددح تدداخ يددٍ    -5-ب

 صٕذٍٛ ٔشالز اصٕاخ .

2 2 55      

 

 

 استخذام التعلين اإللكتروني في فترة فيرس كورونب



 

 

- 

. 

كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  انسَٕاذا ٔ َُٚطِثك  -4-ض

 تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

ٚصًى ٔسش ػًدم نرؼهدٛى انًٕسدٛمٗ االنٛدح ٔانغُائٛدح فدٗ انًذسسدح         -3-د-

 ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح انًخرهفدح   -4-د-3

. 

 

 

 

√ 

تاخ ػهٗ  انرذسٚة -53

Bach Two and three 

part Invention  

 ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ " يٍ صٕذٍٛ. -5-أ-3

 ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح " تاخ " يٍ شالز أصٕاخ -6–أ

ٚمدداسٌ تددٍٛ أسددانٛة االداء انًخرهفددح أشُدداء ػددض  يمطٕػددح تدداخ يددٍ    -5-ب

 صٕذٍٛ ٔشالز اصٕاخ .

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  انسَٕاذا ٔ  -4-ض

 تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

ٚصًى ٔسش ػًدم نرؼهدٛى انًٕسدٛمٗ االنٛدح ٔانغُائٛدح فدٗ انًذسسدح         -3-د-

 ٔانًعرًغ انخاسظٗ

االنكرشَٔٛح انًخرهفح اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط  -4-د-3

. 
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√ 

يمطٕػددددددددح انرددددددددذسٚة ػهددددددددٗ    -54

Czerny   Op. 740 

 √      55 2 2ٚرزكش طشٚمح انرذسٚة ػهٗ أسهٕب أداء انذساساخ انًٕسٛمٛح "  -3-أ



 

 

 تاسذٕن ". –ضٛشَٙ 

ٚدددشتط تدددٍٛ انردددذسٚة ػهدددٗ أداء انرًددداسٍٚ انركُٛكٛدددح ٔانذساسددداخ)      -3-ب

 انًٓاسج انؼضفٛح ػُذ األداء.كشايش ( ٔإظادج  –تاسذٕن  –ذطٛشَٗ 

دساساخ  –تاسذٕن  -انرًاسٍٚ انركُٛكٛح )ضٛشَٗ ٚرذسب ػهٗ أداء  -3-ض

 كشايش(

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح انًخرهفح . -4-د

 )  ح     يمطٕػددددانرددددذسٚة ػهددددٗ    -55

Czerny   Op. 740 ( 

ٚرزكش طشٚمح انرذسٚة ػهٗ أسهٕب أداء انذساساخ انًٕسٛمٛح "  -3-أ

 تاسذٕن ". –ضٛشَٙ 

ٚدددشتط تدددٍٛ انردددذسٚة ػهدددٗ أداء انرًددداسٍٚ انركُٛكٛدددح ٔانذساسددداخ)      -3-ب

 كشايش ( ٔإظادج انًٓاسج انؼضفٛح ػُذ األداء. –تاسذٕن  –ذطٛشَٗ 

دساساخ  –تاسذٕن  -انرًاسٍٚ انركُٛكٛح )ضٛشَٗ ٚرذسب ػهٗ أداء  -3-ض

 كشايش(

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح انًخرهفح . -4-د

2 2 55      

√ 

 √      55 2 2 يشاظؼح نًا سثك دساسرّ .  -26

 √      ــــــ ــــــ ــــــ إيرحاٌ ألػًال انسُح.  -22



 

 

 

 امتحان عملى  ــــــ ــــــ ــــــ انؼاو انذساسٙ. َٓاٚحايرحاٌ   -22

 األدلت والشىاهد:

https://www.facebook.com/groups/245324099937654/ 

https://www.facebook.com/groups/245324099937654/


 

 

 

 

Face to face (60%) 

 انرؼهى َىاذج انًىضىع
ػذد ساػاخ 

 انرذسَس
 أدواخ انرقُُى طشق انرذسَس

دساسددح سددهى سٖ/ن ، ال/ن صددؼٕدًا ْٔثٕطددًا تئسددرخذاو انصانصدداخ   -2

 أكرا  + أستٛط  انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص 4ٔانسادساخ ػهٗ تؼذ 

ٚذسن طشٚمح ػض  تؼط انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ أستؼح  -1-أ

 أٔكرا .

ٚصف كٛفٛح ذطثٛك اسرخذاو أسانٛة يخرهفح نؼض  انسالنى  -5-أ -3

 انسادساخ ( –انكثٛشج ػٍ طشٚك ) انصانصاخ 

ٚفشق تٍٛ طشٚمح ػض  تؼط أستٛعاخ انسالنى انًمشسج ػهٗ  -1-ب

 انذٔيُُٛد ٔانذيُٛص.

 أٔكرا . 4ٚذسن كٛفٛح ػض  تؼط انسالنى ػهٗ ُتؼذ  -4-ب

 أٔكرا . 4ٚؤد٘ انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ  -1-ض

 انسادسدداخ . –ٚرددذسب ػهددٗ أداء انسددالنى تاسددرخذاو انصانصدداخ    -5-ض-3

 ديُٛص ( –ػهٗ أداء األستٛط ) دٔيُُٛد ٔ

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

2 

البيان 

 العملى

المهارة 

 العمليت 

 إجراءاث التعلن الوذهج )هببشر( في الوحتويبث العوليت 



 

 

ٚصدددًى ٔسش ػًدددم نرؼهدددٛى انًٕسدددٛمٗ االنٛدددح ٔانغُائٛدددح فدددٗ      -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسددرخذاو انددرؼهى االنكرشَٔددٙ يددٍ خددالل انثددشايط االنكرشَٔٛددح       -4-د-3

 انًخرهفح .

ٚرزكش طشٚمح انرذسٚة ػهٗ أسهٕب أداء انذساساخ انًٕسٛمٛح "  -3-أ دساسح ذًاسٍٚ ذمُٛح  )تاسذٕن ( -3

 تاسذٕن ". –ضٛشَٙ 

ٚددشتط تددٍٛ انرددذسٚة ػهددٗ أداء انرًدداسٍٚ انركُٛكٛددح ٔانذساسدداخ)      -3-ب

كشايدددش ( ٔإظدددادج انًٓددداسج انؼضفٛدددح ػُدددذ   –تددداسذٕن  –ذطدددٛشَٗ 

 األداء.

 –تاسذٕن  -انرًاسٍٚ انركُٛكٛح )ضٛشَٗ ٚرذسب ػهٗ أداء  -3-ض

 دساساخ كشايش(

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٚصدددًى ٔسش ػًدددم نرؼهدددٛى انًٕسدددٛمٗ االنٛدددح ٔانغُائٛدددح فدددٗ      -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح  -4-د-3

 انًخرهفح .

2 

البيان 

 العملى

المهارة 

 العمليت

صددؼٕدًا ْٔثٕطددًا تئسددرخذاو     دساسددح سددهى سددٙ/ن ، سددهى فددا       -5

أكردددا  + أستدددٛط  اندددذٔيُُٛد   4انصانصددداخ ٔانسادسددداخ ػهدددٗ تؼدددذ  

ٚذسن طشٚمح ػض  تؼط انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ أستؼح  -1-أ

 أٔكرا .

يخرهفح نؼض  انسالنى  ٚصف كٛفٛح ذطثٛك اسرخذاو أسانٛة -5-أ -3

المهارة البيان  2



 

 

 انسادساخ ( –انكثٛشج ػٍ طشٚك ) انصانصاخ  ٔانذًُٚص  ٔانكَٕرشٚش .

ٚفشق تٍٛ طشٚمح ػض  تؼط أستٛعاخ انسالنى انًمشسج ػهٗ  -1-ب

 انذٔيُُٛد ٔانذيُٛص.

 أٔكرا . 4ٚذسن كٛفٛح ػض  تؼط انسالنى ػهٗ ُتؼذ  -4-ب

 أٔكرا . 4ٚؤد٘ انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ  -1-ض

 انسادساخ . –انسالنى تاسرخذاو انصانصاخ ٚرذسب ػهٗ أداء  -5-ض-3

 ديُٛص ( –ػهٗ أداء األستٛط ) دٔيُُٛد ٔ

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٚصدددًى ٔسش ػًدددم نرؼهدددٛى انًٕسدددٛمٗ االنٛدددح ٔانغُائٛدددح فدددٗ      -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح اسرخذاو انرؼهى  -4-د-3

 انًخرهفح .

 العمليت العملى

صددددؼٕدًا ْٔثٕطددددًا تئسددددرخذاو انصانصدددداخ   -دساسددددح  سددددهى فددددا   -6

أكرددا  + أستددٛط  انددذٔيُُٛد ٔانددذًُٚص      4ٔانسادسدداخ ػهددٗ تؼددذ   

 ٔانكَٕرشٚش .

أستؼح ٚذسن طشٚمح ػض  تؼط انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ  -1-أ

 أٔكرا .

ٚصف كٛفٛح ذطثٛك اسرخذاو أسانٛة يخرهفح نؼض  انسالنى  -5-أ -3

 انسادساخ ( –انكثٛشج ػٍ طشٚك ) انصانصاخ 

ٚفشق تٍٛ طشٚمح ػض  تؼط أستٛعاخ انسالنى انًمشسج ػهٗ  -1-ب

 انذٔيُُٛد ٔانذيُٛص.
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البيان 

 العملى

المهارة 

 العمليت



 

 

 أٔكرا . 4ٚذسن كٛفٛح ػض  تؼط انسالنى ػهٗ ُتؼذ  -4-ب

 أٔكرا . 4انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ ٚؤد٘  -1-ض

 انسادساخ . –ٚرذسب ػهٗ أداء انسالنى تاسرخذاو انصانصاخ  -5-ض-3

 ديُٛص ( –ػهٗ أداء األستٛط ) دٔيُُٛد ٔ

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٔانغُائٛدددح فدددٗ  ٚصدددًى ٔسش ػًدددم نرؼهدددٛى انًٕسدددٛمٗ االنٛدددح     -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح  -4-د-3

 انًخرهفح .

ٚالحظ كٛفٛح ػض  انرًاسٍٚ انركُٛكٛح انًمشسج فٙ دساساخ  -4-أ cramerػض  ظضء يٍ ذًاسٍٚ كشايش  -0

 كشايش.

انرددذسٚة ػهددٗ أداء انرًدداسٍٚ انركُٛكٛددح ٔانذساسدداخ)    ٚددشتط تددٍٛ   -3-ب

كشايدددش ( ٔإظدددادج انًٓددداسج انؼضفٛدددح ػُدددذ   –تددداسذٕن  –ذطدددٛشَٗ 

 األداء.

 –تددداسذٕن  -انرًددداسٍٚ انركُٛكٛدددح )ضدددٛشَٗ   ٚردددذسب ػهدددٗ أداء   -3-ض

 دساساخ كشايش(.

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د
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 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٚصدددًى ٔسش ػًدددم نرؼهدددٛى انًٕسدددٛمٗ االنٛدددح ٔانغُائٛدددح فدددٗ      -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسددرخذاو انددرؼهى االنكرشَٔددٙ يددٍ خددالل انثددشايط االنكرشَٔٛددح       -4-د-3

 انًخرهفح .

 cramerػض  انعضء انًرثمٗ يٍ ذًاسٍٚ كشايش  -9

 

انرًاسٍٚ انركُٛكٛح انًمشسج فٙ دساساخ ٚالحظ كٛفٛح ػض   -4-أ

 كشايش.

ٚددشتط تددٍٛ انرددذسٚة ػهددٗ أداء انرًدداسٍٚ انركُٛكٛددح ٔانذساسدداخ)      -3-ب

كشايدددش ( ٔإظدددادج انًٓددداسج انؼضفٛدددح ػُدددذ   –تددداسذٕن  –ذطدددٛشَٗ 

 األداء.

 –تاسذٕن  -انرًاسٍٚ انركُٛكٛح )ضٛشَٗ ٚرذسب ػهٗ أداء  -3-ض

 دساساخ كشايش(.

 يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ.ٚرطٕس فٙ  -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٚصدددًى ٔسش ػًدددم نرؼهدددٛى انًٕسدددٛمٗ االنٛدددح ٔانغُائٛدددح فدددٗ      -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح  -4-د-3

 انًخرهفح .

2 

البيان 

 العملى

المهارة 

 العمليت



 

 

 انعضء انصاَٙ  يٍ لسى انؼشض فٗ انسَٕاذا .ػض   -55

 

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا ْاٚذٌ  -7-أ

 تطشٚمح صحٛحح.ٔانًمطٕػح انحشج 

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح صحٛحح  -5-ب

 يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .

االداء انًخرهفح أشُاء ػض  انسَٕاذا  َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة -4-ض

 ٔ تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٚصدددًى ٔسش ػًدددم نرؼهدددٛى انًٕسدددٛمٗ االنٛدددح ٔانغُائٛدددح فدددٗ      -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح اسرخذاو  -4-د-3

 انًخرهفح .
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ذذسٚس انعضء االٔل يٍ انسَٕاذا يٍ لسى انرفاػم ْٕٔ انعضء  -52

 انصاَٙ فٙ انسَٕاذا ػًٕيا

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا ْاٚذٌ  -7-أ

 صحٛحح.تطشٚمح ٔانًمطٕػح انحشج 

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح صحٛحح  -5-ب

 يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  انسَٕاذا  -4-ض

 ٔ تاخ
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 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

 .ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٚصدددًى ٔسش ػًدددم نرؼهدددٛى انًٕسدددٛمٗ االنٛدددح ٔانغُائٛدددح فدددٗ      -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح  -4-د-3

 انًخرهفح .

 Sonataذذسٚس انعضء األٔل يٍ انحشكح انصاَٛح يٍ انسَٕاذا  -55

 . 

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا ْاٚذٌ  -7-أ

 تطشٚمح صحٛحح.ٔانًمطٕػح انحشج 

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح صحٛحح  -5-ب

 يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .

كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  انسَٕاذا َُٚطِثك  -4-ض

 ٔ تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٚصدددًى ٔسش ػًدددم نرؼهدددٛى انًٕسدددٛمٗ االنٛدددح ٔانغُائٛدددح فدددٗ      -3-د-3

 اسظٗانًذسسح ٔانًعرًغ انخ
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اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح  -4-د-3

 انًخرهفح .

ذدددذسٚس انعدددضء انصددداَٗ يدددٍ انحشكدددح انصاَٛدددح يدددٍ انسدددَٕاذا      -56

Sonata  . 

 

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا ْاٚذٌ  -7-أ

 صحٛحح.تطشٚمح ٔانًمطٕػح انحشج 

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح صحٛحح  -5-ب

 يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  انسَٕاذا  -4-ض

 ٔ تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

 انؼصثٙ.ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ  -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٚصدددًى ٔسش ػًدددم نرؼهدددٛى انًٕسدددٛمٗ االنٛدددح ٔانغُائٛدددح فدددٗ      -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح  -4-د-3

 انًخرهفح .
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يغ ذمسدًٛٓا ٔذدذسٚس   free pieces  ذذسٚس انًمطٕػح انحشج  -10

 انعضء األٔل يُٓا.

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا ْاٚذٌ  -7-أ

 تطشٚمح صحٛحح.ٔانًمطٕػح انحشج 

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح صحٛحح  -5-ب

 يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .
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أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  انسَٕاذا َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو  -4-ض

 ٔ تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٚصدددًى ٔسش ػًدددم نرؼهدددٛى انًٕسدددٛمٗ االنٛدددح ٔانغُائٛدددح فدددٗ      -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسددرخذاو انددرؼهى االنكرشَٔددٙ يددٍ خددالل انثددشايط االنكرشَٔٛددح       -4-د-3

 انًخرهفح .

يدغ  free piecesذذسٚس انعضء انصاَٗ يٍ انًمطٕػح انحدشج    -59

 .ذسًٛغ األٔل

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا ْاٚذٌ  -7-أ

 تطشٚمح صحٛحح.ٔانًمطٕػح انحشج 

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح صحٛحح  -5-ب

 يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  انسَٕاذا  -4-ض

 ٔ تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3
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ٚصدددًى ٔسش ػًدددم نرؼهدددٛى انًٕسدددٛمٗ االنٛدددح ٔانغُائٛدددح فدددٗ      -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسددرخذاو انددرؼهى االنكرشَٔددٙ يددٍ خددالل انثددشايط االنكرشَٔٛددح       -4-د-3

 انًخرهفح .

 ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ " يٍ صٕذٍٛ. -5-أ Bach Two and three part Invention  ذذسٚس تاخ -25

 .ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح " تاخ " يٍ شالز أصٕاخ -6–أ-3

ٚماسٌ تٍٛ أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  يمطٕػح تاخ يٍ  -5-ب

 صٕذٍٛ ٔشالز اصٕاخ .

انسَٕاذا َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -4-ض

 ٔ تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٚصدددًى ٔسش ػًدددم نرؼهدددٛى انًٕسدددٛمٗ االنٛدددح ٔانغُائٛدددح فدددٗ      -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

انثشايط االنكرشَٔٛح اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل  -4-د-3

 انًخرهفح .
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 Bach Two and threeذذسٚس انعدضء انصداَٗ يدٍ تداخ       -22

part Invention   
 ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ " يٍ صٕذٍٛ. -5-أ

 .ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح " تاخ " يٍ شالز أصٕاخ -6–أ-3
المهارة البيان  2



 

 

انًخرهفح أشُاء ػض  يمطٕػح تاخ يٍ ٚماسٌ تٍٛ أسانٛة االداء  -5-ب

 صٕذٍٛ ٔشالز اصٕاخ .

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  انسَٕاذا  -4-ض

 ٔ تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٚصدددًى ٔسش ػًدددم نرؼهدددٛى انًٕسدددٛمٗ االنٛدددح ٔانغُائٛدددح فدددٗ      -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح  -4-د-3

 انًخرهفح .

 العمليت العملى

 .Czerny   Op. 740ػض  َصف يمطٕػح  -25
انذساساخ انًٕسٛمٛح " ٚرزكش طشٚمح انرذسٚة ػهٗ أسهٕب أداء  -3-أ

 تاسذٕن ". –ضٛشَٙ 

ٚددشتط تددٍٛ انرددذسٚة ػهددٗ أداء انرًدداسٍٚ انركُٛكٛددح ٔانذساسدداخ)      -3-ب

كشايدددش ( ٔإظدددادج انًٓددداسج انؼضفٛدددح ػُدددذ   –تددداسذٕن  –ذطدددٛشَٗ 

 األداء.

 –تاسذٕن  -انرًاسٍٚ انركُٛكٛح )ضٛشَٗ ٚرذسب ػهٗ أداء  -3-ض

 دساساخ كشايش(
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 انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ.ٚرطٕس فٙ يٓاسج  -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٚصدددًى ٔسش ػًدددم نرؼهدددٛى انًٕسدددٛمٗ االنٛدددح ٔانغُائٛدددح فدددٗ      -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح  -4-د-3

 انًخرهفح .

 بنك المعرفت المصري. -الشبكت العنكبىتيت )االنترنت( -المكتبت مصادر التعلم

  Scales :Ri – Me – La – Si / Major Four octave - المراجع

2- Gzerny Op 740 ( one piece)  

3- Bach : Three and two part invention 

4- Sonata : Third movement sonatine  

5- piece: one free piece 
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 انرؼهى َىاذج انًىضىع

ػذد 

ساػاخ 

 انرذسَس

 أدواخ انرقُُى طشق انرذسَس

 ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ " يٍ صٕذٍٛ. -5- يشاظؼح ػهٗ يا سثك دساسرّ -1

 .أصٕاخٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح " تاخ " يٍ شالز  -6–أ-3

ٚرزكش طشٚمح انرذسٚة ػهٗ أسهٕب أداء انذساساخ  -3-أ

 تاسذٕن ". –انًٕسٛمٛح " ضٛشَٙ 

2 

التعليم 

 االلكترونى

فيديى 

تىضيحى 

 مصىر

دساسح سدهى يدٗ/ن  صدؼٕدًا ْٔثٕطدًا تئسدرخذاو انصانصداخ ٔانسادسداخ         -4

 أكرا  + أستٛط  انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص  ٔانكَٕرشٚش . 4ػهٗ تؼذ 

طشٚمح ػض  تؼط انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ أستؼح  ٚذسن -1-أ

 أٔكرا .

ٚصف كٛفٛح ذطثٛك اسرخذاو أسانٛة يخرهفح نؼض   -5-أ -3

 انسادساخ ( –انسالنى انكثٛشج ػٍ طشٚك ) انصانصاخ 

ٚفشق تٍٛ طشٚمح ػض  تؼط أستٛعاخ انسالنى انًمشسج  -1-ب

 ػهٗ انذٔيُُٛد ٔانذيُٛص.

 أٔكرا . 4النى ػهٗ ُتؼذ ٚذسن كٛفٛح ػض  تؼط انس -4-ب

 أٔكرا . 4ٚؤد٘ انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ  -1-ض

2 

التعليم 

 االلكترونى

فيديى 

تىضيحى 

 مصىر

 في الوحتويبث العوليت  (Online)إجراءاث التعلن الوذهج 



 

 

 –ٚرذسب ػهٗ أداء انسالنى تاسرخذاو انصانصاخ  -5-ض-3

 ديُٛص ( –ػهٗ أداء األستٛط ) دٔيُُٛد ٔ انسادساخ .

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٔسش ػًم نرؼهٛى انًٕسٛمٗ االنٛح ٔانغُائٛح فدٗ  ٚصًى  -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط  -4-د-3

 االنكرشَٔٛح انًخرهفح .

 يشاظؼح ػهٗ انسالنى انًمشسج . -2

 

ػهٗ ُتؼذ أستؼح ٚذسن طشٚمح ػض  تؼط انسالنى انًمشسج  -1-أ

 أٔكرا .

ٚصف كٛفٛح ذطثٛك اسرخذاو أسانٛة يخرهفح نؼض   -5-أ -3

 انسادساخ ( –انسالنى انكثٛشج ػٍ طشٚك ) انصانصاخ 

ٚفشق تٍٛ طشٚمح ػض  تؼط أستٛعاخ انسالنى انًمشسج  -1-ب

 ػهٗ انذٔيُُٛد ٔانذيُٛص.

 أٔكرا . 4ٚذسن كٛفٛح ػض  تؼط انسالنى ػهٗ ُتؼذ  -4-ب

 أٔكرا . 4د٘ انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ ٚؤ -1-ض

 –ٚرذسب ػهٗ أداء انسالنى تاسرخذاو انصانصاخ  -5-ض-3

 ديُٛص ( –ػهٗ أداء األستٛط ) دٔيُُٛد ٔ انسادساخ .

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

2 

التعليم 

 االلكترونى

فيديى 

تىضيحى 

 مصىر



 

 

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٔانغُائٛح فدٗ  ٚصًى ٔسش ػًم نرؼهٛى انًٕسٛمٗ االنٛح  -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط  -4-د-3

 االنكرشَٔٛح انًخرهفح .

إنٙ اظضاء ٔذدذسٚس  نهًؤنف ْاٚذٌ    Sonataذمسٛى لانة انسَٕاذا  -51

 أٔل ظضء يُٓا .

 

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا ْاٚذٌ  -7-أ

 تطشٚمح صحٛحح.ٔانًمطٕػح انحشج 

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  -5-ب

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -4-ض

 انسَٕاذا ٔ تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٚصًى ٔسش ػًم نرؼهٛى انًٕسٛمٗ االنٛح ٔانغُائٛح فدٗ   -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط  -4-د-3

 االنكرشَٔٛح انًخرهفح .

2 

التعليم 

 االلكترونى

فيديى 

تىضيحى 

 مصىر



 

 

 Sonata  فٗ  ذذسٚس انعضء انصاَٙ يٍ لسى انرفاػم -53

 

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا ْاٚذٌ  -7-أ

 تطشٚمح صحٛحح.ٔانًمطٕػح انحشج 

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  -5-ب

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -4-ض

 انسَٕاذا ٔ تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

نرؼهٛى انًٕسٛمٗ االنٛح ٔانغُائٛح فدٗ  ٚصًى ٔسش ػًم  -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسدددددرخذاو اندددددرؼهى االنكرشَٔدددددٙ يدددددٍ خدددددالل انثدددددشايط    -4-د-3

 االنكرشَٔٛح انًخرهفح .

2 

التعليم 

 االلكترونى

فيديى 

تىضيحى 

 مصىر

 . Sonataذذسٚس انحشكح انصانصح يٍ انسَٕاذا  -52

 

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا ْاٚذٌ  -7-أ

 تطشٚمح صحٛحح.ٔانًمطٕػح انحشج 

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  -5-ب

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -4-ض

 انسَٕاذا ٔ تاخ

2 

التعليم 

 االلكترونى

فيديى 

تىضيحى 

 مصىر



 

 

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٚصًى ٔسش ػًم نرؼهٛى انًٕسٛمٗ االنٛح ٔانغُائٛح فدٗ   -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط  -4-د-3

 االنكرشَٔٛح انًخرهفح .

 . free piecesذذسٚس انعضء انصانس فٗ انًمطٕػح انحشج  -21

 

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا ْاٚذٌ  -7-أ

 تطشٚمح صحٛحح.ٔانًمطٕػح انحشج 

تطشٚمح ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح  -5-ب

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -4-ض

 انسَٕاذا ٔ تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

2 

التعليم 

 االلكترونى

فيديى 

تىضيحى 

 مصىر

 Bach Two and three partذدذسٚس انعدضء انصاندس يدٍ تداخ       -23

Invention   

 ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ " يٍ صٕذٍٛ. -5-أ

 .ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح " تاخ " يٍ شالز أصٕاخ -6–أ-3

ٚماسٌ تٍٛ أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  يمطٕػح  -5-ب

 تاخ يٍ صٕذٍٛ ٔشالز اصٕاخ .

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -4-ض

2 

التعليم 

 االلكترونى

فيديى 

تىضيحى 

 مصىر



 

 

 انسَٕاذا ٔ تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

ٚصًى ٔسش ػًم نرؼهٛى انًٕسٛمٗ االنٛح ٔانغُائٛح فدٗ   -3-د-3

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

انثشايط اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل  -4-د-3

 االنكرشَٔٛح انًخرهفح .

 .Czerny   Op. 740ػض  انُصف األخٛش يٍ يمطٕػح  -24
 

ٚرزكش طشٚمح انرذسٚة ػهٗ أسهٕب أداء انذساساخ  -3-أ

 تاسذٕن ". –انًٕسٛمٛح " ضٛشَٙ 

ٚدددددشتط تدددددٍٛ انردددددذسٚة ػهدددددٗ أداء انرًددددداسٍٚ انركُٛكٛدددددح   -3-ب

كشايددددش ( ٔإظددددادج  –تدددداسذٕن  –ٔانذساسدددداخ) ذطددددٛشَٗ 

 انًٓاسج انؼضفٛح ػُذ األداء.

 –تاسذٕن  -انرًاسٍٚ انركُٛكٛح )ضٛشَٗ ٚرذسب ػهٗ أداء  -3-ض

 دساساخ كشايش(

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

االنٛح ٔانغُائٛح فدٗ  ٚصًى ٔسش ػًم نرؼهٛى انًٕسٛمٗ  -3-د-3

2 

التعليم 

 االلكترونى

فيديى 

تىضيحى 

 مصىر



 

 

 انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ

اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط  -4-د-3

 االنكرشَٔٛح انًخرهفح .

 ُيشاظؼح نًا ذى دساسرّ تانفصم انذساسٙ انصاَٙ.  -26

2 

التعليم 

 االلكترونى

فيديى 

تىضيحى 

 مصىر

 المنصت التعليميت . التعلممصادر 

  Scales :Ri – Me – La – Si / Major Four octave -1 المراجع

2- Gzerny Op 740 ( one piece)  

3- Bach : Three and two  part invention 

4- Sonata : Third movement sonatine  

5- piece: one free piece 



 

 

 

 آلت أسبسيت بيبنواسترشبدي فقط هخطط تصوين اختببر هقرر 

 

   

 

 

  
 

   

انرًاسٍٚ أداء انرذسٚة ػهٗ 

دساساخ  –انركُٛكٛح ) تٛال تاسذٕن 

انسالنى انًخرهفح ػهٗ تؼذ  –كشايش 

 .(استؼح أٔكرافاخ 

10 35.1% 

11 

ٚذسن طشٚمح ػض  تؼط انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ  -1-أ -

 أستؼح أٔكرا .

ٚصف كٛفٛح ذطثٛك اسرخذاو أسانٛة يخرهفح نؼض   -5-أ -3

 انسادساخ (  –انسالنى انكثٛشج ػٍ طشٚك ) انصانصاخ 

انركُٛكٛح انًمشسج فٙ ٚالحظ كٛفٛح ػض  انرًاسٍٚ  -4-أ-

 دساساخ كشايش.

ٚفشق تٍٛ طشٚمح ػض  تؼط أستٛعاخ انسالنى  -1-ب-

 انًمشسج ػهٗ انذٔيُُٛد ٔانذيُٛص.

ٚدددشتط تدددٍٛ انردددذسٚة ػهدددٗ أداء انرًددداسٍٚ انركُٛكٛدددح     -3-ب-

كشايددش ( ٔإظددادج   –تدداسذٕن  –ٔانذساسدداخ) ذطددٛشَٗ  

 انًٓاسج انؼضفٛح ػُذ األداء.

 4تؼط انسالنى ػهٗ ُتؼذ ٚذسن كٛفٛح ػض   -4-ب-

 أٔكرا .

 أٔكرا . 4ٚؤد٘ انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ  -1-ض-

 –ٚردددذسب ػهدددٗ أداء انسدددالنى تاسدددرخذاو انصانصددداخ     -5-ض-3

 انسادساخ .

 ديُٛص ( –ٚرذسب ػهٗ أداء األستٛط ) دٔيُُٛد  -3-ض-3

   

  √ 



 

 

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د-

 يمطٕػحانرذسب ػهٗ أداء 

Czerny op. 740 . 

ٚرزكش طشٚمح انرذسٚة ػهٗ أسهٕب أداء انذساساخ  -3-أ- 11 11.7% 6

 تاسذٕن ". –انًٕسٛمٛح " ضٛشَٙ 

ٚدددشتط تدددٍٛ انردددذسٚة ػهدددٗ أداء انرًددداسٍٚ انركُٛكٛدددح     -3-ب-

كشايددش ( ٔإظددادج   –تدداسذٕن  –ٔانذساسدداخ) ذطددٛشَٗ  

 انًٓاسج انؼضفٛح ػُذ األداء.

 يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ.ٚرطٕس فٙ  -1-د-

   

  √ 

Bach :  Two and Three  

part invention 

 ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ " يٍ صٕذٍٛ. -5-أ-3 51 14.5% 0

ٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح " تاخ " يٍ شالز  -6–أ-3

 أصٕاخ

ٚماسٌ تٍٛ أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -5-ب

 اصٕاخ .يمطٕػح تاخ يٍ صٕذٍٛ ٔشالز 

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء  -4-ض

 ػض  انسَٕاذا ٔ تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د-

   

  √ 

يمطٕػح سَٕاذا انرذسٚة ػهٗ أداء 

 .نهًؤنف ْاٚذٌ

انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا ٚحذد كٛفٛح أداء  -7-أ 51 50.5% 16

 ْاٚذٌ تطشٚمح صحٛحح.

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  -5-ب

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء  -4-ض-3

 ػض  انسَٕاذا ٔ تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

   

  √ 

انًمطٕػح انرذسٚة ػهٗ أداء 

 one piece freeانغشتٙ 

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  -5-ب 51 14.5% 0

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء  -4-ض-3

 ػض  انسَٕاذا ٔ تاخ

 شالز أصٕاخ ( ٔانًمطٕػح انحشج . –) صٕذٍٛ  

 

   

 √ 



 

 

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د
        دسظح 01 %111 ساػح 56 إظًانٙ

 



 
 ذٕصٛف يمطض زضاسٙ

 لسى/ انرشتٛح انًٕسٛمٛح

 :تٛاَاخ انًمطض -1

 انفطلح / انًسرٕٖ: انثاَٛح زتهٕو  تٛإَاسى انًمطض:  انطيع انكٕز٘: 

 ساػح 2اإلخًانٙ:        2ػًهٙ:      ــَظط٘:  َظش٘(   55) ػسز انٕحساخ انسضاسٛح: ذشتٛح يٕسٛمٛحانررصص: 

 

ْدددددددددذ   -5

 انًمشس:

 إنٗ أسانٛة أداء ظذٚذج نرحسٍٛ األداء ػهٗ اٜنح . انٕصٕل -1

 انٕصٕل إنٗ انرُٕع فٙ األداء يٍ خالل ػض  انؼُاصش انرمُٛح انًخرهفح. -5

 أٔكرا . 4أٌ ٚعٛذ انطانة ػض  ذًاسٍٚ ذكُٛكٛح ذحراض يٓاسج فٙ األداء، تاإلظافح إنٗ ػض  انسالنى ػهٗ ُتؼذ  -3

 انًسرٓذ  يٍ ذذسٚس انًمشس: -3

أ  -3
انًؼدددددش

فدددددددددددددح 

 ٔانفٓى:

 تاَرٓاء ذذسٚس انًمشس ٚكٌٕ انطانة لادسًا ػهٗ أٌ:

 ٚذسن طشٚمح ػض  تؼط انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ أستؼح أٔكرا . -1-أ -3

 انسادساخ (  –ٚصف كٛفٛح ذطثٛك اسرخذاو أسانٛة يخرهفح نؼض  انسالنى انكثٛشج ػٍ طشٚك ) انصانصاخ  -5-أ-3

 ". -chopin op 25 55طشٚمح انرذسٚة ػهٗ أسهٕب أداء انذساساخ انًٕسٛمٛح " ضٕتاٌ يصُف  ٚرزكش -3-أ-3

 . vol 6ٚالحظ كٛفٛح ػض  تاسذٕن  -4-أ-3

 . French Suiteٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ "  -5-أ-3

 ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا يٕذساسخ تطشٚمح صحٛحح. -6–أ-3

ب  -3
ساانًٓا

خ 

انزُْٛددح

: 

 تاَرٓاء ذذسٚس انًمشس ٚكٌٕ انطانة لادسًا ػهٗ أٌ:

 ٚفشق تٍٛ طشٚمح ػض  تؼط أستٛعاخ انسالنى انًمشسج ػهٗ انذٔيُُٛد ٔانذيُٛص. -1-ب-3 

 أٔكرا . 4ٚذسن كٛفٛح ػض  تؼط انسالنى ػهٗ ُتؼذ  -5-ب-3

 كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  . ٚفسش -3-ب-3

ض -3

انًٓددددددداساخ 

انًُٓٛدددددددددددددح 

انخاصدددددددددددح 

 تانًمشس:

 تاَرٓاء ذذسٚس انًمشس ٚكٌٕ انطانة لادسًا ػهٗ أٌ:

 أٔكرا . 4ٚؤد٘ انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ  -1-ض-3

 انسادساخ . –انصانصاخ ٚرذسب ػهٗ أداء انسالنى تاسرخذاو  -5-ض-3

 ديُٛص ( –ٚرذسب ػهٗ أداء األستٛط ) دٔيُُٛد  -3-ض-3

 ( ٔانًمطٕػح انحشج french suiteَُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  انسَٕاذا ٔ) -4-ض-3

د  -3
انًٓاسا

خ 

 انؼايح:

 تاَرٓاء ذذسٚس انًمشس ٚكٌٕ انطانة لادسًا ػهٗ أٌ:

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د-3

 ٚكرسة يٓاسج انؼًم فٙ فشٚك. -5-د-3

 .ٚصًى ٔسش ػًم نرؼهٛى انًٕسٛمٗ االنٛح ٔانغُائٛح فٗ انًذسسح ٔانًعرًغ انخاسظٗ -3-د-3

 اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح انًخرهفح . -4-د-3

يحرٕٖ  -4

انًمشس

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًحرٕٚاخ انُظشٚح

 يحرٕٖ انًمطض األساتٛغ

ػسز 

 انساػاخ

 ػًهٗ

 5 يطاخؼح ػهٗ يا سثك زضاسرّ   1

2 
 4/ن صؼٕزًا ْٔثٕطًا تإسررساو انثانثاخ ٔانسازساخ ػهٗ تؼس bزضاسح سهى فا/ن , سٙ  

 5 أكراف + أضتٛح  انسٔيُُٛد ٔانسًُٚش .

 5 (vol 6 زضاسح ذًاضٍٚ ذمُٛح  )تاضذٕن    3



 

4 
 4/ن  صؼٕزًا ْٔثٕطًا تإسررساو انثانثاخ ٔانسازساخ ػهٗ تؼس bزضاسح سهى يٗ  

 5 أكراف + أضتٛح  انسٔيُُٛد ٔانسًُٚش  ٔانكَٕرطٚط .

5 
أكراف  4/ن  صؼٕزًا ْٔثٕطًا تإسررساو انثانثاخ ٔانسازساخ ػهٗ تؼس bزضاسح سهى ال 

 5 + أضتٛح  انسٔيُُٛد ٔانسًُٚش  ٔانكَٕرطٚط .

6 
 4/ ن صؼٕزًا ْٔثٕطًا تإسررساو انثانثاخ ٔانسازساخ ػهٗ تؼس b زضاسح سهى ض٘   

 5 أكراف + أضتٛح  انسٔيُُٛد ٔانسًُٚش  ٔانكَٕرطٚط .

 5 يطاخؼح ػهٗ انسالنى انًمطضج .   7

 chopin op 25  . 5ذسضٚس  خعء يٍ زضاساخ شٕتاٌ   8

 chopin op 25  . 5 ذسضٚس اندعء انُٓائٗ يٍ زضاساخ شٕتاٌ  9

 5 إنٙ اخعاء ٔذسضٚس أٔل خعء يُٓا .نًٕذساضخ    Sonataذمسٛى لانة انسَٕاذا   11

 5 ػعف اندعء انثاَٙ  يٍ لسى انؼطض فٗ انسَٕاذا .  11

12 
ذسضٚس اندعء االٔل يٍ انسَٕاذا يٍ لسى انرفاػم ْٕٔ اندعء انثاَٙ فٙ انسَٕاذا  

 5 ػًٕيا

 Sonata. 5  فٗ  انرفاػمذسضٚس اندعء انثاَٙ يٍ لسى   13

 Sonata. 5 ذسضٚس اندعء االٔل يٍ لسى اػازج انؼطض فٗ   14

 .  Sonataذسضٚس اندعء األٔل يٍ انحطكح انثاَٛح يٍ انسَٕاذا   15
5 

 Sonata  . 5ذسضٚس اندعء انثاَٗ يٍ انحطكح انثاَٛح يٍ انسَٕاذا   16

 Sonata  . 5ذسضٚس انحطكح انثانثح يٍ انسَٕاذا   17

 5 يغ ذمسًٛٓا ٔذسضٚس اندعء األٔل يُٓا. free pieces  ذسضٚس انًمطٕػح انحطج   18

 5 يغ ذسًٛغ األٔل free piecesذسضٚس اندعء انثاَٗ يٍ انًمطٕػح انحطج   19

 free pieces. 5ذسضٚس اندعء انثانث فٗ انًمطٕػح انحطج   21

 5 يمسًح إنٗ سرح يمطٕػاخ.  french suiteتاخ ذسضٚس   21

 5 انًمطٕػح انثاَٛح  .  french Suiteذسضٚس تاخ   22

 5 انًمطٕػح انثانثح .  french Suiteذسضٚس تاخ   23



 

 5 انًمطٕػح انطاتؼح .  french Suiteذسضٚس تاخ   24

 5 انًمطٕػح انرايسح.  french Suiteذسضٚس تاخ   25

 5 انًمطٕػح انسازسح.  french Suiteذسضٚس تاخ   26

 5 يسرٕٖ انطانة فٙ يحرٕٖ انًُٓح انسضاسٙ ٔٔضغ أػًال انسُح.مٛٛى ذ  27

 5 االيرحاٌ انؼًهٙ.  28

 
أسددددانٛة  -5

انرؼهدددددددددددددددٛى 

 ٔانرؼهى:

 اسرشاذٛعٛح حم انًطكالخ.-

 اسرشاذٛعٛح انًُالطح ٔحهماخ انثحس.-

 اسرشاذٛعٛح انثٛاٌ انؼًهٙ.-

 اسرشاذٛعٛح نؼة األدٔاس.-

 اسرشاذٛعٛح انرؼهى االنكرشَٔٗ .

االدنددددددددددددددددح 

 ٔانطٕاْذ:

https://www.facebook.com/groups/245324099937654/ 
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انرؼهدددددددددددددددٛى 

ٔانددددددددددددددرؼهى 

نهطدددددددددددالب  

رٖٔ 

االحرٛاظددداخ 

 انخاصح:

 .ال ٕٚظذ طالب رٔ٘ احرٛاظاخ خاصح 

 

 ذمٕٚى انطالب: -7

 أ -7

االسدددددددددانٛة 

 انًسرخذيح

  أػًال انسُح. 

 طثٛمٗ االيرحاٌ انر. 

 

 فصم دساسٙ كايم.  ب انرٕلٛد: -7

  . األسثٕع انساتغ ٔانؼطشٌٔ إليرحاٌ أػًال انسُح 

 رطثٛمٗ ان نإليرحاٌ ايٍ ٔانؼطشٌٔ األسثٕع انص. 

 %.52دسظح ألػًال انسُح تانفصهٍٛ  52 ج انسضخاخ ذٕظٚغ: -7

 %.02انُظش٘  دسظح نإليرحاٌ 02

 لائًح انكرة انسضاسٛح ٔانًطاخغ: -8

 . يزكشاخ انًمشس  أ يصكطاخ:-8

 ال ٕٚظذ. ب كرة يهعيح:  -8

 ال ٕٚظذ . ج كرة يمرطحح:   -8

ز زٔضٚاخ ػهًٛح أٔ  -8

َشررررررررطاخ أٔ يٕالررررررررغ  

 اإلَرطَد إند

 اإلَرشَد.-

 نًكرثح .ا-

  يسٚط انثطَايح                                سحط ػثس انًُؼى حُفٗ   /أسراش انًمطض: أ.ز

 أ.ز/غازِ حسُٗ :ضئٛس يدهس انمسى انؼهًٙ

https://www.facebook.com/groups/245324099937654/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 انرطتٛح انًٕسٛمٛح )يطحهح انستهٕو( تطَايح:

 يصفٕفح انًؼاضف ٔانًٓاضاخ نهًمطض انسضاسٙ

 

 يٕضٕػاخ انًمطض

انًٓاضاخ  انًؼطفح ٔانفٓى

 انصُْٛح

انًٓاضاخ انًُٓٛح 

 ٔانؼًهٛح

انًٓاضاخ انؼايح 

 ٔيٓاضاخ االذصال

1 5 3 4 5 6 1 5 3 1 5 3 4 1 5 3 4 

 ×                 يشاظؼح ػهٗ يا سثك دساسرّ -1

أكرا  +  4دساسح سهى سٖ/ن ، ال/ن صؼٕدًا ْٔثٕطًا تئسرخذاو انصانصاخ ٔانسادساخ ػهٗ تؼذ  -5

   × × × أستٛط  انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص .
 

× × × × × ×  ×   
× 

 ×   ×  × × × ×  ×   ×   × دساسح ذًاسٍٚ ذمُٛح )تاسذٕن ( -3

أكرا  + أستٛط   4دساسح سهى يٗ/ن  صؼٕدًا ْٔثٕطًا تئسرخذاو انصانصاخ ٔانسادساخ ػهٗ تؼذ  -4

    × × انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص  ٔانكَٕرشٚش .

 

× 

 

×   ×    ×   

× 

أكرا   4صؼٕدًا ْٔثٕطًا تئسرخذاو انصانصاخ ٔانسادساخ ػهٗ تؼذ  دساسح سهى سٙ/ن ، سهى فا  -5

      + أستٛط  انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص  ٔانكَٕرشٚش .

 

×       × ×  

× 

أكرا  + أستٛط   4صؼٕدًا ْٔثٕطًا تئسرخذاو انصانصاخ ٔانسادساخ ػهٗ تؼذ  دساسح  سهى فا  -6

  ×    انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص  ٔانكَٕرشٚش .

 

   × ×  ×  × ×  

× 

 × × × ×  ×   ×  ×  ×  ×   يشاظؼح ػهٗ انسالنى انًمشسج . -7



 
 × × × ×  × ×  ×  ×    ×   cramerػض  ظضء يٍ ذًاسٍٚ كشايش  -0

 × × × ×      × ×  ×     cramerػض  انعضء انًرثمٗ يٍ ذًاسٍٚ كشايش  -9

 × × × ×      × ×       إنٙ اظضاء ٔذذسٚس أٔل ظضء يُٓا .نهًؤنف ْاٚذٌ    Sonataذمسٛى لانة انسَٕاذا  -12

      ػض  انعضء انصاَٙ  يٍ لسى انؼشض فٗ انسَٕاذا . -11
 

 
 ×        × 

× 

 × × × × ×     ×   ×   ×  ذذسٚس انعضء االٔل يٍ انسَٕاذا يٍ لسى انرفاػم ْٕٔ انعضء انصاَٙ فٙ انسَٕاذا ػًٕيا -15

 × × × ×      ×      ×  Sonata  فٗ  ذذسٚس انعضء انصاَٙ يٍ لسى انرفاػم -13

 × ×              ×  Sonata ذذسٚس انعضء االٔل يٍ لسى اػادج انؼشض فٗ   -14

 ×  × ×           × × × .  Sonataذذسٚس انعضء األٔل يٍ انحشكح انصاَٛح يٍ انسَٕاذا  -15

 × × × ×             × .  Sonataذذسٚس انعضء انصاَٗ يٍ انحشكح انصاَٛح يٍ انسَٕاذا  -16

 × × × ×          ×   × .  Sonataذذسٚس انحشكح انصانصح يٍ انسَٕاذا  -17

 × × × ×      ×  ×  ×   × يغ ذمسًٛٓا ٔذذسٚس انعضء األٔل يُٓا.  free pieces  ذذسٚس انًمطٕػح انحشج  -10

 × × × × ×     ×  × × ×  ×  يغ ذسًٛغ األٔل  free piecesذذسٚس انعضء انصاَٗ يٍ انًمطٕػح انحشج  -19

 × ×  × ×     ×  × × ×    . free piecesذذسٚس انعضء انصانس فٗ انًمطٕػح انحشج  -52

 × ×  × ×     ×  × × ×    يمسى إنٗ شالز أظضاء  Bach Two part Invention  ذذسٚس تاخ -51

 × ×  × ×     ×  × ×   ×  يغ ذسًٛغ يا سثك Bach Two part Inventionذذسٚس انعضء انصاَٗ يٍ تاخ  -55

      يغ انرسًٛغ Bach Two part Inventionذذسٚس انعضء انصانس يٍ تاخ   -53
 

× 
      × ×  × 

× 



 

      Czerny   Op. 740ػض  انُصف األخٛش يٍ يمطٕػح  -54

 

 

× 

       ×   

× 

 × × × × ×       ×      Czerny   Op. 740ػض  َصف يمطٕػح  -55

 × × × ×              يمسى إنٗ شالز أظضاء  Bach Three part Invention ذذسٚس تاخ -56

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 يصفٕفح أسانٛة انرؼهٛى ٔانرؼهى َٕٔاذح انرؼهى انًسرٓسفح نهًمطض

 َٕاذح انرؼهى انًسرٓسفح نهًمطض

ٔانرؼهىأسانٛة انرؼهٛى   
انًٓاضاخ  انًٓاضاخ انؼايح

 انؼًهٛح

 انًؼطفح ٔانفٓى انًٓاضاخ انصُْٛح

4 3 5 1 4 3 5 1 5 4 3 5 1 7 6 5 4 3 5 1 

X  x x       x        x  إسرشاذعٛح حم انًطكالخ 

X        x      x x    x إسرشاذعٛح انًُالطح ٔحهماخ انثحس 

X X    x  x  x   x x    x   ٙإسرشاذعٛح انثٛاٌ انؼًه 

x    x  x     x     x    نؼة األدٔاس 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x َٗٔاسرشاذٛعٛح انرؼهى االنكرش 

 

 

 

 يصفٕفح أسانٛة انرمٕٚى َٕٔاذح انرؼهى انًسرٓسفح نهًمطض

 َٕاذح انرؼهى انًسرٓسفح نهًمطض

 أسانٛة انرمٛٛى
انًٓاضاخ  انًٓاضاخ انؼايح

 انؼًهٛح

 انًؼطفح ٔانفٓى انًٓاضاخ انصُْٛح

4 3 5 1 4 3 5 1 5 4 3 5 1 7 6 5 4 3 5 1 

   x  x x    x  x   x x   x أػًال انسُح 

 X x  x   x x x  x  x x   x x  ٙاأليرحاٌ انرطثٛم 

  

 ىأسراش انًمطض                                                                                                   ضئٛس يدهس انمس 

 أ.د/سحش ػثذ انًُؼى حُفٙ                                                                                      أ.د/غادِ حسُٗ



 

 األسئلتأنواع  العنبصر

 َٕاذح انرؼهى انًٕضٕع

ساػاخ 

انرؼهى 

 االخًانٗ

ػررررررررررررررررسز 

انسررراػاخ  

انكهٛررررررررررررح 

 نهرسضٚس

 انسضخاخ
االذرٛاض 

يٍ 

 يرؼسز

 -صح 

 ذطأ
 نًمانٗا نركًهحا انرٕصٛم

يٓاضج 

 ػًهٛح

تددددددداخ ذدددددددذسٚس  -32

french suite   يمسدًح

 يمطٕػاخ. إنٗ سرح

 . French Suiteٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ "   -

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  انسَٕاذا  -

(ٔfrench suiteٔانًمطٕػح انحشج ) 

3 3 26     

  

 

 

√ 
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French Suite 

 انًمطٕػح انصاَٛح  .

 . French Suiteٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ "   -

َُٚطِثدددك كٛفٛدددح اسدددرخذاو أسدددانٛة االداء انًخرهفدددح أشُددداء ػدددض        -

      26 3 3 ( ٔانًمطٕػح انحشجfrench suiteانسَٕاذا ٔ)

 

 

√ 

 استخذام التعلين اإللكتروني في فترة فيرس كورونب



 

 

  

 34-    ذذسٚس تاخ

french Suite  

 انًمطٕػح انصانصح .

 . French Suiteٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ "   -

أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  انسَٕاذا َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو  -

(ٔfrench suiteٔانًمطٕػح انحشج ) 

3 3 26      
√ 

 

ذدددددذسٚس تددددداخ     -35

French Suite 

 انًمطٕػح انشاتؼح

 . French Suiteٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ "   -

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُداء ػدض  انسدَٕاذا     -

(ٔfrench suiteٔانًمطٕػح انحشج ) 

3 3 26     

  

√ 

ذدددددذسٚس تددددداخ     -36

french Suite  

 انًمطٕػددددددح انخايسددددددح

 .ٔانسادسح 

 . French Suiteٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ "   -

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُداء ػدض  انسدَٕاذا     -

(ٔfrench suiteٔانًمطٕػح انحشج ) 

3 3 26      

 

√ 

       ــــــ ــــــ ــــــ ُيشاظؼح.  -37

       ــــــ ــــــ ــــــ انسُح. إيرحاٌ ألػًال  -32

  ــــــ ــــــ ــــــ . انُٓائٙ انرطثٛمٙ االيرحاٌ   -32

 /https://www.facebook.com/groups/245324099937654 األدلة والشواهد:

 

https://www.facebook.com/groups/245324099937654/


 
 

 

Face to face (60%) 

 انرؼهى َٕاذح انًٕضٕع
ػسز ساػاخ 

 انرسضٚس
 أزٔاخ انرمٛٛى ططق انرسضٚس

 4تئسرخذاو انصانصداخ ٔانسادسداخ ػهدٗ تؼدذ      تمارين تكنيكية) ساللم ( -3

 أكرا  + أستٛط  انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص .

ٚددذسن طشٚمددح ػددض  تؼددط انسددالنى انًمددشسج ػهددٗ ُتؼددذ أستؼددح  -

 أٔكرا .

ٚصددف كٛفٛددح ذطثٛددك اسددرخذاو أسددانٛة يخرهفددح نؼددض  انسددالنى    -

 انسادساخ (  –انكثٛشج ػٍ طشٚك ) انصانصاخ 

 أٔكرا . 4ٚؤد٘ انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ 

 انسادساخ . –ٚرذسب ػهٗ أداء انسالنى تاسرخذاو انصانصاخ  -

 ديُٛص ( –ٚرذسب ػهٗ أداء األستٛط ) دٔيُُٛد  -

3 

اسرشاذٛعٛح 

 العملى انثٛاٌ
فيديو 

توضيحى 

 مصور

 . vol 6ٚالحظ كٛفٛح ػض  تاسذٕن  - (vol 6 دساسح ذًاسٍٚ ذمُٛح  )تاسذٕن  -4

3 
اسرشاذٛعٛح 

 العملى انثٛاٌ
فيديو 

توضيحى 

 مصور

 4تئسرخذاو انصانصداخ ٔانسادسداخ ػهدٗ تؼدذ      تمارين تكنيكية) ساللم ( -6

 أكرا  + أستٛط  انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص

ٚددذسن طشٚمددح ػددض  تؼددط انسددالنى انًمددشسج ػهددٗ ُتؼددذ أستؼددح      

 3 أٔكرا .
اسرشاذٛعٛح 

 ملىالع انثٛاٌ
فيديو 

توضيحى 

 إجراءاث التعلن الوذهج )هببشر( في الوحتويبث العوليت 



 
ٚصددف كٛفٛددح ذطثٛددك اسددرخذاو أسددانٛة يخرهفددح نؼددض  انسددالنى    -

 انسادساخ (  –انكثٛشج ػٍ طشٚك ) انصانصاخ 

 أٔكرا . 4ٚؤد٘ انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ 

 انسادساخ . –ٚرذسب ػهٗ أداء انسالنى تاسرخذاو انصانصاخ  -

 ديُٛص ( –ٚرذسب ػهٗ أداء األستٛط ) دٔيُُٛد  -

 مصور

 4تئسرخذاو انصانصداخ ٔانسادسداخ ػهدٗ تؼدذ      تمارين تكنيكية) ساللم ( -7

 أكرا  + أستٛط  انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص

ٚددذسن طشٚمددح ػددض  تؼددط انسددالنى انًمددشسج ػهددٗ ُتؼددذ أستؼددح  -

 أٔكرا .

ٚصددف كٛفٛددح ذطثٛددك اسددرخذاو أسددانٛة يخرهفددح نؼددض  انسددالنى    -

 انسادساخ (  –انصانصاخ انكثٛشج ػٍ طشٚك ) 

 أٔكرا . 4ٚؤد٘ انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ 

 انسادساخ . –ٚرذسب ػهٗ أداء انسالنى تاسرخذاو انصانصاخ 

 ديُٛص ( –ٚرذسب ػهٗ أداء األستٛط ) دٔيُُٛد  -

3 

اسرشاذٛعٛح 

 العملى انثٛاٌ
فيديو 

توضيحى 

 مصور

ٚرزكش طشٚمح انرذسٚة ػهٗ أسهٕب أداء انذساساخ  -   chopin op 25دساساخ ضٕتاٌ  -2

 chopin op 25 3 55انًٕسٛمٛح " ضٕتاٌ يصُف 
اسرشاذٛعٛح 

 العملى انثٛاٌ
فيديو 

توضيحى 

 مصور

ٚرزكش طشٚمح انرذسٚة ػهٗ أسهٕب أداء انذساساخ  -   chopin op 25دساساخ ضٕتاٌ  -9

 chopin op 25 3 55انًٕسٛمٛح " ضٕتاٌ يصُف 
اسرشاذٛعٛح 

 العملى انثٛاٌ
فيديو 

توضيحى 

 مصور



 

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا  - نًٕذساسخ   Sonataلانة انسَٕاذا  -22

 يٕذساسخ تطشٚمح صحٛحح.
ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  -

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .
االداء انًخرهفح أشُاء ػض  َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة  -

 ( ٔانًمطٕػح انحشجfrench suiteانسَٕاذا ٔ)

3 

اسرشاذٛعٛح 

 العملى انثٛاٌ
فيديو 

توضيحى 

 مصور

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا  - نًٕذساسخ   Sonataلانة انسَٕاذا  -23

 يٕذساسخ تطشٚمح صحٛحح.
ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  -

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .
َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -

 ( ٔانًمطٕػح انحشجfrench suiteانسَٕاذا ٔ)

3 

اسرشاذٛعٛح 

 العملى انثٛاٌ
فيديو 

توضيحى 

 مصور

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا  - نًٕذساسخ   Sonataلانة انسَٕاذا  -26

 يٕذساسخ تطشٚمح صحٛحح.
ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  -

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .
َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -

 ٔانًمطٕػح انحشج( french suiteانسَٕاذا ٔ)

3 

اسرشاذٛعٛح 

 العملى انثٛاٌ
فيديو 

توضيحى 

 مصور

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا  - نًٕذساسخ   Sonataلانة انسَٕاذا  -27

 يٕذساسخ تطشٚمح صحٛحح.
ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  -

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .

3 

اسرشاذٛعٛح 

 العملى انثٛاٌ
فيديو 

توضيحى 

 مصور



 

َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -

 ( ٔانًمطٕػح انحشجfrench suiteانسَٕاذا ٔ)
 

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  - .free pieces  انًمطٕػح انحشج  -22

 انحشج  .صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح 
َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -

 ( ٔانًمطٕػح انحشجfrench suiteانسَٕاذا ٔ)
 

3 

اسرشاذٛعٛح 

 العملى انثٛاٌ
فيديو 

توضيحى 

 مصور

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  - .free pieces  انًمطٕػح انحشج  -29

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .
َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -

 ( ٔانًمطٕػح انحشجfrench suiteانسَٕاذا ٔ)
 

3 

اسرشاذٛعٛح 

 العملى انثٛاٌ
فيديو 

توضيحى 

 مصور

 . French Suiteٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ "  - french suiteتاخ ذذسٚس  -32

َُٚطِثدددك كٛفٛدددح اسدددرخذاو أسدددانٛة االداء انًخرهفدددح أشُددداء   -

 ( ٔانًمطٕػح انحشجfrench suiteػض  انسَٕاذا ٔ)

 

3 
اسرشاذٛعٛح 

 العملى انثٛاٌ
فيديو 

توضيحى 

 مصور

 . French Suiteٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ "  - french suiteتاخ ذذسٚس  -33

َُٚطِثدددك كٛفٛدددح اسدددرخذاو أسدددانٛة االداء انًخرهفدددح أشُددداء   -

 ( ٔانًمطٕػح انحشجfrench suiteػض  انسَٕاذا ٔ)

 

3 

اسرشاذٛعٛح 

 العملى انثٛاٌ
فيديو 

توضيحى 

 مصور



 

 . French Suiteٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ "  - french suiteتاخ ذذسٚس  -36

االداء انًخرهفدددح أشُددداء َُٚطِثدددك كٛفٛدددح اسدددرخذاو أسدددانٛة   -

 ( ٔانًمطٕػح انحشجfrench suiteػض  انسَٕاذا ٔ)

3 
اسرشاذٛعٛح 

 العملى انثٛاٌ
فيديو 

توضيحى 

 مصور

 المنصة التعليمية  مصادر التعلم

 Bach French suite-1 المراجع

2- دساساخ ضٕتاٌ  - Chopin op 25   

3- Sonata Mozart  

4-free pieces 

 

 



 
 

 

Online (40%) 

 انرؼهى َٕاذح انًٕضٕع
ػسز ساػاخ 

 انرسضٚس
 أزٔاخ انرمٛٛى ططق انرسضٚس

ٚددذسن طشٚمددح ػددض  تؼددط انسددالنى انًمددشسج ػهددٗ ُتؼددذ أستؼددح   - يشاظؼح ػهٗ يا سثك دساسرّ -2

 أٔكرا .

انسالنى انًمشسج ػهٗ ٚفشق تٍٛ طشٚمح ػض  تؼط أستٛعاخ 

 انذٔيُُٛد ٔانذيُٛص.

3 

اسرشاذٛعٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

فيديو 

توضيحى 

 مصور

 4تئسرخذاو انصانصداخ ٔانسادسداخ ػهدٗ تؼدذ     ذًاستٍ ذكُٛكٛح ) سالنى (  -5

 أكرا  + أستٛط  انذٔيُُٛد ٔانذًُٚص  ٔانكَٕرشٚش .

 ٚددذسن طشٚمددح ػددض  تؼددط انسددالنى انًمددشسج ػهددٗ ُتؼددذ أستؼددح  -

 أٔكرا .

ٚصددف كٛفٛددح ذطثٛددك اسددرخذاو أسددانٛة يخرهفددح نؼددض  انسددالنى    -

 انسادساخ (  –انكثٛشج ػٍ طشٚك ) انصانصاخ 

 أٔكرا . 4ٚؤد٘ انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ 

 انسادساخ . –ٚرذسب ػهٗ أداء انسالنى تاسرخذاو انصانصاخ  -

 ديُٛص ( –ٚرذسب ػهٗ أداء األستٛط ) دٔيُُٛد  -

3 

 اسرشاذٛعٛح

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

فيديو 

توضيحى 

 مصور

 في الوحتويبث العوليت  (Online)إجراءاث التعلن الوذهج 



 

ٚددذسن طشٚمددح ػددض  تؼددط انسددالنى انًمددشسج ػهددٗ ُتؼددذ أستؼددح   - يشاظؼح ػهٗ انسالنى انًمشسج -2

 أٔكرا .

ٚصددف كٛفٛددح ذطثٛددك اسددرخذاو أسددانٛة يخرهفددح نؼددض  انسددالنى    -

 انسادساخ (  –انكثٛشج ػٍ طشٚك ) انصانصاخ 

 أٔكرا . 4ٚؤد٘ انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ 

 انسادساخ . –ٚرذسب ػهٗ أداء انسالنى تاسرخذاو انصانصاخ  -

 ديُٛص ( –ٚرذسب ػهٗ أداء األستٛط ) دٔيُُٛد  -

3 

اسرشاذٛعٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

فيديو 

توضيحى 

 مصور

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا  - نًٕذساسخ   Sonataلانة انسَٕاذا ذذسٚس  -21

 تطشٚمح صحٛحح. يٕذساسخ
ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  -

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .
َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -

 ( ٔانًمطٕػح انحشجfrench suiteانسَٕاذا ٔ)

3 

اسرشاذٛعٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

فيديو 

توضيحى 

 مصور

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا  - نًٕذساسخ   Sonataلانة انسَٕاذا ذذسٚس  -24

 يٕذساسخ تطشٚمح صحٛحح.
ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  -

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .
َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -

 ( ٔانًمطٕػح انحشجfrench suiteذا ٔ)انسَٕا

3 

اسرشاذٛعٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

فيديو 

توضيحى 

 مصور



 

ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا  - نًٕذساسخ   Sonataلانة انسَٕاذا ذذسٚس  -22

 يٕذساسخ تطشٚمح صحٛحح.
ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  -

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .
َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -

 ( ٔانًمطٕػح انحشجfrench suiteانسَٕاذا ٔ)

3 

اسرشاذٛعٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

فيديو 

توضيحى 

 مصور

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  - free piecesانًمطٕػح انحشج  -31

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .
َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -

 ( ٔانًمطٕػح انحشجfrench suiteانسَٕاذا ٔ)

3 

اسرشاذٛعٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

فيديو 

توضيحى 

 مصور

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  - french Suiteذذسٚس تاخ  -34

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .
َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -

 ( ٔانًمطٕػح انحشجfrench suiteانسَٕاذا ٔ)
 

3 

اسرشاذٛعٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

فيديو 

توضيحى 

 مصور

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح  - french Suiteتاخ  ذذسٚس -35

 صحٛحح يصم انسَٕاذا ٔانًمطٕػح انحشج  .
َُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض   -

 ( ٔانًمطٕػح انحشجfrench suiteانسَٕاذا ٔ)

3 

اسرشاذٛعٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

فيديو 

توضيحى 

 مصور



 

  يشاظؼح  -37
3 

اسرشاذٛعٛح 

انرؼهى 

 االنكرشَٔٗ

 

 المنصة التعليمية  مصادر التعلم

 french suite-1 المراجع

2- دساساخ ضٕتاٌ  - Chopin op 25   

3- Sonata Mozart  

4-free pieces 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



 
 بيبنو تبنيت دبلوم تصوين اختببر هقرر هخطط 

 

   
 

 

 
 

   

 

ذًاسٍٚ ذكُٛكٛح ) 

+ تاسذٕن سالنى 

) 

14 55% 

12 

 انًمشسج ػهٗ ُتؼذ أستؼح أٔكرا .ٚذسن طشٚمح ػض  تؼط انسالنى  -1-أ

ٚصف كٛفٛح ذطثٛك اسرخذاو أسدانٛة يخرهفدح نؼدض  انسدالنى انكثٛدشج ػدٍ طشٚدك )         -5-أ-3

 انسادساخ (  –انصانصاخ 

 . vol 6ٚالحظ كٛفٛح ػض  تاسذٕن  -4-أ-

 ٚفشق تٍٛ طشٚمح ػض  تؼط أستٛعاخ انسالنى انًمشسج ػهٗ انذٔيُُٛد ٔانذيُٛص. -1-ب

 أٔكرا . 4ٛفٛح ػض  تؼط انسالنى ػهٗ ُتؼذ ٚذسن ك -5-ب-3

 أٔكرا . 4ٚؤد٘ انسالنى انًمشسج ػهٗ ُتؼذ  -1-

 انسادساخ . –ٚرذسب ػهٗ أداء انسالنى تاسرخذاو انصانصاخ  -5-ض-3

 ديُٛص ( –ٚرذسب ػهٗ أداء األستٛط ) دٔيُُٛد  -3-ض-3

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

   

  √ 

دساساخ 

ضٕتاٌ 

chopin op 

25  . 

 55ٚردزكش طشٚمددح انرددذسٚة ػهددٗ أسددهٕب أداء انذساسدداخ انًٕسددٛمٛح " ضددٕتاٌ يصددُف   -3-أ 12 12.7% 6

chopin op 25- ." 
   

  √ 

لانة انسَٕاذا 

Sonata   

 نًٕذساسخ

 صحٛحح.ٚحذد كٛفٛح أداء انرؼثٛشاخ ٔاسهٕب االداء نسَٕاذا يٕذساسخ تطشٚمح  -6–أ 52 50.5% 16

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح صحٛحح يصم انسَٕاذا  -3-ب

 ٔانًمطٕػح انحشج  .

( french suiteَُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  انسَٕاذا ٔ) -4-ض

 ٔانًمطٕػح انحشج 

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

   

  √ 

 √      . French Suiteٚزكش كٛفٛح ػض  يمطٕػح "تاخ "  -5-أ french 15 51.4% 52تاخ 



 
suite   يمسًح

إنٗ سرح 

 يمطٕػاخ.

( french suiteَُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  انسَٕاذا ٔ) -4-ض

 ٔانًمطٕػح انحشج 

 ٚرطٕس فٙ يٓاسج انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ. -1-د

انًمطٕػح 

 freeانحشج 

pieces 

ٚفسش كٛفٛح اسهٕب أداء انًمطٕػح انًٕسٛمٛح تطشٚمح صحٛحح يصم انسَٕاذا  -3-ب 52 14.5% 0

 ٔانًمطٕػح انحشج  .

( french suiteَُٚطِثك كٛفٛح اسرخذاو أسانٛة االداء انًخرهفح أشُاء ػض  انسَٕاذا ٔ) -4-ض

 ٔانًمطٕػح انحشج 

 انرآصس انؼعهٙ انؼصثٙ.ٚرطٕس فٙ يٓاسج  -1-د

 اسرخذاو انرؼهى االنكرشَٔٙ يٍ خالل انثشايط االنكرشَٔٛح انًخرهفح . -4-د

   

  √ 

        دسظح 02 %122 ساػح 56 إظًانٙ

 



 
 

 

 نموذج 
  توصيف مقرر دراسي

 المنوفية :جامعة
 التربية النوعية :كلية
 التربية الموسيقية :قسم

 

 :المقرر بيانات -1
 أولي دبلوم :الفرقة تربية صوت لفظي: المقرر اسم : الكودي الرمز

 ساعة 2 : اإلجمالي  ــ   :عملي     ساعة 2 :نظري      52:  الدراسية الوحدات عدد موسيقية تربية: التخصص

 
 هددددددددددددددددددددددددف -2

 :المقرر
 .أحكام تجويد القرآن الكريميتعرف على   -1
 .يطبق أحكام تجويد القرآن الكريم أثناء التالوة   -2

 :المقرر تدريس من المستهدف -3
 المعلومددددددات أ -3

 :والمفاهيم
 :أن على قادرا   الطالب يكون المقرر تدريس بانتهاء

 –اإلقالب  –احكام النون الساكنة والتنوين  –اإلدغام  -البسملة  - األستعاذة)يتعرف علي  -1-أ-3
  (  .اإلخفاء 

الالم  –الالم الفعل الساكنة  –الالم الشمسية والقمرية  –الميم الساكنة والمشددة )أحكام  يسمع -2-أ-3
 ( .المثالن والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان –الحرف الساكنة 

المقطوع  –مخارج الحروف وصفاتها  –التفخيم والترقيق  –المد وأقسامة )أحكام يستخدم  -3-أ-3
 (  .احكام الوقف واإلبتداء  –همزة الوصل  –تاء التأنيث  –والموصول 

 
 المهدددددددارات ب -3

 :هنيهذال
 :أن على قادرا   الطالب يكون المقرر تدريس بانتهاء

 .التالوة يربط بين أحكام قراءة القرآن الكريم أثناء  -1-ب-3
 .يحدد المشكلة التي تواجهة أثناء تالوة القرآن الكريم  -2-ب-3
 .يميز بين أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن الكريم  -3-ب-3

 :المهددددددارات ج-3
 هنيةمال

 :أن على قادرا   الطالب يكون المقرر تدريس بانتهاء
 .التالوة أثناء الكريم القرآن وتجويد قراءة أحكام يطبق -1-ج-3



 
 

 

 .الكريم القرآن تجويد بإحكام خاصة مهنية تقارير يعد -2-ج-3
  .التجويد بأحكام الكريم القرآن قراءة يمارس -3-ج-3

 المهدددددددددارات د -3
 :العامة

 :أن على قادرا   الطالب يكون المقرر تدريس بانتهاء
 . يستخدم شبكة المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية لقراءة القرآن الكريم   -1-د-3
 . يستخدم المصادر المختلفة للحصول علي المعلومات والمعارف الخاصة بتربية الصوت اللفظي  -2-د-3
  . يستخدم الوسائل السمعية والبصرية لعرض احكام تجويد القرآن الكريم  :3 -د-3
 

محتوى  -4
 :المقرر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عددالساعات محتوى المقرر األسابيع
 نظري

1  2 األستعاذة والبسملة 

 2 األدغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 2

 2 أحكام النون الساكنة 3

 2 أحكام التنويـــــــــن 4

 2 اإلقـــــــــــــــــــــــــــــــــالب 5

 2 اإلخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 6

 2 مراجعة علي ما سبق دراستة 7

 2 أحكام الميم الساكنة 8

 2 أحكام الميم المشددة 9

 2 الالم الشمسية والالم القمرية 11

 2 الم الفعل الساكنة 11

 2 الم الحرف الساكنة 12

 2 والمتقاربانأحكام المثالن  13
 2 أختبار أعمال سنة 14
 2 أحكام المتجانسان والمتباعدان 15

 2 أحكام المد وأقسامة 16

17  2 التفخيم والترقيق 

18  2 مخارج الحروف 

19  2 صفات الحروف 



 
 

 

 

21  2 المقطوع والموصول 

21  2 تاء التأنيث 

22  2 همزة الوصل 

23  2 أحكام الوقف واإلبتداء 

24   2 القرأنختم 

25   اللحن 

  2 .تطبيق أحكام تجويد القرآن الكريم أثناء التالوة 

26  2 علي هامش التالوة 

27  2 .الربط بين أحكام التجويد أثناء التالوة 

28  2 اختبار نهايه العام 

 أسددددددددددددددددداليب -5
 :والتعلم التعليم

 .استراتيجية المحاضرة المطورة -
 .استراتيجية لعب األدوار -
 استراتيجية التعلم التعاوني  -
 استراتيجية البيان العملى -
 .استراتيجية المناقشة وحلقات البحث -
 .استراتيجية التعلم االليكترونى -

 التعلدديم أسدداليب -6
 ذوى للطددالب والددتعلم

 :االحتياجات الخاصة

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة. 
 

 :تقويم الطالب -7
أ االسدددددددداليب  -7

 المستخدمة
 Quiz  أسئلة قصيرة سريعة 

 (أختبار نظرى  وشفوى)السنة  أعمال 

 ىالتحرير األمتحان 
 

  .لدرجات أعمال السنةالرابع عشراألسبوع   :التوقيت ب-7

 األسبوع الثامن والعشرون لالمتحان النظري . 

الددددددددددددددددرجات  ج-7
 :توزيع

 01  01درجة ألعمال السنة%. 

 41  01درجة لالمتحان النظري.% 



 
 

 

 :والمراجع الدراسية الكتب قائمة -8
   :مذكرات أ-8
  : ملزمة كتب ب-8

  : مقترحة كتب ج-8

 دوريددددددددددددددددات د -8
 أو نشرات أو علمية
 إلخ اإلنترنت مواقع

 

 .لمكتبةا-

 غاده حسنى/ د.ا:أستاذ المقرر  

  مدير البرنامج                                                              

 غاده حسنى /د.أ :رئيس مجلس القسم العلمي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 جامعة المنوفية
 كلية التربية النوعية

 (مرحلة الدراسات العليا)برنامج التربية الموسيقية 
 (تربية صوت لفظى)والمهارات للمقرر الدراسي مصفوفة المعارف 

 المحتويات الرئيسية للمقرر
أسبوع 
 الدراسة

 المعددارف
مهارات 
 ذهنيه

مهارات 
 مهنيه

 مهارات عامة

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
    ×     ×   × 1 األستعاذة والبسملة

   ×    ×     × 2 األدغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام
 ×     × ×     × 3 النون الساكنةأحكام 

  ×  ×     ×   × 4 أحكام التنويدددددددددن

      ×   ×   × 5 ددددددددددددددددددددددددددددالباإلقددددد

 ×     × ×     × 6 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداءاإلخفدددد

   ×  ×   ×    × 7 مراجعة علي ما سبق دراستة



 
 

 

  ×     ×    ×  8 أحكام الميم الساكنة

  ×     ×    ×  9 أحكام الميم المشددة

  ×       ×  ×  11 الالم الشمسية والالم القمرية

    ×   ×    ×  11 الم الفعل الساكنة

    ×   ×    ×  12 الم الحرف الساكنة

  ×  ×       ×  13 أحكام المثالن والمتقاربان

  ×  ×   ×    ×  14 أحكام المتجانسان والمتباعدان

 ×     ×   × ×   15 أحكام المد وأقسامة

  ×    × ×   ×   16 التفخيم والترقيق

 ×     × ×   ×   17 مخارج الحروف

 ×     × ×   ×   18 صفات الحروف

      ×   × ×   19 المقطوع والموصول

    ×   ×   ×   21 تاء التأنيث

  ×  ×     × ×   21 همزة الوصل

 ×     × ×   ×   22 أحكام الوقف واإلبتداء



 
 

 

     ×   ×     23 ختم القرأن

 اللحن 

 ×   ×  24 .تطبيق أحكام تجويد القرآن الكريم أثناء التالوة 
 

×  
 

×   

   ×  ×   ×   ×  25 علي هامش التالوة

   ×  ×   ×   ×  26 .الربط بين أحكام التجويد أثناء التالوة

   

 (أولى دبلوم)تربية صوت لفظى  مصفوفة أساليب التعليم والتعلم ونواتج التعليم المستهدفة لمقرر
 

 أساليب التعليم والتعلم نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
 المعرفة والفهم هنيةذالمهارات ال هنيةمالمهارات ال المهارات العامة 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  

 .استراتيجية المحاضرة المطورة × × ×         

 .استراتيجية لعب األدوار      × ×  ×   ×

 استراتيجية التعلم التعاوني         ×  × × 
 إستراتيجية البيان العملي    × × × × × ×   

× × × 
   × × 

استراتيجية المناقشة وحلقات  × × × 
 .البحث

 االليكترونىاستراتيجية التعلم  ×    × ×    × × ×



 
 

 

 

 مصفوفة أساليب التقويم ونواتج التعليم المستهدفة للمقرر
 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر
 أساليب التقويم

 المعرفة والفهم المهارات المهنية المهارات الذهنية  المهارات العامة 

3 2 

  

1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
 

 أعمال السنة × × × × × × × × × × × ×

× × 
 ×  × 

 ىالتحرير األمتحان × × ×   

 

 مديرالبرنامج                                                                                                 غاده حسنى/   د .ا:   أستاذ المقرر

 في المحتويات النظرية( مباشر)  اءات التعلم المدمجغاده حسنى/د . ا :رئيس مجلس القسم العلمي  

 في المحتويات النظرية( مباشر)  إجراءات التعلم المدمج

 في المحتويات النظرية( مباشر)  إجراءات التعلم المدمج

 في المحتويات النظرية( مباشر)  إجراءات التعلم المدمججراءات التعلم المدمج



 
 

 

 

 

Face to face (40%) 

 التعلم نواتج الموضوع
عدد ساعات 

 التدريس
 أدوات التقييم طرق التدريس

اإلدغام  -البسملة  -األستعاذة )يتعرف علي  -1-أ-3 األستعاذة والبسملة -1
  (  اإلخفاء  –اإلقالب  –احكام النون الساكنة والتنوين  –

بين أحكام قراءة القرآن الكريم أثناء  يربط -1-ب-3
 .التالوة 

يمارس قراءة القرآن الكريم بأحكام  -3-ج-3
 . التجويد

 

2 
المحاضــــــــــــــرة 

 المطورة
Quiz 

اإلدغام  -البسملة  -األستعاذة )يتعرف علي  -1-أ-3 أحكام التنويدددددددددن -4
 (  اإلخفاء  –اإلقالب  –احكام النون الساكنة والتنوين  –

يربط بين أحكام قراءة القرآن الكريم أثناء  -1-ب-3
 .التالوة 

2 
المحاضــــــــــــــرة 

 المطورة

 
 
 
 

Quiz 

 في المحتويات النظرية( مباشر)  إجراءات التعلم المدمج

 



 
 

 

يمارس قراءة القرآن الكريم بأحكام  -3-ج-3
 . التجويد

يســـــتخدم المصـــــادر المختلفـــــة للحصـــــول علـــــي  -2-د-3
 .المعلومات والمعارف الخاصة بتربية الصوت اللفظي 

اإلدغام  -البسملة  -األستعاذة )يتعرف علي  -1-أ-3 مراجعة علي ما سبق دراستة -7
 (  اإلخفاء  –اإلقالب  –احكام النون الساكنة والتنوين  –

يحدد المشكلة التي تواجهة أثناء تالوة  -2-ب-3
 .القرآن الكريم 

يعد تقارير مهنية خاصة بإحكام  -2-ج-3
 .تجويد القرآن الكريم

يســـتخدم شـــبكة المعلومـــات بمـــا يخـــدم تطـــوير  -1-د-3
 . الممارسة المهنية لقراءة القرآن الكريم  

 

2 
المحاضــــــــــــــرة 

 المطورة

 
 
 
 
 
 
 

Quiz 

اإلدغام  -البسملة  -األستعاذة )يتعرف علي  -1-أ- الالم الشمسية والالم القمرية -11
 (  اإلخفاء  –اإلقالب  –احكام النون الساكنة والتنوين  –

يربط بين أحكام قراءة القرآن الكريم أثناء  -1-ب-3
 .التالوة 

2 
المحاضــــــــــــــرة 

 المطورة

 
 
 

Quiz 



 
 

 

 

يســـــتخدم المصـــــادر المختلفـــــة للحصـــــول علـــــي  -2-د-3
 .المعلومات والمعارف الخاصة بتربية الصوت اللفظي 

الالم  –الميم الساكنة والمشددة )يسمع أحكام  -2-أ-3 أحكام المثالن والمتقاربان -11
الالم الحرف  –الالم الفعل الساكنة  –الشمسية والقمرية 

( المثالن والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان –الساكنة 
. 

يمارس قراءة القرآن الكريم بأحكام  -3-ج-3
 . التجويد

يســـــتخدم المصـــــادر المختلفـــــة للحصـــــول علـــــي  -2-د-3
 .المعلومات والمعارف الخاصة بتربية الصوت اللفظي 

2 
ــــــــــــــــــــــــــــــــان  البي

 العملى

 
 
 
 
 
 

Quiz 

التفخيم  –المد وأقسامة )أحكام يستخدم  -3-أ-3 التفخيم والترقيق -11
المقطوع  –مخارج الحروف وصفاتها  –والترقيق 

احكام  –همزة الوصل  –تاء التأنيث  –والموصول 
 (  .الوقف واإلبتداء 

يميز بين أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن  -3-ب-3
 .الكريم 

2 
ــــــــــــــــــــــــــــــــان  البي

 العملى

 
 
 
 

Quiz 



 
 

 

يطبق أحكام قراءة وتجويد القرآن  -1-ج-3
 .الكريم أثناء التالوة

يستخدم المصادر المختلفة للحصول علي  -2-د-3
 .المعلومات والمعارف الخاصة بتربية الصوت اللفظي 

 

التفخيم  –المد وأقسامة )أحكام يستخدم  -3-أ-3 المقطوع والموصول -11
المقطوع  –مخارج الحروف وصفاتها  –والترقيق 

احكام  –همزة الوصل  –تاء التأنيث  –والموصول 
 (  .الوقف واإلبتداء 

يربط بين أحكام قراءة القرآن الكريم أثناء  -1-ب-3
 .التالوة 

يطبق أحكام قراءة وتجويد القرآن الكريم  -1-ج-
 .أثناء التالوة

 

2 
ــــــــــــــــــــــــــــــــان  البي

 العملى

 
 
 
 
 
 

Quiz 

التفخيم  –المد وأقسامة )أحكام يستخدم  -3-أ-3 الوقف واإلبتداءأحكام  -22
المقطوع  –مخارج الحروف وصفاتها  –والترقيق 

احكام  –همزة الوصل  –تاء التأنيث  –والموصول 
2 

ــــــــــــــــــــــــــــــــان  البي
 العملى

 
 
 

Quiz 



 
 

 

 (  .الوقف واإلبتداء 

يميز بين أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن  -3-ب-3
 .الكريم 

القرآن يطبق أحكام قراءة وتجويد  -1-ج-3
 .الكريم أثناء التالوة

يســـتخدم الوســـائل الســـمعية والبصـــرية لعـــرض :3 -د-3
  . احكام تجويد القرآن الكريم  

 

الالم  –الميم الساكنة والمشددة )يسمع أحكام  -2-أ-3 علي هامش التالوة -22
الالم الحرف  –الالم الفعل الساكنة  –الشمسية والقمرية 

 (المثالن والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان –الساكنة 
يحدد المشكلة التي تواجهة أثناء تالوة  -2-ب-3

 .القرآن الكريم 

يعد تقارير مهنية خاصة بإحكام  -2-ج-3
 .تجويد القرآن الكريم

يســـتخدم شـــبكة المعلومـــات بمـــا يخـــدم تطـــوير  -1-د-3

2 
ــــــــــــــــــــــــــــــــان  البي

 العملى

 
 
 
 
 
 

Quiz 



 
 

 

 . الممارسة المهنية لقراءة القرآن الكريم  

 .بنك المعرفة المصري -(االنترنت)الشبكة العنكبوتية  -المكتبة مصادر التعلم

  المراجع
 



 
 

 

 

 

Online (60%) 

 التعلم نواتج الموضوع
ساعات عدد 

 التدريس
 أدوات التقييم طرق التدريس

اإلدغام  -البسملة  -األستعاذة )يتعرف علي  -1-أ-3 األدغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام -2
  (  اإلخفاء  –اإلقالب  –احكام النون الساكنة والتنوين  –

يميز بين أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن  -3-ب-3
 .الكريم 

يستخدم شبكة المعلومات بما يخدم تطوير  -1-د-3
 . الممارسة المهنية لقراءة القرآن الكريم  

 

2 

 
 
 

التعلم 
 االليكترونى

 
 
 
 

Quiz 

اإلدغام  -البسملة  -األستعاذة )يتعرف علي  -1-أ-3 أحكام النون الساكنة -1
  (  اإلخفاء  –اإلقالب  –احكام النون الساكنة والتنوين  –

يميز بين أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن  -3-ب-3
 .الكريم 

يطبق أحكام قراءة وتجويد القرآن  -1-ج-3

2 

 
 
 

التعلم 
 االليكترونى

 
 
 

Quiz 

 في المحتويات النظرية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 

 



 
 

 

 .الكريم أثناء التالوة
يستخدم الوسائل السمعية والبصرية لعرض :3 -د-3

  . احكام تجويد القرآن الكريم  
اإلدغام  -البسملة  -األستعاذة )يتعرف علي  -1-أ-3 اإلقدددددددددددددددددددددددددددددددددالب -2

 (  اإلخفاء  –اإلقالب  –احكام النون الساكنة والتنوين  –

يربط بين أحكام قراءة القرآن الكريم أثناء  -1-ب-3
 .التالوة 

يطبق أحكام قراءة وتجويد القرآن  -1-ج-3
 .التالوةالكريم أثناء 

 

2 

 
 
 

التعلم 
 االليكترونى

 
 
 

Quiz 

اإلدغام  -البسملة  -األستعاذة )يتعرف علي  -1-أ-3 اإلخفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداء -1
  (  اإلخفاء  –اإلقالب  –احكام النون الساكنة والتنوين  –

القرآن يميز بين أحكام التجويد أثناء قراءة  -3-ب-3
 .الكريم 

يطبق أحكام قراءة وتجويد القرآن  -1-ج-3
 .الكريم أثناء التالوة

2 

 
 
 

التعلم 
 االليكترونى

 
 
 

Quiz 



 
 

 

يستخدم الوسائل السمعية والبصرية لعرض :3 -د-3
 .احكام تجويد القرآن الكريم  

الالم  –الميم الساكنة والمشددة )يسمع أحكام  -2-أ-3 أحكام الميم الساكنة -8
الالم الحرف  –الالم الفعل الساكنة  –الشمسية والقمرية 

 ( المثالن والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان –الساكنة 

يميز بين أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن  -3-ب-3
 الكريم 

يستخدم المصادر المختلفة للحصول علي  -2-د-3
 .المعلومات والمعارف الخاصة بتربية الصوت اللفظي 

 

2 

 
 
 
 

التعلم 
 االليكترونى

 
 
 
 

Quiz 

الالم  –الميم الساكنة والمشددة )يسمع أحكام  -2-أ-3 أحكام الميم المشددة -1
الالم الحرف  –الالم الفعل الساكنة  –الشمسية والقمرية 

 ( المثالن والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان –الساكنة 

يميز بين أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن  -3-ب-3
 الكريم 

يستخدم المصادر المختلفة للحصول علي  -2-د-3
 .المعلومات والمعارف الخاصة بتربية الصوت اللفظي 

2 

 
 
 
 

التعلم 
 االليكترونى

 
 
 
 

Quiz 



 
 

 

 

الالم  –الميم الساكنة والمشددة )يسمع أحكام  -2-أ-3 الم الفعل الساكن -11
الالم الحرف  –الالم الفعل الساكنة  –والقمرية الشمسية 
 ( المثالن والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان –الساكنة 

يميز بين أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن  -3-ب-3
 الكريم 

يمارس قراءة القرآن الكريم بأحكام  -3-ج-3
 .التجويد

2 

 
 
 
 

التعلم 
 االليكترونى

 
 
 

Quiz 

الالم  –الميم الساكنة والمشددة )يسمع أحكام  -2-أ-3 الساكنةالم الحرف  -12
الالم الحرف  –الالم الفعل الساكنة  –الشمسية والقمرية 

 ( المثالن والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان –الساكنة 

يميز بين أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن  -3-ب-3
 الكريم 

بأحكام  يمارس قراءة القرآن الكريم -3-ج-3
 .التجويد

2 

 
 
 
 

التعلم 
 االليكترونى

 
 
 
 

Quiz 

 2الالم  –الميم الساكنة والمشددة )يسمع أحكام  -2-أ-3 أحكام المتجانسان والمتباعدان -14
التعلم 

 االليكترونى
Quiz 



 
 

 

الالم الحرف  –الالم الفعل الساكنة  –الشمسية والقمرية 
 ( المثالن والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان –الساكنة 

يميز بين أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن  -3-ب-3
 الكريم 

يمارس قراءة القرآن الكريم بأحكام  -3-ج-3
 .التجويد

يستخدم المصادر المختلفة للحصول علي  -2-د-3
 .المعلومات والمعارف الخاصة بتربية الصوت اللفظي 

التفخيم  –المد وأقسامة )أحكام يستخدم  -3-أ-3 أحكام المد وأقسامة -12
المقطوع  –مخارج الحروف وصفاتها  –والترقيق 

احكام  –همزة الوصل  –تاء التأنيث  –والموصول 
 (  .الوقف واإلبتداء 

يربط بين أحكام قراءة القرآن الكريم أثناء  -1-ب-3
 .التالوة 

يطبق أحكام قراءة وتجويد القرآن  -1-ج-3
 .الكريم أثناء التالوة

2 

 
 
 
 

التعلم 
 االليكترونى

 
 
 
 

Quiz 



 
 

 

يســـتخدم الوســـائل الســـمعية والبصـــرية لعـــرض :3 -د-3
  . احكام تجويد القرآن الكريم  

 

التفخيم  –المد وأقسامة )أحكام يستخدم  -3-أ-3 مخارج الحروف -17
المقطوع  –مخارج الحروف وصفاتها  –والترقيق 

 احكام –همزة الوصل  –تاء التأنيث  –والموصول 
 (  .الوقف واإلبتداء 

يميز بين أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن  -3-ب-3
 .الكريم 

يطبق أحكام قراءة وتجويد القرآن  -1-ج-3
 .الكريم أثناء التالوة

يســـتخدم الوســـائل الســـمعية والبصـــرية لعـــرض :3 -د-3
  . احكام تجويد القرآن الكريم  

 

2 

 
 
 
 
 

التعلم 
 االليكترونى

 
 
 
 
 
 

Quiz 

التفخيم  –المد وأقسامة )أحكام يستخدم  -3-أ-3 صفات الحروف -18
المقطوع  –مخارج الحروف وصفاتها  –والترقيق 

احكام  –همزة الوصل  –تاء التأنيث  –والموصول 
2 

 
التعلم 

 االليكترونى

 
Quiz 



 
 

 

 (  .الوقف واإلبتداء 

يميز بين أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن  -3-ب-3
 .الكريم 

القرآن يطبق أحكام قراءة وتجويد  -1-ج-3
 .الكريم أثناء التالوة

يســـتخدم الوســـائل الســـمعية والبصـــرية لعـــرض :3 -د-3
  . احكام تجويد القرآن الكريم  

 

التفخيم  –المد وأقسامة )أحكام يستخدم  -3-أ-3 تاء التأنيث -21
المقطوع  –مخارج الحروف وصفاتها  –والترقيق 

احكام  –همزة الوصل  –التأنيث تاء  –والموصول 
 (  .الوقف واإلبتداء 

يميز بين أحكام التجويد أثناء قراءة القرآن  -3-ب-3
 .الكريم 

يمارس قراءة القرآن الكريم بأحكام  -3-ج-3
 .التجويد

 

2 

 
 
 
 

التعلم 
 االليكترونى

 
 
 
 

Quiz 



 
 

 

 
 

التفخيم  –المد وأقسامة )أحكام يستخدم  -3-أ-3 همزة الوصل -21
المقطوع  –مخارج الحروف وصفاتها  –والترقيق 

احكام  –همزة الوصل  –تاء التأنيث  –والموصول 
 (  .الوقف واإلبتداء 

يربط بين أحكام قراءة القرآن الكريم أثناء  -1-ب-3
 .التالوة 

يمارس قراءة القرآن الكريم بأحكام  -3-ج-3
 .التجويد

يستخدم المصادر المختلفة للحصول علي  -2-د-3
 .المعلومات والمعارف الخاصة بتربية الصوت اللفظي 

 

2 

 
 
 
 
 
 

التعلم 
 االليكترونى

 
 
 
 
 
 

Quiz 

يحدد المشكلة التي تواجهة أثناء تالوة  -2-ب-3 ختم القرأن -21
 .القرآن الكريم 

يعد تقارير مهنية خاصة بإحكام  -2-ج-3
2 

 
 

التعلم 
 االليكترونى

 
 

Quiz 



 
 

 

 .تجويد القرآن الكريم
 اللحن  -24

 .تطبيق أحكام تجويد القرآن الكريم أثناء التالوة 
الالم  –الميم الساكنة والمشددة )يسمع أحكام  -2-أ-3

الالم الحرف  –الالم الفعل الساكنة  –الشمسية والقمرية 
 ( المثالن والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان –الساكنة 

ة يحدد المشكلة التي تواجهة أثناء تالو  -2-ب-3
 .القرآن الكريم 

يعد تقارير مهنية خاصة بإحكام تجويد  -2-ج-3
  .القرآن الكريم

يستخدم شبكة المعلومات بما يخدم تطوير  -1-د-3
 . الممارسة المهنية لقراءة القرآن الكريم  

 

2 

 
 
 
 
 

التعلم 
 االليكترونى

 
 
 
 
 

Quiz 

الالم  –الميم الساكنة والمشددة )يسمع أحكام  -2-أ-3 .الربط بين أحكام التجويد أثناء التالوة -21
الالم الحرف  –الالم الفعل الساكنة  –الشمسية والقمرية 

 ( المثالن والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان –الساكنة 

يحدد المشكلة التي تواجهة أثناء تالوة  -2-ب-3
 .القرآن الكريم 

2 

 
 
 

التعلم 
 االليكترونى

 
 
 

Quiz 



 
 

 

يعد تقارير مهنية خاصة بإحكام تجويد  -2-ج-3
  .القرآن الكريم

يستخدم شبكة المعلومات بما يخدم تطوير  -1-د-3
 . الممارسة المهنية لقراءة القرآن الكريم  

  .بنك المعرفة المصري -(االنترنت)الشبكة العنكبوتية  -المكتبة مصادر التعلم

  المراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ( تربية صوت لفظى) مخطط تصميم اختبار في مقرر

 اجمالى الساعات التدريسية المدددددددددددددددددددوضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوع

النسبة 
المئوية 
من 

الساعات 
 التدريسية

اجمالى 
درجات 
 االختبار

مخرجددددددددددددددددددددددددات 
 التعلدددددددددددددددددددم

 نوع األسئلة

 من متعدداختيار 
الصواب 

 الخطأ/
 المقالى المزاوجة التكملة

مهارة 
 عملية

  أحكام التجويد  -1
14 

 
22% 

 
11 

 

يتعرف علي  -1-أ-3
 -البسملة  -األستعاذة )

احكام النون  –اإلدغام 
 –الساكنة والتنوين 

  (  .اإلخفاء  –اإلقالب 

أحكام  يسمع -2-أ-3
الميم الساكنة والمشددة )
الالم الشمسية  –

الالم الفعل  –والقمرية 
الالم الحرف  –الساكنة 
المثالن  –الساكنة 

والمتقاربان والمتجانسان 
 ( .والمتباعدان

√ √  

  
 
 
 
 
 

√ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

يميز بين  -3-ب-3
أحكام التجويد أثناء 
 .قراءة القرآن الكريم 

 يعد -2-ج-3
 مهنية تقارير
 بإحكام خاصة
 القرآن تجويد
 .الكريم

يســــــــــــــــــــــتخدم  -2-د-3
المصـــــــــــادر المختلفــــــــــــة 
للحصــــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــــي 
المعلومــــــات والمعــــــارف 
ـــــــــــــــــــة  الخاصـــــــــــــــــــة بتربي

 . الصوت اللفظي 
يســــــــــــــــــــــــتخدم :3 -د-3

الوســـــــــــــــائل الســـــــــــــــمعية 



 
 

 

والبصــــــــــــــرية لعــــــــــــــرض 
ــــــرآن  ــــــد الق احكــــــام تجوي

  . الكريم  
 

  مخارج الحروف -2
14 
 

 

 
22% 

 
يستخدم  -3-أ-3 11

 –وأقسامة المد )أحكام 
 –التفخيم والترقيق 
مخارج الحروف 

المقطوع  –وصفاتها 
تاء  –والموصول 

همزة الوصل  –التأنيث 
احكام الوقف  –

 (  .واإلبتداء 
يحدد  -2-ب-3

المشكلة التي تواجهة 
أثناء تالوة القرآن 

 .الكريم 

√ √  

  
 
 
 
 
 

√ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 يطبق -1-ج-3
 قراءة أحكام

 القرآن وتجويد
 أثناء الكريم
 .التالوة

يستخدم  -2-د-3
المصادر المختلفة 

للحصول علي 
المعلومات والمعارف 

الخاصة بتربية الصوت 
 . اللفظي 

 

صفات الحروف والمقطوع  -1

 والموصول

 
 

14 
 

 
22% 

 
يستخدم  -3-أ-3 11

 –المد وأقسامة )أحكام 
 –التفخيم والترقيق 
مخارج الحروف 

المقطوع  –وصفاتها 

√ √  

  
 
 
 
 

√ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

تاء  –والموصول 
همزة الوصل  –التأنيث 

احكام الوقف  –
 (  .واإلبتداء 

يربط  -1-ب-3
بين أحكام قراءة 

القرآن الكريم أثناء 
 .التالوة 

 يعد -2-ج-3
 خاصة مهنية تقارير
 القرآن تجويد بإحكام
 الكريم

يستخدم شبكة  -1-د-3
المعلومات بما يخدم 

تطوير الممارسة المهنية 
 . لقراءة القرآن الكريم  



 
 

 

ختم القرآن والربط بين احكام  -4
 التجويد أثناء التالوه

 
14 

 
11 

 
22% 

 
يربط  -1-ب-3 11

بين أحكام قراءة 
القرآن الكريم أثناء 

 التالوة
يحدد  -2-ب-3

المشكلة التي 
تواجهة أثناء تالوة 

 القرآن الكريم
 -1-ج-3

 أحكام يطبق
 وتجويد قراءة

 الكريم القرآن
 .التالوة أثناء

 يمارس -3-ج-3
 الكريم القرآن قراءة

  .التجويد بأحكام

√ √  

  
 
 
 
 
 

√ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

يستخدم  -1-د-3
شبكة المعلومات بما 

يخدم تطوير 
الممارسة المهنية 

لقراءة القرآن الكريم  
 . 
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 (21)نموذج رقم 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 بيانات المقرر -2

 :الرمز الكودي 

 

تكنولوجيا التعليم مجال :  اسم المقرر 

 التخصص

الثانية : المستوى / الفرقة 

  (العليا الدراسات )دبلوم 

 :التخصص  

    ) - (   يعمل  ) 1(نظرى     5:  عدد الوحدات الدراسية  والحاسب اآللي  تكنولوجيا التعليم

 

:األهداف العامة للمقرر  هدف المقرر  -1  

الررردوال  -الوسرررا    -األدوات)   بكيفيرررة اسرررتخدام تساسررريات تكنولوجيرررا التعلررريم يشررر  2/1

 ".والوظا ف 

 .ومكونات  المنظومة التعليمية  في ك  مف دات   ت تكنولوجيا التعليمتساسيا توظيف2/2

 تطبيق التكنولوجيا في مجال التعليم2/3

 .مهارات صياغة وصنع الحقا ب التعليمية  يكتسب2/4

ذات التخصررص لتوظيررف  اهتجا ررات  الحديثررة  فرريتدوات التكنولوجيررا الحديثررة يوضرر  /2

 .حديثة  ال التكنولوجيةلالرتقاء بالمنتجات 

ذات التخصررص وضرر ه  رر    فرريإنترراا الموديرروهت البسرريطة للوسررا   التكنولوجيررة 2/6

كرروآ  ليررة للتفاضرر  مررع تتكنولوجيررا التعلرريم والعرر ه لوتجهرر   ت  المنتجررات مررل آررالل  ليررا

 . طالب المتلقي ال

 :المستهدف من تدريس المقرر  -3

          

  المعلومات والمفاهيم  -أ

      

 .عب  ضل  ما ية تكنولوجيا التعليم  وتوظيفها داآ  الموقف التعليمي ي1-ت-3

 .الحقا ب التعليمية والموديالت التعليمية  اا األساسية إلنتم ي امفاليتع ف ضلي 2-ت-3

 .في ذات التخصص  الحديثة التعليم  تكنولوجياتدوات يلخص ويوج  تساسيات و 3-ت-3

التعليم والحاسب اآللي  كمستحدث يواكب  بموضوضات تكنولوجيايكتب قا مة 4-ت-3

 .اهتجا ات المستقبلية مجال التخصص

ب اآللي وتوظيفها  مجال تكنولوجيا التعليم والحاس يش   كيفية استخدام مهارات5-ت-3

 التخصص 

الض ورية يصنف القدرات ال  نية واهبداضية والمهارات العملية والقابلة للنق   6-ت-3

داآ   تكنولوجيا التعليم وتسويق منتجات إلنتااتعليم والحاسب اآللي لطالب تكنولوجيا ال

 . العملية التعليمية  

 .لتطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال التخصص دات االمف يلخص  7-ت-3

يوض  اهآتالف بيل محاكا  النماذا الحديثة باستخدام ب امج الوسا ط المتعدد   8-ت-3

 .التفاضلية  



 

 
 

 
 

2 

 

 الذهنية المهارات  -ب

                  

 .ة داآ  العملية التعليميالتعليم يحل  تث  توظيف مف دات وإمكانات تكنولوجيا 1-ب-3

يقت   مقدمة ضل موضوضات تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  كمستحدث يواكب  2-ب-3

.اهتجا ات المستقبلية مجال التخصص  

لوجيا التعليم والحاسب اآللي وتوظيفها  يخطط اهستخدام األمث  لمهارات تكنو 3-ب-3

. مجال التخصص   

الالزمة لطالب العملية والقابلة للنق   بستنتج القدرات ال  نية واهبداضية والمهارات 4-ب-3

داآ  العملية  تكنولوجيا التعليم في انتاا وتسويق منتجاتتكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي 

. التعليمية    

 .دات التطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال التخصص ي تب المف  5-ب-3

استخدام ب امج الوسا ط المتعدد  الط ق المختلفة لمحاكا  نماذا حديثة ب بيل  يقارآ 6-ب-3

  .لية لجود  العملية التعليمية  التفاض

 

المهارات المهنية  -جـ

 الخاصة    

  :بالمقرر      

                     

 .ذات التخصص في تكنولوجية  كوسا   ديوهت التعليمية المبسطة  المو ينتج1-ا-3

تكنولوجيا ات تجه    يقة موا مة آلليطبا التعليم تكنولوجيمنتجات يمارس ض ه  2-ا-3

 .التعليم والع ه وم اضا  تفعي  األث  

انتاا في ،  لتكنولوجيا التعليم والحاسب اآلليالمهارات العملية والقابلة للنق  يختار 3-ا-3

 . التعليمية  منتجاتال تسويقو

 .تصميم حقيبة تعليمية مجال التخصص يعاي  مف دات  4-ا-3

حديثة باستخدام ب امج الوسا ط المتعدد  النماذا التكنولوجية المحاكا   يضبط ط ق 5-ا-3

 .التفاضلية  ا لة القدر  ضلي النق  

 المهارات العامـة   -د 

                                

 .اهنت نت تواص  مع األق اآ باستخدام شبكة يستخدم شبكة المعلومات في  ال1-د-3

كيفية استخدام مهارات الب النوضي ضلى توجيه قدر  الط  يعم  ضمل ف يق في 2-د-3

.تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي وتوظيفها  مجال التخصص   

لمعلومات المساضد   للطالب يستخدم الوسا   السمعية والبص ية في ض ه ا 3-د-3

.تصميم حقيبة تعليمية مجال التخصص النوضي المعلم  ضلى   

وض ه  مجال التخصص لنق   نولوجيا التعليم والحاسب اآلليكتيستخدم تطبيقات   4-د-3

 .المعلومة ضب  وسا ط  النق  المختلفة 

ب امج الوسا ط يظه  قدرات التعلم ال اتي في محاكا  نماذا حديثة باستخدام   5-د-3

 .المتعدد  التفاضلية  ا لة القدر  ضلي النق  

 بوعساه الساضات موضوضات المق ر محتوى المقـرر  -4

 1 2 .تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي مقدمة ضل .1

ات تكنولوجيا التعليم  كيفية استخدام مها .2

 . والحاسب اآللي وتوظيفها  مجال التخصص 
2 2 



 

 
 

 
 

3 

 

ت ال  نية واهبداضية والمهارات تنمية القدرا .3

العملية والقابلة للنق  لدي طالب تكنولوجيا 

وتسويق التعليم والحاسب اآللي في انتاا 

منتجات تكنولوجيا التعليم داآ  العملية 

 . التعليمية

2 3 

المف دات التطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال  .4

 .التخصص 
2 4 

ب امج الوسا ط  محاكا  نماذا حديثة باستخدام .5

 المتعدد  التفاضلية  ا لة القدر  ضلي النق  
2 5 

فى إستخدام تطبيقات تكنولوجيا التعليم الحديثة  .6

 مجال التخصص
2 6 

 7 2 تصميم وإنتاا الموديوهت التعليمية  .7

تسس ومعايي  تصميم وإنتاا الموديوهت  .8

 التعليمية 
2 8 

توظيف إستخدام الحاسب اهلى فى مجال  .9

 التخصص
2 9 

كيفية تقويم الوسا   التعليمية واآتيار المناسب  .11

 منها للتوظيف واهستخدام 
2 11 

ية فى العملية الوسا   التعليمإستخدام وتوظيف  .11

 التعليمية 
2 11 

 12 2 نظ يات اهتصال التعليمي  .12

 13 2 تكنولوجيا التعليم والوسا   التعليمية .13

 14 2 تصنيف الوسا   التعليمية .14

 15 2 تسس ومعايي  إآتيار الوسا   التعليمية  .15

 16 2   للوسا   التعليمية اهلكت ونية التصميم التعليمي  .16

 17 2 اهلكت ونية  التعليمة  والوسا    إنتاا المواد .17

اهتجا ات المستقبلية لتوظيف تكنولوجيا التعليم  .18

لتواكب التقدم الها   في تكنولوجيا اهتصاهت  

 . ICTومات والمعل

2 18 

 19 2 معايي  اآتيار  مصادر التعلم   .19

 21 2 تسس استخدام مصادر التعلم  .21
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 21 2 تكنولوجيا التعليمآطوات انتاا وسا    .21

 22 2 انتاا اللوحة الوب ية .22

 23 2 نتاا اللوحة الجيبيةإ .23

 24 2 انتاا اللوحة اهآبارية .24

 25 2 إنتاا الحقيبة التعليمية .25

 26 2 لوحات الكه بية انتاا ال .26

 27 2 إنتاا تطبيقات التعلم اهلكت ونى .27

 28 2 اهآتبار الشفوى  .28

 56 جمالى ضدد الساضات 

 أساليب التعليم والتعلم  -5

 

               √محاض ات         .1

 جلسات مناقشة                   .2

       √(  السكشل ) الفص    فيتنشطة  .3

 . واجبات من لية  .4

 √معملى /  ب ضملى  تدري .5

 ورشة ضم  /  ندو    .6

 دراسة الحالة .7

 google classroomتعليم الكت ونى مل آالل استخدام منصة  - .8

 whatsapp Facebookمجموضات و

 

 

أساليب التعليم والتعلم  -6

للطالب ذوى القدرات 

 المحدودة

هينطبق ، لوجود كشف السمات للطالب المقبوليل في الف قة األولي جميع الشعب واضتبار 

 .مدرس ناق  للمعلومات بشك  طبيعي  ، انهمهنة الطالب األساسية 

 :   الطـالب تقويم -7

              

 :  ليب المستخدمةألساا -أ

      

 تضمال الفص  1-ت-7

 .التطبيقي  اهآتبار  2-ت-7

 امتحاآ نهاية  الفص   3-ت-7

 اهآتبار الشفوى  4-ت-7

 تضمال الفص   1التقييم       :التوقيت -ب

  والعش يل ثاملاألسبوع ال: الشفوى  2التقييم  

 (  النظ ى ) تحاآ تآ  الفص ام 3التقييم  
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 النسبة  الدرجة  التقويم  :ع الدرجاتتوزي -جـ

 %21 11 تضمال الفص 

 %80 40 التح ي ى 

 

 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

                          مذكرات -أ

 

 م ك ات استاذ الماد  واسات   تكنولوجيا التعليم مجال التخصص*

 د مصطفي كام  ضص   احم/ د.ا*

 داآ ضبد الحميد محمد زي/ د.ا* 

* M. A. El-Sharkawy, published Articles in computer Magazine,Dar El- 

Maarf, from No. 16, (May 1987) up to No.39 (August 1990). 

*Programming and Simulation Tools for Expert Systems Design). 

* Some Objectives of computer Teaching in Secondary Schools.                       

      كتب ملزمة -ب

 

 .ضيل شمس –، كلية البنات " منتوجات تكنولوجيا التعليم  "  ،   محمد ضطية آميس / د.ت  -2

احمد ضص   ضل  -د ضصام شوقي  -كتب ومؤلفات اسات   تكنولوجيا التعليم  د محمد زيداآ  -2

 -3 ،" ستخدام تكنولوجيا التعليم مجال التخصص للشعب الغي  متخصصة فاضلية ا"          :  

   التكنولوجيا في منظومة" ،   تحمد حسيل اللقاني -ة المنوفية جامع -النوضية  كلية الت بية

.18-1،ص 1995، كلية الت بية جامعة ضيل شمس " التعليم   

" لوسا   المتعدد  في تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا افاضلية " رجب السيد ضبد الحميد ، -4

جامعة  -كلية الت بيةة ،دراسات ت بوية واجتماضي،" ال سم العلمي لدي الطالب المعلميل 

.184-157، ص 1997،المجلد الثالث ،العدد األول،يناي حلواآ  

  كتب مقترحة  -جـ

   

. 

ضيل شمس–البنات  ، كلية" ا التعليم  منتوجات تكنولوجي"  ،   محمد ضطية آميس / د.ت -2  

مد ضص   اح -د ضصام شوقي  -كتب ومؤلفات اسات   تكنولوجيا التعليم  د محمد زيداآ  -2 

 ،" فاضلية استخدام تكنولوجيا التعليم مجال التخصص للشعب الغي  متخصصة :         " ضل   

.جامعة المنوفية  -النوضية  كلية الت بية   

، كلية الت بية جامعة ضيل شمس " التعليم    لوجيا في منظومةالتكنو" ،   اللقانيتحمد حسيل  -3

.18-1،ص 1995  

فاضلية استخدام تكنولوجيا الوسا   المتعدد  في تنمية مهارات " ميد ، رجب السيد ضبد الح-4"

جامعة  -كلية الت بيةدراسات ت بوية واجتماضية ،،" ال سم العلمي لدي الطالب المعلميل 

 .184-157، ص 1997،العدد األول،يناي  ،المجلد الثالثحلواآ

دوريات علمية أو  –د 

 إلخ... نشرات 

 

*Expert System Development in Personal Computer Environment. 

*Newell A. and Simon H. "Human problem Solving", Englewood 

Califfs, NJ., prentice Hall (1972). 

*T. Khnen" Self Organization and Associative Memory" , Third 

Eddition, Springer verlage (1990). 

*T. Sejnwski, C.R. Rosenberg" parallel Networks that pronounce 

English Text", complex Systems (1987). 

 

 

 غاده خليفه / د, ن عبدالحميد محمد زيدا/ د.أ: أستاذ المقرر

 د الحميد عب يسرية/ د: مسق البرنامج 

 أحمد مصطفي كامل عصر / د.أ: لس القسم العلمي  رئيس مج
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 للمق ر المحتويات ال  يسية
تسبوع 

 الدراسة
 المعــارف

مهارات 

 ذ نية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 ضامة

 .تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي مقدمة ضل .1

 2-د-3 2-ج-3 2-ب-3  1-ت-3 1

 التعليم والحاسب اات تكنولوجيركيفية استخدام مها .2

 . اآللي وتوظيفها  مجال التخصص 
 1-د-3 3-ج-3 4-ب-3 2-ت-3 2

ة والمهارات العملية تنمية القدرات ال  نية واهبداضي .3

والقابلة للنق  لدي طالب تكنولوجيا التعليم والحاسب 

اآللي في انتاا وتسويق منتجات تكنولوجيا التعليم داآ  

 . العملية التعليمية  

 5-د-3 4-ج-3 1-ب-3 8-ت-3 3

المف دات التطبيقية لتصميم حقيبة تعليمية مجال  .4

 .التخصص 
 3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 6-ت-3 4

ا  نماذا حديثة باستخدام ب امج الوسا ط المتعدد  محاك .5

 4-د-3 5-ج-3 5-ب-3 5-ت-3 5 التفاضلية  ا لة القدر  ضلي النق  

فى مجال  إستخدام تطبيقات تكنولوجيا التعليم الحديثة .6

 التخصص
 3-د-3 1-ج-3 3-ب-3 7-ت-3 6

 4-د-3 4-ج-3 4-ب-3 2-ت-3 7 تصميم وإنتاا الموديوهت التعليمية  .7

 3-د-3 2-ج-3 2-ب-3 3-ت-3 8 س ومعايي  تصميم وإنتاا الموديوهت التعليمية تس .8

 4-د-3 4-ج-3 6-ب-3 5-ت-3 9 توظيف إستخدام الحاسب اهلى فى مجال التخصص .9

يمية واآتيار المناسب منها يم الوسا   التعلوكيفية تق .11

 للتوظيف واهستخدام 
 5-د-3 1-ج-3 1-ب-3 1-ت-3 11

 3-د-3 5-ج-3 6-ب-3 3-ت-3 11 لوسا   التعليمية فى العملية التعليمية إستخدام وتوظيف ا .11

 4-د-3 1-ج-3 5-ب-3 7-ت-3 12 نظ يات اهتصال التعليمي  .12

المعارف والمهارات للمقررمصفوفة   
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 2-د-3 4-ج-3 2-ب-3  1-ت-3 13 عليميةتتكنولوجيا التعليم والوسا   ال .13

 1-د-3 5-ج-3 4-ب-3 8-ت-3 14 تصنيف الوسا   التعليمية .14

 للمق ر المحتويات ال  يسية
تسبوع 

 الدراسة
 المعــارف

مهارات 

 ذ نية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 ضامة

 5-د-3 1-ج-3 1-ب-3 5-ت-3 15 تسس ومعايي  إآتيار الوسا   التعليمية  .15

 3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 3-ت-3 16   ليمية اهلكت ونية للوسا   التعليمي التصميم التع .16

 4-د-3 1-ج-3 5-ب-3 2-ت-3 17 نية اهلكت و لتعليمة ا والوسا    إنتاا المواد .17

اهتجا ات المستقبلية لتوظيف تكنولوجيا التعليم لتواكب  .18

التقدم الها   في تكنولوجيا اهتصاهت  والمعلومات 

ICT . 

 3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 8-ت-3 18

 4-د-3 4-ج-3 4-ب-3 6-ت-3 19 معايي  اآتيار  مصادر التعلم   .19

 3-د-3 2-ج-3 1-ب-3 3-ت-3 21 مصادر التعلم تسس استخدام  .21

 3-د-3 3-ج-3 2-ب-3 2-ت-3 21 آطوات انتاا وسا   تكنولوجيا التعليم .21

 4-د-3 5-ج-3 4-ب-3 4-ت-3 22 انتاا اللوحة الوب ية .22

 3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 1-ت-3 23 ة الجيبيةنتاا اللوحإ .23

 4-د-3 4-ج-3 2-ب-3 6-ت-3 24 انتاا اللوحة اهآبارية .24

 5-د-3 2-ج-3 6-ب-3 4-ت-3 25 ليميةنتاا الحقيبة التعإ .25

 3-د-3 3-ج-3 3-ب-3 3-ت-3 26 انتاا اللوحات الكه بية  .26

 4-د-3 1-ج-3 5-ب-3 4-ت-3 27 إنتاا تطبيقات التعلم اهلكت ونى .27
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 يم والتعلم مع نواتج التعلمفوفة أساليب التعلمص

 لمنوفيةجامعة ا

 كلية التربية النوعية

تكنولوجيا التعليم (  الثانيةالفرقة ) دبلوم  :برنامج 

 والحاسب اآللى

         
 

المعرفة  والتعلم أساليب التعليم

 والفهم

مهارات ال   ارات الذهنيةالمه  

 المهنية

المهارات 

 العامة

-3( )4-ا-3) 1-ب-3 1-ت-3 محاضرات  .1

 (5-ا

 

 

-3( )2-د-3) 

 (4-د

-3( )2-ا-3) (5-ب-3( )3-ب-3) 5-ت-3 نشطة أ .2

 (1-ا

 1-د-3

-3( )3-د-3)

 (5-د

-3( )2-ت-3) معملى/  تدريب عملى   .3

 (1-ت

(    6-ب-3( )2-ب-3)

 (4-ب-3)

-3( )2-ا-3)

 (1-ا

-3( )5-د-3)

 (3-د

 ليم الكترونىتع .4
-3( )4-ت-3)

 (6-ت
 (4-ا-3) (4-ب-3)

-3( )7-د-3)

 (8-د

 

  
 

 مصفوفة أساليب التقييم  للمقرر الدراسي

 

 التقييم ساليبأ

 
المعرفة 

 والفهم

 المهارات العامة مهارات المهنيةال المهارات الذهنية

 ( 3-ت-3) تضمال الفص   -1

 (2-ت-3)

 (8-ت-3)

-ب-3( )4-ب-3( )1-ب-3)

 (6-ب-3(  )2

-ا-3( )1-ا-3( )2-ا-3)

3) 

-3(     )1-د-3)

 (2-د

إمتحاآ  -2

 الشفوى

 ( 1-ت-3)

 (7-ت-3)

 (4-ت-3)

-ب-3( )3-ب-3( )1-ب-3)

 (6-ب-3(  )2

-3(     )1-د-3) ( 1-ا-3( )2-ا-3)

 (5-د

إمتحاآ  -3

 النظ ى

 ( 1-ت-3)

 (2-ت-3)

 (3-ت-3)

 (4-ت-3)

 (5-ت-3)

 (6-ت-3)

 (7-ت-3)

 (8-ت-3)

 

 

(  3-ب-3( )2-ب-3( )1-ب-3

 (4-ب-3)

 (6-ب-3( )5-ب-3)

-ا-3( )3-ا-3( )1-ا-3)

 (5-ا-3( )4

 ( 2-ا-3)

 ( 1-د-3)

 (3-د-3) 

 (4-د-3)

 (2-د-3) 

 

 غاده خليفه / د, ن عبدالحميد محمد زيدا/ د.أ: أستاذ المقرر

 عبد الحميد  يسرية/ د: مسق البرنامج 

 طفي كامل عصر أحمد مص/ د.أ: لس القسم العلمي  رئيس مج

 تكنولوجيا التعليم مجال التخصص مسمى المق ر

  ود المق رك
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  تكنولوجيا التعليم في التخصص: المقرر 

دراسات عليا الفرقة الثانية دبلوم: الفرقة   

 _________________ 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد 

ساعات 

 التدريس 

 المراجع  مصادر التعلم  أدوات التقييم  طرق التدريس   أهداف التعلم 

مقدمة عن تكنولوجيا 

.اآلليالتعليم والحاسب   
:مهارات المعرفة والفهم  -أ 2  

يعبر عن  ماهية تكنولوجيا التعليم  1-أ-3

.وتوظيفها داخل الموقف التعليمي   

األساسية يتعرف علي المفاهيم 2-أ-3

إلنتاج  الحقائب التعليمية والموديالت 

.التعليمية   

يلخص ويوجز أساسيات و أدوات 3-أ-3

في ذات  تكنولوجيا التعليم  الحديثة

.التخصص   

بموضوعات تكنولوجيا يكتب قائمة 4-أ-3

التعليم والحاسب اآللي  كمستحدث يواكب 

.االتجاهات المستقبلية مجال التخصص  

يشرح كيفية استخدام مهارات 5-أ-3

محاضرات-  

جلسات -  

 مناقشة

 .عصف ذهنى-

  

واجبات -

 منزلية

االوراق 

 البحثية

تعليم -

الكترونى من 

خالل استخدام 

منصة 

 1-أ-7

الحضوووووووووووووور 

 والمشاركة 

 2-أ-7

االختبووووووووارات 

 الدورية

 3-أ-7

امتحوووووووووووووووووا  

منتصوووووووووووووووف 

الفصوووووووووووووووووو  

 الدراسى

 4-أ-7

االمتحوووووووووووووا  

 الشفوي 

العرررررررررررررررر    -
. الت ضيحية  

 

الم اجرررررررررررررررررررررر  -
العلميرررررررررررررررررررررررررررررررة 
.المقت حة  

  

الكتررررررررررررررررررررر    -
.الج معى   

مذكرات استاذ المادة واساتذة تكنولوجيا التعليم مجال *

 التخصص

احمد مصطفي كامل عصر  / د.ا*  

محمد زيدان عبد الحميد / د.ا*   

* M. A. El-Sharkawy, published Articles in 

computer Magazine,Dar El- Maarf, from No. 

16, (May 1987) up to No.39 (August 1990). 

*Programming and Simulation Tools for 

Expert Systems Design). 

* Some Objectives of computer Teaching in 

Secondary Schools. / د.أ  -1                      

، " منتوجات تكنولوجيا التعليم  "  ،   محمد عطية خميس 

ات كيفية استخدام مها

تكنولوجيا التعليم 

والحاسب اآللي وتوظيفها 

. التخصص  مجال   

2 

تنمية القدرات الذهنية 

واالبداعية والمهارات 

العملية والقابلة للنقل لدي 

طالب تكنولوجيا التعليم 

والحاسب اآللي في انتاج 

وتسويق منتجات 

تكنولوجيا التعليم داخل 

. العملية التعليمية  

2 
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المفردات التطبيقية لتصميم 

حقيبة تعليمية مجال 

.التخصص   

تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي وتوظيفها  2

مجال التخصص    

يصنف القدرات الذهنية واالبداعية  6-أ-3

الضرورية العملية والقابلة للنقل  والمهارات

لطالب تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي 

 تكنولوجيا التعليم إلنتاج وتسويق منتجات

. داخل العملية التعليمية    

يلخص المفردات التطبيقية لتصميم  7-أ-3

.حقيبة تعليمية مجال التخصص   

يوضح االختالف بين محاكاة  8-أ-3

م برامج الوسائط النماذج الحديثة باستخدا

.المتعددة التفاعلية    

: المهارات الذهنية  -ب  

يحلل أثر توظيف مفردات 1-ب-3

وإمكانات تكنولوجيا التعليم داخل العملية 

.التعليمية   

يقترح مقدمة عن موضوعات  2-ب-3

تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  

كمستحدث يواكب االتجاهات المستقبلية 

.مجال التخصص  

يخطط االستخدام األمثل لمهارات  3-ب-3

تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي وتوظيفها 

google 

classroom 

ومجموعات 

whatsapp 

 5-أ-7

االمتحوووووووووووووا  

 العملي

 6-أ-7

االمتحوووووووووووووا  

 النظرى  

  

 

بنررررررررررررررررررررررررررررررررر   -
 المع فة 

    

.عين شمس –كلية البنات   

محمد زيدان  كتب ومؤلفات اساتذة تكنولوجيا التعليم  د -2

فاعلية :         " احمد عصر  عن    -د عصام شوقي  -

استخدام تكنولوجيا التعليم مجال التخصص للشعب الغير 

 -جامعة المنوفية  -النوعية  كلية التربية -3 ،" متخصصة 

التعليم    التكنولوجيا في منظومة" ،   أحمد حسين اللقاني

.18-1،ص 1995، كلية التربية جامعة عين شمس "   

" المتعددة في  فاعلية استخدام تكنولوجيا الوسائل" رجب السيد عبد الحميد ، -4

" مهةةارات الرسةةم العلمةةي لةةدي الطةةالب المعلمةةين  تنميةةة

جامعةةةة  -كليةةةة التربيةةةةدراسةةةات تربويةةةة واجتماعيةةةة ،،

،  1997،المجلةةةةةةد الثالةةةةةةث ،العةةةةةةدد األول،ينةةةةةةايرحلوان

.184-157ص  

منتوجات تكنولوجيا "  ،   محمد عطية خميس / د.أ -1

عين شمس–، كلية البنات " التعليم    

كتب ومؤلفات اساتذة تكنولوجيا التعليم  د محمد  -2 

:         " احمد عصر  عن    -د عصام شوقي  -زيدان 

فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم مجال التخصص للشعب 

جامعة  -النوعية  كلية التربية  ،" الغير متخصصة 

.نوفية الم  

   التكنولوجيا في منظومة" ،   أحمد حسين اللقاني -3

-1،ص 1995، كلية التربية جامعة عين شمس " التعليم 

18.  

" فاعلية استخدام تكنولوجيا " رجب السيد عبد الحميد ، -4

الوسائل المتعددة في تنمية مهارات الرسم العلمي لدي 

محاكاة نماذج حديثة 

باستخدام برامج الوسائط 

المتعددة التفاعلية هائلة 

 القدرة علي النقل 

2 

إستخدام تطبيقات 

تكنولوجيا التعليم الحديثة 

 فى مجال التخصص
2 

 

تصميم وإنتاج 

  2 الموديوالت التعليمية 

أسس ومعايير تصميم 

وإنتاج الموديوالت 

 التعليمية 
2 

توظيف إستخدام الحاسب 

االلى فى مجال 

 التخصص
2 

كيفية تقويم الوسائل 

التعليمية واختيار 

المناسب منها للتوظيف 

 واالستخدام 

2 
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إستخدام وتوظيف 

الوسائل التعليمية فى 

 العملية التعليمية 

2 

 

. مجال التخصص    

بستنتج القدرات الذهنية واالبداعية  4-ب-3

الالزمة والمهارات العملية والقابلة للنقل 

لطالب تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي 

تكنولوجيا  في انتاج وتسويق منتجات

. داخل العملية التعليمية   التعليم  

يرتب المفردات التطبيقية لتصميم  5-ب-3

.حقيبة تعليمية مجال التخصص   

يقارن بين  الطرق المختلفة  6-ب-3

لمحاكاة نماذج حديثة باستخدام برامج 

الوسائط المتعددة التفاعلية لجودة العملية 

.التعليمية     

  

: المهارات المهنية والعملية  -ج  

تج الموديوالت التعليمية المبسطة ين1-ج-3

.كوسائل تكنولوجية  في ذات التخصص    

يمارس عرض منتجات تكنولوجيا  2-ج-3

التعليم بطريقة موائمة آلليات أجهزة 

تكنولوجيا التعليم والعرض ومراعاة تفعيل 

.األثر   

يختارالمهارات العملية والقابلة  3-ج-3

،  يلتكنولوجيا التعليم والحاسب اآللللنقل 

كلية ،دراسات تربوية واجتماعية ،" الطالب المعلمين 

،المجلد الثالث ،العدد جامعة حلوان -التربية

.184-157، ص 1997األول،يناير  

 

*Expert System Development in Personal 

Computer Environment. 

*Newell A. and Simon H. "Human problem 

Solving", Englewood Califfs, NJ., prentice 

Hall (1972). 

*T. Khnen" Self Organization and 

Associative Memory" , Third Eddition, 

Springer verlage (1990). 

*T. Sejnwski, C.R. Rosenberg" parallel 

Networks that pronounce English Text", 

complex Systems (1987). 

 

نظريات االتصال 

 2 التعليمي 

 

تكنولوجيا التعليم 

 2 والوسائل التعليمية

 2 تصنيف الوسائل التعليمية
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. في انتاج وتسويق المنتجات التعليمية   

يعاير مفردات تصميم حقيبة  4-ج-3

.تعليمية مجال التخصص   

يضبط طرق محاكاة النماذج  5-ج-3

التكنولوجية الحديثة باستخدام 

برامج الوسائط المتعددة التفاعلية 

  .هائلة القدرة علي النقل

المهارات العامة ومهارات االتصال  -د  

يستخدم شبكة المعلومات في  1-د-3

التواصل مع األقران باستخدام شبكة 

.االنترنت   

يعمل ضمن فريق في  توجيه قدرة  2-د-3

كيفية استخدام الطالب النوعي على 

مهارات تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي 

.وتوظيفها  مجال التخصص   

يستخدم الوسائل السمعية  3-د-3

مات والبصرية في عرض المعلو

المساعدة  للطالب النوعي المعلم  على 

.تصميم حقيبة تعليمية مجال التخصص   

تكنولوجيا التعليم يستخدم تطبيقات   4-د-3

مجال التخصص لنقل   والحاسب اآللي

وعرض المعلومة عبر وسائط  النقل 

.المختلفة   
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يظهر قدرات التعلم الذاتي في   5-د-3

 محاكاة نماذج حديثة باستخدام برامج

الوسائط المتعددة التفاعلية هائلة القدرة 

.علي النقل   

أسس ومعايير إختيار 

 الوسائل التعليمية 
2      

التصميم التعليمي للوسائل 

 التعليمية االلكترونية   
2      

إنتاج المواد والوسائل  

 التعليمة  االلكترونية 
2      

االتجاهات المستقبلية 

لتوظيف تكنولوجيا التعليم 

لتواكب التقدم الهائل في 

تكنولوجيا االتصاالت  

ICTوالمعلومات   .  

2      

معايير اختيار  مصادر 

 التعلم  
2      

أسس استخدام مصادر 

 التعلم 
2      

خطوات انتاج وسائل 

 تكنولوجيا التعليم
2      

      2 انتاج اللوحة الوبرية
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نتاج اللوحة الجيبيةإ  2      

      2 انتاج اللوحة االخبارية

      2 إنتاج الحقيبة التعليمية

      2 انتاج اللوحات الكهربية 

إنتاج تطبيقات التعلم 

 االلكترونى
2      
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Online (40% ) 

 الموضوع 

عدد 

ساعات 

 التدريس 

 المراجع  مصادر التعلم  أدوات التقييم  طرق التدريس  أهداف التعلم  

مقدمة عن تكنولوجيا 

.التعليم والحاسب اآللي  
:مهارات المعرفة والفهم  -أ 2  

يعبر عن  ماهية تكنولوجيا التعليم  1-أ-3

.وتوظيفها داخل الموقف التعليمي   

األساسية يتعرف علي المفاهيم 2-أ-3

التعليمية والموديالت  إلنتاج  الحقائب

.التعليمية   

يلخص ويوجز أساسيات و أدوات 3-أ-3

تكنولوجيا التعليم  الحديثة في ذات 

.التخصص   

بموضوعات تكنولوجيا يكتب قائمة 4-أ-3

التعليم والحاسب اآللي  كمستحدث يواكب 

.االتجاهات المستقبلية مجال التخصص  

يشرح كيفية استخدام مهارات 5-أ-3

الةةتعلم عةةن بعةةد 

باسةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام 

المنصةةةةةةةةةةةةةةةات 

 االليكترونية 

اختبررررررررررررررررررررررر  ا  
 ينيررررررررررررررررررررررررررررررة تك

 اليكت  نية 

 

أنشةةةةةةةةةةةةةةطة  -

. فصلية   

 

موضةةةةةةوعات 

مطروحةةةةةةةةةةةةة 

 إلبةةةدال الةةةرأ 

  .والمقترحات 

العرررررررررررررررررررررررررررررررررر    -
) الت ضررررررررررررررررررررررررررررريحية
( سمعية بص ية   

 

الم اجررررر  العلميرررررة -
.المقت حة  

  

الكت   الج معى  -
. 

مجال مذكرات استاذ المادة واساتذة تكنولوجيا التعليم *

 التخصص

احمد مصطفي كامل عصر  / د.ا*  

محمد زيدان عبد الحميد / د.ا*   

* M. A. El-Sharkawy, published Articles in 

computer Magazine,Dar El- Maarf, from 

No. 16, (May 1987) up to No.39 (August 

1990). 

*Programming and Simulation Tools for 

Expert Systems Design). 

* Some Objectives of computer Teaching 

in Secondary Schools.                       1-  

منتوجات تكنولوجيا "  ،   محمد عطية خميس / د.أ

ات كيفية استخدام مها

تكنولوجيا التعليم 

والحاسب اآللي وتوظيفها 

. التخصص  مجال   

2 

تنمية القدرات الذهنية 

واالبداعية والمهارات 

العملية والقابلة للنقل لدي 

طالب تكنولوجيا التعليم 

والحاسب اآللي في انتاج 

وتسويق منتجات 

تكنولوجيا التعليم داخل 

. العملية التعليمية  

2 
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المفردات التطبيقية لتصميم 

حقيبة تعليمية مجال 

.التخصص   

التعليم والحاسب اآللي وتوظيفها تكنولوجيا  2

مجال التخصص    

يصنف القدرات الذهنية واالبداعية  6-أ-3

الضرورية والمهارات العملية والقابلة للنقل 

لطالب تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي 

 تكنولوجيا التعليم إلنتاج وتسويق منتجات

. داخل العملية التعليمية    

ية لتصميم يلخص المفردات التطبيق 7-أ-3

.حقيبة تعليمية مجال التخصص   

يوضح االختالف بين محاكاة  8-أ-3

النماذج الحديثة باستخدام برامج الوسائط 

.المتعددة التفاعلية    

: المهارات الذهنية  -ب  

يحلل أثر توظيف مفردات 1-ب-3

وإمكانات تكنولوجيا التعليم داخل العملية 

.التعليمية   

يقترح مقدمة عن موضوعات  2-ب-3

تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي  

كمستحدث يواكب االتجاهات المستقبلية 

.مجال التخصص  

يخطط االستخدام األمثل لمهارات  3-ب-3

تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي وتوظيفها 

 

األ  اق -  

البحثية    

 

 

 

 

بن  المع فة  -  

    

.عين شمس –، كلية البنات " التعليم    

محمد  كتب ومؤلفات اساتذة تكنولوجيا التعليم  د -2

:       احمد عصر  عن    -د عصام شوقي  -زيدان 

فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم مجال التخصص "   

النوعية  كلية التربية -3 ،" للشعب الغير متخصصة 

" ،   أحمد حسين اللقاني -جامعة المنوفية  -

، كلية التربية " التعليم    التكنولوجيا في منظومة

.18-1،ص 1995جامعة عين شمس   

"  فاعليةةة اسةةةتخدام تكنولوجيةةا الوسةةةائل" رجةةب السةةيد عبةةةد الحميةةد ، -4

مهةةةارات الرسةةةم العلمةةةي لةةةدي  المتعةةةددة فةةةي تنميةةةة

دراسةةةات تربويةةةة واجتماعيةةةة ،" الطةةةالب المعلمةةةين 

،المجلةةد الثالةةث ،العةةدد جامعةةة حلوان -كليةةة التربيةةة،

.184-157، ص 1997األول،يناير  

منتوجات "  ،   محمد عطية خميس / د.أ -1

عين شمس–، كلية البنات " تكنولوجيا التعليم    

كتب ومؤلفات اساتذة تكنولوجيا التعليم  د محمد  -2 

:      احمد عصر  عن    -د عصام شوقي  -زيدان 

فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم مجال "    

 كلية التربية  ،" التخصص للشعب الغير متخصصة 

.نوفية جامعة الم -النوعية   

  التكنولوجيا في منظومة" ،   أحمد حسين اللقاني -3

 1995، كلية التربية جامعة عين شمس " التعليم  

.18-1،ص  

" فاعلية استخدام " رجب السيد عبد الحميد ، -4

محاكاة نماذج حديثة 

باستخدام برامج الوسائط 

المتعددة التفاعلية هائلة 

 القدرة علي النقل 

2 

إستخدام تطبيقات 

تكنولوجيا التعليم الحديثة 

 فى مجال التخصص
2 

 

تصميم وإنتاج 

  2 الموديوالت التعليمية 

أسس ومعايير تصميم 

وإنتاج الموديوالت 

 التعليمية 
2 

توظيف إستخدام الحاسب 

االلى فى مجال 

 التخصص
2 

كيفية تقويم الوسائل 

التعليمية واختيار 

المناسب منها للتوظيف 

 واالستخدام 

2 
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إستخدام وتوظيف 

الوسائل التعليمية فى 

 العملية التعليمية 

2 

 

. مجال التخصص    

القدرات الذهنية واالبداعية  بستنتج 4-ب-3

الالزمة والمهارات العملية والقابلة للنقل 

لطالب تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي 

تكنولوجيا  في انتاج وتسويق منتجات

. داخل العملية التعليمية   التعليم  

يرتب المفردات التطبيقية لتصميم  5-ب-3

.حقيبة تعليمية مجال التخصص   

الطرق المختلفة  يقارن بين  6-ب-3

لمحاكاة نماذج حديثة باستخدام برامج 

الوسائط المتعددة التفاعلية لجودة العملية 

.التعليمية     

  

: المهارات المهنية والعملية  -ج  

ينتج الموديوالت التعليمية المبسطة 1-ج-3

.كوسائل تكنولوجية  في ذات التخصص    

يمارس عرض منتجات تكنولوجيا  2-ج-3

طريقة موائمة آلليات أجهزة التعليم ب

تكنولوجيا التعليم والعرض ومراعاة تفعيل 

.األثر   

يختارالمهارات العملية والقابلة  3-ج-3

،  لتكنولوجيا التعليم والحاسب اآلليللنقل 

تكنولوجيا الوسائل المتعددة في تنمية مهارات 

دراسات ،" الرسم العلمي لدي الطالب المعلمين 

جامعة  -كلية التربية،تربوية واجتماعية 

،  1997،المجلد الثالث ،العدد األول،ينايرحلوان

.184-157ص  

 

*Expert System Development in Personal 

Computer Environment. 

*Newell A. and Simon H. "Human 

problem Solving", Englewood Califfs, 

NJ., prentice Hall (1972). 

*T. Khnen" Self Organization and 

Associative Memory" , Third Eddition, 

Springer verlage (1990). 

*T. Sejnwski, C.R. Rosenberg" parallel 

Networks that pronounce English 

Text", complex Systems (1987). 

 

نظريات االتصال 

 2 التعليمي 

 

تكنولوجيا التعليم 

 2 والوسائل التعليمية

 2 تصنيف الوسائل التعليمية
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. في انتاج وتسويق المنتجات التعليمية   

يعاير مفردات تصميم حقيبة  4-ج-3

.تعليمية مجال التخصص   

يضبط طرق محاكاة النماذج  5-ج-3

التكنولوجية الحديثة باستخدام 

برامج الوسائط المتعددة التفاعلية 

  .هائلة القدرة علي النقل

المهارات العامة ومهارات االتصال  -د  

يستخدم شبكة المعلومات في  1-د-3

التواصل مع األقران باستخدام شبكة 

.االنترنت   

 يعمل ضمن فريق في  توجيه قدرة 2-د-3

كيفية استخدام الطالب النوعي على 

مهارات تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللي 

.وتوظيفها  مجال التخصص   

يستخدم الوسائل السمعية  3-د-3

والبصرية في عرض المعلومات 

المساعدة  للطالب النوعي المعلم  على 

.تصميم حقيبة تعليمية مجال التخصص   

عليم تكنولوجيا التيستخدم تطبيقات   4-د-3

مجال التخصص لنقل   والحاسب اآللي

وعرض المعلومة عبر وسائط  النقل 

.المختلفة   



 

 
 

 
 

21 

 

يظهر قدرات التعلم الذاتي في   5-د-3

محاكاة نماذج حديثة باستخدام برامج 

الوسائط المتعددة التفاعلية هائلة القدرة علي 

.النقل   

أسس ومعايير إختيار 

 الوسائل التعليمية 
2      

التصميم التعليمي للوسائل 

 التعليمية االلكترونية   
2      

إنتاج المواد والوسائل  

 التعليمة  االلكترونية 
2      

االتجاهات المستقبلية 

لتوظيف تكنولوجيا التعليم 

لتواكب التقدم الهائل في 

تكنولوجيا االتصاالت  

ICTوالمعلومات   .  

2      

معايير اختيار  مصادر 

 التعلم  
2      

أسس استخدام مصادر 

 التعلم 
2      

خطوات انتاج وسائل 

 تكنولوجيا التعليم
2      

      2 انتاج اللوحة الوبرية
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نتاج اللوحة الجيبيةإ  2      

      2 انتاج اللوحة االخبارية

      2 إنتاج الحقيبة التعليمية

      2 انتاج اللوحات الكهربية 

إنتاج تطبيقات التعلم 

 االلكترونى
2      

 

 

 

 



   

 

 (  0202)أسس وتطوير المناهج : توصيف مقرر 
ثانية دبلوم : الفرقة   

 بيانات المقرر -1
Basic Information  المعلومات األساسية :  

 ثانية دبلوم / الفرقة   أسس وتطوير المناهج : اسم المقرر :الرمز الكودى 

قسم العلوم التربوية :التخصص 
 والنفسية 

  :2 :نظرى  28           :عدد الوحدات الدراسية 

  -:عملى        

 

  :بنهاية هذا المقرر يكون الطالب قادر على 
 . ماهية المنهج الدراسى التعرف على  - 1
 . التمييز بين المنهج الرسمى والمنهج الخفى  -2
 .  بأسس بناء المنهج الدراسى  اإللمام -3
 .يتبين المقصود بمنظومة المنهج  -4
 .  ظيمات المختلفة لبناء المناهج الدراسيةالتنعلى التعرف  -5
  . دواعى تطوير المناهج التعرف على  -6
 اإللمام بالمشكالت التى تواجه المناهج الدراسية  -7
      والحاضربين الماضى اهج الدراسية أساليب تطوير المنالتعرف على  -8
 .  مقارنة التجارب المختلفة للدول العالمية فى تطوير المناهج -9
  
  
  

األهداف العامة  -2
 للمقرر 

Overall Aims of 

Course 

 : Intended Learning Outcomes” ILOSمخرجات التعليم المستهدفة  -3

 .  يحدد مفهوم المنهج الدراسى  -1-أ -3
    .يحدد خصائص المنهج الدراسى من حيث المفهوم الحديث -2-أ -3
   .  لتقليدى للمنهج يقارن بين المفهوم الحديث وا -3-أ -3
 . يميز بين المنهج الرسمى والمنهج الخفى  -4-أ -3
 .  يشرح المقصود بالمنهج الصفرى  -5 -أ -3
 .  يوضح المقصود بتصميم المنهج  -6-أ -3
 . يوضح مكونات منظومة المنهج  -7 -أ -3
 .  يوضح أسس بناء المنهج  -8-أ -3
  .   يبين األسس االجتماعية للمنهج -9-أ -3

 المعرفة والفهم  -أ
Knowledge  

and 

Understanding 



   

 

  يشرح عالقة المنهج بمشكالت المجتمع  -11-أ -3
 .  يحدد المقصود باألساس الفلسفى للمنهج   -11-أ -3
 .  يبين المقصود بتطوير المنهج  -12-أ -3
 دواعى تطوير المنهج بين الماضى والحاضر والمستقبل يعدد  -13-أ-3
 . المنهج الرسمى والمنهج الخفى يميز بين  -1-ب -3
  .مكونات الثقافة التى تؤثر فى بناء المنهج يميز  -2-ب -3
 . مميزات وعيوب تنظيمات المناهج المختلفة يقارن  -3-ب -3
 . يناقش أهم المضامين النفسية التى ينبغى مراعاتها عند بناء المنهج  -4-ب -3
 عض الدول األجنبية فى بناء وتطوير المناهج  يعطى أمثلة لتجارب ب -5-ب -3

 . 
يستخلص دروس مستفادة من التجارب الدولية فى بناء وتطوير  -6-ب -3 

 .  المناهج 
 يناقش أهم المشكالت التى تواجه تطوير المنهج على المستوى المحلى  -7-ب -3

 . 
.  تطوير المناهج بناء و أسس يميز بين  -8-ب -3  

  .  أساليب تطوير المناهج القديمة والحديثة  ن يقارن بي -9-ب -3

 المهارات الذهنية -ب
Intellectual 

Skills 

نموذج تتابعى للمنهج فى مجال التخصص موضًحا مكونات يخطط  -1-ج -3
  .   المنهج 

 . يواجه مشكالت الكتاب المدرسى  -2-ج -3
 .يخطط لمجموعة متنوعة من األنشطة  -3-ج -3
 نظيم وترتيب األنشطة التعليمية تبعًا لتدرج المادة العلمية  يطبق ت -4-ج -3
 .   للمنهج يختار الوسائل التعليمية المناسبة  -5-ج -3
 .يقوم المنهج القائم فى مجال التخصص  -6-ج -3
  .يضع تصور لتطوير المنهج القائم فى مجال التخصص  -7-ج -3

المهارات المهنية  -جـ
 والعملية 

Professional 

and Practical 

Skills 

 .يعمل ضمن فريق ويفهم سلوك الجماعة  -1-د -3
المناهج والمفاهيم المرتبطة  أسس بناءيستخدم شبكة المعلومات لمعرفة  -2-د -3

 . به  
 . التوجهات المعاصرة لتطوير المناهج يستخدم شبكة المعلومات لمعرفة  -3-د -3
 .  نهج مصغر فى مجال التخصصنموذج لمتصميم  فىيساعد زمالئه  -4-د -3
 .  يستطيع عرض المعلومات وتفسيرها  -5-د -3
 . يقدر العمل الجماعى  -6-د -3
 .يتواصل بشكل مناسب مع زمالؤه  -7-د -3

المهارات   -د 
  والمنتقلة  العامـة

General and 

Transferable 

Skills  
 



   

 

 لبصرية المناسبة لعرض المعلومات يستخدم الوسائل السمعية وا -8-د -3
م فى مجال تقويم وتطوير المنهج القائيتشارك مع زمالؤه فى  -9 -د -3

 . التخصص
 . ر الحديثوسائل تقويم المنهج من المنظو يجيد اختيار  -11-د -3
 

 
 األسبوع

 
 عدد الساعات

 
 محتوى المقرر

 محتوى المقـرر -4

Contents 
    المنهج مفهوم -1 2 1

    المنهج خصائص -2 4 2

   العوامل التى تؤثر فى المنهج  -3 4 2

  األسس المعرفية ومكونات المعرفة  -4 4 2

  األسس االجتماعية للمنهج  -5 2 1

1 
 

2 
 

  األسس الفلسفية للمنهج -6

   للمنهج  األسس النفسية  -7 2 1

   تخطيط المنهج المدرسى  -8 4 2
خطوات تخطيط المنهج المدرسى  -9 6 3

  المؤثرة به  والعوامل الخارجية

2 
 

2 
 

   تنظيم المناهج وأنواعها -11

2 
 

4 
 

دراسة نقدية لمميزات وعيوب أنظمة -11
  المناهج المختلفة 

2 
 

 أهمية تطوير المناهج وحتميته  -12 4

  أسس وخطوات التطوير -13 6 3

تجارب الدول المختلفة على المستوى -14 6 3
 ر المناهج  وتطوياالقليمى والعالمى فى بناء 



   

 

 األمتحان النظرى  2 1

28 56 
 

 اجمالى عدد الساعات 
 

                     √        محاضرات -1
                     √جلسات مناقشة       -2
   √ عصف ذهنى   -3

 √. واجبات منزلية   -4
 √االوراق البحثية  -5
 √ ( online) منصات تعليمية اليكترونية  -6

ساليب  وطرق أ -5
 التعليم والتعلم

Teaching and 
Learning 
Methods 

أساليب التعليم  -6 ال يوجد 
والتعلم للطالب ذوى 
 االحتياجات الخاصة

  :تقويم الطـالب   -7

أسبوع إجراء 
 التقييم

أساليب وطرق تقييم  -أ المهارات المستهدف تقييمها "الطريقة"األسلوب 
 الطالب 
Student 

Assessment 
Methods  

 

  أسبوعياً 

 

معرفة  –ذهنية  –مهارات عامة  الحضور والمشاركة
 وفهم

 

 المعرفة والفهم –مهارات ذهنية  االختبارات الدورية أسبوعيا

امتحان منتصف الفصل  األسبوع السابع
 ىالدراس

 ذهنية    –مهارات عامة 

 عملية  –مهارات مهنية   

رفة عم –ذهنية  –مهارات عامة  ظرىاالمتحان الن األسبوع األخير 
 والفهم



   

 

 

 

 (أعمال الفصل ) الخامس  / األسبوع الثانى 
 ( امتحان منتصف الفصل الدراسى ) األسبوع السابع 

 ( أعمال الفصل ) الثانى عشر / األسبوع التاسع  
 (االمتحان النظرى )   األخير األسبوع 

 التوقيت -ب

 

 

 

  الدرجة النسبة أسلوب التقييم
 توزيع الدرجات -جـ

% 11 امتحان نصف الفصل  درجة 5   

الفصل آخرامتحان   81 % درجة 41   

%-- الشفهى  درجة --   

% -- التطبيقى  درجة --   

الفصل  أعمال  11 % درجة  5   

%111 الدرجة الكلية   51 

 

 :قائمة الكتب الدراسية والمراجع  -8

 مذكرات -أ مذكرات المقرر

 

 
 ملزمةكتب  -ب

أساليب تعليم العلـوم والرياضـيات ( :  2111) ، عفاف الكسوانى  البكريأمل  -

 . ، عمان ، دار الفكر  1، ط

ــــة  - ،  2طرائــــق التــــدريس العامــــة ، ط(  2115) توفيــــق مرعــــى ، محمــــد الحيل

 . عمان ، دار الميسرة للنشر والتوزيع 

 كتب مقترحة  -جـ 



   

 

صـــيااة األهـــداف التربويـــة والتعليميـــة فـــى جميـــع ( :  2111) جـــودت ســـعادة -

 . ، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع  1المواد الدراسية ، ط

مـــــع مئـــــات األمثلـــــة )تـــــدريس مهـــــارات التفكيـــــر ( :  2113) جـــــودت ســـــعادة  -

 .، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع  1، ط( التطبيقية 

، العـــــين ، دار  1التـــــدريس الفعـــــال ، طمهـــــارات ( :  2112) زيـــــد الهويـــــدى  -

 .الكتاب الجامعى 

، العـين ، دارالكتـاب  1طرائق التدريس وطرقه ، ط( :  2111) محمد الحيلة  -

 . الجامعى 

 ، 2، ط(  نظريـــة  وممارســـة) التصـــميم التعليمـــى( :  2113) محمـــد الحيلـــة  -

 . دار الميسرة للنشر والتوزيع 

، المملكـــــة  1دريس العامـــــة ، ططـــــرق التـــــ : ( 2114) محمـــــد حســـــين صـــــقر -

 . العربية السعودية ، دار األندلس للنشر والتوزيع 

http:// www.dhd4train.net/pdf/research/education/ 
www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_ http:// 
.http:// mawdoo3.com 
https:// www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/.../Documents 
http:// www.drmosad.com 
http:// kenanaonline.com/files/0036/36365 
http://www.khayma.com/fheedmath/techer 
http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php 
http://www.almdares.net/vz/forumdisplay.php 
http://readlearn.hooxs.com 
http://education.own. Com/forum  
http://educationaden. Webs.com 

  

مواقع على شبكة  – ج
 اإلنترنت

   سماح حلمى يس / د ..أ   :تاذ المادة أس

  إيمان حمدى عمار / د.أ :رئيس مجلس القسم العلمي

 

 

http://www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_
http://www.khayma.com/fheedmath/techer/ahdaf.htm
http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php
http://www.almdares.net/vz/forumdisplay.php
http://readlearn.hooxs.com/


   

 

       ة والنفسيةقسم العلوم التربوي                                              

 مصفوفة مخرجات التعليم المستهدفة للمقرر) أسس وتطوير المناهج ( ثانية دبلوم 

 موضوعات المقرر

المهارات العامة ومهارات  المهارات المهنية والعملية المهارات الذهنية المعرفة والفهم
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                                            الدروس النظرية

هج     مفهوم المن  -   ×  ×                                   ×   

مكونات المنهج   -                            ×             

العوامل التى تؤثر فى  -

 المنهج     
 ×             ×         ×                

األسس المعرفية   -

         ×          ×                      -ومكونات المعرفة  

األسس االجتماعية 

                                ×          للمنهج      

األسس الفلسفية  -

.للمنهج  
          ×                        ×     

 لمنهجاألسس النفسية  ل

   -                  ×                    ×   

تخطيط المنهج 

 المدرسى
      ×                ×    ×   ×      ×    

خطوات تخطيط   -

المنهج المدرسى 

والعوامل الخارجية 

 المؤثرة به  

     ×    ×          ×     ×        ×    ×   

تنظيم المناهج  -

 وأنواعها   
   ×          ×            ×          ×    

دراسة نقدية لمميزات  -

 وعيوب أنظمة المناهج
    ×          ×               ×     ×     



   

 

 المختلفة  

أهمية تطوير المناهج  -

 وحتميته  
                     ×                ×  

أسس وخطوات  -

 التطوير  
           ×       ×         ×         ×  × 

تجارب الدول  -

المختلفة على المستوى 

االقليمى والعالمى فى 

اء وتطوير المناهج  بن  

       ×     ×     ×           ×   ×    ×    

سماح حلمى يس / د . أ: مادةال ستاذأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

(أسس وتطوير المناهج ) مصفوفة أساليب التعليم والتعلم ونواتج التعليم المستهدفة للمقرر  

 ثانية دبلوم 

 

                                                                                   سماح حلمى يس / د  .أ: أستاذ المقرر 

 إيمان حمدى عمار / د.أ: رئيس القسم 

 

 

ارات المهنية المه المهارات الذهنية المعرفة والفهم

 والعملية

المهارات العامة ومهارات 
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اساليب التعليم والتعلم                                              

   *  *  *          *           × ×    × ×  ×    ×   - محاضرات

جلسات مناقشة      -

        
 ×  ×  ×   ×       *     *           *    *    

              *    *  *   *  * *   ×        ×         ذهنى عصف  -

واجبات منزلية  -                         *  *  *   * *        * 

*          * *                       االوراق البحثية -  *     *    *  



   

 

      قسم العلوم التربوية والنفسية

 ثانية دبلوم ( أسس وتطوير المناهج ) مصفوفة أساليب التقييم للمقرر 

 

مهارات العامة ومهارات ال المهارات المهنية والعملية المهارات الذهنية المعرفة والفهم
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اساليب التقييم                                               

امتحان نصف 

   - الفصل
×    ×  × ×    × ×        *   *   *    *          

 آخرامتحان  -

        الفصل    

 ×  ×  ×   ×       *     *       * *           

   الفصل أعمال -

     

  ×        ×   * *  *   *  *    *      * *  *  *  * 

 سماح حلمى يس / د . أ: أستاذ المادة 

 إيمان حمدى عمار / د . أ/ رئيس مجلس القسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

العلوم التربوية والنفسية : قسم  

 تصميم التعلم المدمج الجزء النظرى 

( 0202) سس وتطوير المناهج ا: المقرر   

ثانية دبلوم : الفرقة   

%(06)وجًها لوجه  التعليم  Face to face (60% ) 

 الموضوع

عدد 

ساعات 

 التدريس

 أهداف التعلم
طرق 

 التدريس

أدوات 

 التقييم
 المراجع مصادر التعلم

مفهوم المنهج -1 مهارات المعرفة والفهم –أ  2  المحاضرة - 

.المعدلة   

 

.المناقشة  -  

 

العصف  -

 الذهنى 

 

تعلم  -

 تعاونى

مجموعات ) 

أسئلة  -

  quizسريعة

  

اختبار  -

 تحريرى 

اختبار ) 

نصف 

الفصل 

( الدراسى   

 

أنشطة  -

العروض -

. التوضيحية  

 

المراجع العلمية -

.المقترحة  

  

الكتاب الجامعى  -

. 

 

بنك المعرفة  -  

أسـاليب تعلـيم ( :  2111) أمل البكري ، عفاف الكسـوانى  -

 . ، عمان ، دار الفكر  1العلوم والرياضيات ، ط

ــة  - طرائــق التــدريس (  2115) توفيــق مرعــى ، محمــد الحيل

 . ، عمان ، دار الميسرة للنشر والتوزيع  2العامة ، ط

صــــــيااة األهــــــداف التربويــــــة ( :  2111)جــــــودت ســــــعادة  -

، عمــان ، دار  1ع المــواد الدراســية ، طوالتعليميــة فــى جميــ

 . الشروق للنشر والتوزيع 

مـــع )تـــدريس مهـــارات التفكيـــر ( :  2113) جــودت ســـعادة  -

يحدد مفهوم المنهج  -1/أ/3

.الدراسى   

يحدد خصائص المنهج  -2/أ/3

الدراسى من حيث المفهوم 

. الحديث   

يقارن بين المفهوم  -3/أ/3

. الحديث والتقليدى للمنهج   

يميز بين المنهج  -4/أ/3

. الرسمى والمنهج الخفى   

يشرح المقصود  – 5/أ/3

. بالمنهج الصفرى   

خصائص المنهج    -2  4 

العوامل التى تؤثر فى المنهج -3  4 



   

 

يوضح المقصود بتصميم -6/أ/3

. المنهج   

يوضح مكونات  – 7/أ/3

. منظومة المنهج   

يوضح أسس بناءالمنهج  -8/أ/3  

يبين االسس  – 9/ا/3

. االجتماعية للمنهج   

يشرح عالقة المنهج  – 11/أ/3

. شكالت المجتمع بم  

يحدد المقصود  -11/أ/3

. باالساس الفلسفى للمنهج   

يبين المقصود  -12/أ/3

. باالساس الفلسفى للمنهج  

يعدد دواعى تطوير  -13/أ/3

المنهج بين الماضى والحاضر 

. والمستقبل   

. فصلية   (صغيرة   

 

األوراق -  

البحثية    

 

االختبار  -

 النظرى 

نهاية ) 

الفصل 

 الدراسى 

، عمــــان ، دار الشــــروق  1، ط( مئــــات األمثلــــة التطبيقيــــة     

 .للنشر والتوزيع 

 1مهــارات التــدريس الفعــال ، ط( :  2112) زيــد الهويــدى  -

 .، العين ، دار الكتاب الجامعى 

،  1طرائق التدريس وطرقه ، ط( :  2111) محمد الحيلة  -

 . العين ، دارالكتاب الجامعى 

نظريــــــة  ) التصــــــميم التعليمــــــى( :  2113) محمـــــد الحيلــــــة  -

 . ، دار الميسرة للنشر والتوزيع  2، ط(  وممارسة

طرق التدريس العامة (:   2114) محمد حسين صقر -

، المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية ، دار األنــــــدلس  1، ط

. للنشر والتوزيع   

www.dhd4train.net/pdf/research/education 
www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_  

.http:// mawdoo3.com 

األسس المعرفية ومكونات -4

 المعرفة   

المهارات الذهنية-ب  4  

األسس االجتماعية للمنهج    -5

  

يميز بين المنهج  -1/ب/3 2

. الرسمى والمنهج الخفى   

http://www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_
http://www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_


   

 

األسس الفلسفية للمنهج  -6 يميز بين مكونات  -2/ب/3 2 

 الثقافة التى تؤثر فى بناء المنهج 

يقارن مميزات  -3/ب/3

وعيوب تنظيمات المناهج 

. المختلفة   

يناقش أهم المضامين -4/ب/3

النفسية التى ينبغى مراعاتها عند 

. بناء المنهج   

يعطى أمثلة لتجارب  -5/ب/3

بعض الدول األجنبية فى بناء 

.وتطوير المناهج   

يستخلص دروس  -6/ب/3

مستفادة من التجارب الدولية فى 

 بناء وتطوير المناهج 

يناقش أهم المشكالت -7/ب/3

نهج على التى تواجه تطوير الم

. المستوى المحاى   

يميز بين أسس بناء  -8/ب/3

. وتطوير المناهج   

يقارن بين أساليب  -9/ب/3

طوير المناهج القديمة والحديثة ت  

www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/.../Documents 

http:// www.drmosad.com 

http:// kenanaonline.com/files/0036/36365 

http://www.khayma.com/fheedmath/techer 

http://www.omaniyat.com/vb/showthread.ph 

http://www.almdares.net/vz/forumdisplay.php 

http://readlearn.hooxs.com 

http://education.own. Com/forum  

http://educationaden. Webs.com 

  

األسس النفسية للمنهج  -7  2 

http://www.khayma.com/fheedmath/techer/ahdaf.htm
http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php
http://www.almdares.net/vz/forumdisplay.php
http://readlearn.hooxs.com/


   

 

تخطيط المنهج المدرسى -8 المهارات المهنية       -ج  4 

 والعملية 

خطوات تخطيط المنهج -9

المدرسى والعوامل الخارجية 

 المؤثرة به 

يخطط نوذج تتابعى  1/ج/3 6

للمنهج فى مجال التخصص 

. موضحاً مكونات المنهج   

يواجه مشكالت الكتاب  2/ج/3

. المدرسى   

يخطط لمجموعة  3/ج/3

. متنوعة من األنشطة   

يطبق تنظيم وترتيب  4/ج/3

األنشطة التعليمية تبعاً لتدرج 

. المادة العلمية   

يختار الوسائل التعليمية  5/ج/3

. المناسبة للمنهج   

يقوم المنهج القائم فى  6/ج/3

. مجال التخصص   

ير يضع تصور لتطو 7/ج/3

المنهج القائم فى مجال 

 التخصص

 2  تنظيم المناهج وانواعها -11

دراسة نقدية لمميزات  -11 

وعيوب انظمة المناهج المختلفة 

المهارات العامة ومهارات :د  4

 االتصال 



   

 

  

أهمية تطوير المناهج -12

 وحتميته  

يستخدم شبكة المعلومات  2/د/3 4

أسس بناء المناهج لمعرفة 

. والمفاهيم المرتبطة به    

يستخدم شبكة المعلومات -3/د/3

المعاصرة التوجهات لمعرفة 

 لتطوير المناهج

أسس وخطوات التطوير  -13   6 

تجارب الدول المختلفة --14  

على المستوى االقليمى والعالمى 

 فى بناء وتطوير المناهج  

6 



   

 

 

%(46)عبر اإلنترنت  لتعليما  Online (40% ) 

 الموضوع

عدد 

ساعات 

 التدريس

 أهداف التعلم
طرق 

 التدريس
التقييمأدوات   المراجع مصادر التعلم 

مفهوم المنهج -1 يحدد مفهوم المنهج الدراسى  -1/أ/3 4   

يحدد خصائص المنهج  -2/أ/3

. الدراسى من حيث المفهوم الحديث   

يقارن بين المفهوم الحديث  -3/أ/3

. والتقليدى للمنهج   

يميز بين المنهج الرسمى  -4/أ/3

. والمنهج الخفى   

يحدد المقصود باالساس  -11/أ/3

. الفلسفى للمنهج   

يعدد دواعى تطوير المنهج  -13/أ/3

. بين الماضى والحاضر والمستقبل   

   
أسـاليب تعلـيم ( :  2111) أمل البكري ، عفاف الكسـوانى  -

 . ، عمان ، دار الفكر  1العلوم والرياضيات ، ط

س طرائــق التـــدري(  2115) توفيــق مرعــى ، محمـــد الحيلــة  -

 . ، عمان ، دار الميسرة للنشر والتوزيع  2العامة ، ط

صــــــيااة األهــــــداف التربويــــــة ( :  2111)جــــــودت ســــــعادة  -

، عمــان ، دار  1والتعليميــة فــى جميــع المــواد الدراســية ، ط

 . الشروق للنشر والتوزيع 

مـــع )تـــدريس مهـــارات التفكيـــر ( :  2113) جـــودت ســـعادة  -

ان ، دار الشــــروق ، عمــــ 1، ط( مئــــات األمثلــــة التطبيقيــــة 

 .للنشر والتوزيع 

 4 

خصائص المنهج  -2

   

4 

العوامل التى تؤثر -3

 فى المنهج 

المهارات الذهنية-ب  4  

 

يميز بين المنهج الرسمى  -1/ب/3 2األسس المعرفية -4



   

 

. والمنهج الخفى  ومكونات المعرفة     

يميز بين مكونات الثقافة  -2/ب/3

 التى تؤثر فى بناء المنهج 

يقارن مميزات وعيوب  -3/ب/3

. تنظيمات المناهج المختلفة   

يستخلص دروس مستفادة  -6/ب/3

من التجارب الدولية فى بناء وتطوير 

 المناهج 

يناقش أهم المشكالت التى -7/ب/3

تواجه تطوير المنهج على المستوى 

. المحاى   

يميز بين أسس بناء  -8/ب/3

. وتطوير المناهج   

يقارن بين أساليب تطوير  -9/ب/3

. المناهج القديمة والحديثة   

 1مهــارات التــدريس الفعــال ، ط( :  2112) زيــد الهويــدى  -

 .، العين ، دار الكتاب الجامعى 

،  1طرائق التدريس وطرقه ، ط( :  2111) محمد الحيلة  -

 . العين ، دارالكتاب الجامعى 

نظريــــــة  ) التصــــــميم التعليمــــــى( :  2113) محمــــــد الحيلــــــة  -

 . ، دار الميسرة للنشر والتوزيع  2، ط(  وممارسة

طرق التدريس العامة (:   2114) محمد حسين صقر -

ــــــدلس  1، ط ــــــة الســــــعودية ، دار األن ، المملكــــــة العربي

. للنشر والتوزيع   

www.dhd4train.net/pdf/research/education 
www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_  

.http:// mawdoo3.com 

www.kfu.edu.sa/ar/Colleges/.../Documents 

http:// www.drmosad.com 

األسس  -5

االجتماعية للمنهج   

  

2 

األسس الفلسفية -6

 للمنهج  

2 

 

األسس النفسية -7

 للمنهج  

المهارات المهنية      والعملية  -ج  4  

تخطيط المنهج -8

 المدرسى 

يخطط نموذج تتابعى للمنهج  1/ج/3 6

فى مجال التخصص موضحاً 

. مكونات المنهج   

يقوم المنهج القائم فى مجال  6/ج/3

خطوات تخطيط -9

المنهج المدرسى 

2 

http://www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_
http://www.kau.edu.sa/Files/0011942/Files/67882_


   

 

والعوامل الخارجية 

 المؤثرة به 

. التخصص   

يضع تصور لتطوير المنهج  7/ج/3

 القائم فى مجال التخصص 

 

http:// kenanaonline.com/files/0036/36365 

http://www.khayma.com/fheedmath/techer 

http://www.omaniyat.com/vb/showthread.ph 

تنظيم المناهج -11

  وانواعها 

المهااااااارات العامااااااة ومهااااااارات :د  4
 االتصال 

دراسة نقدية  -11 

لمميزات وعيوب 

انظمة المناهج 

 المختلفة  

يستخدم شبكة المعلومات  -2/د/3 4

أسس بناء المناهج والمفاهيم لمعرفة 

. المرتبطة به    

يستخدم شبكة المعلومات  -3/د/3

التوجهات المعاصرة لتطوير لمعرفة 

. المناهج   

 

أهمية تطوير -12

 المناهج وحتميته  

6 

أسس وخطوات -13 

 التطوير 

6 

تجارب الدول --14

المختلفة على 

المستوى االقليمى 

والعالمى فى بناء 

 وتطوير المناهج  

6 

 

http://www.khayma.com/fheedmath/techer/ahdaf.htm
http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php


   

 

 

م0602 – 0606للعام الجامعي (   أسس وتطوير المناهج )  مخطط لتصميم اختبار مقرر   

ثانية دبلوم : الفرقة   

 

 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات 
 التدريسية 

65 

النسبة 
المئوية من 
الساعات 
 التدريسية 

% 

اجمالى درجات 
 االختبار 

02 

 

 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة 

اختيار من 
 متعدد 

الخطأ /الصواب   المقالى  المزاوجة  االكمال  

مفاهيم المنهج  -1 يحدد مفهوم المنهج الدراسى  1/أ/3 8 18,5 11        

يحدد خصائص المنهج الدراسى من حيث  2/أ/3

 المفهوم 
     

يقارن بين المفهوم الحديث والتقليدى  3/أ/3

. للمنهج   

     

يميز بين المنهج الرسمى والمنهج الخفى  4/أ/3       

يشرح المقصود بالمنهج الصفرى  5/أ/3       

يوضح المقصود بتصميم المنهج  6/ا/3       



   

 

يوضح مكونات منظومة المنهج  7/أ/3       

أسس بناء المنهج  -2 يوضح أسس بناء المنهج  8/أ/3 8 18,5 11        

يبين األسس االجتماعية للمنهج  9/أ/3       

يحدد المقصود باألساس الفلسفى  11/أ/3

 للمنهج 

     

يميز مكونات الثقافة التى تؤثر فى  2/ب/3

 بناء المنهج 

     

 وتطوير  تخطيط -3

  المنهج المدرسى  

يناقش أهم المشكالت التى تواجه  7/ب/ 3 8 18,5 11
  . تطوير المنهج على المستوى المحلى 

     

يميز بين أسس بناء وتطوير المناهج  8/ب/3
. 

     

يقارن بين أساليب تطوير المناهج  9/ب/3
. القديمة والحديثة   

     

يقارن مميزات وعيوب تنظيمات  3/ب/3 8 18,5 11    تنظيمات المناهج  -4
 المناهج المختلفة 

     

     يناقش أهم المضامين النفسية التى  4/ب/3



   

 

 ينبغى مراعاتها عند بناء المنهج 

دولية فى تجارب  -5

  هج تطوير المنا

يعطى امثلة لتجارب بعض الدول األجنبية  8 9,25 14

وتطوير المناهج فى بناء   

     

 



   

 

 

 


