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نموذج توصيف مقرر دراسي
انةزَايج انذي يتةعه انًقزر  :الوالثظ والٌغيظ
انقسى انذي يتةعه انةزَايج  :الوالثظ والٌغيظ
انعاو انذراسي 1021/1022 :
انقسى انذي يتةعه انًقزر  :الوالثظ والٌغيظ
ربسيخ إقشاس الزىصيف 1002/6/2 :
أ-

معلومات أساسية :

اسى انًقزر  :الذعبيخ واإلعالى

الشهض الكىدي

انفزقة  /انًستوي  :دثلىم ركٌىلىعيب الوالثظ والٌغيظ
عذد انوحذات  /انساعات انذراسية ً 2 :ظشي
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 -عولي  /أو روبسيي

 2اإلعوبلي

أهداف المقرر : Aims
-

اكزغبة الطلجخ والطبلجبد هعلىهابد صابيياخ كبيياخ عاي أ وياخ هغابا الذعبياخ واإلعاالى ثبلٌغاجخ
لزخصص الوالثظ والٌغيظ .

-

الزأكيذ علي أ ويخ هغبا الذعبيخ واإلعالى يي الزخطيػ للؾواالد اإلعالهياخ للزاشويظ لخطاىغ
الوىظخ واألصيبء علي الوغزىي الوؾلي والعبلوي .

-

رىعيع دائشح اإلدساك الفٌي اإلثاذاعي ياي هغابا الزخصاص ثواب يطلعاىا علياد هاي هابدح علوياخ
ويٌيخ رشرجػ ثوؾزىي زا الوٌهظ الٌظشي والزطجياي (العولي) .
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المخرجات التعليمية المستهدفة من تدريس المقرر :
Intended learning outcomes
أ -المعرفة والفهم : Knowledge and Understanding
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رضويذ الطلجخ والطبلجبد ثوعلىهبد يٌيخ عي أعظ الذعبيخ واإلعالى يي هغبا الوالثظ والٌغيظ .
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اإللوبم ثبلوغبالد اإلعالهيخ الوخزلفخ الزي يوكي أى رغب ن ياي ثاش الذعبياخ واإلعاالى لوغابا الوىظاخ
واألصيبء .
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اإلغاال علاي أؽاذس هغاابالد الذعبياخ واإلعاالى هاي وااالا الاٌاىاد الفعابئيخ والصاؾف والوغااالد
والوىاقع الوخزلفخ علي شجكبد اإلًزشًذ .
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رٌويخ الوعشيخ والفهن ثكيفيخ اإليابدح هاي ازا الواٌهظ (الذعبياخ واإلعاالى) ياي إعاذاد الوابدح العلوياخ ياي
هغااااااااااااابا الوالثاااااااااااااظ والٌغااااااااااااايظ ث واااااااااااااب يزفااااااااااااا وهغااااااااااااازىي الذساعااااااااااااابد العلياااااااااااااب

ب -القدرات الذهنية : Intellectual Skills
-2

رٌويخ الاذسح العاليخ لذي كل غبلت وغبلجخ يي اثزكبس وعبئل دعبئيخ وإعالًيخ للزاشويظ لوغابا الوالثاظ
ثوب يغب ن يي سواعهب اقزصبديب ً .

-1

رىعاايع دائااشح الااىعي اإلدساكااي هااي وااالا عضئااي الوااٌهظ (الٌظااشي والعولااي) يااي اإلعااذاد الغيااذ
للزصااويوبد الفٌيااخ والخطااػ اإلعالهيااخ الٌبعؾااخ للزااشويظ للوٌاازظ للوٌبيغااخ العبلويااخ يااي هغاابا األصياابء
والوىظخ .
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اعزٌجبغ وعبئل هغازؾذصخ هاي واالا دساعاخ هاٌهظ الذعبياخ واإلعاالى ريكاذ الايواخ الى يفياخ والغوبلياخ
للوٌزظ اإلعالهي كأؽذ األعظ الهبهخ الزي راىم عليهب صٌبعخ الوالثظ والٌغيظ هؾليبً وعبلويبً .
ج -المهارات المهنية Professional Skills
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رطااىيش الاااذسح الوهٌيااخ يااي هغاابا الوالثااظ والٌغاايظ هااي وااالا االغااال علااي أؽااذس أعاابليت الذعبيااخ
واإلعالى يي زا الوغبا ثوب يزف والوٌهظ الواشس .
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العواال علااي االعاازفبدح هااي هغاابالد الفٌااىى الزمااكيليخ الاذيوااخ والؾذيضااخ يااي اثزكاابس رصااويوبد للذعبيااخ
واإلعالى يي هغبا الوالثظ والٌغيظ ثوب يغب ن يي رٌويخ الاذسح اإلثذاعيخ لذيهن .
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رٌويخ الوهبسح الوهٌيخ يي هغبا الزخصص هي والا االعزفبدح هاي الوغابالد العلوياخ األواشي كوغابا
الذعبيخ واإلعالى .
د -المهارات العامة : General Skills
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الزأكيذ علي ركىيي المخصيخ الخالقاخ ياي هغابا رخصاص الوالثاظ والٌغايظ هاي واالا رىعايع دائاشح
الىعي والفهن ثأ ويخ الوغبالد األوشي (كوغبا الذعبيخ واإلعالى) يي رطىيش الٌىاؽي العاليخ والوهبسيخ .
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ال عول علي ركىيي المخصيخ الزواقخ يي هغبا األصيبء والوىظخ هوب يغب ن يي الوٌبيغخ العبلويخ يي زا الوغبا ؟.
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محتوي المقرر : Syllabus
ً
ً
 -أوالً  :اإلطار النظري ( 41أسبوعا) بواقع ساعتين أسبوعيا :

مسلسل
األسةوع األول
األسةوع انثاَي
األسةوع انثانث
األسةوع انزابع
األسةوع انخايس
األسةوع انسادس
األسةوع انسابع
األسةوع انثايٍ
األسةوع انتاسع
األسةوع انعاشز

األسةوع انحادي عشز
األسةوع انثاَي عشز

عدد الساعات
الموضوع
1
هعٌي الذعبيخ واإلعالى يي هغبا الوالثظ والٌغيظ .
1
وعبئل الذعبيخ واإلعالى يي هغبا الوالثظ والٌغيظ .
1
اعزكوبا لوب عج هي وعبئل الذعبيخ واإلعالى
1
االرصبا والغىاًت الغلىكيخ وعالقزهب ثبإلعالى يي هغبا الوالثظ والٌغيظ
1
رصٌيف اإلعالًبد
1
رصوين ثعط اإلعالًبد يي هغبا الوالثاظ والٌغايظ ثبالعازفبدح هاي الفٌاىى
الزمكيليخ الاذيوخ والؾذيضخ (كإعالى عيبؽي)
1
اعزكوبا للوىظى الغبثاخ – وراييود
1
عول اوزجبس ًظشي يي الوىظىعبد الغبثاخ .
1
اوزيبس هىظىعبد ثؾضيخ هاي قجال الطلجاخ والطبلجابد رزعلا ثوغابا الذعبياخ
واإلعالى يي هغبا الوالثظ والٌغيظ وهٌبقمزهب .
1
الزخطيػ للؾولخ اإلعالًيخ يي هغبا الوالثظ والٌغيظ .
1
اعزكوبا لوىظى الوؾبظشح الغبثاخ (الزخطيػ للؾولخ اإلعالًيخ)
انجواَببا انفُيببة واألسببس انعهًيببة اببي يجببال انذعايببة والعببسٌ اببي يجببال انًسبببس
1

وانُسيج .

األسةوع انثانث عشز الىعبئل الوطجىعخ يي هغبا الذعبيخ واإلعالى يي هغبا الوالثظ والٌغيظ .
األسةوع انزابع عشز أعظ الزصوين يي هغبا الذعبيخ واإلعالى يي هغبا الوالثظ والٌغيظ .

1
1

مسلسل
األعجى األوا

-

األعجى الضبًي
األعجى الضبلش
األعجى الشاثع
األعجى الخبهظ
األعجى الغبدط

ثانياً  :اإلطار التطبيقي (العممي) ( 41أسبوعاً) بواقع ساعتين ثالث ساعات أسبوعياً :

عدد الساعات
الموضوع
عًببم يةسببع نببةعي سببانيا انذعايببة والعببسٌ اببي يجببال انًسبببس وانًجببا ت
3

األخزي

رٌفيااز رصااوين إعالًااي ثاابأللىاى والصااجفبد الوخزلفااخ عااي هالثااظ عاايبؽيخ
رشرجػ ثبلزشاس الوؾلي والمعجي
اعزكوبا للوىظى الغبث – وراييود
رٌفياز رصااوين إعالًااي للذعبيااخ يااي هغابا الوالثااظ والٌغاايظ هااشرجػ ثضابياابد
وعبداد المعىة األوشي
اعزكوبا للوىظى الغبث – وراييود

تُفيببذ تيببًيى يعسَببي باسببتخذاو خايببات انةي ببة نهذعايببة والعببسٌ عببٍ يسبببس
األطفال

اعزكوبا للوىظى الغبث – وراييود
األعجى الغبثع
عول اوزجبس رطجياي – كغضء هي أعوبا الغٌخ
األعجى الضبهي
رٌفيااز رصااوين إعالًااي عااي أؽااذس وطااىغ األصياابء والوىظااخ يااي هالثااظ
األعجى الزبعع
الشعبا والٌغبء
اعزكوبا للوىظى الغبث – وراييود
األعجى العبشش
عشز
األسةوع انحادي
اوزيبس الومشو الفٌي (الزطجياي يي هغبا الذعبيخ للوالثظ )
األسةوع انثاَي عشز اعزكوبا لزٌفيز الومشو ورايين هشؽلد لد
األسةوع انثانث عشز رايين الومشو الٌهبئي ورايين الوىظىعبد الزطجيايخ الغبثاخ .
األسةوع انزابع عشز (عشض األثؾبس الوكلف ثهب كل غبلت وغبلجخ وهٌبقمزهب عليٌب أهبم الطالة وراييوهب) .
 -4أساليب التدريس والتعلم : Teaching and Learning methods
أ -الوؾبظشاد الٌظشيخ والزطجيايخ .
ة -الؾىاس ثيي الابئن ثبلزذسيظ والطلجخ والطبلجبد أصٌبء الوؾبظشح .
ط -األعئلخ المفىيخ هي قجل الابئن ثبلزذسيظ للطلجخ والطبلجبد ييوب يزعل ثوىظى الوؾبظشح .
أساليب التدريس والتعلم للطالب ذوي القدرات المحدودة :
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Teaching and learning methods for disables :
أ-

عاشض هىظااى الوؾبظاشح ثأعاالىة هجغااػ ثواب يزفا وهغازىي قااذسارهن العاليااخ
الوؾذودح .

ة -غااشػ أعاائلخ هجغااطخ للزأكااذ هااي اعاازيعبة اايالء الفئااخ هااي الطلجااخ والطبلجاابد
هىظى الوؾبظشح .
ط -إعشاء ؽىاس هفزىػ يي ًهبيخ كل هؾبظشح لزلاي أي اعزفغبساد هي عبًت يالء
الطلجخ والطبلجبد .
-6
أ-

أساليب التدريس والتعلم للطالب المتميزين :
الزىعاااع ياااي هىظاااى الوؾبظاااشح وسثطهاااب ثوىظاااىعبد أواااشي راد صااالخ إلعطااابء أكجاااش قاااذس هاااي
الوعلىهبد الضابييخ الوزعلاخ ثوٌهظ الذعبيخ واإلعالى وثوب يزف وهغزىي غلجخ وغبلجابد الذساعابد العلياب
.

ة -إعطبء أكجش قذس هي الوصطلؾبد والوفب ين العشثيخ واألعٌجيخ الوزعلاخ ثوٌهظ الذعبيخ واإلعالى.
ط -يزؼ ؽىاس هفزىػ ثيي الابئن ثبلزذسيظ و يالء الفئخ ا لوويضح هي الطلجخ والطبلجبد .

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

 -7تقييم الطالب : Students Assessment
أ -األساليب المستخدمة : Tools
 -2االهزؾبًبد الزؾشيشيخ لايبط الاذسح علي اإلعبثاخ العلوياخ الوٌظواخ واألعالىة العلواي ياي كزبثاخ اإلعبثاخ ثواب
يزف وصهي االهزؾبى .
 -1االهزؾبًبد المفىيخ لايبط الاذسح علي الوىاعهخ يي الؾذيش ورزكش الوعلىهبد واإللابء الواٌظن ياي الوٌبقماخ
ثيي الابئن ثأعوبا الزذسيظ والطلجخ والطبلجبد .
 -3الزكليف ثبألثؾبس العلويخ يي ًابغ رزعل ثوٌهظ الذعبيخ واإلعالى وإسرجبغد ثوغبا الوالثاظ والٌغايظ لايابط
الاااذسح علااي رغويااع الواابدح العلويااخ األصااليخ هااي الوشاعااع العلويااخ والكزاات واألثؾاابس الوٌمااىسح والوىاقااع
الوخزلفخ علي شجكبد اإلًزشًذ .
ب -التوقيت : Time Schedule
 األعجى الضبهي اوزجبس رؾشيشي (ًظشي ورطجياي) .ج -توزيع الدرجـات :
ًهبيخ الفصل الذساعي (رؾشيشي)  %20غجاب ً لالئؾخ .
%
هٌزصف الفصل الذساعي
%
االهزؾبى المفىي
ً
 % 20غجاب لالئؾخ .
االهزؾبى العولي
. %20
أعوبا يصليـخ
د -نظام تحديد التقديرات : Grading System
اهزيبص
%200 – 00
عيذ عذاً
%20 – 20
عيــذ
%00 – 00
هاجـىا
%60 – 60
ظعيف
%50 – 50
ظعيف عذاً
صفش إلي % 40
 -8قائمة الكتب الدراسية والمراجع : List of References
 هغوىعخ الكزت والوشاعع العلويخ الزي يميش إليهب أعزبر الوبدح ورزعل ثوٌهظ الذعبيخ واإلعالى.
أ -مذكرات : Courses Notes
 الوزكشاد العلويخ الغبهعيخ الزي يعذ ب أعزبر الوبدح ورزعل ثوٌهظ الذعبيخ واإلعالى .ب -كتب ملزمة ): Required Books (Text Books
 الكزت الزي يعذ ب أعزبر الوبدح ورزعل ثوؾزىي هٌهظ الذعبيخ واإلعالى .ج -كتب مقترحة : Recommended Books
 هغوىعخ هي الكزت الزي يازشؽهب أعزبر الوبدح ورزعل ثوٌهظ الذعبيخ واإلعالى .ح -دوريات علمية أو نشرات  ...إلخ : Periodicals, Web sites. etc
 الكزاات والااذوسيبد العلويااخ الزااي يماايش إليهااب أعاازبر الواابدح ورااشرجػ ثوااٌهظ الذعبيااخ واإلعااالى وعواابا الوالثااظوالٌغاايظ ورلاااي العااىء علااي أؽااذس أعاابليت الذعبيااخ واإلعااالى لزىعاايع قااذس االعاازفبدح العلويااخ هااي قجاال الطلجااخ
والطبلجبد يي الذساعبد العليب .
 -9اإلمكانيات المطلوبة للتدريس والتعلم :
 -2أعهضح العشض الوخزلفخ (أعهضح كوجيىرش – عجىسح ظىئيخ – ثشعيكزىس لعشض الماشائؼ المافبيخ  5 × 5عان
(عاليذ) – دارب شى –  .. Lap Topإلخ .
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