نموذج رقم ( )12
خبيؼخ  /أكبدًَُخ :انًُىفُخ
كهُخ  /يؼهذ :اإللزصبد انًُضنً
لغى  :اإللزصبد انًُضنً وانزشثُخ

توصيف مقرر دراسي
 -1ثُبَبد انًمشس
انفشلخ  /انًغزىي :

انشيض انكىدي 3356 :

اعى انًمشس :يؼبطف أ

انزخصص  :اإللزصبد
انًُضنً وانزشثُخ

ػذد انىحذاد انذساعُخ َ :ظشي

 -2هذف انًمشس :

إػذاد طبنت يؤهم ػهًُب وفُُب نزصًُى وإَزبج انًؼبطف
وانًطبثمخ نهًىاصفبد انمُبعُخ انًصشَخ

ػًهً

 -3انًغزهذف يٍ رذسَظ انًمشس:
أ  -انًؼهىيبد وانًفبهُى:

ة  -انًهبساد
انزهُُخ :
خـ -انًهبساد انًهُُخ
انخبصخ ثبنًمشس :
د  -انًهبساد انؼبيخ :
 -4يحزىي انًمشس:

-1انزؼشف ػهً انمُبعبد اندغًُخ نهًشاح
 -2اإلشبسح انً كُفُخ اعُخذاو اندذاول انمُبعُخ
-3رىضُح واػذاد يىاصفبد لُبعُخ يحهُخ

-1اعزُجبط انؼاللخ ثٍُ انمُبعبد اندغًُخ.
-2انزذسَت ػهً وضغ يىاصفبد نهًُبرج انُغبئُخ.
-1اػذاد انًُبرج ورذسَدهب
 -2إػذاد انًُبرج انصُبػُخ
 -3انزذسَت ػهً رشكُم انًُبرج نهصُبػخ
-1انمذسح ػهً انزُفُز انزمًُ وانفًُ
-2انمذسح ػهً يىاكجخ عىق انؼًم
ػًهً
االعجىع
طشق اخز انمُبعبد اندغًُخ
األول
ثؼض يشكالد انمُبعبد
انثبٍَ
وانؼُىة اندغًُخ
ًَبرج انؼُىة اندغًُخ
انثبنش
حم انًشكالد ػٍ طشَك
انشاثغ
اػذاد ًَبرج
رىضُح نطشق اػذاد انًُبرج
انخبيظ
رىضُح نطشق اػذاد نألكًبو
انغبدط
انًؼطف
رىضُح نطشق اػذادانكىل
انغبثغ
ربَُش وانكىل شبل

انثبيٍ
انزبعغ
انؼبشش
إنحبدٌ ػشش
انثبٍَ ػشش
انثبنش ػشش
انشاثغ ػشش
األعجىع
األول
انثبٍَ
انثبنش
انشاثغ
انخبيظ
انغبدط
انغبثغ
انثبيٍ
انزبعغ
انؼبشش
إنحبدٌ ػشش
انثبٍَ ػشش
انثبنش ػشش
انشاثغ ػشش

 -5أسالية التعليم
والتعلم
 -6أسالية التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة

 - 1انًحبضشح َظشَخ
. - 2دساعخ يُذاَُخ
. - 3انحىاس وانًُبلشخ
1
2
3
4
5

 انفُذَى انًحبضشح االعئهخ انزؼهُى انزؼبوًَ -انزذسَت انؼًهً

اػذاد ًَبرج انحشى وانجطبَخ
االعظ انفُُخ نزُفُز انجطبَخ
رصًُى ورُفُزاندبكذ انشزىي
نهُغبء
رُفُز ورشكُم ثؼض انًُبرج
انًؼبطف انُغبئُخ
ػًهُبد رحضُشَخ
انؼًهُبد انزحضُشَخ
ايزحبٌ رحصُهً
َظشي
دساعبد انمُبعبد اندغًُخ
دساعبد يشكالد انمُبعبد
اندغًُخ
اػذاد خذول انمُبعبد
اػذاد يىاصفخ لُبعُخ نهدغى
االَغبًَ
اػذاد ًَبرج نهًؼطف
اػذاد ًَبرج نألكًبو
اػذاد ًَبرج االكىال
اػذاد ًَبرج انحشى
اػذاد ًَبرج انجطبَخ
اخزجبس
اػذاد ًَبرج ثبعهىة انزذسَح
نهصُبػخ
اػذاد ورشكُم ًَبرج
انًؼبطف
انؼًهُبد انزحضُشَخ
ايزحبٌ رحصُهً

 -7تقويم الطـــالب :
أ  -األعبنُت انًغزخذيخ اخزجبس رحشَشي نمُبط:االعزُؼبة
يُبلشخ شفهُخ نمُبط:انفهى وانًُبلشخ
رمُُى انجحىس نمُبط:انفهى
األعجىع انخبيظ
ة -انزىلُذ
األعجىع انثبنش ػشش
األعجىع انشاثغ ػشش
َهبَخ انفصم انذساعٍ %70
خـ -رىصَغ انذسخبد
يُزصف انفصم انذساعٍ %20
%10
االيزحبٌ انشفىٌ
 -8قائمة الكتة الدراسية والمراجع :
أ  -يزكشاد

أ.و.د/إعالو ػجذ انًُؼى حغٍُ(يؼبطف (أ))

ة -كزت يهضيخ
خـ -كزت يمزشحخ
د -دوسَبد ػهًُخ أو
َششاد  ...انخ
أعزبر انًبدح ........................ :
سئُظ يدهظ انمغى انؼهًً :أ.د/مني أتو شنة

