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نموذج رقم ( )12
عبيؼخ  /أكبديًيخ :انًُٕفيخ
كهيخ  /يؼٓذ  :اإللزظبد انًُضنٗ
لغى :اإللزظبد انًُضنٗ ٔانزشثيخ

توصيف مقرر دراسي
 -1ثيبَبد انًمشس
انشيض انكٕدٖ 3354 :

اعى انًمشس :اطٕل رشثيخ

انزخظض  :اإللزظبد انًُضنٗ ػذد انٕحذاد انذساعيخ َ :ظشٖ
ٔانزشثيخ
ْ -2ذف انًمشس :

انفشلخ  /انًغزٕٖ  :انشاثؼخ
ػًهٗ

 -1انزؼشف ػهٗ يبْيخ انفهغفخ ٔيجبحضٓب.
 -2انزؼشف ػهٗ انفهغفخ ٔانزشثيخ.
 -3انزؼشف ػهٗ فهغفخ انزشثيخ.
 -4انزؼشف ػهٗ انًذاسط انفهغفيخ انزشثٕيخ
ٔانًؼبطشح.
 -5انزؼشف ػهٗ أْذاف انزشثيخ فٗ انفهغفبد
انًؼبطشح.
 -6انزؼشف ػهٗ انفهغفبد انزشثٕيخ انًؼبطشح كفهغفخ
ٔكفهغفخ رشثٕيخ.

 -3انًغزٓذف يٍ رذسيظ انًمشس:
أ  -انًؼهٕيبد ٔانًفبْيى -11 :انزؼشف ػهٗ يبْيخ انفهغفخ ٔيجبحضٓب.
 -2انزؼشف ػهٗ انزشثيخ ٔػاللزٓب ثبنفهغفخ.
 -3انزؼشف ػهٗ فهغفخ انزشثيخ يٍ حيش (يبْيزٓب ،رطٕسْب،
يغبالرٓب ،أعهٕثٓب ،أًْيزٓب).
 -4يمبسٌ ٔيًيض ثيٍ أْذاف انزشثيخ فٗ انفهغفبد انًؼبطشح.
-5يذسن أًْيخ أْذاف انزشثيخ فٗ انفهغفبد انًؼبطشح.
-6يذسن يُٓغيخ انجحش فٗ فهغفخ انزشثيخ ٔأعجبة رُٕػٓب.
-7فٓى انفهغفبد انزشثٕيخ انًؼبطشح كفهغفخ ٔكفهغفخ رشثيخ.ة -انًٓبساد انزُْيخ :

1
2
3
4

 يغزُزظ انؼاللخ انظحيحخ ثيٍ انفهغفخ ٔانزشثيخ. يحهم آساء سٔاد ٔأػالو انفهغفخ فٗ دساعخ انًذاسط انفهغفيخانًؼبطشح.
 يشثؾ ثيٍ دساعخ انًذاسط انفهغفيخ انًؼبطشح. فٓى انًغضٖ انزشثٕٖ نكم يذسعخ فهغفيخ يٍ حيش (سٔادْبٔأػاليٓب  -اإلَغبٌ  -انٓذف يٍ انحيبح  -يظذس انًؼشفخ -
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انزشثيخ ْ -ذف انزشثيخ األعًٗ  -انًُٓظ  -ؽشيمخ انزذسيظ -
انًؼهى)
 - 5يمبسٌ ثيٍ خظبئض أعهٕة انزفكيش انفهغفٗ ٔانؼهًٗ.
 - 6اعزخالص انذسٔط انًغزفبدح يٍ دساعخ انًذاسط انفهغفيخ
انًؼبطشح.
 - 7يغزمشئ أًْيخ دساعخ فهغفخ انزشثيخ نهًؼهى ثظفخ ػبيخ ٔيؼهى
االلزظبد انًُضنٗ ثظفخ خبطخ.
عـ -انًٓبساد انًُٓيخ
انخبطخ ثبنًمشس :
د  -انًٓبساد انؼبيخ  -1 :يكزغت ثؼغ انًٓبساد انزظُيفيخ ٔانزحهيهيخ ٔانُمذيخ يٍ
انًذاسط انفهغفيخ انًؼبطشح انزٗ رًكُّ يٍ انزٕاطم يغ
اآلخشيٍ.
 -2يشبسن اآلخشيٍ فٗ ارخبر لشاس رغبِ يٕػٕع فهغفٗ يب.
 -3يزؼشف ػهٗ ثؼغ انمؼبيب انفهغفيخ انًشرجطخ ثبنجحش انؼهًٗ فٗ
رخظض  :أخالليبد انؼهىٔ ،أخالليبد انجبحش.
 -3يؼًم فٗ فشيك إلَغبص يششٔع ثحضٗ يٍ خالل انًظبدس
انزمهيذيخ (انًكزجخ ٔ ) ...اإلنكزشَٔيخ (اإلَزشَذ)
 -4يحزٕٖ انًمشس:
ػدد الساػاخ
الموضوع
ػملي
نظرى
10
10
الوحدج األولي :الفلسفح والترتيح
2
2
 -1يبْيخ ٔرؼشيف انفهغفخ
2
2
 -2ؽجيؼخ انزفكيش انفهغفٗ ٔيجبحضّ.
 -3االَزمبداد انًٕعٓخ نهفهغفخ.
 -4يؼُٗ انزشثيخ.
 -5انؼاللخ ثيٍ انفهغفخ ٔانزشثيخ.
الوحدج الثانيح :فلسفح الترتيح
 -1يبْيخ فهغفخ انزشثيخ.
 -2رطٕس ييذاٌ فهغفخ انزشثيخ
 -3يغبالد االْزًبو ثفهغفخ
انزشثيخ.
 -4أًْيخ دساعخ فهغفخ انزشثيخ.
 -5أْذاف انًذاسط انفهغفيخ
انزشثٕيخ انًؼبطشح.
الوحدج الثالثح :الفلسفاخ الترتويح
المؼاصرج
 -1انفهغفخ انًضبنيخ ٔانٕالؼيخ

2
2
2
10
2
2
2

2
2
2
10
2
2
2

2
2

2
2

10

10

2

2

إجمالي
20

20

20
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كفهغفخ ٔ كفهغفخ رشثٕيخ.
 -2انفهغفخ انجشعًبريخ كفهغفخ
ٔكفهغفخ رشثٕيخ.
 -3انفهغفخ انٕعٕديخ كفهغفخ
ٔكفهغفخ رشثٕيخ
 -4انفهغفخ انزحهيهيخ كفهغفخ
ٔكفهغفخ رشثٕيخ
 -5انفهغفخ اإلعالييخ كفهغفخ
ٔكفهغفخ رشثٕيخ

2

2

2

2

2

2

2

2

 -1انًحبػشح
 -5أسالية التؼليم
 -2انًُبلشخ ٔانحٕاس
والتؼلم
 -3عهغبد انؼظف انزُْٗ ْٔٗ ؽشيمخ رؼزًذ ػهٗ اعزُبسح انًزؼهًيٍ يٍ
خالل ( عؤال  -لؼيخ  -يشكهخ) ٔيُبلشزٓب.
 -4انًششٔػبد انجحضيخ فٗ فشيك.
 -5انزؼهى انزؼبَٔٗ يٍ خالل يٕػٕػبد يخزهفخ فٗ َفظ
انزخظض.
 -6رجبدل األدٔاس.
 -7انًحبكبح (يغشحخ انًُبْظ)
 -8اعزخذاو انزمُيبد انحذيضخ يضم (انكًجيٕرش ،اإلَزشَذ  ،انؼُٕاٌ
اإلنكزشَٔٗ).

 -6أسالية التؼليم
والتؼلم للطالب ذوى
القدراخ المحدودج

 -1ثشايظ ػالعيخ يزخظظخ يُٓب (يشكهخ ثغيطخ يجحش ػُٓب فٗ
انًكزجخ).
 -2عهغبد ٔيمبثالد فشديخ.
 -3رؼهى األلشاٌ

 -7تقويم الطـــالب :
أ  -األعبنيت انًغزخذيخ

ة -انزٕليذ

 -1االخزجبساد انمظيشح ٔانطٕيهخ ،نميبط انزحظيم.
 -2ثطبلخ يالحظخ نميبط انًٓبسد االعزًبػيخ.
 -3اعزجبَخ نميبط آساء انطالة حٕل انًٕػٕػبد.
 -4كزبثخ انزمبسيش ػٍ انًٕػٕػبد نميبط يُٓغيخ انجحش ٔػشع
انًشكهخ.
األعجٕع انشاثغ
األعجٕع انضبيٍ
األعجٕع انضبَٗ ػشش
األعجٕع يٍ انخبيظ ػشش
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عـ -رٕصيغ انذسعبد

َٓبيخ انفظم انذساعي
يُزظف انفظم انذساعي
صفش%
االيزحبٌ انشفٕٖ
االيزحبٌ انؼًهٗ
أػًبل فظهيخ

%120
%7.5
%15
%7.5

 -8قائمح الكتة الدراسيح والمراجغ :
أ  -يزكشاد

 يحًذ ثغيَٕٗ أحًذ ػهٗ ،يمذيخ فٗ يجبحش األطٕلانفهغفيخ ٔاالعزًبػيخ نهزشثيخ ،داس انٕصبئك ،انًُٕفيخ،
2004و.

ة -كزت يهضيخ  -ػجذ انًغيذ ػجذ انزٕاة شيحخ ،األعظ انفهغفيخ نهزشثيخ  ،يكزجخ كهيخ
انزشثيخ ،شجيٍ انكٕو 2003 ،و.
عـ -كزت يمزشحخ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 يحًذ نجيت انُغيحٗ ،يمذيخ فٗ فهغفخ انزشثيخ ،األَغهٕ انًظشيخ،انمبْشح1967 ،و.
 عؼيذ إعًبػيم ػهٗ  ،دساعبد فٗ انزشثيخ ٔانفهغفخ  ،ػبنى انكزت،انمبْشح1972 ،و.
 عٕسط فَ .يههٕ ،يمذيخ إنٗ فهغفخ انزشثيخ ،رشعًخ نٕلب ،يكزجخاألَغهٕ انًظشيخ  ،انمبْشح 1977 ،و.
 صكٗ َغيت يحًٕد ،يٍ صأيخ فهغفيخ ،داس انششق ،ثيشٔد،1979و.
 يحًذ انٓبدٖ ػفيفٗ ،فٗ أطٕل انزشثيخ  -األطٕل انفهغفيخنهزشثيخ  ،يكزجخ األَغهٕ انًظشيخ ،انمبْشح1980 ،و.
 يحًذ يُيش يشعٗ  ،أطٕل انزشثيخ ،ػبنى انكزت نهُشش ،انمبْشح،1992و.
 يحًذ يُيش يشعٗ ،فهغفخ انزشثيخ ٔارغبْبرٓب ،ػبنى انكزت نهُشش،انمبْشح1997 ،و.
 شجم ثذساٌ ٔآخشٌٔ ،األطٕل انفهغفيخ نهزشثيخ ،يكزجخ انغًٕٓسيخانحذيضخ ،اإلعكُذسيخ2001 ،و.
 يحًذ حغٍ انؼًبيشح ،أطٕل انزشثيخ انزبسيخيخٔاالعزًبػيخ ٔانُفغيخ ٔانفهغفيخ  ،داس انًغيشح نهُشش -
انزٕصيغ ٔ انطجبػخ 2002و
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د -دٔسيبد ػهًيخ أٔ
َششاد  ...انخ

 -1يغهخ كهيخ انزشثيخ
 -2يغهخ انزشثيخ انًؼبطشح
 -3يغهخ انؼهٕو انزشثٕيخ ٔانُفغيخ
 -4يغهخ انًشكض انمٕيٗ نهجحٕس االعزًبػيخ
 -5انشجكخ انذٔنيخ (اإلَزشَذ) يٕلغ عٕعم.

أعزبر انًبدح ........................ :
سئيظ يغهظ انمغى انؼهًٗ  :أ.د/مني ػثد الرازق أتو شنة

