انٓيئخ انقٕييخ نضًبٌ جٕدح انزؼهيى ٔاالػزًبد

نموذج رقم ( )12
جبيؼخ  /أكبديًيخ :انًٕفيخ
كهيخ  /يؼٓذ :اإلقزظبد انًُضنٗ
قغى :اإلقزظبد انًُضنٗ ٔانزشثيخ

توصيف مقرر دراسي
 -1ثيبَبد انًقشس
انشيض انكٕدٖ 3363 :

اعى انًقشس  :رشثيخ يقبسَخ

انزخظض  :اإلقزظبد انًُضنٗ ػذد انٕحذاد انذساعيخ َ :ظشٖ
ٔانزشثيخ
ْ -2ذف انًقشس :

انفشقخ  /انًغزٕٖ  :انشاثؼخ
ػًهٗ

ثُٓبيخ رذسيظ انًقشس يكٌٕ (انطبنت/انطبنجخ) قبدساً
ػهٗ:
 -1انزؼشف ػهٗ يبْيخ انفهغفخ ٔيجبحثٓب.
 -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 انًقشس:
أ  -انًؼهٕيبد ٔانًفبْيى:

 -11انزؼشف ػهٗ يبْيخ انفهغفخ ٔيجبحثٓب.
 -2انزؼشف ػهٗ انزشثيخ ٔػالقزٓب ثبنفهغفخ.
 -3انزؼشف ػهٗ فهغفخ انزشثيخ يٍ حيث (يبْيزٓب،
رطٕسْب ،يجبالرٓب ،أعهٕثٓب ،أًْيزٓب).
 -4يقبسٌ ٔيًيض ثيٍ أْذاف انزشثيخ فٗ انفهغفبد
انًؼبطشح.
 -5يذسك أًْيخ أْذاف انزشثيخ فٗ انفهغفبد انًؼبطشح.
يذسك يُٓجيخ انجحث فٗ فهغفخ انزشثيخ ٔأعجبة رُٕػٓب.
-6فٓى انفهغفبد انزشثٕيخ انًؼبطشح كفهغفخ
ٔكفهغفخ رشثيخ
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ة -انًٓبساد انزُْيخ :

1
2
3
4

5
6
7

 يغزُزج انؼالقخ انظحيحخ ثيٍ انفهغفخ ٔانزشثيخ. يحهم آساء سٔاد ٔأػالو انفهغفخ فٗ دساعخ انًذاسطانفهغفيخ انًؼبطشح.
 يشثظ ثيٍ دساعخ انًذاسط انفهغفيخ انًؼبطشح. فٓى انًغضٖ انزشثٕٖ نكم يذسعخ فهغفيخ يٍ حيث (سٔادْبٔأػاليٓب  -اإلَغبٌ  -انٓذف يٍ انحيبح  -يظذس انًؼشفخ -
انزشثيخ ْ -ذف انزشثيخ األعًٗ  -انًُٓج  -طشيقخ انزذسيظ
 انًؼهى) يقبسٌ ثيٍ خظبئض أعهٕة انزفكيش انفهغفٗ ٔانؼهًٗ. اعزخالص انذسٔط انًغزفبدح يٍ دساعخ انًذاسط انفهغفيخانًؼبطشح.
 يغزقشئ أًْيخ دساعخ فهغفخ انزشثيخ نهًؼهى ثظفخ ػبيخٔيؼهى االقزظبد انًُضنٗ ثظفخ خبطخ.

جـ -انًٓبساد انًُٓيخ
انخبطخ ثبنًقشس :
 -1يكزغت ثؼض انًٓبساد انزظُيفيخ ٔانزحهيهيخ ٔانُقذيخ يٍ
د  -انًٓبساد انؼبيخ :
انًذاسط انفهغفيخ انًؼبطشح انزٗ رًكُّ يٍ انزٕاطم يغ
اآلخشيٍ.
 -2يشبسك اآلخشيٍ فٗ ارخبر قشاس رجبِ يٕضٕع فهغفٗ يب.
 -3يزؼشف ػهٗ ثؼض انقضبيب انفهغفيخ انًشرجطخ ثبنجحث انؼهًٗ فٗ
رخظض  :أخالقيبد انؼهىٔ ،أخالقيبد انجبحث.
 -3يؼًم فٗ فشيق إلَجبص يششٔع ثحثٗ يٍ خالل انًظبدس
انزقهيذيخ (انًكزجخ ٔ ) ...اإلنكزشَٔيخ (اإلَزشَذ)
 -4يحزٕٖ انًقشس:
ػذد انغبػبد
إجًبنٗ
انًٕضٕع
ػًهي
َظشٖ
20
10
10
انٕحذح األٔنٗ :انفهغفخ ٔانزشثيخ
2
2
 -1يبْيخ ٔرؼشيف انفهغفخ
2
2
 -2طجيؼخ انزفكيش انفهغفٗ
ٔيجبحثّ.
2
2
 -3االَزقبداد انًٕجٓخ نهفهغفخ.
2
2
 -4يؼُٗ انزشثيخ.
2
2
 -5انؼالقخ ثيٍ انفهغفخ ٔانزشثيخ.
20
10
10
انٕحذح انثبَيخ :فهغفخ انزشثيخ
2
2
 -1يبْيخ فهغفخ انزشثيخ.
2
2
 -2رطٕس ييذاٌ فهغفخ انزشثيخ
2
2
 -3يجبالد االْزًبو ثفهغفخ
انزشثيخ.
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 -4أًْيخ دساعخ فهغفخ انزشثيخ.
 -5أْذاف انًذاسط انفهغفيخ
انزشثٕيخ انًؼبطشح.
انٕحذح انثبنثخ :انفهغفبد انزشثٕيخ
انًؼبطشح
 -1انفهغفخ انًثبنيخ ٔانٕاقؼيخ
كفهغفخ ٔ كفهغفخ رشثٕيخ.
 -2انفهغفخ انجشجًبريخ كفهغفخ
ٔكفهغفخ رشثٕيخ.
 -3انفهغفخ انٕجٕديخ كفهغفخ
ٔكفهغفخ رشثٕيخ
 -4انفهغفخ انزحهيهيخ كفهغفخ
ٔكفهغفخ رشثٕيخ
 -5انفهغفخ اإلعالييخ كفهغفخ
ٔكفهغفخ رشثٕيخ

 -5أسالية التعليم
والتعلم

 -6أسالية التعليم
والتعلم للطالب ذوى

2
2

2
2

10

10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20
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القدرات المحدودة

 -7تقويم الطـــالب :
أ  -األعبنيت انًغزخذيخ
ة -انزٕقيذ
جـ -رٕصيغ انذسجبد

 -8قائمة الكتة الدراسية والمراجع :
أ  -يزكشاد

ة -كزت يهضيخ

جـ -كزت يقزشحخ

د -دٔسيبد ػهًيخ أٔ
َششاد  ...انخ
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أعزبر انًبدح ........................ :

سئيظ يجهظ انقغى انؼهًٗ ......................... :

