نموذج رقم ( )12
عبيؼخ  /أكبدًٛٚخ :عبيؼّ انًُٕفّٛ
كهٛخ  /يؼٓذ  :كه ّٛااللزصبد انًُضنٗ
لغى  :االلزصبد انًُضنٗ ٔ انزشثّٛ

توصيف مقرر دراسي
 -1ثٛبَبد انًمشس
انشيض انكٕدٖ 3423 :
انزخصص :األلمزصبد
انًُضنٗ ٔ انزشثّٛ

ْ -2ذف انًمشس :

اعى انًمشس  ًَٕ :طفم ٔ
سػبٚزّ
ػذد انٕحذاد انذساعٛخ َ :ظشٖ

انفشلخ  /انًغزٕٖ  :انضبَّٛ
2

ػًهٗ

2

 1ـ ٓٚذف إنٗ رًُٛخ ٔػ ٙانطبنت ثأًْٛخ انؼُبٚخ انصحٛخ ٔ انُفغٛخ ٔاالعزًبػٛخ نهطفم
.
 2ـ ثؼذ االَزٓبء يٍ دساعخ انًبدح ركٌٕ نذٖ انطبنت يٓبساد ػبنٛخ ف ٙكٛفٛخ سػبٚخ
انطفم أصُبء انًشاحم انؼًشٚخ انًخزهفخ .
 3ـ انزؼشف ػهٗ أْى خذيبد سػبٚخ األيٕيخ ٔ انطفٕنخ ف ٙانًغزًغ انًصش٘.

 -3انًغزٓذف يٍ رذسٚظ انًمشس:

أ  -انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى:

أ.1.يؼشفخ حمبئك انًُٕ ٔيجبدأح
أ.2.انزؼشف ػهٗ خصبئص ًَٕ انطفم ف ٙانًشاحم انًخزهفخ.
أ.3.اإلنًبو ثبنًشكالد انغهٕكٛخ انز ٙرٕاعّ انًشث ٍٛػجش يشاحم ًَٕ انطفم

ة -انًٓبساد انزُْٛخ :

ة.1.اعزُزبط انؼاللخ ث ٍٛعهجٛبد انًًبسعبد انزشثٕٚخ انخبطئخ ٔيشكالد انطفٕنخ
ة.2.اثزكبس ٔعبئم رؼهًٛٛخ إلصبسح ثٛئخ انطفم انًحٛطخ

عـ -انًٓبساد انًُٓٛخ
انخبصخ ثبنًمشس :

ط.1.اكزغبة يٓبسح فٍ انزؼبيم يغ خصبئص انطفٕنخ ثًشاحهٓب
ط.2.اكزغبة يٓبسح انزؼبيم يغ اإلعؼبفبد األٔنٛخ أليشاض انطفٕنخ انًؼذٚخ
ط.3.إػذاد ثشايظ نزًُٛخ انهغٕٚخ ٔانحشكٛخ نهطفم

د  -انًٓبساد انؼبيخ :

د.1.ارخبر لشاس يمُُخ ثشأٌ رشثٛخ ٔرُشئخ انطفم
د.2.االرصبل انفؼبل يغ انطفٕل ثًشاحهٓب

 -4يحزٕٖ انًمشس:
انًٕضٕع

األعجٕع

ػذد انغبػبد

انٕحذح األٔنٗ :
سػبٚخ انطفم ـ انحمبئك انؼبيخ نًُٕ انطفم ـ أًَبط
انًُٕ ـ يجبدئ انًُٕ ـ يشاحم ًَٕ انطفم
انٕحذح انضبَٛخ :
انؼٕايم انًؤصشح ػهٗ ًَٕ انغُ ٍٛـ انًُٕ ٔ
انزطٕس ػجش انًشحهخ انغُُٛٛخ
انٕحذح انضبنضخ :
يشحهخ انًٓذ
خصبئص طفم انًٓذ ـ يظبْش ًَٕ طفم انًٓذ .

األٔل

2

انضبَ ٔ ٙانضبنش

4

انشاثغ ـ انخبيظ

4

انٕحذح انشاثؼخ:
يشحهخ انطفٕنخ انًجكشح
خصبئص انًشحهخ ـ انًُٕ انغغً ٙـ انؼمه.ٙ

انغبدط ـ انغبثغ

4

انٕحذح انخبيغخ :
يشحهخ انطفٕنخ انًزأخشح
انصؼٕثبد انزٕٚ ٙاعٓٓب انًشث ٍٛيغ طفم ْزِ
انًشحهخ ـ يطبنت انًُٕ ـ يظبْش انًُٕ انغغً ٙـ
انؼصجٔ ٙانؼمه ٙـ انحشكٔ ٙانًٓبس٘ ـ االعزًبػٙ
ـ االَفؼبن. ٙ
انٕحذح انغبدعخ:
انشػبٚخ انغزائٛخ نهطفم
االطفبل انشضغ ـ عٍ يب لجم انًذسعخ

انضبيٍ ـ انؼبشش

4

انحبد٘ ػشش ـ انضبنش ػشش

6

انٕحذح انغبثؼخ :
انشػبٚخ انصحٛخ نهطفم
االيشاض انز ٙرصٛت انطفم حذٚش انًٛالد .ـ
صحخ انطفم ـ حٕادس انطفٕنخ  .انشػبٚخ االعشٚخ
نهطفم .

 -5أسالية التعليم
والتعلم

انشاثغ ػشش ـ انغبدط ػشش

6

1ـ انًحبضشاد انُظشٚخ .
2ـ انؼصف انزُْ.ٙ
3ـ انًُبلشبد.
4ـ انزمبسٚش ٔ انجحٕس .
5ـ انزؼهٛى انزار ٙيٍ خالل إػذاد انطبنت نألثحبس ٔ انزمبسٚش انفشدٚخ ثبالعزؼبَخ
ثبإلَزشَذ.
6ـ إػذاد أنجٕو ًَٕ ٔ رطٕس انطفم كزطجٛك ػًه ٙنهًغبق.
7ـ صٚبسح يٛذاَٛخ إن ٙنًغزشفٛبد عبيؼّ انًُٕفٛخ لغى األطفبل انًجزغش ٍٚنهزؼشف
ػهٗ خصبئص انطفم ٔ كٛفٛخ انؼُبٚخ ثّ.

 -6أسالية التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة

.أ .انًحبضشاد انًذػًخ ثٕعبئم إٚضبػ ػًهٛخ
.5ة .اعبنٛت رحهٛم انًٓبو نزغضئخ يحزٕٚبد انًبدح انؼهًٛخ
.5طُْ .ذعخ االَزجبِ ،انضٚبساد ٔانشحالد انؼهًٛخ

 -7تقويم الطـــالب :
أ  -األعبنٛت انًغزخذيخ

ة -انزٕلٛذ

عـ -رٕصٚغ انذسعبد

 .االختبار الدوري لقياس المعارف ومدي فهم الطالب لمحتوي المقرر. .
االختبارات الشفهية لقياس مستوى األداء واالنتباه.
االختبار المنتصف لتقييم قدرة الطالب علي التفكير ومعالجة
المشكالت وإيجاد حلول خالقة .
االختبار النهائي لتقييم القدرة علي التحصيل والتفكير العلمي.
األعجٕع ......انشاثغ.......................
األعجٕع .........أعجٕػٛب..................
األعجٕع ....انضبيٍ .........................
األعجٕع ......انضبَ ٙػشش.......................
األعجٕع ......انغبدط ػشش.......................
َٓبٚخ انفصم انذساع% 80 ٙ
يُزصف انفصم انذساع% 10 ٙ
% 5
االيزحبٌ انشفٕ٘
% 5
أػًبل فصهٛخ

 -8قائمة الكتة الدراسية والمراجع :

أ  -يزكشاد

إَٔ .رخ يحبضشاد انًمشس انذساعٙ
يحبضشاد خبصخ يٍ إػذاد أعبرزح انمغى رغهى نهطبنت أعجٕػٛب.

ة -كزت يهضيخ

 .1د َ /ؼًخ يصطفٗ سلجبٌ (  ًَٕ : )2001انطفم ٔ سػبٚزّ ف ٙاألعشح ـ داس انكزت
انًصشٚخ ـ انمبْشح .
 . 2د َ /ؼًخ يصطفٗ سلجبٌ (  ٔ ًَٕ : )2004سػبٚخ انطفم ( ث ٍٛانُظشٚخ ٔانزطجٛك
) ـ ثغزبٌ انًؼشف نهُشش ٔانزٕصٚغ  .ط .و .ع.

عـ -كزت يمزشحخ

د -دٔسٚبد ػهًٛخ أٔ َششاد يغهخ انصحخ انؼبيخ .
يغهخ االلزصبد انًُضنٙ
 ...انخ
http://www.wahaweb.com/child/topi.1
http://www.albawaba.com/ar/health,Nursing/226475
http://mynono.hawaaworld.com/modules.php?name=News&file=art
icle&sid=24
أعزبر انًبدح  :د َٗٓ/.ػجذ انغزبس ػجذ انًحغٍ و/سٓٚبو عالل دعٕلٗ
سئٛظ يغهظ انمغى انؼهًٗ  :أ.و يُٗ ػجذ انشاصق أثٕ شُت

