نموذج رقم ( )12
ظايؼح  /أكادًَُح :ظايؼه انًُىفُه
كهُح  /يؼهذ  :كهُه االلرصاد انًُضنً
لغى  :االلرصاد انًُضنً و انرشتُه

توصيف مقرر دراسي
 -1تُاَاخ انًمشس
انفشلح  /انًغرىي :

انشيض انكىدي :

اعى انًمشس :

انرخصص :

ػذد انىحذاخ انذساعُح َ :ظشي

.1

 -2هذف انًمشس :

.2
.3

ػًهً

اٌ َؼذد اَىاع األلًشح وطشقَغعها
اٌ َششغ كُفُح انؼُاَحتانًالتظ ذثؼا نهخاياخ انًخرهفح
اٌ َزكش اَىاع انثمغ وانرؼايميؼها وانًىاد انرً ذذخم فً
إصانرها

 -3انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًمشس:

أ  -انًؼهىياخ وانًفاهُى:

.1

ب -انًهاساخ انزهُُح :

.2

ظـ -انًهاساخ انًهُُح
انخاصح تانًمشس

.1
.2

اٌ َحهم َىع انخايح نهىلىف ػهً
افضم طشق انرؼايم يؼها
اٌ َىظف يؼهىياذه تطشَمح صحُحح
نهرؼشف ػهً َىع انثمغ انًىظىدج فً
انًالتظ حرً ًَكُه انرؼايم يؼها
وإصانرها

اٌ َرذسب كُفُح إصانح انثمغ يٍ األلًشح انًخرهفحاٌ َىظف األلًشح انًخرهفح ذثؼا نإلعرخذاوانُهائً

د  -انًهاساخ انؼايح :

اٌ ذرىنذ نذَه انمذسج ػهً انرؼشف ػهً َىع انخايحتًعشد انهًظ يغ انحفاظ ػهً انًالتظ وانؼُاَح تها

 -4يحرىي انًمشس:
األسبوع

النظري

األول

َثزج ذاسَخُح ػٍ انُغُط
وانخايح انُغعُح

انصاٍَ

انرؼشف ػهً انخاياخ
انُغعُح
ذصُُف انخاياخ
انُغعُح وانخصائص
وكم َىع
طشق انؼُاَح تانخاياخ
انُغعُح

2

*

2

2

*

2

2

*

2

انخايظ

اخرثاس

2

*

2

انغادط

ذؼشَف انثمغ وأَىاػها

2

*

2

انغاتغ

ذصُُف انثمغ واسذثاطها
تانضيٍ وَىع انخايح

2

*

2

انصايٍ

2

*

2

انؼاشش

طشق إصانح انثمغ
وأَىاػها
كُفُح انرؼايم يغ اَىاع
انثمغ
اخرثاس

2

*

2

2

*

2

إنحادٌ ػشش

انرُظُف انعاف

2

*

2

انصاٍَ ػشش

طشق ذخضٍَ انًالتظ
وحفظها
طشق انكٍ وأَىاػها
انًكاوٌ وكُفُح انرؼايم
يغ انًالتظ
اخرثاس

2

*

2

2

*

2

2

*

2

انصانس
انشاتغ

انراعغ

انصانس ػشش
انشاتغ ػشش

 -5أسالية التؼليم
والتؼلم
 -6أسالية التؼليم
والتؼلم للطالب ذوى
القدراث المحدودة

ػدد الساػاث
نظري ػملي
أجمالي
2
*
2

.أ .انًحاضشج
.ب.انرذسَثاخ انرطثُمُح
.ض.انحىاس وانًُالشح
َرى رنك اشُاء انًحاضشج وتذوٌ انفصم انطهثح وتؼضهى انثؼض
ػٍ طشَك
يخاطثح كم انًغرىَاخ انطالتُح عىاء رهُُا أو انمذساخ يحذودج
ذرىلف ػهً لذسجويهاسج انًخاطش فً إنماء انًؼهىيح وانغُطشج
انزهُُح انًثاششج يٍ كافح انًغرىَاخ انًرهمُح يٍ انطهثح تشكم
اَعاتً

 -7تقويم الطـــالب :
اخرثاس ذحشَشي نمُاط:يؼشفح انفهى
اخرثاس شفهُح نمُاط:انمذساخ وانًهاساخ
اظشاء انثحىز نمُاط:انمذساخ انؼمهُح وانزهُُح
اخرثاس ذحشَشي َهاَح نمُاط

أ  -األعانُة انًغرخذيح

األعثىع انخايظ
األعثىع انؼاشش
األعثىع انشاتغ ػشش

ب -انرىلُد

َهاَح انفصم انذساعٍ % 80
يُرصف انفصم انذساعٍ % 10
%5
االيرحاٌ انشفىٌ
% 0
االيرحاٌ انؼًهٍ
% 5
أػًال فصهُح

ظـ -ذىصَغ انذسظاخ

 -8قائمت الكتة الدراسيت والمراجغ :
أ  -يزكشاخ

انًزكشاخ انرً َؼذها االعاذزج انزٍَ َمىيىٌ تانرذسَظ انًادج فً
انمغى.

ب -كرة يهضيح
ظـ -كرة يمرشحح

( )1احًذ فؤاد انُعؼاوي-اَصاف َصش-كىشش
انضغثً-ػهً ػهً حثُش-ػًاد انذٍَ ػثذ
انطُف-ياظذج َاصف-يًُ ػثذ انًُؼى.

د -دوسَاخ ػهًُح أو
َششاخ  ...انخ

انًشكض انمىيٍ نهثحىز تانماهشجصُذوق انذػى تاإلعكُذسَحانًعاالخ انؼهًُح نهكهُاخ انًرخصصح يصم)كهُح فُىٌذطثُمُح تحهىاٌ-كهُح ػهىو انماهشج –كهُح االلرصاد انًُضنٍ
تحهىاٌ وانًُىفُح)

أعرار انًادج ........................ :
شُة

سئُظ يعهظ انمغى انؼهًً  :أ.و يًُ ػثذ انشاصق أتى

