نموذج رقم ( )12

عبيؼخ  /أكبديًيخ :عبيؼّ انًُٕفيّ
كهيخ  /يؼٓذ  :كهيّ االلزظبد انًُضنٗ
لغى  :االلزظبد انًُضنٗ ٔ انزشثيّ

توصيف مقرر دراسي
 -1ثيبَبد انًمشس
انشيض انكٕدٖ 3430 :

اعى انًمشس  :إداسِ يُضل

انزخظض :االلزظبد انًُضنٗ
ٔ انزشثيّ

ػذد انٕحذاد انذساعيخ َ :ظشٖ

انفشلخ  /انًغزٕٖ  :انضبَيّ
ػًهٗ

اإلنًبو ثبنًؼهٕيبد األعبعيخ ػٍ اإلداسح ٔخطٕارٓب ٔانًٕاسد
ٔرظُيفٓب – خطٕاد يٕاصَخ انًٕاسد – انزطجيمبد انُظشيخ

ْ -2ذف انًمشس :
 -3انًغزٓذف يٍ رذسيظ انًمشس:

أ  -انًؼهٕيبد ٔانًفبْيى:

أ : 1 -رحذيذ يفٕٓو إداسح انًُضل.
أ  : 2 -رظُيف انًٕاسد إنٗ يبديخ ٔثششيخ.
أ : 3 -رحذيذ انؼٕايم انًؤصشح فٗ إداسح األعشح نًٕاسدْب .

ة -انًٓبساد انزُْيخ :

ةٔ -1 -ػغ يٕاصَخ نهًٕاسد يزٕافش ثٓب خظبئض ٔششٔط
انًيضاَيخ .
ة -2 -حغٍ انزظشف فٗ حبنخ ػغض ػٍ انًٕاسد ػٍ يٕاعٓخ
انًزطهجبد .

عـ -انًٓبساد انًُٓيخ انخبطخ
ثبنًمشس :

ط -1-اكزغبة انمذسح ػهٗ انزخطيط ٔصيبدح انذخم ثبالعزفبدح
يٍ خبيبد انجيئخ فٗ ػًم يششٔػبد طغيشح
ط -2-طمم يٕاْجٓى ٔرًُيخ لذسارٓى ٔرذسيجٓى ػهٗ انميبدح
ٔرحًم انًغئٕنيخ .
ط -3-انمذسح ػهٗ َمم انًؼشفخ ٔانخجشاد نآلخشيٍ ٔاإليًبٌ
ثبنؼًم ٔأًْيزّ .
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د  -انًٓبساد انؼبيخ :

د -1 -انمذسح ػهٗ ارخبر انمشاس ٔانزُجأ ثبنُزبئظ انًغزمجهيخ ثُبء
ػهٗ انًؼطيبد ثأعهٕة ػهًٗ يُطمٗ
د -2 -انمذسح ػهٗ انٕطف ٔانزحهيم ٔرحٕيم انُزبئظ إنٗ ثيبَبد
سلًيخ .
د -3 -رًُيخ انزفكيش االثزكبسٖ ٔرطجيك يب رى دساعزّ فٗ
انزخطيط نهًٕاسد ٔانميبو ثًششٔع يغزمجهي.
د -4 -حغٍ انزظشف فٗ يخزهف انًٕالف انحيبريخ ثئرجبع
انزُظيى ٔانزمييى ٔاالعزفبدح يٍ انخطط انغبثمخ.
د -5 -انمذسح ػهٗ االعزُزبط ٔانزؼًيى ٔاعزُجبط طشق رُفيز
رزظف ثبنًشَٔخ .

 -4يحزٕٖ انًمشس:
انًحبػشاد
األعجٕع األٔل
انضبَٗ
انضبنش

انشاثغ ٔ انخبيظ

انغبدط
انغبثغ
انضبيٍ
انزبعغ
انؼبشش
انحبدٖ ػشش
انضبَٗ ػشش

انًٕػٕع
َظشح فهغفيخ فٗ
اإلداسح انًُضنيخ
رؼشيف اإلداسح
ٔأًْيزٓب
رطٕس اإلداسح – َجزِ
ػٍ ثؼغ انؼهًبء
ٔرغبسثٓى
ثؼغ انًفبْيى انخطأ
ػٍ إداسح انًُضل
إداسح يٕاسد األعشح
فٗ ػٕء َظشيخ
انُظى
ارخبر انمشاس
رؼشيف انمشاس –
خطٕاد ارخبر انمشاس
إَٔاع انمشاساد –
طُغ انمشاس
عٕاَت انؼًهيخ
اإلداسيخ
رحذيذ األْذاف -
رخطيط
رُظيى – رُفيز
رمييى
يٕاصَخ انًٕاسد
رطجيمبد ػًهيخ فٗ
إداسح انًٕاسد
انذخم انًبنٗ
انٕلذ
انغٓذ

ػذد انغبػبد
َظشٖ
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 -5أسالية التعليم والتعلم

 -4أ -انًحبػشح .
 -4ط -انؼظف انزُْٗ .
انزؼبَٔٗ ْ -ـ -انزًبسيٍ انُظشيخ .

 -6أسالية التعليم والتعلم
للطالب ذوى القدرات
المحدودة

-5أ  :انحشص ػهٗ عزة االَزجبِ ثبألعئهخ انًزكشسح .
-5ة  :انحشص ػهٗ ػذو انزشزذ أصُبء انًحبػشح .
-5ط  :إػبدح نجؼغ يب عجك ػشػّ .
-5د -سثط انذساعخ األكبديًيخ ثبنًًبسعبد انيٕييخ نهطالة

 -4ة -انًُبلشخ
 -4د -انزؼهيى
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 -7تقويم الطـــالب :
أ  -األعبنيت انًغزخذيخ

ة -انزٕليذ

االخزجبس انزحشيشٖ نميبط انًؼشفخ ٔانفٓى ٔاالعزذالل
ٔانمذسح ػهٗ االعزُزبط .
االخزجبس انشفٕٖ نميبط انمذسح ػهٗ ػشع انًؼهٕيبد
ٔاَزمبء يب يُبعت انغؤال .
ػشع كزبة فٗ يغبل انذساعخ نميبط انمذسح ػهٗ ػشع يب رى
لشاءرّ ٔانزهخيض
األعجٕع انضبنش  :اخزجبس رحشيشٖ
األعجٕع انخبيظ  :اخزجبس شفٕٖ
األعجٕع انضبيٍ  :ػشع كزبة
األعجٕع انؼبشش  :اخزجبس رحشيشٖ
َٓبيخ انفظم انذساعٗ % 80
يُزظف انفظم انذساعٗ %5
االيزحبٌ انشفٕٖ % 5
االيزحبٌ انؼًهٗ % 10

عـ -رٕصيغ انذسعبد

 -8قائمة الكتة الدراسية والمراجع :
أ  -يزكشاد

ة -يزكشح انزًبسيٍ انُظشيخ

د -كزت يهضيخ
عـ -كزت يمزشحخ

اإلداسح انؼهًيخ نهًٕاسد انحيبريخ ٔرطجيمبرٓب انؼًهيخ ( عهٕٖ
صغهٕل )
إداسح انًُضل ( د .كٕصش كٕعك )

د -دٔسيبد ػهًيخ أٔ َششاد
 ...انخ

يغهخ انغًؼيخ انًظشيخ ناللزظبد انًُضنٗ – يغهخ
االلزظبد انًُضنٗ عبيؼخ انًُٕفيخ – ثحٕس انًبعغزيش
ٔانذكزٕساِ انًزخظظخ .

أعزبر انًبدح ........................ :

سئيظ يغهظ انمغى انؼهًٗ  :أ.و يُٗ ػجذ انشاصق أثٕ شُت
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