نموذج رقم ( )12
خايؼح  /أكاظًٛٚح  :خايؼّ انًُٕفّٛ
كهٛح  /يؼٓع  :كه ّٛاأللرصاظ انًُؿنٗ
لكى  :األلرصاظ انًُؿنٗ ٔ انرؽتّٛ

توصيف مقرر دراسي
 -1تٛاَاخ انًمؽؼ
انفؽلح  /انًكرٕٖ  :انثانثح

انؽيؿ انكٕظٖ 3439 :

اقى انًمؽؼ  :ذاؼٚص انرؽتٛح

انرطصص  :االلرصاظ
انًُؿنٔ ٙانرؽتٛح

ػعظ انٕزعاخ انعؼاقٛح َ :ظؽٖ

ْ -2عف انًمؽؼ :

انٕصٕل إنٗ انفؽٔض ٔانُظؽٚاخ انًرؼهمح تانرؽتٛح يٍ انًُظٕؼ
انراؼٚط.ٙذفكٛؽ انسمائك انًرصهح ترطٕٚؽ انفكؽ انرؽتٕٖ اػرًاظا
ػهٗ انًاظج انراؼٚطٛح ٔيٓح ذصُٛفٓا تغٛح انٕصٕل إنٗ إصعاؼ
أزكاو قهًٛح
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ػًهٗ

 -3انًكرٓعف يٍ ذعؼٚف انًمؽؼ:

أ  -انًؼهٕياخ ٔانًفاْٛى:

 -1انرػٔق انراؼٚطٚ ٙررثغ األصٕل األٔنٗ نهظاْؽاخ انًطرهفح
ٔؼتظ انًاضٗ تانساضؽ فًٛا ٚرؼهك تمضاٚا انرؽتٛح

ب -انًٓاؼاخ انػُْٛح :

ب  -1اكرشاف انؼاللح ت ٍٛانُظؽٚاخ انرؽتٕٚح انًطرهفح ٔتٍٛ
انرطثٛماخ انؼهًٛح نٓا ظاضم انًعؼقح

خـ -انًٓاؼاخ انًُٓٛح
انطاصح تانًمؽؼ :

ج  -1ذكٕ ٍٚيفٕٓو قهٛى نًؼُٗ انرطٕٚؽ ٔيا ٚؽذثظ تّ يٍ
ػُاصؽ انثظء ٔانكؽػح فٗ زؽكح انراؼٚص ٔلًٛح انػكاء االَكاَٗ
فٗ صُغ انرمعو االخرًاػٔ ٙاقرص ظايٓا فٗ ذطٕٚؽ انًًاؼقاخ
انرؽتٕٚح

ظ  -انًٓاؼاخ انؼايح :

 -4يسرٕٖ انًمؽؼ:

األقثٕع األٔل:
انرؽتٕٖ
االقثٕع انثاَ - 2 :ٙانفكؽ انرؽتٕٖ فٗ انؼصٕؼ انمعًٚح
:أ -انفكؽ انرؽتٕٖ فٗ انًؽازم انًثكؽج.
االقثٕع انثانس
ب -انفكؽ انرؽتٕٖ ػُع اإلغؽٚك.
االقثٕع انؽاتغ:
ج -انفكؽ انرؽتٕٖ فٗ انؼصؽ انؽٔياَ.ٙ
االقثٕع انطايف:
االقثٕع انكاظـ -3 :انفكؽ انرؽتٕٖ فٗ انؼصٕؼ انٕقطٗ
أ -انفكؽ انرؽتٕٖ فٗ انؼصٕؼ انٕقطٗ
االقثٕع انكاتغ :
األٔؼٔتٛح.
ب -انفكؽ انرؽتٕٖ فٗ انؼصٕؼ انٕقطٗ
االقثٕع انثايٍ:
اإلقاليٛح
 -4انفكؽ انرؽتٕٖ فٗ انؼصٕؼ انسعٚثح
االقثٕع انراقغ:
أ-انفكؽ انرؽتٕٖ فٗ ػصؽ انُٓضح.
االقثٕع انؼاشؽ :
االقثٕع انساظ٘ ػشؽ :ب -انفكؽ انرؽتٕٖ فٗ ػصؽ اإلصالذ
ٔانرُٕٚؽ .
االقثٕع انثاَ ٙػشؽ :ج -انفكؽ انرؽتٕٖ فٗ انؼصؽ انسعٚس.
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– انًُٓح فٗ ظؼاقح ذاؼٚص انفكؽ

 -5أسالية التعليم
والتعلم

 -6أسالية التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة

.أ .انًساضؽج
.ب.انًُالشح

 -7تقويم الطـــالب :
أ  -األقانٛة انًكرطعيح
اضرثاؼ اػًال انكُح َصف انرؽو نمٛاـ انرسصٛم
اضرثاؼ اػًال انكُح اضؽ انرؽو نمٛاـ انرسصٛم
نمٛاـ انرسصٛم
اضرثاؼ ذسؽٚؽٖ َٓاٚح انرؽو

ب -انرٕلٛد

األقثٕع انكاتغ
األقثٕع انثاَٗ ػشؽ
األقثٕع انؽاتغ ػشؽ
ج ذٕؾٚغ انعؼخاخ

َٓاٚح انفصم انعؼاقٙ
يُرصف انفصم انعؼاقٙ
أػًال فصهٙ
خـ -ذٕؾٚغ انعؼخاخ

100

%
%
%

يًراؾ  % 85فاكثؽ
خٛع خعا يٍ  % 75انٗ الم يٍ % 85
خٛع يٍ  % 65انٗ الم يٍ % 75
يمثٕل يٍ % 50انٗ الم يٍ % 65
ضؼٛف يٍ  35انٗ الم يٍ % 50
ضؼٛف خعا الم يٍ 35

 -8قائمة الكتة الدراسية والمراجع :
أ  -يػكؽاخ

نذاب ٚمٕو تٕضؼّ انمائى تانرعؼٚف ٔ ٚمؽِ انمكى أ ٚكهف
انطالب ترصٕٚؽ ازع انًؽاخغ نألقاذػج انكثاؼ فٗ انرطصص

ب -كرة يهؿيح
خـ -كرة يمرؽزح

(  )1ػًؽ فؽٔش  .ذاؼٚص انؼهٕو ػُع انؼؽب  .ط  . 4تٛؽٔخ ،
ظاؼ انؼهى نهًال. ، 1984 ، ٍٛٚ
( )2ػثعانؽزًٍ تٍ ضهعٌٔ  .يمعيح اتٍ ضهعٌٔ  .تٛؽٔخ ،ظاؼ
إزٛاء انرؽاز انؼؽت. ، ٙ
 ،2يطثؼح
( .)3أتٕ زايع انغؿان ،ٙإزٛاء ػهٕو انع ،ٍٚج
ػثًاٌ ضهٛفح ،انماْؽج1933 ،
( .)4تٕل يُؽٔ ،انًؽخغ ف ٙذاؼٚص انرؽتٛح ،ذؽخًح صانر
ػثع انؼؿٚؿ ٔ زايع ػثع انماظؼ ،اندؿء انثاَ، ٙيكرثح انُٓضح
انًصؽٚح.1949 ،
( .)5يسًع يُٛؽ يؽق ،ٙذاؼٚص انرؽتٛح ف ٙانشؽق ٔف ٙانغؽب،
ػانى انكرة ،انماْؽج1985 ،

ظ -ظٔؼٚاخ ػهًٛح أٔ َشؽاخ
 ...انص
ظ /يُٗ كايم انثكَٕٗٛ
أقراغ انًاظج :ظ /أياَٗ كًال ٕٚقف أتٕ ضٛؽ
ؼئٛف يدهف انمكى انؼهًٗ  :أ.ظ /يُٗ ػثع انؽاؾق أتٕ شُة

