
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزشثٛخ  انكهٛخ:

 انذساعبد اإلعاليٛخ  انمغى االكبدًٚٙ :

 انذساعبد اإلعاليٛخ  انجشَبيظ:

 زفغٛش ٔيُبْغّ انأطٕل  انًمشس:

 ثششٖ خبنذ ػًبس انؼُض٘ انًمشس:يُغك 

 د/ ػجذ انشؽًٍ انزٚت انجشَبيظ:يُغك 

 ْـ 5341/ 6/ 51 انزٕطٛف:ربسٚخ اػزًبد 



 

 
 8يٍ  2انظفؾخ 

 : عُّ ثبنًمرر انذراسي ٔيعهٕيبد عبيخ فأ( انتعري

 ISD 121 انًمشس:سيض  أطٕل انزفغٛش ٔيُبْغّ انًمشس: اعى- 1 .5

 (  عبػزبٌ)  انغبػبد انًؼزًذح:  ػذد- 2 .2

 انذساعبد ٘ ٚمذو ػًُّ انًمشس انذساعٙ. زأٔ انجشايظ ان انجشَبيظ- 4 .4

 انؼشثٛخ  .5  :انًمشس نغخ رذسٚظ – 4 .3

 .........................................................................  :انًمشس انذساعٙ يُغك اعى- 5 .6

 انضبَٙ  :انًمشس انذساعٙ انًغزٕٖ األكبدًٚٙ انز٘ ٚؼطٗ فّٛأٔ  انغُخ-6 .7

 :)إٌ ٔعذد(انًمشس ثمخ نٓزا انغب انًزطهجبد- 7 .8

 ال ٕٚعذ 

  :ٌ ٔعذد(اَٜٛخ نٓزا انًمشس )إ انًزطهجبد- 8 .9

 ال ٕٚعذ 

  :نهًؤعغخ انزؼهًٛٛخ س إٌ نى ٚكٍ داخم انًجُٗ انشئٛظرمذٚى انًمش يٕلغ- 9
 (............................................................. ) 

 انزذسٚظ اعهٕة – 11
  % 511 انُغجخ انًئٕٚخ:  √ يؾبػشاد رمهٛذٚخ –أ 

  ....... % خ انًئٕٚخ:انُغج   يخزهؾ )رمهٛذ٘، ػٍ ثؼذ(-ة 

  ....... % انُغجخ انًئٕٚخ:   انزؼهى االنكزشَٔٙ –ط 

  ....... % انُغجخ انًئٕٚخ:   يشاعهّ –د 

  ....... % انُغجخ انًئٕٚخ:   اخشٖ-ْـ 

 يالؽظبد:

........................................................................................................... 
 

  :األْذاف( ة

 يبْٕ انٓذف األعبعٙ يٍ ْزا انًمشس:-5

 رزؼشف انطبنجخ ػهٗ ربسٚخ ػهى انزفغٛش، ٔأثشص أػاليّ، ٔيظبدسِ، ٔطفبد انًفغش.أٌ 
 أثشص األخطبء انزٙ ٚمغ فٛٓب رٔٔ انؼُبٚخ ثبنزفغٛش. نزفغٛش ، ٔأعجبة اخزالف انًفغشٍٚ، ٔرؾذدؽشق أثؼغ 

 رزغُت انٕلٕع فٙ انخطأ فٙ انزفغٛش يًب ٚغؼهٓبزّ يٍ لٕاػذ انزفغٛش ٔأعبنٛجّ، رطجك يب رؼهً ٔ

 .  ........انذساعٙ  انًمشسٔرؾغٍٛ طف ثئٚغبص أٚخ خطؾ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش -2

 االعزخذاو نشجكخ انًؼهٕيبد ، ٔاالعطٕاَبد انًذيغخ .

 انزٙ ٚزُبٔنٓب انششػ .اعزخذاو ٔعبئم انزمُٛخ انؾذٚضخ فٙ ػشع آٚبد كزبة هللا رؼبنٗ 

 ػمذ اعزًبع دٔس٘ يغ أػؼبء انمغى نزطٕٚش يؾزٕ٘ انًمشس .

 انًزبثؼخ ٔانًشاعؼخ انذٔسٚخ يٍ لجم نغُخ رٕطٛف انًمشس .

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 8يٍ  3انظفؾخ 

 : انذراسيتٕصيف انًمرر ج( 
 

 :تُبٔنٓب انتي سيتىانًٕضٕعبد -1

 لبئًخ انًٕػٕػبد
ػذد 

 األعبثٛغ
عبػبد 

 انزذسٚظ

 نزفغٛش ٔيٕػٕػبرّ .رؼشٚف أطٕل ا -5
    يظبدس أطٕل انزفغٛش: كزت أطٕل انزفغٛش، ٔيمذيبد كزت انزفغٛش، ٔكزت        

 .ػهٕو انمشآٌ، ٔاعزمشاء انزفبعٛش

5 2 

 ؽكى انزفغٛش ٔألغبيّ، ٔيكبَزّ، ٔفؼهّ، ٔانفشق ثُّٛ ٔثٍٛ انزأٔٚم  -2
 طفبد انًفغش ٔآداثّ،ٔانؼهٕو انؼشٔسٚخ نّ . -4
 فغٛش، ٔيشاؽهّ ٔاثشص أػاليّ.َشأح ػهى انز -3

2 3 

 ؽشق انزفغٛش : -1
 انزفغٛش ثبنًأصٕس : فؼهّ،ٔإَٔاػّ،ٔؽكًّ،ٔأشٓش انًؤنفبد فّٛ .

 انزفغٛش ثبنشأ٘ ٔاالعزٓبد: ألغبيّ، ٔؽكًّ، ٔأشٓش انًؤنفبد فّٛ.

2 3 

 اخزالف انًفغشٍٚ فٙ انزفغٛش:إَٔاػّ ٔأعجبثّ. -6
ثبنًطبثك، ٔانزفغٛش ثبنالصو، ٔانزفغٛش ثغضء ؽشائك انغهف فٙ انزفغٛش: انزفغٛش  -7

 انًؼُٗ، ٔانزفغٛش ثبنًضبل، ٔانزفغٛش ثبنمٛبط ٔاالػزجبس، ٔانزفغٛش ثبإلشبسح.

2 3 

 لٕاػذ انزفغٛش ٔانزشعٛؼ: أًْٛزٓب، أشٓش انًؤنفبد فٛٓب، ركش ًَبرط يُٓب. -8
انًمبسٌ، ٔانزفغٛش  أعبنٛت انزفغٛش: انزفغٛش انزؾهٛهٙ، ٔانزفغٛش اإلعًبنٙ، ٔانزفغٛش -9

 انًٕػٕػٙ.

2 3 

يُبْظ انًفغشٍٚ:انزفغٛش انفمٓٙ، ٔانزفغٛش انؼهًٙ، ٔانزفغٛش انؼمهٙ، ٔانزفغٛش  -51
 انجٛبَٙ، ٔانزفغٛش االعزًبػٙ.

2 3 

 انزفغٛش فٙ انؼظش انؾذٚش: ارغبْبرّ، ٔأثشص أػاليّ. -55
ثبنزفغٛشأثشص األخطبء انزٙ ٚمغ فٛٓب رٔٔ انؼُبٚخ  

2 3 

................................................................................ 
  

 

  يكَٕبد انًمرر انذراسي )إجًبني عذد سبعبد انتذريس نكم فصم دراسي(: -2

 

 انًحبضرح
فصٕل 

 دراسيخ
 انًختجر

عًهي/ييذاَي/      

 تذريجي
 االجًبني أخرٖ

عبػبد 

 انزذسٚظ
 26 ال ٕٚعذ ذال ٕٚع ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ 2

انسبعبد 

 انًعتًذح
 26 ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ 2
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 سبعبد انتعهى انًتٕلع أٌ يستٕفيٓب انطبنت أسجٕعيب   / سبعبد دراسخ خبصخ إضبفيخ-3
 سبعتبٌ

 

 
 
انٕطُي نهًؤْالد ٔيالئًتٓب يع طرق انتمٕيى  ثبإلطبريخرجبد انتعهى انًستٓذفخ ٔفمب نًجبالد انتعهى  – 4

 ٔاستراتيجيبد انتذريس.
 

 انٕطُي نهًؤْالد اإلطبريجبالد  
 نهًمرر(انتعهى انًستٓذفخ  )يخرجبد

استراتيجيبد 

 انتذريس
 طرق انتمٕيى

 انًعبرف 1.0

ربسٚخ ػهى انزفغٛش، ٔأثشص أػاليّ، ٔيظبدسِ، أٌ ٚؼشف انطبنت  1.1

 ٔطفبد انًفغش.

 

 اخزجبس شفٓٙ انًؾبػشح ٔاإلنمبء  

ٕاػذ انزفغٛش ٔانزشعٛؼ، ٔأعبنٛت انزفغٛش ٔ أثشص األخطبء أٌ ٚؾذد ل 1.2

 .انزٙ ٚمغ فٛٓب رٔٔ انؼُبٚخ ثبنزفغٛش.
يهف االَغبص           انًُبلشخ ٔانؾٕاس

       

 انًٓبراد انًعرفيخ 2.0

أٌ ًٚٛض ارغبْبد انًفغشٍٚ ، ٔٚفشق ثٍٛ انطشق انظؾٛؾخ يٍ  2.1

 غٛشْب
 أعئهخ شفٓٛخ    انؼظف انزُْٙ

اعزخذاو اعهٕة  .انزفبعٛش ، ٔؽشٚمخ كم يفغش ت ٛنبأٌ ٚمبسٌ ثٍٛ أع 2.2

انؾٕاس انزؼهًٛٙ 

 ٔرجبدل األفكبس 

 ركهٛفبد فشدٚخ

 يُبلشخ أثؾبس خشائؾ انًفبْٛى   يُٓظ انًفغشٍٚ يٍ خالل االؽالع ػهٙ رفبعٛشْى أٌ ٚغزُجؾ  2.3

   يٓبراد انتعبيم يع اآلخريٍ ٔتحًم انًسؤٔنيخ 2.4

انًُبلشخ ٔرجبدل  زٕاطم ثفبػهٛخ داخم يغًٕػبد انؼًم ثؾغٍ االعزًبع ٔانزؾذسأٌ ٚ 2.5

 األفكبس       

 كزبثخ رمشٚش

   يٓبراد انتٕاصم ٔتمُيخ انًعهٕيبد ٔانًٓبراد انعذديخ 3.4

أٌ ٚغزخذو اال َزش َذ فٙ يٓبسح انجؾش ٔ عًغ يؼهٕيبد ػٍ انًبدح  3.5

 انؼهًٛخ
 يُبلشخ شفٓٙ ػشع األفكبس

   انًٓبراد انُفس حركيخ 4.4

 .................. .................. ال تُطجك  4.5
  

 

 خالل انفصم انذراسي انطالةتمٕيى يٓبو  لجذٔ. 5
 

 األسجٕع يًٓخ انتمٕيى 
 انُسجخ 

 يٍ انتمٕيى انُٓبئي
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1 

 
 اختجبر شفٕي عمت كم ٔحذح 

ػمت كم 

 ٔؽذح 
2.1 %  

2 

 
 (2(، ٔ)1اختجبر أعًبل سُخ )

نغبثغ ا

ٔانؾبد٘ 

 ػشش 

41 %  

3 

 
% 2.1 انزبعغ تمذيى ثحث فردي أٔ جًبعي   

4 

 
 (power pointتمذيى عرٔض تمذيًيخ )

ػمت كم 

 ٔؽذح 
2.1 %  

5 

 
 يراجعخ نحفظ األدنخ يٍ انكتبة ٔانسُخ 

ػمت كم 

 ٔؽذح 
2.1 %  

6 

 
%. 61 انخبيظ ػشش االختجبر انُٓبئي  

7 

 
......................................................................... ....................... .......................... 

8 ......................................................................... ................ .................... 
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 نهطالة ٔاالرشبد األكبديًيانذعى  د.

 نًكتت خالل انسبعبد انًحذدح االتيخ :انتٕاجذ ثب

 1:11األحذ يٍ انسبعخ  -1 

  12:8االثُيٍ يٍ انسبعخ      

 11:8انثالثبء يٍ انسبعخ      

 12:8األرثعبء يٍ انسبعخ      

 1:12انخًيس يٍ انسبعخ      

 أٌ يكٌٕ انتٕاصم عجر انجريذ االنكترَٔي ألعضبء ْيئخ انتذريس  . -2
  

 

 تعهى ْـ   يصبدر ان
 :انكزت انًمشسح انًطهٕثخ-5

 ثؾٕس فٙ أطٕل انزفغٛش ٔيُبْغّ  د/ فٓذ انشٔيٙ . -5

 يمذيخ فٙ أطٕل انزفغٛش نشٛخ اإلعالو اثٍ رًٛٛخ . -2

  انزفغٛش ٔانًفغشٌٔ، نهذكزٕس دمحم ؽغٍٛ انزْجٙ. -4

 :انًشاعغ انشئٛغخ-2

 فظٕل فٙ أطٕل انزفغٛش نهذكزٕس يغبػذ انطٛبس. -5
 نهذكزٕس ػهٙ انؼجٛذ .انزفغٛش أطٕنّ ٔػٕاثطّ  -2

 

  ثٓب:ٕٚطٗ  انزٙٔانًشاعغ انكزت -4

  كشٚى نهذكزٕس ػجذ هللا انغذٚغ . انًمذيبد األعبعٛخ فٙ ػهٕو انمشآٌ ان 

 ............................................................ 

 :الغ اإلَزشَذ...انخانًشاعغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕ-3

 . انًكزجخ انشبيهخ 

 نفزٕ٘ .يٕالغ ا 

  انشجكخ االعاليٛخ . 

  
 أخشٖ:يٕاد رؼهًٛٛخ -1

 ............................................................. 

  ............................................................. 

 ............................................................ 
 
 

 



 

 
 8يٍ  7انظفؾخ 

 

 

 

 :نالزيخانًرافك ا ٔ.
 :انًجبَٙ-5

  ؽبنجخ لبػخ ( 21لبػخ انًؾبػشاد )ػهٙ أٌ ٚكٌٕ نكم 

  أٌ ركٌٕ انمبػخ يغٓضح ثبنغجٕسح انزكٛخ ٔيزطهجبرٓب. 

  أٌ ٚكٌٕ ثكم لبػخ عٓبص ؽبعت آنٙ صبثذ نهطبنجبد نهشعٕع إنّٛ ػُذ انؾبعخ. 

  . االْزًبو ثبنفؾض انذٔس٘ ػهٗ أعٓضح انزكٛٛف نألًْٛخ 

  
 :اٜنٙيظبدس انؾبعت -2

  .يكزجخ خبطخ ثبنمغى فٙ َفظ يجُٗ لغى انذساعبد نغشػخ انؼًم ٔرفبدٖ انضؽبو فٙ انًكزجخ انؼبيخ 

  أٌ رؼزس ٔعٕد ؽبعت فٙ كم لبػخ فًٍ انًًكٍ إػذاد لبػخ خبطخ ثؼذد يٍ انؾبعٕة ػهٛٓب أيُٛخ كأيُٛخ

 انًكزجخ نزُظٛى ػًهٛخ االعزفبدح  ثٍٛ انطبنجبد ) يكزجّ يشئٛخ(

  
 أخشٖ: ظبدسي-4

 إصشاء انًكزجخ ثًظبدس انزؼهى انًزؼذدح انًكزجخ اإلنكزشَٔٛخ . 

  ............................................................. 

 ............................................................ 
 

 

 تمييى انًمرر انذراسي ٔعًهيبد تطٕيرِ  . ز
 انزذسٚظ:هٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص فؼبنٛخ اعزشارٛغٛبد انؾظٕل ػ-5

 . انًُبلشخ يغ انطبنجبد 

  َغزطهغ سأٖ انطبنجبد انًزًٛضاد ٔغٛشٍْ فٙ  رمٕٚى انًمشس انذساعٙ ٔفٗ ؽؼٕس٘ ٔيذٖ االعزفبدح

 د . ظٕس يٍ خالل اعزًبسح سػب انطبنجبٔأٔعّ انم

 ؽشق ٔاعزشارٛغٛبد انزؼهٛى ٔانزؼهى نمبءاد يغ انطبنجبد انًزؼضشاد ٔانًزًٛضاد ؽٕل فؼبنٛخ  . 

 ثطبلخ يالؽظخ نهطبنجبد 

 انمغى:انزذسٚظ يٍ لجم انًذسط أٔ اعزشارٛغٛبد أخشٖ نزمٛٛى ػًهٛخ -2

 انًؼبسف فٙ انزخظظبد انًزُٕػخ ٔاالعزفبدح يٍ أْم انخجشح فٙ ؽشق انزذسٚظ رجبدل . 

 انًشاعؼبد انذاخهٛخ  

 . رمٛٛى األداء يٍ لجم اداسح انمغى 

 شاعؼخ َغت انُغبػ انًٕطٙ ثٓبي 

 انزذسٚظ:ػًهٛبد رطٕٚش -4

  إػذاد ٔسػ ػًم ٔدٔساد يٍ لجم انًزخظظٍٛ نالؽالع ػهٗ كم عذٚذ ٚخذو انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ثبإلػبفخ

 .إنٗ انطشق انغبثمخ 

 . انزٕاطم يغ األلغبو انًُبظشح نزمٛٛى انًمشس 
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 ت:انطبنػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ -3

 ػًبل انطهجخ ثٕاعطخ يذسعٍٛ يغزمهٍٛ، ٔانزجبدل ثظٕسح دٔسٚخً نزظؾٛؼ أذلٛك رظؾٛؼ ػُٛخ يٍ ر

 االخزجبساد أٔ ػُٛخ يٍ انٕاعجبد يغ ؽبلى رذسٚظ يٍ يؤعغخ أخشٖ(

   إػذاد نغُخ يشاعؼخ نألػًبل انذساعٛخ ًَٔبرط يٍ  االخزجبساد ٔكزبثخ رمشٚش لجم إػالٌ انُزٛغخ. 

 . انُزبئظ االؽظبئٛخ 

 نزمٕٚى انكهٙ نهطهجخا . 

 :انذساعٙ ٔانزخطٛؾ نزطٕٚشْب فؼبنٛخ انًمشسإعشاءاد انزخطٛؾ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  -1

  ٙرمشٚش ػٍ انًمشس ٔأٔعّ انمظٕس ٔؽشق انزؾغٍٛ ٔانزطٕٚش يٍ خالل رمٕٚى انطبنجبد نهًمشس انذساع   

 . ٔخجشح ػؼٕ ْٛئخ انزذسٚظ

 . رشكٛم نغُخ نًشاعؼخ انًمشس 

  ؽٕل انًمزشؽبد انًمذيخ نزطٕٚش انًمشس انذساعٙ ٔأعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهىرمشٚش . 

  ٙرمٛٛى انًمشس يٍ لجم يشاعغ خبسع. 

 
 رئيس انمسى األكبديًي  يُسك انًمرر

 د/ ػجذ انشؽًٍ انزٚت االعى:  ................................. االعى:

 ................................. نزٕلٛغ:ا  ................................. انزٕلٛغ:

 ....... / ....... / ....... ْـ انزبسٚخ:  ....... / ....... / ....... ْـ انزبسٚخ:

 
 

 تى اعتًبد تٕصيف انًمرر 
/ .... / ......... ْـ ...ثتبريخ  )......(في جهسخ انمسى رلى   

 

   
 


