
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزشثُخ ثبنًدًؼخ  انكهُخ:

 انذساعبد اإلعاليُخ انمغى االكبدًٍَ :

 انذساعبد اإلعاليُخ انجشَبيح:

 (1انمشآٌ انكشَى ) انًمشس:

 أ/ شزي انغهًُبٌ انًمشس:يُغك 

 د/ ػجذ انشحًٍ انزَت  انجشَبيح:يُغك 

 َكزت ربسَخ اػزًبد يدهظ اندبيؼخهـ 1435/ 6 /15 انزىصُف:ربسَخ اػزًبد 



 

 
 7يٍ  2انصفحخ 

 : ػُّ تانًمرر انذراضي ٔيؼهٕياخ ػايح فأ( انتؼري

 SALM 201     انًمشس:سيض  انمشآٌ انكشَى انًمشس: اعى- 1 .1
 ( 2)  انغبػبد انًؼزًذح:  ػذد- 2 .2

 سَبض أطفبل ٌ َمذو ضًُه انًمشس انذساعٍ. زأو انجشايح ان انجشَبيح- 3 .3

 انهغخ انؼشثُخ  .5  :انًمشس نغخ رذسَظ – 4 .4

  أ/ شزي انغهًُبٌ  :انًمشس انذساعٍ يُغك اعى- 5 .6

 ولانًغزىي األ  :انًمشس انذساعٍ انًغزىي األكبدًٍَ انزٌ َؼطً فُهأو  انغُخ-6 .7

 :)إٌ وخذد(انًمشس ثمخ نهزا انغب انًزطهجبد- 7 .8

 ال َىخذ 

  :اَُِخ نهزا انًمشس )إٌ وخذد( انًزطهجبد- 8 .9

 ال َىخذ 

  :نهًؤعغخ انزؼهًُُخ س إٌ نى َكٍ داخم انًجًُ انشئُظرمذَى انًمش يىلغ- 9

 انزذسَظ اعهىة – 11
  % 111 انُغجخ انًئىَخ:  ✓   يحبضشاد رمهُذَخ –أ 

  ....... % انُغجخ انًئىَخ:   يخزهظ )رمهُذٌ، ػٍ ثؼذ(-ة 

  ....... % انُغجخ انًئىَخ:   انزؼهى االنكزشوٍَ –ج 

  ....... % انُغجخ انًئىَخ:   يشاعهه –د 

  ....... % انُغجخ انًئىَخ:   أخشي-هـ 

 يالحظبد:

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

  :األْذاف( ب

 س رغزطُغ انطبنجخ أٌ :ثؼذ دساعخ هزا انًمش يبهى انهذف األعبعٍ يٍ هزا انًمشس:-1

وحفع عىس يٍ انمشآٌ  صىٌ انهغبٌ يٍ انخطأ وانهحٍ ػُذ لشاءح انمشآٌ، ولشاءح انمشآٌ لشاءح يشرهخ ويدىدح.

 انكشَى 

 .  ........انذساعٍ  انًمشسورحغٍُ صف ثئَدبص أَخ خطظ َزى رُفُزهب نزطىَش -2

 االعزفبدح يٍ يىالغ االَزشَذ انًشرجطخ ثًىضىػبد انًمشس

 جبدل انخجشاد ثٍُ انمغى وانًشاكض انجحثُخ راد انصهخر

 اعزخذاو اعزشارُدُبد انزذسَظ انحذَثخ فٍ رذسَظ انًمشس 

 انًزبثؼخ وانًشاخؼخ انذوسَخ نهًمشس يٍ لجم ندُخ رىصُف انًمشساد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 7يٍ  3انصفحخ 

 

 : انذراضيتٕصيف انًمرر د( 
 

 :تُأنٓا انتي ضيتىانًٕضٕػاخ -1

 لبئًخ انًىضىػبد
ػذد 

 األعبثُغ
عبػبد 

 انزذسَظ

ضٕرج انًهك انتالٔج:   انُثأ                   ضٕرجانذفظ :    1 2 

 2 1 ضٕرج انمهى انتالٔج:       انذفظ :  انُازػاخ              

 2 1 انذالح التالوة:      الحفظ :  عبس                

 2 1 ؼاردانً انتالٔج:        انذفظ :   انتكٕير ٔاالَفطار  

 2 1 َٕد انتالٔج:           انذفظ :   انًطففيٍ          

 2 1 انجٍ انتالٔج:        انذفظ :   االَشماق ٔانثرٔد  

 2 1 انًسيم انذفظ : انطارق ٔاألػهٗ ٔانغاشيح  انتالٔج:

 2 1 انًذحر انتالٔج:         انذفظ :   انفجر                

 2 1 انميايح انتالٔج:          شًص     انذفظ :   انثهذ ٔان

 2 1 اإلَطاٌ انتالٔج: انهيم ٔانضذٗ ٔانشرح انذفظ :     

 2 1 انًرضالخ  انتالٔج:انتيٍ ، ٔانؼهك، ٔانمذر      انذفظ : 

 2 1 يراجؼح انتالٔج:   انثيُح انسنسنح ٔانؼادياخ انذفظ : 

 2 1 يراجؼح انتالٔج :  انمارػح..إنٗ انُاش   انذفظ :     

 

  يكَٕاخ انًمرر انذراضي )إجًاني ػذد ضاػاخ انتذريص نكم فصم دراضي(: -2

 

 انًذاضرج
فصٕل 

 دراضيح
 انًختثر

ػًهي/ييذاَي/      

 تذريثي
 اإلجًاني أخرٖ

عبػبد 

 انزذسَظ
 26 ال َىخذ ال َىخذ ال َىخذ ال َىخذ 2

انطاػاخ 

 انًؼتًذج
 26 ال َىخذ ال َىخذ ال َىخذ ال َىخذ 2

 

 

 ضاػاخ انتؼهى انًتٕلغ أٌ يطتٕفيٓا انطانة أضثٕػيا   / ضاػاخ دراضح خاصح إضافيح-3
2 
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انٕطُي نهًؤْالخ ٔيالئًتٓا يغ طرق انتمٕيى  تاإلطاريخرجاخ انتؼهى انًطتٓذفح ٔفما نًجاالخ انتؼهى  – 4

 ٔاضتراتيجياخ انتذريص.
 

 انٕطُي نهًؤْالخ اإلطاريجاالخ  
 نهًمرر(هى انًطتٓذفح انتؼ )يخرجاخ

اضتراتيجياخ 

 انتذريص
 طرق انتمٕيى

 : في َٓايح انًمرر يطتطيغ كم طانة أٌ : انًؼارف 1.0

 ػًم جًاػي  انتؼهيى انتؼأَي ؼرفح آداب انتالٔجي 1.1

 : أٌ حطتطيغ كم طانثتفي َٓايح انًمرر :   انًٓاراخ انًؼرفيح 2.0

 تكهيفاخ فرديح انتؼهيى انتؼأَي رآٌطثك أدكاو انتجٕيذ ػُذ لراءج انمي 2.2

 : أٌ حطتطيغ كم طانثتفي َٓايح انًمرر  : يٓاراخ انتؼايم يغ اآلخريٍ ٔتذًم انًطؤٔنيح 3.0

ٔتثادل  انًُالشح  تصذخ أخطاء زييالتٓا ٔتٕجٍٓٓ نهمراءج انصذيذح 3.1

 األفكار

 كتاتح تمرير

تتٕاصم تفاػهيح داخم يجًٕػاخ انؼًم تذطٍ االضتًاع  3.2

 ٔانتذذث

 تكهيفاخ جًاػيح دٕار جًاػي

 :أٌ حطتطيغ كم طانثتفي َٓايح انًمرر :  يٓاراخ انتٕاصم ٔتمُيح انًؼهٕياخ ٔانًٓاراخ انؼذديح 4.0

تياٌ يؼاَي تتمٍ يٓاراخ انثذج ٔاالضتمصاء االنكترَٔي ػٍ  4.1

 انمراٌ انكريى

يح اضتراتيج

 االضتمصاء

تمييى انتكهيفاخ 

ٔانثطالاخ 

 ٔانًالدظح

انتكهيفاخ  تمييى انؼرض ٔانًالدظح يجيذ تالٔج انمرآٌ 4.2

 انجًاػيح

 انًٓاراخ انُفص دركيح 5.0

 .................. .................. ال تُطثك 5.1
  

 

 

 خالل انفصم انذراضي انطالبتمٕيى يٓاو  لجذٔ. 5
 

 األضثٕع يًٓح انتمٕيى 
 انُطثح 

 يٍ انتمٕيى انُٓائي

1 

 
 انتطًيغ ٔانمراءج األضثٕػي 

طىل انفصم 

 انذساعٍ
21%  

2 

 
%21 11 اختثار أػًال انطُح   

3 

 
 15 انُٓائي االختثار

دسخخ أٌ  61

61%.  
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 نهطالب ٔاالرشاد األكاديًيانذػى  د.

 shathaa15@hotmail.com   يًيمٔانتٕاصم ػثر اال --,ضاػتاٌ أضثٕػيا   ضاػح يكتثيح  اضثٕػيا   2

 

 ْـ   يصادر انتؼهى 

 :انكتة انًمررج انًطهٕتح-1
  انمراٌ انكريى  

 :انًراجغ انرئيطح-2
 انمرآٌ انكريى

  تٓا:يٕصٗ  ٔانًراجغ انتيانكتة -3

  )دمحم َٕر دماَي  انماػذج انُٕراَيح )تجٕيذ 

   انمرآٌ انؼظيى ، اتٍ كخيرتفطير 

 :الغ اإلَزشَذ...انخانًشاخغ اإلنكزشوَُخ، يى-4

  
 أخشي:يىاد رؼهًُُخ -5

 . يىلغ انمشآٌ انكشَى 

 . لُبح َىرُىة ، رؼهى انزدىَذ أًٍَ عىَذ 
 

 :انًرافك انالزيح ٔ.
 :انًجبٍَ-1

  خ.طبنج 51لبػخ يحبضشاد نكم 

 يمبػذ دساعُخ 

  يمؼذ نؼضى هُئخ انزذسَظ ويُصخ 

 :يصبدس انحبعت اِنٍ-2

  يُصخ إنكزشوَُخ 

  وصهخ َذ. 

 أخشي:صبدس ي-3

 .ال َُطجك 

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

 ............................................................ 
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 7يٍ  6انصفحخ 

 تمييى انًمرر انذراضي ٔػًهياخ تطٕيرِ  . ز
 انزذسَظ:رُدُبد انحصىل ػهً انزغزَخ انشاخؼخ يٍ انطالة ثخصىص فؼبنُخ اعزشا-1

 ووضغ يمزشحبد نهزحغٍُورحهُم انُزبئح  رمُُى انًمشس عزجُبٌرطجُك ا 

 انًشبسكخ انفؼبنخ نهطالة فٍ انًحبضشح  

 يغزىي َزبئح انطالة فٍ االخزجبساد  

 انمغى:و انزذسَظ يٍ لجم انًذسط أاعزشارُدُبد أخشي نزمُُى ػًهُخ -2

 ًسَظذبساد األلغبو ورجبدل انًؼبسف فٍ انزخصصبد انًخزهفخ واالعزفبدح يٍ أهم انخجشح فٍ انزاعز 

 ٍرطجُك اعزجبَخ رمُُى األلشاٌ ، داخهٍ وخبسخ 

 انزمُُى انزارٍ زجبَخرطجُك اع 

  رمشَش األداء انغُىٌ(انزمُُى يٍ لجم إداسح انمغى( 

  انزذسَظ:ػًهُبد رطىَش -3

  واالعزفبدح يٍ انخجشاداأللغبو انًُبظشح انزىاصم يغ 

  ٌانًزخصصٍُ نالطالع ػهً كم خذَذ فٍ انؼًهُخ انزؼهًُخ  و أعبنُت انزؼهُى وانزؼهىيغ  نمبء دوس 

 رطجُك انزمُُبد انحذَثخ فٍ انزؼهُى 

 ٍَانزؼهُى اإلنكزشو 
 

 ت:انطبنػًهُبد انزحمك يٍ يؼبَُش اإلَدبص نذي -4

 االخزجبساد انشفهُخ وانزحشَشَخفٍ  نهطالةئح انؼبيخ  انُزب 

 ُخ نُدبذ انطالة) يؼذالد َغت انُدبذ (انُزبئح االحصبئ 

 ُخ وانفشدَخ األثحبس اندًبػ َزبئح رمُُى  

 :انذساعٍ وانزخطُظ نزطىَشهب فؼبنُخ انًمشسإخشاءاد انزخطُظ نهًشاخؼخ انذوسَخ نًذي  -5

  مىح ويؼبندخ َمبط انضؼفألػضبء هُئخ انزذسَظ نزؼضَض َمبط انانذوسي  االخزًبع 

 رطجُك اعزجبَبد يىضىػُخ ألخز آساء انطالة حىل انًمشس ويىضىػبره 

 رمشَش ػٍ انًمشس وأوخه انمصىس وطشق  يشاخؼخ انخطظ انذساعُخ رجؼب نهًؼطُبد انًزبحخ انحذَثخ

 انزحغٍُ وانزطىَش يٍ لجم ػضى هُئخ انزذسَظ ثًب َحمك خىدح انًمشس

 مصىس وطشق انزحغٍُ وانزطىَش يٍ لجم ػضى هُئخ انزذسَظ ثًب َحمك رمشَش ػٍ انًمشس وأوخه ان

 خىدح انًمشس                                                                                  

 رمشَش ػٍ َغت انُدبذ  

 رمشَش حىل يمزشحبد انزطىَش واعبنُت انزؼهُى وانزمىَى  

  ٍلجم يُغمٍ انًىاد رشكُم ندُخ نًشاخؼخ انًمشس ي                       

 
 رئيص انمطى األكاديًي  يُطك انًمرر

 د / ػجذ انشحًٍ انزَت االعى:  أ/ شزي انغهًُبٌ االعى:

 ................................. انزىلُغ:  ................................. انزىلُغ:

 ....... / ....... / ....... هـ انزبسَخ:  ـ....... / ....... / ....... ه انزبسَخ:

 
 

 تى اػتًاد تٕصيف انًمرر 
ْـ1435/  12/  18تتاريخ  (17)في جهطح انمطى رلى   
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