
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كهٛخ انزشثٛخ ثبنًغًؼخ  انكهٛخ:

 لغى انذساعبد اإلعاليٛخ   انمغى األكبدًٚٙ:

 ثكبنٕسٕٚط فٙ انزشثٛخ، رخظض انذساعبد اإلعاليٛخ انجشَبيظ:

 ISD476انغٛبعخ انششػٛخ ٔاألَظًخ /  انًمشس:

 د. أؽًذ انفبرؼ .1 يُغك انًمشس:

 اإلعاليٛخسئٛظ لغى انذساعبد  يُغك انجشَبيظ:

 ْـ1435/  15/6 ربسٚخ اػزًبد انزٕطٛف:



 : عنه أ( التعريف باملقرر الدراس ي ومعلىمات عامة

 ISJ 425/  سيض انًمشس: انغٛبعخ انششػٛخ ٔاألَظًخ  اعى انًمشس:- 1 .2

 (  عبػخ 2) ػذد انغبػبد انًؼزًذح: - 2 .3

انجشَبيظ أٔ انجشايظ انز٘ ٚمذو ضًُّ انًمشس انذساعٙ.  - 3 .4

 إػذاد ػبو
 

 انهغخ انؼشثٛخ  .6 نغخ رذسٚظ انًمشس:  – 4 .5

اعى يُغك انًمشس انذساعٙ: - 5 .7

... 
 

انغُخ أٔ انًغزٕٖ األكبدًٚٙ انز٘ ٚؼطٗ فّٛ انًمشس انذساعٙ: -6 .8

 انفظم انضبيٍ
 

 انًزطهجبد انغبثمخ نٓزا انًمشس )إٌ ٔعذد(: ال ُٚطجك- 7 .9
 

 ال ُٚطجك انًزطهجبد اَٜٛخ نٓزا انًمشس )إٌ ٔعذد(:- 8 .11

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

 يٕلغ رمذٚى انًمشس إٌ نى ٚكٍ داخم انًجُٗ انشئٛظ نهًؤعغخ انزؼهًٛٛخ: ال ُٚطجك- 9

 
 انزذسٚظ اعهٕة – 11

  ....... % انُغجخ انًئٕٚخ:   يؾبضشاد رمهٛذٚخ –أ 

  ....... % انُغجخ انًئٕٚخ:   يخزهظ )رمهٛذ٘، ػٍ ثؼذ(-ة 

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

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

  ....... % انُغجخ انًئٕٚخ:   أخشٖ-ْـ 

 يالؽظبد:

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

  ب( األهذاف:

ٔطف يٕعض نُزبئظ انزؼهى األعبعٛخ نهطهجخ انًغغهٍٛ فٙ انًمشس:-1  

 يٍ انًزٕلغ أٌ رزًكٍ انطبنجخ ثؼذ دساعزٓب نهًمشس أٌ رظجؼ لبدسح ػهٗ أٌ :

 رؼشف يفٕٓو انغٛبعخ انششػٛخ ٔاًْٛزٓب ٔثٛبٌ ػاللزٓب ثؼهى انفمّ ٔاألطٕل ٔانًمبط . -1

 رهى انطبنجخ ثأدنخ انغٛبعخ انششػٛخ يٍ انكزبة ٔانغُخ . -2

رزًكٍ انطبنجخ يٍ انزؼشف ػهٗ انُجٙ ػهّٛ انظالح ٔانغالو ٔخهفبئّ سضٙ هللا ػُٓى انًجُٛخ ػهٗ انغٛبعخ  -3

 انششػٛخ .

 اء أثؾبس ؽٕل يب ٚغذ يٍ أيٕس فٙ يغبل انًمشس.رظجؼ لبدسح ػهٗ إعش -4

انًمشس انذساعٙ . )يضم االعزخذاو انًزضاٚذ  طف ثئٚغبص أٚخ خطظ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش ٔرؾغٍٛ -2

نزمُٛخ انًؼهٕيبد أٔ يشاعغ اإلَزشَذ، ٔانزغٛٛشاد فٙ  انًؾزٕٖ كُزٛغخ نألثؾبس انغذٚذح فٙ 

 يغبل انذساعخ(.  

    االَزشَذ انًشرجطخ ثًٕضٕػبد انًمشساالعزفبدح يٍ يٕالغ 



 رؾذٚش يؾزٕٖ انًمشس ثُبء ػهٗ انزطٕساد انؾذٚضخ فٙ انًغبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ج( ثىصيف املقرر الدراس ي

 

 انًىضىعاث انتي سيتى تناونها:-1

 لبئًخ انًٕضٕػبد
ػذد 

 األعبثٛغ
عبػبد 

 انزذسٚظ

انغٛبعخ انششػٛخ ٔغٛشْب يٍ يفٕٓو انغٛبعخ انششػٛخ ، رؼشٚفٓب ، انزفشٚك ثٍٛ  -1

انًشبثٓبد نٓب ، انُظبو انغٛبعٙ، انمبٌَٕ ،انجذػخ ،ػاللخ انغٛبعخ انششػٛخ ثؼهى انفمّ 

 ٔاالطٕل ٔانًمبطذ

3 6 

أدنخ اػزجبس انغٛبعخ انششػٛخ يٍ انمشآٌ ٔانغُخ  -2  

ششٔط انغٛبعخ انششػٛخ ، ششط ػذو انًخبنفخ نالؽكبو انششػٛخ ٔانشعٕع إنٗ  -3

انزجؼٙ ششط رؾمٛك انًمظذ انششػٙ ششط انجُبء ػهٗ انؼذل ششط انًشٕسح انذنٛم  

3 6 

انغٛبعخ انششػٛخ فٙ افؼبل انُجٙ ػهّٛ انظالح ٔانغالو ٔخهفبئّ يٍ ثؼذِ  -4   3 6 

يظبدس انغٛبعخ انششػٛخ : انًظبنؼ انًشعهخ ، االعزؾغبٌ ، عذ انزسائغ   -5  3 6 

يغبالد انغٛبعخ انششػٛخ : فٙ يب نى ٚشد ثّ َض ٔفًٛب ٔسد ثّ َض ٔفٙ االؽكبو  -6

 انششػٛخ 

األَظًخ رؼشٚفٓب ٔخظبئظٓب الغبيٓب ، يظبدس انمبػذح انُظبيٛخ فٙ انًًهكخ  -7

 انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ 

2 4 

 
  ساعت 28 يكىناث انًمرر انذراسي )إجًاني عذد ساعاث انتذريس نكم فصم دراسي(:-2

يادة   28انًحاضرة:

 انذرس:

عًهي/ييذاني/       انًختبر

 تذريبي
 أخري:

 

عبػبد دساعخ خبطخ إضبفٛخ/عبػبد انزؼهى انًزٕلغ أٌ ٚغزٕفٛٓب انطبنت -3

أعجٕػٛبً. )ُٚجغٙ أٌ ًٚضم ْزا انًزٕعظ نكم فظم دساعٙ ٔنٛظ انًطهٕة نكم 

 أعجٕع(: 

 ال ينطبك

 

رطٕٚش َزبئظ انزؼهى فٙ  يخزهف يغبالد انزؼهى  -4  

 ثٍّٛ نكم يٍ يغبالد انزؼهى انًجُٛخ أدَبِ يب ٚهٙ: 

 يٕعض عشٚغ نهًؼبسف أٔ انًٓبساد انزٙ ٚغؼٗ انًمشس انذساعٙ إنٗ رًُٛزٓب . 



  ٔرٕطٛف العزشارٛغٛبد انزذسٚظ انًغزخذيخ فٙ  انًمشس انذساعٙ ثغٛخ رطٕٚش رهك انًؼبسف أ

  انًٓبساد.
  انطشق انًزجؼخ نزمٕٚى انطبنت فٙ انًمشس انذساعٙ نزمٛٛى َزبئظ انزؼهى فٙ ْزا انًغبل انذساعٙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يجاالث اإلطار انىطني نهًؤهالث 
 )يخرجاث انتعهى انًستهذفت نهًمرر(

استراتيجياث 

 انتذريس
 طرق انتمىيى

 انًعارف 1.0

انزٙ انًؾبضشح  يفٕٓو انغٛبعخ انششػٛخ ٚؼشف  .1 1.1

رؼزًذ عضئٛب ػهٗ  

انكزبة انًمشس : 

ؽٛش ٚهضو إؽضبس 

انكزبة فٙ كم 

يؾبضشح نهزُمم ثٍٛ 

انًغبئم انزٙ 

 ٚطشؽٓب انًؾبضش.

انًشبسكخ أصُبء 

 انًؾبضشاد

ادنخ اػزجبس انغٛبعخ انششػٛخ يٍ ٚزؼشف ػهٗ  .2 1.2

 انمشآٌ ٔانغُخ 

*اعشاء األثؾبس 

ثبنشعٕع إنٗ انكزت 

ٔانًٕالغ انًغبَذح 

عٕاَت  فٙ ػشع

 االعزٓبد ٔانفزٛب.

رمٕٚى أػًبل 

ٔاعجبد  –انطبنجبد 

 ٕٚيٛخ 

انزؼشف ػهٗ افؼبل انُجٙ ػهّٛ انظالح ٔانغالو  .3 1.3

ٔخهفبئّ سضٙ هللا ػُٓى انًجُٛخ ػهٗ انغٛبعخ 

 انششػٛخ 

اخزجبس اػًبل انغُخ  .

 انزؾشٚش٘

 انًهاراث انًعرفيت 2.0

2.1   ٚزٕاطم ثشكم شفٓٙ أ كزبثٙ ثشكم فؼبل  .   انجؾش

 ٔاالعزمظبء

  االخزجبساد

انشفٕٚخ 

 ٔانزؾشٚشٚخ

 يهاراث انتعايم يع اآلخرين وتحًم انًسؤونيت 3.0

3.1   ٚطجك يجبدا َٔظشٚبد االعالو   ركٍٕٚ فشق

ػًم الَغبص 

انزكهٛفبد 

 انًُضنٛخ

  يالؽظخ رفبػم

انطالة فٙ 

 يٕالف يخزهفخ 

 انعذديتيهاراث انتىاصم وتمنيت انًعهىياث وانًهاراث  4.0

4.1  ٚغٓى فٙ انؾهٕل انجُبءح نهمضبٚب انًغزًؼٛخ   انجؾش

 ٔاالعزمظبء 

  رمٕٚى

انًُبلشبد 



 يجاالث اإلطار انىطني نهًؤهالث 
 )يخرجاث انتعهى انًستهذفت نهًمرر(

استراتيجياث 

 انتذريس
 طرق انتمىيى

 انغًبػٛخ 

 انًهاراث اننفس حركيت 5.0

رٕطٛف نهًٓبساد انؾشكٛخ انُفغٛخ انًشاد رًُٛزٓب -1 5.1

 ٔيغزٕٖ األداء انًطهٕة:ال ُٚطجك
اعزشارٛغٛبد -2

انزذسٚظ 

انًغزخذيخ 

نزًُٛخ رهك 

انًٓبساد:ال 

 ُٚطجك

طشق رمٕٚى -3

انًٓبساد 

انؾشكٛخ انُفغٛخ 

نذٖ انطالة: ال 

 ُٚطجك

5.2  .................. .................. 

5.3  .................. .................. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . جذول يهاو تمىيى انطالب خالل انفصم انذراسي5
 

 األسبىع يهًت انتمىيى 
 اننسبت 

ين انتمىيى 

 اننهائي

األصبىع  االخخببس اننصفً 1

 انضبدس

31%  

%11 خالل انفصم ( انخكهٍفبث انمنزنٍت ) انبحثٍت 2  

%06  آخش انفصم االخخببس اننهبئً 3  

 



 د. الدعم والارشاد ألاكاديمي للطالب

رذاثٛش رمذٚى أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نالعزشبساد ٔاإلسشبد األكبدًٚٙ نهطبنت )أركش لذس انٕلذ -1

 انز٘ ٚزٕلغ أٌ ٚزٕاعذ خالنّ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ نٓزا انغشع فٙ كم أعجٕع(.  

 اعى ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ .

 انجشٚذ االنكزشَٔٙ 

 انًٕثبٚم

 ساعاث اسبىعيا   4انساعاث انًكتبيت 
 

 انتعهى  مصادرهـ   

انكزت انًمشسح انًطهٕثخ:-1  

 انًذخم انٗ انغٛبعخ انششػٛخ د. ػجذ انؼبل ػطٕح 

 

انًشاعغ انشئٛغخ:-2  

 ٔانغٛبعخ انششػٛخ فٙ االؽٕال انشخظٛخ د.ػجذ انفزبػ ػًش 

 ٘ٔانغٛبعخ انششػٛخ فٙ ضٕء َظٕص انششٚؼخ ٔيمبطذْب د. ٕٚعف انمشضب 

)انًغالد انؼهًٛخ، انزمبسٚش،...انخ( )أسفك لبئًخ ثٓب(انكزت ٔ انًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب -3  

  ْـ 1412انُظبو االعبعٙ نهؾكى انظبدس فٙ ػبو 

  ْـ 1414َظبو يغهظ انٕصساء انظبدس فٙ ػبو 

  ْـ1412َظبو يغهظ انشٕسٖ انظبدس فٙ ػبو 

انًشاعغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕالغ اإلَزشَذ...انخ:-4  

 ثشَبيظ انًكزجخ انشبيهخ 

 شَٔٛخ راد انظهخانًٕالغ االنكز 

يٕاد رؼهًٛٛخ أخشٖ يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انؾبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش -5

 /انهٕائؼ انزُظًٛٛخ انفُٛخ:

Microsoft word بشنبمج انعشض بىسبىٌنج -  

 

 

 

 

 



 و. املرافق الالزمة:

فؼبنٛخ انزذسٚظ :اعزشارٛغٛبد انؾظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخظٕص -1  
 رٕصٚغ االعزجبَبد انًمذيخ نهطبنجبد راد انًؾبٔس انًزؼذدح .

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

 ًَٕٙرط رمٛٛى يمشس دساع 

 رمبسٚش انكفبٚخ انغُٕٚخ انزٙ رؼذْب اإلداسح ثبنمغى

ػًهٛبد رطٕٚش انزذسٚظ :-3  
 رطجٛك انزمُٛبد انؾذٚضخ فٙ انزذسٚظ  -

 انزؼهٛى االنكزشَٔٙ -

 
ػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ انطبنت ) يضم: رذلٛك رظؾٛؼ ػُٛخ يٍ أػًبل انطهجخ -4

ثٕاعطخ يذسعٍٛ  يغزمهٍٛ، ٔانزجبدل ثظٕسح دٔسٚخً نزظؾٛؼ االخزجبساد أٔ ػُٛخ يٍ انٕاعجبد 

 يغ طبلى رذسٚظ يٍ يؤعغخ أخشٖ(:
انًبدح ٔػضٕ آخش يٍ انمغى ٔػضٕ خبسعٙ  مشاجعت األوساق انخً حم حصحٍحهب من قبم أصخبر

 نًشعؼخ ػُٛخ يٍ كشاعبد اإلعبثخ 

 يشاعؼخ ػُٛخ يٍ كشاعبد االعبثخ يٍ لجم ػضٕ خبسعٙ 

طف إعشاءاد انزخطٛظ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ فؼبنٛخ  انًمشس انذساعٙ ٔانزخطٛظ -5

 نزطٕٚشْب:

انذوسي ألعضبء هٍئت انخذسٌش انقبئمٍن عهى حذسٌش انمقشس نخعزٌز نقبط انقىة ومعبنجت االجخمبع  -

 نقبط انضعف

 

 اخز آساء انطبنببث حىل انمقشس من خالل اصخببنبث مىضىعً -

-   
 مشاجعت انخطظ انذساصٍت وحطىٌشهب حبعبً نهمعطٍبث انحذٌثت -

-   

  انخقٍٍم اننهبئً الصخببنبث حقٍٍم انمقشس -

 

 

 
 رئيس انمسى األكاديًي  انًمررينسك 

 .د. ػجذ انشؽًٍ انزئت االعى:  ................................. االعى:

 ................................. انزٕلٛغ:  ................................. انزٕلٛغ:

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

 
 

 تى اعتًاد تىصيف انًمرر 

... / .... / ......... هـبتاريخ  )......(في جهست انمسى رلى   



 
 


