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 1زاسثاخ

 وطف انًمشس
 

َىفش وطف انًمشس هزا إَداصاً يمرؼُاً ألهى خظائض انًمشس ويخشخاخ انرعهى انًرىلعح يٍ انطانة ذسمُمها 

ً عًا إرا كاٌ لذ زمك االسرفادج انمظىي يٍ فشص انرعهى انًرازح. والتذ يٍ انشتؾ تُُها وتٍُ وطف  يثشهُا

 انثشَايح.

 

 كهُح انعهىوخايعح دَانً/ انًؤسسح انرعهًُُح .1

 لسى عهىو انرماَح االزُائُح انمسى اندايعٍ/انًشكض .2

 Computer 1/  1زاسثاخ اسى/ سيض انًمشس .3

 زؼىس داخم اندايعح أشكال انسؼىس انًرازح .4

 فظهٍ انفظم/ انسُح .5

 ساعح 30   عذد انساعاخ انذساسُح )انكهٍ( .6

 3/10/2022 ذاسَخ إعذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

انًمشس انً ذضوَذ انطالب تًهاساخ انساسىب األساسُح انالصيح إلثشاء زظُهرهى انفكشَح وانفُُح فٍ َهذف 

يداالخ عهىو انساسة اِنٍ وذطثُماذها انًخرهفح فؼال عٍ ذعشَف انطانة تثعغ انثشايح انًهًح انرٍ ذذعى 

 ذسظُهه انعهًٍ.
 

 .يخشخاخ انًمشس وؽشائك انرعهُى وانرعهى وانرمُُى10

 االهداف المعرفية  -1
 ذعشَف اساسُاخ انساسىب -1أ

 ذسذَذ انًكىَاخ انشئُسح نهساسىب-2أ

 ذعشَف ايٍ انساسىب وذشاخُض انثشايح -3أ

 ذعشَف َظى انرشغُم -4أ

 االهذاف انًهاساذُح انخاطح تانًمشس   -ب 

 انرزكش-يهاساخ انًعشفح  -1ب

 يهاساخ انرزكُش وانرسهُم   - 2ب

 االسرخذاو وانرطىَش     يهاساخ    - 3ب 
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 ؽشائك انرعهُى وانرعهى      

 انًساػشج انًطىسج )انعشوع انرمذًَُح( ●

 انًُالشح ●

 انعظف انزهٍُ ●

 اسرخذاو انرمُُاخ انرعهًُُح )انفُذَى انرعهًٍُ(

 ؽشائك انرمُُى      

ي  ●
 بحوث وأوراق عمل وتقارير ( –) أسئلة شفهية تقويم بنائ 

 يهف إَداص انطانة ( –االخرثاساخ انرسشَشَح ) ذمىَى َهائٍ 

 االهذاف انىخذاَُح وانمًُُح -ج

 خهك سوذ انعًم اندًاعٍ تٍُ انطالب -1ج

 ذعضَض ثمح انطانة تُفسه يٍ خالل انًُالشاخ انُىيُح-2ج

 انشخظٍ(.انًهاساخ انعايح وانرأهُهُح انًُمىنح )انًهاساخ األخشي انًرعهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس  -د 

 انًشاسكح فٍ انًؤذًشاخ انعانًُح-1د

 َشش انثسىز-2د

 انًشاسكح فٍ انُذواخ-3د

 يىاكثح انرطىس انساطم فٍ يدال االخرظاص   -4د

 

 .تُُح انًمشس11

األسثى

 ع
 انساعاخ

يخشخاخ 

انرعهى 

 انًطهىتح

 ؽشَمح انرمُُى ؽشَمح انرعهُى اسى انىزذج / أو انًىػىع

1 
ع2ٌ+2)

) 
 

, اؽىاس دوسج زُاج يمذيح عايح

 انساسىب, اخُال انساسىب

يساػشج انكرشوَُح 

تاسرخذاو يسشس 

 ياَكشوسىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

2 
ع2ٌ+2)

) 
 

انساسىب االنكرشوٍَ, انثُاَاخ 

وانًعهىياخ, يًُضاخ انساسىب,  

 يداالخ اسرخذاو انساسىب

يساػشج انكرشوَُح 

تاسرخذاو يسشس 

 ياَكشوسىفد

 ذسشَشٌاخرثاس شفهٍ او 

3 
ع2ٌ+2)

) 
 

يكىَاخ انساسىب, اَىاع 

انسىاسُة, ذظُُف انسىاسُة 

زسة انغشع يٍ االسرخذاو 

 وانسدى واالداء

يساػشج انكرشوَُح 

تاسرخذاو يسشس 

 ياَكشوسىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

4 
ع2ٌ+2)

) 
 

يكىَاخ انساسىب, االخضاء 

 انًادَح , االخضاء انثشيدُح

يساػشج انكرشوَُح 

يسشس  تاسرخذاو

 ياَكشوسىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

5 
ع2ٌ+2)

) 
 

اَظًح االعذاد فٍ انساسىب, 

عىايم انرٍ َدة يشاعاذها عُذ 

ششاء انساسىب, انًًُضاخ 

 انشئُسُح نهساسىب انشخظٍ

يساػشج انكرشوَُح 

تاسرخذاو يسشس 

 ياَكشوسىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

6 
ع2ٌ+2)

) 
 Mid term exam   

7 
ع2ٌ+2)

) 
 

اياٌ انساسىب وذشاخُض 

انثشايح, اخالق انعانى 

االنكرشوٍَ, ايٍ انساسىب, 

يساػشج انكرشوَُح 

تاسرخذاو يسشس 

 ياَكشوسىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ
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 خظىطُح انساسىب

8 
ع2ٌ+2)

) 
 

االخرشاق االنكرشوٍَ, 

انثشيدُاخ انخثُثح, انسًاَح يٍ 

االخرشاق, اػشاس انساسىب 

 عهً انظسح

انكرشوَُح يساػشج 

تاسرخذاو يسشس 

 ياَكشوسىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

9 
ع2ٌ+2)

) 
 

ذعشَف َظى انرشغُم, وظائف 

 ,َظاو انرشغُم

يساػشج انكرشوَُح 

تاسرخذاو يسشس 

 ياَكشوسىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

10 
ع2ٌ+2)

) 
 

اهذاف َظاو انرشغُم, ذظُُف 

 َظى انرشغُم

يساػشج انكرشوَُح 

تاسرخذاو يسشس 

 ياَكشوسىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

11 
ع2ٌ+2)

) 
 

ايثهح نثعغ َظى انرشغُم, َظاو 

, ذثثُد 7انرشغُم وَُذوص 

انُظاو, يًُضاخ وَُذوص 

 ,يكىَاخ سطر انًكرة7

يساػشج انكرشوَُح 

تاسرخذاو يسشس 

 ياَكشوسىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

12 
ع2ٌ+2)

) 
 

لائًح اتذا, ششَؾ انًهاو, يُطمح 

, انًدهذاخ وانًهفاخ, االعالو

 االَمىَاخ

يساػشج انكرشوَُح 

تاسرخذاو يسشس 

 ياَكشوسىفد

 اخرثاس شفهٍ او ذسشَشٌ

13 
ع2ٌ+2)

) 
 

اخشاءاخ عًهُح انُىافز, خهفُاخ 

سطر انًكرة, نىزح انرسكى, 

انساالخ واالعذاداخ انشائعح فٍ 

 انساسىب

يساػشج انكرشوَُح 

تاسرخذاو يسشس 

 ياَكشوسىفد

 او ذسشَشٌاخرثاس شفهٍ 

14 
ع2ٌ+2)

) 
 Mid exam2   

15   Project presentation   

 

 .انثُُح انرسرُح 12

  الكتب المقررة المطلوبة      -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 

 

 -اندضء االول –اساسُاخ انساسىب وذطثُماذه انًكرثُح 

  
 

ي يوصي بها  -1
الكتب والمراجع الت 

 التقارير، ...( )المجالت العلمية، 
 

ونية، مواقع  -2 المراجع االلكت 
نت...   االنت 

 

 

 .خطح ذطىَش انًمشس انذساس13ٍ
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اتيجيات التعليم والتعلم.  ● ي است 
 
 اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد ف

 االستفادة من مستجدات نتائج البحوث العلمية الحديثة.  ●

اتيجيات التدريس الحديثة.  ●  تطبيق بعض است 

 المنهج. توسيع مفردات  ●

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حديثة.  ●

 اعداد ورش عمل مستقبلية.  ●

 


