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 ومىذج وصف المقسز

 وصف المقسز

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 

 ح تغذاد / كهٛح انرشتٛح  انثذَٛح ٔػهٕو انشٚاضحجايؼ انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 فشع انؼهٕو انُظشٚح انمسى انؼهًٙ: / انًشكض انؼهًٙانمسى  .2

 DS 405  سٚاضح انًؼٕلٍٛ اسى / سيض انًمشس .3

 انحضٕس انٕٛيٙ ػهٗ ٔفك جذٔل انًحاضشاخ أشكال انحضٕس انًراحح .4

 انُظاو انسُٕ٘ انفصم / انسُح .5

 ساػح 60 كهٙ(ػذد انساػاخ انذساسٛح )ان .6

 13/1/2019 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 + َثزج ذاسٚخٛح ػٍ سٚاضح انًؼالٍٛ ػانًٛا ػشتٛا دٔنٛا ٔإَٔاع انؼٕق سٚاضح انًؼٕلٍٛذؼشٚف انطهثح تأًْٛح 
 فٙ يسرشفٛاخ رٔ٘ االحرٛاجاخ انخاصح. انًؼٕلٍٛؼًهٓى يغ ن تًثادئ ذأْٛم انًؼٕلٍٛانطهثح ذؼشٚف 

 ٚف انطهثح تاخرثاساخ انًؼٕلٍٛ ٔطشائك ذُفٛزْاذؼش
 
 

 يخشجاخ انرؼهى ٔطشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى .9
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     ْذاف انًؼشفٛحاال -أ

 ذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح انؼايح تشٚاضح انًؼٕلٍٛ.                  1أ  

 سػاٚرٓى ٔنكافح إَٔاع انؼٕق.ذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح ترأْٛم انًؼٕلٍٛ ٔ -2أ  

ذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح فٙ كٛفٛح انرؼايم ٔجشاء االخرثاساخ انخاصٛح تانًؼٕلٍٛ  -3أ

 ٔػم ٔفك َٕع انؼٕق.

 ذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح تكٛفٛح ذذسٚة انًؼٕلٍٛ ألجم ذحسٍٛ اَجاصْى. -أد

 

 انًٓاساخ انخاصح تانًٕضٕع   -ب 

ك انرؼايم يغ انًؼالٍٛ ٔسػاٚرٓى نٛرًكُٕا يٍ اٌ ٚكَٕٕا حكاو اكرساب انطهثح انًؼشفح تطشائ – 1ب 

 ٔيذستٍٛ  نهًؼالٍٛ يسرمثال.

 انًؼالٍٛ ٔإػادج ديجٓى فٙ انًجرًغ ذأْٛماكرساب انطهثح انماتهٛح  – 2ب 

ٙ األنؼاب اكرساب انطهثح انماتهٛح ػهٗ  كشف انًٕاْة انشٚاضٛح يٍ انًؼالٍٛ ٔصجٓى ف – 3ب 

 انشٚاضٛح يٍ خالل ذطثٛك االخرثاساخ انخاصح تٓى.

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 .يٍ خالل انؼشض انُظش٘ نًفشداخ انًمشس انذساسٙ – 1

 يٍ خالل اسرؼًال ٔسائم انؼشض ٔانًصادس انؼهًٛح فٙ يٕضٕع االخرصاص – 2

 

 طشائك انرمٛٛى      

انرماسٚش ٔانثحٕز   -4االيرحاَاخ انسُٕٚح          -3يرحاَاخ انفصهٛح    اال -2االيرحاَاخ انٕٛيٛح     -1

                  الايح تطٕنح خاصح تانًؼالٍٛ + ذحكٛى  ٔذصُٛف ػًهٙ. -5

 االْذاف انٕجذاَٛح ٔانمًٛٛح.-ج

 ٓا ػًهٛاذحاكٙ انًٕاد انُظشٚح شؼٕس انطهثح تاإلنًاو تانُٕاحٙ انًؼشفٛح ٔكٛفٛح ذطثٛم -1ج         

 سفغ انمٛى انًؼشفٛح نهًٕاد انذساسٛح يٍ خالل انرطثٛك انؼًهٙ -2ج

 سفغ كفاءج انطهثح ٔلاتهٛاذٓى انرذسٚسٛح فٙ دسٔط انرشتٛح انشٚاضٛح اثُاء انرطثٛك -3ج

 اذجاِ االخشٍٚ. حسفغ انُٕاحٙ انٕجذاَٛح نهطهثح يٍ خالل الايح انًُافساخ انشٚاضٛح ٔانشؼٕس تانًسؤٔنٛ -4ج   

 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 يٍ خالل إنماء انًحاضشاخ انؼهًٛح. – 1       

 يٍ خالل االسرؼاَح تانشسٕو انرٕضٛحٛح ٔانؼشض انثشش٘.  - 2       

+ اجشاء انؼاب انًؼالٍٛ يٍ لثم انطهثح  (Data Showيٍ خالل اسرخذاو ٔسائم انؼشض انحذٚثح ) - 3  

 ػٍ سٚاضح انًؼالٍٛ. + ػًم َششاخ سٚاضٛح تٓا يؼهٕياخ

 طشائك انرمٛٛى    

  االيرحاَاخ.ذمٛٛى أداء انطهثح خالل  -1

 ٛى أداء انطهثح يٍ خالل انًشاسكح انٕٛيٛح ٔاالسرُراج ٔانرحهٛم انًُطمٙ.ذمٛ -2
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  انًُمٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انًٓاساخ  انؼايح ٔ -د 

 .فٙ ذأْٛم انًٕلٍٛذطثٛك يا اكرسثّ انطهثح يٍ يؼشفح فٙ انرطثٛك انًٛذاَٙ   -1د

 االصحاءفٙ اػادج ديجٓى فٙ انًجرًغ يغ ذطثٛك يا اكرسثّ انطهثح يٍ يؼشفح فٙ انرطثٛك انًٛذاَٙ  -2د

َٕا نٛرًكُٕا اٌ ٚكٕ ذذسٚة انًؼٕلٍٛ ٔذحسٍٛ اَجاصْىاإلفادج يٍ يا اكرسثّ انطهثح يٍ يؼشفح  -3د

 يذستٍٛ أ حكاو نهًؼالٍٛ يسرمثال.

 .تانمٛادج نششٚحح انًؼٕلٍٛ ٔطشائك انرؼايم يؼٓىإكساب انطهثح انًؼشفح  -4د
 
 

 تىيح المقسز .11

 مخسجاخ التؼلم المطلىتح الساػاخ األسثىع
اسم الىحدج / 

المساق أو 

 المىضىع
 طسيقح التقييم طسيقح التؼليم

 لمؼىقيهزياضح ا مشازيغ زياضح المؼاقيه  2  .1

شررررسم المااضررررساخ 

مررررره قثررررر   الىظسيرررررح

تدزيسرررررررر  المررررررررا ج 

تاسررررررتؼمال وسررررررا   

الترررردزيل والؼررررس  

+ جلررررررررة  الاديثررررررررح

ومرراذج حيررح للمؼرراقيه 

خرررررمل المااضرررررساخ 

وتىجيرررررررر  الطلثررررررررح 

لاضرررررىز الثطرررررى خ 

السياضررررريح الخاصرررررح 

تالمؼرررررراقيه + حرررررر  

الطثررح للمشررازيح  رر  

الرررردوزاخ التاةيميررررح 

الخاصررررررح تسياضرررررررح 

 المؼاقيه.

 واخ اليىميحا متاا

تقييم مشازيح الطلثرح 

 اليىم 

 ا متااواخ الفصليح

 ا متااواخ الىها يح

 الىشاطاخ الطمتيح

    مشازيغ زياضح المؼاقيه 2  .2

    أوىاع اإلػاقح  2  .3

    اإلػاقح الثدويح  2  .4

    اإلػاقح الاسيح 2  .5

    اإلػاقح المةفى يه 2  .6

    اإلػاقح الاسيح للصم والثةم 2  .7

    اإلػاقح الاسييح  2  .8

    اإلػاقح الاسييح )الشل ( 2  .9

    (اإلػاقح الاسييح )الشل   2  .11

    اإلػاقح الؼقليح 2  .11



 4 

    أسثاب اإلػاقح الؼقليح  2  .12

    إػاقح التىحد 2  .13

     امتاان الشهس األول 2  .14

    التأهي  للمؼاقيه 2  .15

16.  2     

أهداف التأهي  والسسا    2  .17

 ي المساػدج للتأه
   

     امتاان الشهس الثاو  2  .18

    السياضح لروي اإلػاقح  2  .19

التستيح السياضيح التىا سيح  2  .21

 السياضح المؼدلح
   

    األلؼاب السياضيح المؼدلح 2  .21

    األلؼاب السياضيح المؼدلح 2  .22

    التصىيف السياض  2  .23

    أوىاع التصىيف السياض  2  .24

لفص  امتاان الشهس األول مه ا 2  .25

 الثاو 
   

    اختثازاخ لروي اإلػاقح 2  .26

    اختثازاخ لروي اإلػاقح 2  .27

    ا ختثازاخ الثدويح 2  .28

امتاان الشهس الثاو  مه الفص   2  .29

 األول
   

    امتاان الىها   2  .31
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  انثُٛح انرحرٛح .11

 كرة يُٓجٛح / انكرة انًساػذج انكرة انًمشسج انًطهٕتح -1

 َصٕص اساسٛح يؼذج يٍ لثم يذسط انًادج نشئٛسٛح )انًصادس(انًشاجغ ا -2

انكرة ٔانًشاجغ انرٙ ٕٚصٙ تٓا  ( أ

 )انًجالخ انؼهًٛح ، انرماسٚش،....(
 انذٔسٚاخ ٔانًجالخ انؼهًٛح –انرماسٚش 

انًشاجغ االنكرشَٔٛح ، يٕالغ  ( ب

 االَرشَٛد ، ........
 شثكح انًؼهٕياخ انذٔنٛح ) االَرشَد (

 مشس انذساسٙخطح ذطٕٚش انً .12

االطالع على اخر المصادر الحديثة والترجمات الحديثة / االعتماد على امهات الكتب الحديثة والكتب التخصصية / استخدم 
 وسائل عرض وشرح مفردات المادة التعليمية / اختيار المنصات االلكترونية االكثر مالئمة واالسهل تعامال.


