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 وصف موجز للمقرر:

نس الذمليمم   بتصمم ي  نتيذيمم  مممال  مم  المما    الطالمما ارملمم  تكليمم  همم ا اررمم    شمم   ي

ي الا اامم لاخم  الصم     رمال  الا ااماا اتمت اميمم  بذ نمملما ار،تلذم ي نتيذيمم ها     الكا لم  

الةممابر  جم لممال تملممي    نخرباتممن التا يةممي   الم ليمم  توظيمم   ما  ممن الي  يمم  ن شمماهااتن  ن

إطمما  ىلممك  تكا مم  يمكممع ىا تممن ملممك الريمما  بم ليمم    جم الا اامماا اتمت اميمم   يمماا يًا

 .التا يع

 ثانياً: أهداف المقرر:

 ملك: ىال ًا الطالا يكون أن ارر  ي ه ا ل اا     ات تملاء بما يتوىعي

 تم ف ناىع اجملت ع ارا ا .  (1

تطبيق ارملا اا التا يةي  األاااي   ث  ختطيطي نتيذيم ي نترموي  الما نس     (2

 اليو ي   ك لال تملي  الا اااا اتمت امي . 

تطبيممق ارملمما اا التا يةممي  ار تبطمم  بم مم  اةطمم  الذصمملي  نالةمميوي  رمميمل        (3

 الا اااا اتمت امي .

 ناإلش ا ي  جم ارا ا .مما ا  بمض األم ال اإللا ي   (4

اختيا  الواائ  التملي ي  ارتملر  مبجال تملي  الا اااا اتمت امي  بذ نمملا  (5

 ار،تلذ .

 ارشا ى  جم األ شط  اللغوي  ارا اي  ار،تلذ . (6

 إماال اتختبا اا اللغوي  ار،تلذ  الشمل ي  ناليملائي ي نتروميملا باى . (7

اتمت امي ي نارش ف الرتبمو  جم أنيماء   اتاتذال     خرباا  مل  الا اااا  (8

 زيا تن الان ي  لل ا ا .

اىتةممماجت اااهممماا  ومبممم  دمممو  مليممم  تممما يع الا ااممماا اتمت اميممم ي       (9

 نتراي ها.

 ثالثاً: إجراءات وآليات التنفيذ:

 :األ شط  نارملا  التالي ه ا ارر   يش   تيذي  

 تما يع الا ااماا   جم ىا م   ل اام  ليمو     ةمتر   يمطمك لكم  طالما  ملم  ممانت      -

 . اتمت امي 

الرتبيم    حتت إش اف نتومين     ش ف التا ية بتيذي  اجلانل  ارمل  يرو  الطالا -

 ارياا ي .



 مممك  مممال  بترممموي  الطالممما ارملممم  لصممم   تكا لممم    الرتبيممم  ارياا يممم  و   شممم فيرممم -

 ارياا ي . للرتبي  اليملائ ن ق منوذج التروي  الا اااا اتمت امي  

 . اةطو  الةابر  مخع   اا ملك األى  الرتبي  ارياا ي   ش فيك    -

نميثم  هم ا ارتوامط ترماي       اليملمائ  امج  الترموي     جميؤخ   تواط ل ماا الطالما   -

أنياء تا يبمن ملمك تما يع  مال  الا ااماا       جم الرتبي  ارياا ي  الطالا    ىب   ش ف

 اتمت امي .

ملك الةال   اي   اراا س لتروي  ألائملم  جم  توزيع اات ا اا تروي  الط جت ارمل ني  -

 اراا س اليت ييت ون إليملا.

 " أابومًا.13يةت   الرب ا   الز ين للزيا اا ارياا ي  " -

 المقرر:أداء الطالب في تقويم طرائق 

  ل م  توزع ملك اليحو اآلت :  (100) للتا يا ارياا  خيصص  -

 نارمل  ارضي (. [ ل م  لتريي  ارا ا  ) اي  ارا ا  20]  •

 [ ل م  لتريي  ارش ف نتض  تريي  الزيا اا ارياا ي . 80]  •
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