
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزشثٛخ ثبنًغًؼخ  انزشثٛخ انكهٛخ:

انذساعبد  انمغى االكبدًٚٙ :

 اإلعاليٛخ.

 انذساعبد اإلعاليٛخ

 عًٛغ رخصصبد انغبيؼخ انجشَبيظ:

 ISJ212فمّ انضكبح ٔانصٛبو.       انًمشس:
  أو ْبشى كًبل انذٍٚد/  انًمشس:يُغك 

 انشؽًٍ انزٚت د/ ػجذ  انجشَبيظ:يُغك 

 ْـ 5341/ 6/ 51. انزٕصٛف:ربسٚخ اػزًبد 



 

 
 8يٍ  2انصفؾخ 

 : عُّ تانًمرر انذراسي ٔيعهٕياخ عايح فأ( انتعري

فمّ  انًمشس: اعى- 1 .5

 انضكبح ٔانصٛبو
  ISJ212 انًمشس:سيض   

 ( 2)  انغبػبد انًؼزًذح:  ػذد- 2 .2

  ٘ ٚمذو ظًُّ انًمشس انذساعٙ. زأٔ انجشايظ ان انجشَبيظ- 4 .4
 انهغخ انؼشثٛخ  .5  :انًمشس رذسٚظ نغخ – 4 .3

 أو ْبشى كًبل انذٍٚد/   :انًمشس انذساعٙ يُغك اعى- 5 .6

  انًغزٕٖ انضبنش  :انًمشس انذساعٙ انًغزٕٖ األكبدًٚٙ انز٘ ٚؼطٗ فّٛأٔ  انغُخ-6 .7

 :)ئٌ ٔعذد(انًمشس ثمخ نٓزا انغب انًزطهجبد- 7 .8

 ال ٕٚعذ 

  :اَٜٛخ نٓزا انًمشس )ئٌ ٔعذد( انًزطهجبد- 8 .9

 ال ٕٚعذ 

  :نهًإعغخ انزؼهًٛٛخ س ئٌ نى ٚكٍ داخم انًجُٗ انشئٛظرمذٚى انًمش يٕلغ- 9

 انزذسٚظ اعهٕة – 11
  % 511 انُغجخ انًئٕٚخ:  ✓   يؾبظشاد رمهٛذٚخ –أ 

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

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

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

  ....... % انُغجخ انًئٕٚخ:   اخشٖ-ْـ 

 يالؽظبد:

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

  :األْذاف( ب

 ساعخ ْزا انًمشس رغزطٛغ انطبنجخ أٌ :ثؼذ د يبْٕ انٓذف األعبعٙ يٍ ْزا انًمشس:-5

 ٔصف يٕعض نُزبئظ انزؼهى األعبعٛخ نهطهجخ انًغغهٍٛ فٙ انًمشس -

 اٌ رؾهم األؽكبو انششػٛخ انزٙ ٚمٕو ػهٛٓب فمّ انضكبح ٔانصٛبو ـ  

 رغزُزظ انًمبصذ انغبيٛخ نال ؽكبو انخبصخ ثفمّ انضكبح ٔانصٛبوـ ـ  

 أؽكبو انضكبح ٔانصٛبو ٔاالػزكبف انزٙ رزٕلف ػهٛٓب صؾخ انؼجبداد  اٌ رغبْى فٙ خذيخ انًغزًغ ثجٛبٌـ  

 

ػشض أؽكبو انضكبح ٔانًمبدٚش  ........انذساعٙ  انًمشسٔرؾغٍٛ صف ثاٚغبص أٚخ خطػ ٚزى رُفٛزْب نزطٕٚش -2

 ٔاالَصجخ   ٔٔعبئهٓب ٔكٛفٛخ رٕصٚغ انضكبح

 االعزفبدح يٍ يٕالغ االَزشَذ انًشرجطخ ثًٕظٕػبد انًمشس

 جبدل انخجشاد ثٍٛ انمغى ٔانًشاكض انجؾضٛخ راد انصهخر

 اعزخذاو اعزشارٛغٛبد انزذسٚظ انؾذٚضخ فٙ رذسٚظ انًمشس 

 انًزبثؼخ ٔانًشاعؼخ انذٔسٚخ نهًمشس يٍ لجم نغُخ رٕصٛف انًمشساد 
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 : انذراسيتٕصيف انًمرر ج( 
 

 :تُأنٓا انتي سيتىانًٕضٕعاخ -1

 لبئًخ انًٕظٕػبد
ػذد 

 بثٛغاألع
عبػبد 

 انزذسٚظ

رؼشٚف انضكبح ٔثٛبٌ ؽكًٓب ٔؽكًزٓب ٔيُضنزٓب ٔآصبسْب االعزًبػٛخ ٔاأليُٛخ أٔال 
 ٔااللزصبدٚخ

5 2 

 صبَٛب ششٔغ ٔعٕة انضكبح ٔانغٓخ انًكهفخ ثزؾصٛهٓب 
صبنضب األيٕال انزٙ رغت فٛٓب انضكبح انزْت انفعخ انضشٔح انُمذٚخ رؼشٚفٓب إَٔاػٓب 

 ٔأؽكبيٓبٙ انؼصش انؾبنٙ ٔششٔغٓب أَصجزٓب ٔيمذاسْب ف

5 2 

 ٔأؽكبو انُمٕد انٕسلٛخ انًؼبصشح َٔشأرٓب 
ة ػشٔض انزغبسح انضشٔح انزغبسٚخ رؼشٚفٓب إَٔاػٓب ششٔغٓب أؽكبيٓب ٔيغبئهٓب 

 انًؼبصشح

2 3 

ط انضسٔع ٔانضًبس انضشٔح انضساػٛخ رؼشٚفٓب إَٔاػٓب ششٔغٓب أؽكبيٓب ٔيغبئهٓب 
 انًؼبصشح

2 3 

 االَؼبو انضشٔح انؾٕٛاَٛخ رؼشٚفٓب إَٔاػٓب ششٔغٓب أؽكبيٓب  د ثًٓٛخ
 ساثؼب أؽكبو صكبح انذٍٚ ٔاششكبد ٔانؼمبساد ٔاألعٓى َٔؾْٕب

2 3 

 
 خبيغب يصبسف انضكبح رؼشٚفٓب إَٔاػٓب ششٔغٓب أؽكبيٓب 

 عبدعب صكبح انفطش رؼشٚفٓب ٔلزٓب أؽكبيٓب

5 2 

 عبثؼب رؼشٚف انصٕو ٔثٛبٌ ؽكًزّ 
 و انصٛبو ٔأيضهزٓب ٔأدنزٓب انفشض انًُذٔة انًكشِٔ انًؾشو صبيُب ألغب

 ربعؼب ئصجبد دخٕل شٓش سيعبٌ ٔيٕعجبد صٛبيّ

5 2 

ػبششا ؽكى صٛبو شٓش سيعبٌ ٔيُضنزّ ٔششٔغّ ٔآداثّ ٔاألػزاس انًجٛؾخ نهفطش 
 ٔانًغبئم انًؼبصشح ٔؽكًخ رنك 

 ٔيب ال ٚجطهّ  انؾبد٘ ػشش يب ٚجطم انصٕو ٕٔٚعت انمعبء ٔانكفبسح أٔ دَٔٓب
 يب ٚغزؾت نهصبئى ٔيب ٚكشِ             5انضبَٙ ػشش صفخ لعبء انصٕو ٔصفخ انكفبسح 

5 2 

 
 االػزكبف ٔأؽكبيّ ٔؽكًزّ                      

 يشاعؼخ ػبيخ

5 2 

 

  يكَٕاخ انًمرر انذراسي )إجًاني عذد ساعاخ انتذريس نكم فصم دراسي(: -2

 

 انًحاضرج
فصٕل 

 دراسيح
 ختثرانً

عًهي/ييذاَي/      

 تذريثي
 االجًاني أخرٖ

عبػبد 

 انزذسٚظ
 2 ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ َظش٘ 2
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انساعاخ 

 انًعتًذج
 2 ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ ال ٕٚعذ َظش٘ 2

 

 

 ساعاخ انتعهى انًتٕلع أٌ يستٕفيٓا انطانة أسثٕعيا   / ساعاخ دراسح خاصح إضافيح-3
2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
انٕطُي نهًؤْالخ ٔيالئًتٓا يع طرق انتمٕيى  تاإلطارى انًستٓذفح ٔفما نًجاالخ انتعهى يخرجاخ انتعه – 4

 ٔاستراتيجياخ انتذريس.
 

 انٕطُي نهًؤْالخ اإلطاريجاالخ  
 نهًمرر(انتعهى انًستٓذفح  )يخرجاخ

استراتيجياخ 

 انتذريس
 طرق انتمٕيى

 : في َٓايح انًمرر يستطيع كم طانة أٌ : انًعارف 1.0

 اخزجبس شفٓٙ انًؾبظشح ٔاإلنمبء   ٔاالػزكبف. اٌ رؼشف انطبنجخ أؽكبو فمّ انضكبح ٔانصٛبو  1.1

 ػًم عًبػٙ            انزؼهى انزؼبَٔٙ اٌ رؼذد  األدنخ انخبصخ ثفمّ انضكبح ٔانصٛبو ٔاالػزكبف 1.2

1.3    

 : في َٓايح انًمرر يستطيع كم طانة أٌ:   انًٓاراخ انًعرفيح 2.0

 أعئهخ شفٓٙ    انؼصف انزُْٙ يؼشفخ يكبَخ انضكبح ٔانصٛبو فٙ االعالو 2.1

اعزخذاو اعهٕة  رطجك أؽكبو انضكبح ٔانصٛبو 2.2

انؾٕاس انزؼهًٛٙ 

  ٔرجبدل األفكبس

 ركهٛفبد فشدٚخ

 : في َٓايح انًمرر يستطيع كم طانة أٌ : يٓاراخ انتعايم يع اآلخريٍ ٔتحًم انًسؤٔنيح 3.0

     نجؼطػشض   ؾهٕل انجُبءح نهمعبٚب انفمٓٛخ انًؼبصشحغٓى فٙ انٚ 3.1

يٍ انٕالغ     انًُبرط

          

         انًالؽظخ   

.  ٔانزؼهٛك   
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 انٕطُي نهًؤْالخ اإلطاريجاالخ  
 نهًمرر(انتعهى انًستٓذفح  )يخرجاخ

استراتيجياخ 

 انتذريس
 طرق انتمٕيى

انًُبلشخ ٔرجبدل  ٚزٕاصم ثفبػهٛخ داخم يغًٕػبد انؼًم ثؾغٍ االعزًبع ٔانزؾذس 3.2

 األفكبس       

 كزبثخ رمشٚش

 :في َٓايح انًمرر يستطيع كم طانة أٌ:  ٔانًٓاراخ انعذديح يٓاراخ انتٕاصم ٔتمُيح انًعهٕياخ 4.0

عًغ يؼهٕيبد ػٍ انًبدح  يٓبسح انجؾش ٔ غزخذو اال َزش َذ فٙٚ 4.1

 انؼهًٛخ

 يُبلشخ شفٓٙ ػشض األفكبس

 انًٓاراخ انُفس حركيح 5.0

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

 

 خالل انفصم انذراسي بانطالتمٕيى يٓاو  لجذٔ. 5
 

 األسثٕع يًٓح انتمٕيى 
 انُسثح 

 يٍ انتمٕيى انُٓائي

1 

 
 تكهيفاخ يختهفح فرديح ٔجًاعيح عمة كم ٔحذج دراسيح

غٕل انفصم 

 انذساعٙ

أ٘  دسعبد 51

51%  

2 

 
8،  7 اختثار أعًال انسُح األٔل   

أ٘  دسعخ 51

51%  

3 

 
52،  55 اختثار أعًال انسُح انثاَي  

 أ٘دسعخ  51

51%  

4 

 
 51 انُٓائي االختثار

دسعخ أ٘  61

61%.  

5 

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

6 

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

7 

 
......................................................................... ................ .................... 
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 نهطالب ٔاالرشاد األكاديًيانذعى  د.

 e.gabr @mu.edu.sa  ٔانزٕاصم ػجش االًٚٛم,-- عبػزبٌ أعجٕػٛبً  ساعح يكتثيح  اسثٕعيا   2

 

 ْـ   يصادر انتعهى 
 :انكزت انًمشسح انًطهٕثخ-5

 انششػ انًًزغ ػهٗ صاد انًغزمُغ نهشٛخ دمحم صبنؼ انؼضًٍٛٛ

   

 :انًشاعغ انشئٛغخ-2

          - ًٍٛٛانمشآٌ انكشٚى. انششػ انًًزغ ػهٗ صاد انًغزمُغ نهشٛخ دمحم صبنؼ انؼض 

    

  ثٓب:ٕٚصٗ  انزٙٔانًشاعغ انكزت -4
 انذائًخ نهجؾٕس ٔاالفزبء فزبٖٔ انهغُخ

  خ) د ٔسٚخ يؾكًيٛخاإلعاليغهخ انجؾٕس   
ٔاد ٔانًإرًشاد انذٔنٛخ ٔانؼبنًٙانُذ      

 :الغ اإلَزشَذ...انخانًشاعغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕ-3

   انًكزجخ انشبيهخ 4/ انشجكخ االعاليٛخ 2/:يٕالغ انفزٕٖ 5 انًشاعغ اإلنكزشَٔٛخ، يٕالغ اإلَزشَذ...انخ / 

 3نفمّ اإلعاليٙ/يٕلغ ا 

  
 أخشٖ:يٕاد رؼهًٛٛخ -1

 يضم انجشايظ انًؼزًذح ػهٗ انؾبعت اٜنٙ/األعطٕاَبد انًذيغخ، ٔانًؼبٚٛش /انهٕائؼ انزُظًٛٛخ انفُٛخ:     
 
 

 

 

 

 

 :انًرافك انالزيح ٔ.
 :انًجبَٙ-5

  غبنت 21لبػخ يؾبظشاد نكم 

 يمبػذ دساعٛخ 

  يمؼذ نؼعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ٔيُصخ 

 :ت اٜنٙيصبدس انؾبع-2

  يُصخ ئنكزشَٔٛخ 

  ٔصهخ َذ. 

 أخشٖ:صبدس ي-4

 .ال ُٚطجك 

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

 

 تمييى انًمرر انذراسي ٔعًهياخ تطٕيرِ  . ز
 انزذسٚظ:غزٚخ انشاعؼخ يٍ انطالة ثخصٕص فؼبنٛخ اعزشارٛغٛبد انؾصٕل ػهٗ انز-5

   -  ٔانًؼٕلبد خالل  يُٓب، فٙ َٓبٚخ انفصم نزمذٚى سؤٚزٓى نهًبدح ٔيذٖ االعزفبدح هجخنهط  داالعزجٛبَبرمذٚى

 ؟ْٙ انٕعٛهخ األفعم يٍ ٔعّ َظشْى نزخطٗ ْزِ انًؼٕلبد انذساعخ، ٔيب

  -هجخ.يزبثؼخ َزبئظ انط 

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

 سٚظذعًُبساد األلغبو ٔرجبدل انًؼبسف فٙ انزخصصبد انًخزهفخ ٔاالعزفبدح يٍ أْم انخجشح فٙ انز 

 ٙرطجٛك اعزجبَخ رمٛٛى األلشاٌ ، داخهٙ ٔخبسع 

 انزمٛٛى انزارٙ زجبَخرطجٛك اع 

  رمشٚش األداء انغُٕ٘(انزمٛٛى يٍ لجم ئداسح انمغى( 

 انزذسٚظ:ًهٛبد رطٕٚش ػ-4

  

  ٔاالعزفبدح يٍ انخجشادانزٕاصم يغ األلغبو انًُبظشح 

  ٘انًزخصصٍٛ نالغالع ػهٗ كم عذٚذ فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛخ  ٔ أعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهىيغ  نمبء دٔس 

 رطجٛك انزمُٛبد انؾذٚضخ فٙ انزؼهٛى 

 َٙٔانزؼهٛى اإلنكزش 
 

 ت:انطبنػًهٛبد انزؾمك يٍ يؼبٚٛش اإلَغبص نذٖ -3

 

 فٙ االخزجبساد انشفٓٛخ ٔانزؾشٚشٚخ ئظ انؼبيخ  نهطبنجّانُزب 

 ٛخ نُغبػ انطالة) يؼذالد َغت انُغبػ (انُزبئظ االؽصبئ 

 ٛخ ٔانفشدٚخ األثؾبس انغًبػ َزبئظ رمٛٛى  
 

 :انذساعٙ ٔانزخطٛػ نزطٕٚشْب فؼبنٛخ انًمشسئعشاءاد انزخطٛػ نهًشاعؼخ انذٔسٚخ نًذٖ  -1

 ألػعبء ْٛئخ انذٔس٘ ألػعبء ْٛئخ انزذسٚظ نزؼضٚض َمبغ انمٕح ٔيؼبنغخ َمبغ االعزًبع انذٔس ٘

 انعؼف

 ّرطجٛك اعزجبَبد يٕظٕػٛخ ألخز آساء انطالة ؽٕل انًمشس ٔيٕظٕػبر 

 رمشٚش ػٍ انًمشس ٔأٔعّ انمصٕس ٔغشق  يشاعؼخ انخطػ انذساعٛخ رجؼب نهًؼطٛبد انًزبؽخ انؾذٚضخ

 خ انزذسٚظ ثًب ٚؾمك انزؾغٍٛ ٔانزطٕٚش يٍ لجم ػعٕ ْٛئ

 عٕدح انًمشس 

  رمشٚش ػٍ انًمشس ٔأٔعّ انمصٕس ٔغشق انزؾغٍٛ ٔانزطٕٚش يٍ لجم ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثًب ٚؾمك

 عٕدح انًمشس                                                                                  
 

 رمشٚش ػٍ َغت انُغبػ  

 ٕٚرشكٛم نغُخ نًشاعؼخ انًمشس يٍ لجم يُغمٙ ش ٔاعبنٛت انزؼهٛى ٔانزمٕٚىرمشٚش ؽٕل يمزشؽبد انزط 
 انًٕاد  
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 رئيس انمسى األكاديًي  يُسك انًمرر

 د / ػجذ انشؽًٍ انزٚت االعى:  ػجذانشؽٛى دساغًخد /  االعى:

 ................................. انزٕلٛغ:  ................................. زٕلٛغ:ان

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

 
 عة

 تى اعتًاد تٕصيف انًمرر 
/ .... / ......... ْـ ...تتاريخ  )......(في جهسح انمسى رلى   

 

   
 


