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 7يٍ  2انصفسخ 

 : ػُّ تانًمرر انذراسي ٔيؼهٕياخ ػايح فأ( انتؼري

سيض  "4انمشآٌ انكشَى ".......... انًمشس: اعى- 1 .5

 ISD416انًمشس:
 

 (  .......عبػزبٌ..........)  انغبػبد انًؼزًذح:  ػذد- 2 .2

 .....انذساعبد اإلعاليُخ........ ٍ. ٌ َمذو ظًُه انًمشس انذساعزأو انجشايح ان انجشَبيح- 4 .4

 ..................................انهغخ انؼشثُخ...................  .5  :انًمشس نغخ رذسَظ – 4 .4

 ..................هُذ ػجذهللا انسمُم..أ/ .................  :انًمشس انذساعٍ يُغك اعى- 5 .6

 ......انغبثغ......  :انًمشس انذساعٍ فُه انًغزىي األكبدًٍَ انزٌ َؼطًأو  انغُخ-6 .7

 :)إٌ وخذد(انًمشس ثمخ نهزا انغب انًزطهجبد- 7 .8

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

  :اَُِخ نهزا انًمشس )إٌ وخذد( انًزطهجبد- 8 .9

 ..............................َىخذال............................... 

  :نهًؤعغخ انزؼهًُُخ س إٌ نى َكٍ داخم انًجًُ انشئُظرمذَى انًمش يىلغ- 9
 ( .............................................الَُطجك................) 

 انزذسَظ اعهىة – 11
  % 511... انُغجخ انًئىَخ:  √ يسبظشاد رمهُذَخ –أ 

  ....... % نًئىَخ:انُغجخ ا   يخزهػ )رمهُذٌ، ػٍ ثؼذ(-ة 

  ....... % انُغجخ انًئىَخ:   انزؼهى االنكزشوٍَ –ج 

  ....... % انُغجخ انًئىَخ:   يشاعهه –د 

  ....... % انُغجخ انًئىَخ:   اخشي-هـ 

 يالزظبد:

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

  :األْذاف( ب

- يبهى انهذف األعبعٍ يٍ هزا انًمشس:-5  

زفع ثؼط االخضاء يٍ انمشاٌ انكشَى ألخطبءى ػهٍ انىخه انصسُر عبنًب يٍ الشاءح انمشاٌ انكشَ    . 

رسمُك يخبسج انسشوف –رالوح انمشاٌ انكشَى كبيال يغ يشاػبح أزكبو انزدىَذ   . 

انزشثٍ ػهٍ االخالق انمشاٌ انكشَى –اء و زغٍ انصىد االداء االػزُبء ثبنىلذ و االثزذ - . 

اكزغبة انًمذسح و انًهبسح ػهٍ رؼهُى انُبط انمشاٌ انكشَى -.   

- أٌ َزؼشف انطبنت ػهً أعجبة َضول اَِبد ثئَدبص ..  

 .  ........انذساعٍ  انًمشسورسغٍُ صف ثئَدبص أَخ خطػ َزى رُفُزهب نزطىَش -2

اد ثٍُ أػعبء هُئخ انزذسَظ انزٍَ َمىيىٌ ثزذسَظ َفظ انًمشس زىل يفشداد انًمشس ويزطهجبره ويشاخؼهرجبدل انخجش .... . 

االعزفبدح يٍ ردبسة اندبيؼبد األخشي داخم  انًشاخؼخ انذوسَخ نزىصُف انًمشساد يٍ لجم ندُخ انزطىَش األكبدًٍَ ثبنمغى. -

ويفشداره انًًهكخ وخبسخهب فٍ رذسَظ هزا انًمشس يٍ زُش أهذافه . 

اعزخذاو وعبئم انزمُُخ انسذَثخ فٍ انزذسَظ. -  
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 : انذراسيتٕصيف انًمرر ج( 
 

 :تُأنٓا انتي سيتىانًٕضٕػاخ -1

 لبئًخ انًىظىػبد
ػذد 

 األعبثُغ
عبػبد 

 انزذسَظ

،االزمبف" زاسَبدان "عىسح    2 4 

 4 2  ،دمحم" انطىس "عىسح

 4 2  ، انفزر"انُدىح "عىس

 4 2  ، انسدشاد"انمًش " عىسح

 4 2  ، انسدشاد"انشزًٍ "عىسح 

 4 2  ، ق"انىالؼخ"عىسح 

 2 5 عىسح انسذَذ

 

  يكَٕاخ انًمرر انذراسي )إجًاني ػذد ساػاخ انتذريس نكم فصم دراسي(: -2

 

 انًحاضرج
فصٕل 

 دراسيح
 انًختثر

ػًهي/ييذاَي/      

 تذريثي
 االجًاني أخرٖ

عبػبد 

 انزذسَظ
 2 ال َىخذ ال َىخذ ال َىخذ َظشٌ 2

انساػاخ 

 انًؼتًذج
 2 ال َىخذ ال َىخذ ال َىخذ َظشٌ 2

 

 

 ساػاخ انتؼهى انًتٕلغ أٌ يستٕفيٓا انطانة أسثٕػيا   / ساػاخ دراسح خاصح إضافيح-3
2 

 

 
 

 

 

 
 
 
انتمٕيى  انٕطُي نهًؤْالخ ٔيالئًتٓا يغ طرق تاإلطاريخرجاخ انتؼهى انًستٓذفح ٔفما نًجاالخ انتؼهى  – 4

 ٔاستراتيجياخ انتذريس.
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 انٕطُي نهًؤْالخ اإلطاريجاالخ  
 نهًمرر(انتؼهى انًستٓذفح  )يخرجاخ

استراتيجياخ 

 انتذريس
 طرق انتمٕيى

 في َٓايح انًمرر يستطيغ كم طانة أٌ: انًؼارف 1.0

 َزؼشف ػهً انُطك انصسُر نهسشوف انمشآَُخ 1.1

  

رىصَغ انًُهح ػهٍ 

غ أعبثُغ انذساعخ ي

إػطبء فشصخ كبفُخ 

العزًبع رالوح انطالة 

.-فٍ كم عىس اعًبع  

انطالة لشاءح 

ًَىرخُخ نًمطغ لشاٍَ 

َزىافش فُخ انًىظىع 

انًذسوط يٍ ازكبو 

انزدىَذ ثشكم كجُش 

يٍ ؼهى اوًعىاء يٍ ان

ح يمشا يدىد  . 

االعزًبع انٍ لشاءح 

انطالة و رمذًَهب 

 أعجىػُب

    

 :ايح انًمرر يستطيغ كم طانة أٌفي َٓ انًٓاراخ انًؼرفيح 2.0

1.2  
 .َىاظت ػهً ارمبٌ رالوح انمشاٌ انكشَى فٍ زُبره انُىيُخ. .

إػطبء فشصخ ندًُغ  -

انطالة نهمشاءح و 

انزغًُغ فٍ كم 

يسبظشح ثزمغًُهى 

انٍ يدًىػبد لهُهخ 

 . انؼذد

ٍ و  - انزغًُغ االعجىػ

انشهشٌ نزمىَى زفع 

 .انطالة

 في َٓايح انًمرر يستطيغ كم طانة أٌ : ٔتحًم انًسؤٔنيحيٓاراخ انتؼايم يغ اآلخريٍ  3.0

     نجؼطػشض   غهى فٍ انسهىل انجُبءح نهمعبَب انفمهُخ انًؼبصشحَ 3.1

يٍ انىالغ انًُبرج  

         انًالزظخ   

.  وانزؼهُك   

 ركهُفبد خًبػُخ زىاس خًبػٍ ثسغٍ االعزًبع وانزسذس زىاصم ثفبػهُخ داخم يدًىػبد انؼًمَ 3.2

 :في َٓايح انًمرر يستطيغ كم طانة أٌ ٔانًٓاراخ انؼذديح ٔتمُيح انًؼهٕياخيٓاراخ انتٕاصم  4.0

َزمٍ يهبساد انجسش واالعزمصبء االنكزشوٍَ ػٍ انًؼهىيبد  4.1

 انًشرجطخ ثبنًمشس

اعزشارُدُخ 

 االعزمصبء

رمُُى انزكهُفبد 

وانجطبلبد 

 وانًالزظخ

    

 انًهبساد انُفظ زشكُخ 5.0

انًسبظشح ،  َدُذ رالوح انمشآٌ انكشَى 5.1

انُذواد انؼهًُخ 

..، انًُزذَبد.  

يذي انًشبسكخ 

وانمذسح ػهً 

  . انزؼجُش

..انًالزظخ .  

  

 

 خالل انفصم انذراسي انطالبتمٕيى يٓاو  لجذٔ. 5
 



 

 
 7يٍ  5انصفسخ 

 األسثٕع يًٓح انتمٕيى 
 انُسثح 

 يٍ انتمٕيى انُٓائي

1 

 

تًرتمٕيى يس طٕال انفصم  

 انذراسي

21% 

2 

 

)شفٕٖ( اختثار  8 21% 

3 

 

 %61 14 اختثار َٓائي ) شفٕي+ َظري(

 .. .. .. 
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 نهطالب ٔاالرشاد األكاديًيانذػى  د.
 ـ . وخىد أػعبء هُئخ انزذسَظ نزمذَى انًشىسح وانُصر واإلسشبد األكبدًٍَ نهطبنت انًسزبج نزنك

كم انطالةعبػبد يكزجُخ أعجىػُخ يفزىزخ ن  ـ .

 ـ (رسذَذ يىاػُذ إظبفُخ يغ انطالة انزٍَ َسزبخىٌ نزنك خبسج َطبق انغبػبد انًكزجُخ )انًىهىثىٌ ، انعؼفبء

� 

 ِ( يصادر

 

 ْـ   يصادر انتؼهى 
 :انكزت انًمشسح انًطهىثخ-5

 ......... انًصسف.................... 

  

 :انًشاخغ انشئُغخ-2

 ......... هـ5444،غ انغبَؼخ ،..ػطُخ فبثم َصشانزدىَذ.. ىغبَخ انًشَذ فٍ ػه.......... 
 

  ثهب:َىصً  انزٍوانًشاخغ انكزت -4

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

 :الغ اإلَزشَذ...انخانًشاخغ اإلنكزشوَُخ، يى-4

 حيىلغ يدًغ انًهك فهذ نطجبػخ انًصسف انششَف ثبنًذَُخ انًُىس
 

 
 أخشي:يىاد رؼهًُُخ -5

 نًدىدٍَاالششغخ و األلشاص انًشزًهخ ػهٍ رالواد يشبهُش انمشاء و ا 
 

 

 :انًرافك انالزيح ٔ.
 :انًجبٍَ-5

   . لبػبد دسط يُبعجخ 

  . )أخهضح ػشض )ثشوخكزش 

 أخهضح رهفضَىَُخ وأششغخ فذَى رؼهًُُخ 

 :يصبدس انسبعت اِنٍ-2

  يؼبيم فٍ انمغى  4يمؼذا وَُجغٍ رىفُش يبال َمم ػٍ  25عؼزه ػٍ يؼًم انسبعت اِنٍ َدت أال رمم 

 .يضودح ثألشاص يعغىغخ......................... 

 أخشي:صبدس ي-4

 ..........الَُطجك................................................... 
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 تمييى انًمرر انذراسي ٔػًهياخ تطٕيرِ  . ز
 انزذسَظ:ػهً انزغزَخ انشاخؼخ يٍ انطالة ثخصىص فؼبنُخ اعزشارُدُبد انسصىل -5

  . اخزجبساد فصهُخ 

  . ) اخزجبساد يدًىػبد ) وسػ ػًم نزسُم انُصىص 

  .اخزجبساد رمىًَُخ يغزًشح 

 .أَشطخ يزشنُخ ورذسَجبد 

 انمغى:انزذسَظ يٍ لجم انًذسط أو اعزشارُدُبد أخشي نزمُُى ػًهُخ -2

  ٍُيٍ َذسعىٌ انًمشس راره. انزشبوس ورجبدل انخجشاد ث 

  .انزؼشف ػهً آساء انطالة لٍ انًمشس ويب شبة انؼًهُخ انزذسَغُخ يٍ أخطبء 

 .لُبو يششفٍُ ثًالزظخ لبػبد انذساعخ 

 انزذسَظ:ػًهُبد رطىَش -4

  . دوساد رذسَجُخ ألػعبء هُئخ انزذسَظ 

  .رُظُى وسػ ػًم نزجبدل انخجشاد واِساء ثٍُ أػعبء هُئخ انزذسَظ 

 نمبءاد يُظًخ فٍ ثذاَخ كم فصم دساعٍ نًُبلشخ يشكالد انفصم انغبثك وغشذ انسهىل .  ػمذ 

 .رشدُغ أػعبء هُئخ انزذسَظ ػهً زعىس انًؤرًشاد انهبدفخ إنً رطىَش اِداء 

 ت:انطبنػًهُبد انزسمك يٍ يؼبَُش اإلَدبص نذي -4

 انُزبئح انؼبيخ  نهطبنجه فٍ االخزجبساد انشفهُخ وانزسشَشَخ 

 ُزبئح االزصبئُخ نُدبذ انطالة) يؼذالد َغت انُدبذ (ان 

   َزبئح رمُُى األثسبس اندًبػُخ وانفشدَخ 
 

 :انذساعٍ وانزخطُػ نزطىَشهب فؼبنُخ انًمشسإخشاءاد انزخطُػ نهًشاخؼخ انذوسَخ نًذي  -5

 بغ انعؼفاالخزًبع انذوسٌ ألػعبء هُئخ انذوسٌ ألػعبء هُئخ انزذسَظ نزؼضَض َمبغ انمىح ويؼبندخ َم 

 رطجُك اعزجبَبد يىظىػُخ ألخز آساء انطالة زىل انًمشس ويىظىػبره 

  يشاخؼخ انخطػ انذساعُخ رجؼب نهًؼطُبد انًزبزخ انسذَثخ رمشَش ػٍ انًمشس وأوخه انمصىس وغشق

 انزسغٍُ وانزطىَش يٍ لجم ػعى هُئخ انزذسَظ ثًب َسمك 

 خىدح انًمشس 

 سغٍُ وانزطىَش يٍ لجم ػعى هُئخ انزذسَظ ثًب َسمك رمشَش ػٍ انًمشس وأوخه انمصىس وغشق انز

 خىدح انًمشس                                                                                  

 
 رئيس انمسى األكاديًي  يُسك انًمرر

 ....د / ػجذ انشزًٍ انزَت ... االعى:  ..أ/ ..هُذ ػجذهللا انسمُم االعى:

 ................................. انزىلُغ:  ................................. :انزىلُغ

 ....... / ....... / ....... هـ انزبسَخ:  ....... / ....... / ....... هـ انزبسَخ:

 
 

 تى اػتًاد تٕصيف انًمرر 

ْـ..1435./. ..2../.. 28.( تتاريخ .17)).في جهسح انمسى رلى   

 

   
 


