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 خطت مساق
  رلم المساق  اسم المساق

  متطلب سابك  عذد الساعاث

  المسم  مذرس المساق

  الفصل الذراسي  البريذ االلكتروني

  رلم الماعت  مواعيذ المحاضراث

 هاتف الجامعت  الساعاث المكتبيت

 هاتف الكليت

 

 
 :  وصف المساق

ٔعهى َفش انًُٕ بصٕسة خبصت ٔيفبًٍّْ األصبصٍت  ٌخعًٍ ْزا انًضبق يمذيت عٍ عهى انُفش بصٕسة عبيت

ٔيببدئ انًُٕ ٔيشادهّ ٔاالحجبْبث انُظشٌت انخً اْخًج بخطٌٕش جٕاَب ًَٕ انفشد ، ٔانعٕايم انًؤثشة فً انًُٕ 

كًب ٌخُبٔل جٕاَب انًُٕ انًخخهفت فً كم انًشادم )انجٍٍُُت، انطفٕنت، انًشاْمت، انششذ، انشٍخٕخت( ٔيخطهببحٓب 

حٓب انُفضٍت ، ببإلظبفت إنى انًشكالث انخً ٌعبًَ يُٓب األغفبل ٔانًشاْمٍٍ ٔانشاشذٌٍ ٔكببس انضٍ ٔدبجب

 ٔأصبببٓب ٔغشق يعبنجخٓب.

 

 أهذاف المساق:

 بعذ دساصت انًضبق ٌكٌٕ انطبنب لبدساً عهى أٌ:

 ٌٕظخ يفٕٓو عهى انُفش انعبو ٔعهى َفش انًُٕ. -1

 ت بعهى َفش انًُٕ.ٌضخٕعب انًفبٍْى األصبصٍت انًخعهم -2

 ٌٕظخ يفٕٓو انًُٕ ٔيببدئّ. -3

 ٌطهع عهى االحجبْبث انُظشٌت انخً اْخًج بخطٌٕش جٕاَب ًَٕ انفشد. -4

 ٌضخٕعب انًُبْج انًضخخذيت فً دساصت جٕاَب ًَٕ انفشد -5

 ٌزكش انعٕايم انًؤثشة فً ًَٕ انفشد ٌٕٔظذٓب -6

 ٌذسن أثش انٕساثت ٔانغذد فً ًَٕ انفشد -7

 ً يشادم انًُٕ انًخخهفت ٌٕٔظذٓبٌضً -8

 ٌفٓى جٕاَب ًَٕ انطفم فً كم يشادم ًَِٕ )انجٍٍُُت، انطفٕنت، انًشاْمت، انششذ، انشٍخٕخت( -9

 ًٌٍز بٍٍ يخطهببث كم يشدهت يٍ يشادم ًَٕ انطفم  -11

 ٌذذد دبجبث كم يشدهت يٍ يشادم ًَٕ انطفم -11

 ٌزكش انًشكالث انخً حٕاجّ األغفبل -12

 ك بعط أصبنٍب يعبنجت انًشكالث انخً حٕاجّ األغفبلٌطب -13

 ٌبٍٍ انًخغٍشاث انًُبئٍت نًشدهت انًشاْمت ٔيخطهببث ًَبئٓب -14

 ٌذذد انذبجبث انًُبئٍت ٔانُفضٍت نهًشاْك -15

 ٌزكش انًشكالث انخً ٌعبًَ يُٓب انًشاْك ٔأصبنٍب يعبنجخٓب -16

 انشفبقٌذذد انعاللت بٍٍ انًشاْك ٔأصشحّ ٔانًذسصت ٔ -17

 ٌبٍٍ أًٍْت انعًم فً دٍبة انًشاْك ٔدضٍ اخخٍبسِ نهًُٓت -18

 ٌٕظخ يشدهت انششذ ٔخصبئصٓب ٔيخطهببحٓب  -19

 انخً حٕاجّ انشاشذٌٌٍذسن غبٍعت انًشكالث  -21

 ٌٕظخ يشدهت انشٍخٕخت ٔخصبئصٓب ٔيخطهببحٓب -21

 ٌذذد أْى انًشكالث انخً حٕاجّ كببس انضٍ  -22
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 ٍبث انعًهٍت نشعبٌت انًضٌٍٍُٕصً بعط انخٕص -23

 ٌمخشح بعط انذهٕل انًُبصبت نذم يشكالث انًضٍٍُ -24

 

 : محتوى المساق

 

 يمذيت عٍ عهى انُفش انعبو ٔعهى َفش انًُٕ : لوحذة األوليا

 يفٕٓو عهى انُفش ٔيجبالحّ -

 يفٕٓو عهى َفش انًُٕ ٔفشٔعّ انًخخهفت -

 أًٍْت عهى َفش انًُٕ -

 

 ببدئّ انًُٕ ٔي : الوحذة الثانيت

 أْذاف دساصت انًُٕ ، ٔ حعشٌف انًُٕ -

 ت يخعهمت ببنًُٕ يفبٍْى أصبصٍ -

 ّيشاده، ٔيببدئ انًُٕ  -

 االحجبْبث انُظشٌت انخً اْخًج بجٕاَب انًُٕ -

 

 يُبْج انبذث فً عهى َفش انًُٕ : الوحذة الثالثت

 انذساصبث انطٕنٍت ٔانًضخعشظت -

 دساصت انذبنت -

 انًُٓج انخجشٌبً -

 

 انعٕايم انًؤثشة فً انًُٕ : الوحذة الرابعت

 انٕساثت  -

 انغذد -

 انغزاء  -

 انبٍئت -

 

 يشادم انًُٕ : الوحذة الخامست

 ، ٔيظبْشْب. انًشدهت انجٍٍُُت  -

 : خصبئصٓب ٔيظبْش انًُٕ فٍٓب يشدهت انًٓذ  -

 خصبئصٓب ٔيظبْش انًُٕ فٍٓب ، ٔيشكالحٓب : يشدهت انطفٕنت انًبكشة  -

 ئصٓب ٔيظبْش انًُٕ فٍٓب ، ٔيشكالحٓب خصب : يشدهت انطفٕنت انًخٕصطت  -

 خصبئصٓب ٔيظبْش انًُٕ فٍٓب ، ٔيشكالحٓب : يشدهت انطفٕنت انًخأخشة  -

 

 يشدهت انًشاْمت : الوحذة السادست

 انًشاْمت ٔانخغٍشاث انًُبئٍت انًصبدبت نٓب -

 االحجبْبث انُظشٌت انخً فضشث يشكالث انًشاْمت -

 اْكانصشاعبث انُفضٍت انخً ٌخعشض نٓب انًش -

 انذبجبث انُفضٍت نهًشاْمٍٍ -

 ٔانشفبق ، ٔانًذسصت،  ٔاألصشة،  انًشاْك ٔانًجخًع -

 

 يشدهت انششذ : الوحذة الثامنت

 ٔيخطهببحٓب خصبئص يشدهت انششذ -

 انذبجبث انُفضٍت نهشاشذٌٍ -

 انًشكالث انخً ٌعبًَ يُٓب انشاشذٌٍ -
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 انشٍخٕختيشدهت  : الوحذة التاسعت

 ٓب بحيخطهبٔ خصبئص يشدهت انشٍخٕخت -

 انذبجبث انُفضٍت نكببس انضٍ -

 انًشكالث انخً ٌعبًَ يُٓب كببس انضٍ  -

 

 دٔس انًؤصضبث االجخًبعٍت فً سعبٌت األغفبل ٔانًشاْمٍٍ ٔانشاشذٌٍ ٔكببس انضٍ : الوحذة العاشرة

 األصشة -

 انشٔظت -

 انًذسصت -

 ٔصبئم اإلعالو -

  

 طرائك ونشاطاث التعليم والتعلم 

 ٔانًُبلشت ،  انًذبظشة.    

 نخعهى انخعبًَٔا . 

 انُشبغبث انصفٍت ٔانالصفٍت. 

 

 متطلباث المساق

 االَخظبو فً دعٕس انًذبظشاث 

 انًشبسكت انفبعهت فً انًذبظشة. 

 ٍتَشبغبث صفٍت ٔالصف. 

 فً أٔلبحٓب انًذذدة االيخذبَبث أداء. 

 

 التمويم

    5دعٕس ٔيشبسكت صفٍت % 

             5َشبغبث الصفٍت % 

       25        االخخببس االٔل % 

               ًَ25االخخببس انثب % 

             ً41االخخببس انُٓبئ % 

 

 المراجع :
 .( ، عهى انُفش انخطٕسي ، عًبٌ : داس انًضٍشة2117أبٕ جٕدة، صبنخ دمحم عهً ، ) .1

  .( ، انًشكالث انُفضٍت ٔعالجٓب عًبٌ: داس انًضٍشة2118بطشس، بطشس دبفظ،،|) .2

 .( ، عهى َفش انطفٕنت ٔانًشاْمت، انشٌبض: داس انزْشاء2116عبذ انعزٌز، )انذضٍٍ، أصًبء بُج  .3

  ( عهى انُفش انعًهً نهًشاْمٍٍ. انالرلٍت : داس انذٕاس. 2111دنٍهت ، يصطفى )   .4

  .( عهى َفش انًُٕ ، عًبٌ: داس انًضٍشة 2119ٔي، دمحم عٕدة، ) انشًٌب  .5

  .نطفٕنت ٔانًشاْمت، عًبٌ:انذاس انعهًٍت( صٍكٕنٕجٍت انًُٕ فً ا2112انعزة،صعٍذ دضٍٍ، ) .6

 ( يٕصٕعت فٍ انخعبيم يع انًشاْمٍٍ ٔانًشاْمبث . عًبٌ : داس صفبء.  2114عهٍبٌ ، فؤاد )  .7

  .( ، عهى َفش انًُٕ ، صُعبء : يشكز انخشبٍت نهُشش2119انفهفهً، ُْبء دضٍٍ، ) .8

 عت انمذس انًفخٕدت. ( عهى انُفش انخطٕسي . عًبٌ : جبي 2112لطبيً ، ٌٕصف ٔآخشٌٔ )  .9

  .( ، حعذٌم انضهٕن، صُعبء : يشكز انخشبٍت نهُشش2118انفهفهً، ُْبء دضٍٍ،) .11

 .(، انًشكالث انُفضٍت عُذ األغفبل، عًبٌ: داس انفكش2117يهذى، صبيً دمحم،) .11

 

 

 

 


