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 عزر الغاعات األعبوعية .1.1

 

       محموؼال             تدريب                    مغامل        محاضرات

 
 :الربنامرزاف ــــــأي -2

املكـضص  بعز إنمـا   طالب يف صيػة املدضدات اليت يفرتض أى يهتغبًا ال مكضصلل ةتهتب األيزاف العام       

 :بهذاح الزصاعي 

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

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

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

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

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

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

 

 املغتًزفة رلضدات التعلم -3

 نل رلضز تعلٍم مو املكضص الزصاعي , وجيب أيضًا أى يعطيجيب حتزيز رلضدات التعلم املغتًزفة 

 ميهو الضدوع إليٌ. ىصقمًا أو صمظًا ست مغتًزٍف

 ما يلي:, وتتضمن الهتائخ التغليمية المستىدفة 

 

 المعرفة والفهم. . أ
 

إرصاز املعلومات األعاعية واملفاييم الضئيغـية الـيت جيـب أى يهتغـبًا الطالـب بعـز        جيب

 رصاعة املكضص الزصاعي بهذاح يف دلالي املعضفة والفًم.
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 : املعزفة 
 

شنض( مجل: معضفة احلكائل ) الكزصة على تشنض واعرتداع وتهضاص املعلومات روى تػيري ٌي

معضفة املضطلشات الفهية) مزلوالت الضموط  خضائط (,احملزرة ) أسزاخ ذلزرة , تواصيذ معيهة, 

معضفة االصطالسات املتعاصف عليًا للتعامل مع الظوايض أو املعاصف , اللفظية وغري اللفظية(, 

هًذية ورضم البشح, معضفة العموميات امل ةعضفاملمعضفة التضهيفات والفئات, معضفة املعايري , 

 ضفة الهظضيات والرتانيب اجملضرة(.واجملضرات ) املبارئ والتعميمات ومع

 
  الفوه:

 

لًا الطالب يف مغتوى املعضفة بلػتٌ ) الكزصة على تفغري أو إعارة صياغة املعلومات اليت سّض

 الضعم ،الوصف، التفغري ،اإليضاح ،الؾضح :اخلاصة وتؾمل الرتمجة والتفغري و االعتهتاز( , مجل

 وتضاغ نالتالي:  إخل. اإلؽاصة إىل...،

يتعضف الطالب , أى يتشنض الطالب, أى يعزر الطالب, أى يضف الطالب, أى يؾضح الطالب, أى أى 

 يفغض الطالب , أى يضعم الطالب.

 وتتشكل املعضفة مو خال  : احملاضضات, الهتب, األنؾطة املعملية, وصش العمل والوادبات. 

 .الؾفًيةوتكاؼ بواعطة االختياصات الهظضية 

 

 1  

 2  

 3  

 4  

 
 املًاصات الشيهية/  ب

 

الكزصة علـى   و بعز رصاعة املكضص بهذاح,على التشليل حتزر املًاصات الشيهية اليت يهتغبًا الطالب     

 نالتالي:وتضاغ  إخل. حتزيز وسل املؾهالت... اإلبزاعيالتفهري 

أى يكرتح ، أى يهتكز الطالب ،يكاصى الطالبأى ، أى مييظ الطالب، أى حيلل الطالب ،أى  يضبط الطالب  

  أى حيل الطالب مؾهلة. ،أى يغتهتر الطالب ،الطالب

رصاعـة  ، األنؾـطة املعمليـة   ، العمل اجلماعي ،املؾاصيع ،وتتشكل املًاصة الشيهية مو خال  : الوادبات

 احلالة.

 مو خال  : امتشاى حتضيضي / مؾاصيع مغتكلة/أحباخ. ةوتكاؼ املًاصة الشيهي

 
 

  1ب

   2ب

  3ب

  4ب
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 ةواملًهي العمليةملًاصات ا/  ز

 

ملكضص الزصاعي بهذاح , مبـا  ب أى يهتغبًا الطالب عهز رصاعتٌ اجيب إرصاز املًاصات اليت جي 

اعـتدزام بعـا األدًـظة واملعـزات      : ، مجلعٌ يف التطبيكات املًهيةَصميههٌ مو اعتدزام ما َر

 ،الكيام بتضميم يهزعـي ، الكزصة على تؾديط مضض ما، الليظصاإللهرتونية, أراء تطبيكات 

 .خلإ تضميم بضنامر احلاعوب...

 ،أى خيظى الطالب ، أى يؾدط الطالب ، وتضاغ نالتالي: أى مييظ الطالب ,أى يؤري الطالب

 أى يضمم الطالب.، أى يغتدزم الطالب 

التـزصيب  ، األنؾـطة املعمليـة, وصش العمـل     خـال : وتتشكل املًاصات العلميـة واملًهيـة مـو    

التـزصيب   ،امليزاني, وتكاؼ املًاصة العلمية واملًهية مو خال  : األنؾطة املعمليـة, وصش العمـل   

 امليزاني.

 
 واملهكولة  املًاصات العامة/  ر

 

دلـاالت العمـل الـيت جيـب أى     تزصز رلتلف املًاصات العامة أو املًاصات الكابلة لالعـتدزام يف  

ح ميهـو تطبيكًـا يف أي دلـا     يـ ملكضص الزصاعي بهذـاح , حب رصاعتٌ ا يهتغبًا الطالب عهز

، , اعتدزام األروات التههولودية احلزيجـة  ًيوتتضمو : االتضا  والتواصل التشضيضي والؾف

ــات واالتضــاالت   ــا املعلوم ــي ، تههولودي ــع احلاعــب ا ل ــل م ــلالتعام ســل  ، العمــل يف فضي

 اإلراصة... اخل.املؾهالت 

أى  ًي ،وتضاغ نالتالي: أى يهوى الطالب قارصاً على االتضا  والتواصل التشضيضي والؾف

يهوى الطالب قـارصًا علـى    ىيهوى الطالب قارصًا على اعتدزام وعائل التكهية احلزيجة, أ

 العمل يف فضيل, أى يهوى الطالب قارصًا على سل املؾانل.

مو خال  : الكزصة علـى االتضـا  والتواصـل , الكـزصة علـى       ةالعامة واملهكول وحتكل املًاصات

الكزصة على اعتدزام ، الكزصة على اإللكاء والتكزيم، العمل اجلماعي , الكزصة على إراصة الوقت

 احلاعوب واإلنرتنت.

يم تكـز ، وتكاؼ املًاصات العامة واملهكولـة مـو خـال  : نتابـة التكـاصيض واملكـاالت العلميـة        

 مًاصات فضيل العمل. الؾفًية،العضوض 

 
  د1

  د2

  د3

4د   

  ج1

  ج2

  ج3

  ج4

5ج    
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 :ذلتوى املكضص -4
 

تهتب املوضوعات العلمية الضئيغية اليت يػطيًا املكضص, وعـزر عـاعات الفضـل الزصاعـي          

نما تغتدزم مضـفوفة املكـضص لتشزيـز رلضدـات     ، املدضضة لتزصيػ موضوع مو احملاضضات

 نظض امللشل(.أ).املغتًزفة موطعة على األعابيع الزصاعيةالتعلم 

 

 رضم التعليم والتعلم -5
 

الظيـاصات   ،احملاضـضات  جيب حتزر األعاليب والطـضم املغـتدزمة يف تـزصيػ املكـضص, مجـل :            

 خل.إ سلكات املهاقؾة...،  ةاحلال ةرصاع، مجع املعلومات، األنؾطة املعملية، امليزانية

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

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

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

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

 

 التكييمرضم  -6
 

ملكـضص الزصاعـي,   يف عملية تعليم وتعلـم ا جيب التوضيح وبالتفضيل أنواع التكييم املتبعة       

خل, إ املهاقؾات, األنؾـطة العلميـة...   التكاصيض،، مجل: االمتشانـــــــات ) التشضيضية والؾفوية(

والهغبة املئوية لهل  ,مع ضضوصة حتزيز تاصيذ نل تكييم على مزاص العام / الفضل الزصاعي

 اإلمجالية للمكضص. ةأراة تكييم مشنوصة مو الزصد

 

 مالحظات يةئوالهسبة الم تاريخ التكيين طرل التكيين ت

    امتحان هصفي 

    ىيامتحان شف 

    امتحان عملي 

    امتحان هىائي 

    الهشاط 

  %011  المحموؼ            

 تمارينال مغملال محاضرةال عدد الساعات الموضوؼ الغلمي
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 دزو  التكييم -7

 

 أثهاء الغهة الزصاعية/ الفضل الزصاعي.يف جيب حتزيز املواعيز اليت يتم إدضاء التكييم      

 

 التاريخ أسلوب التكيين رقن التكيين 

   التكيين األول

   التكيين الثاهي

   الثالجالتكيين 

   الرابػالتكيين 

   الخامس التكيين 

 

 الزوصيات املضادع و -8
 

 ممان تواحدوا المؤلف الهسخة الهاشر عهوان المراحػ

     مذمرات المكرر

     المتب الدراسية المكررة

     متب مساعدة

     محاالت علمية

     محاالت دورية

     هترهتإمواقػ 

 

 اإلمهانات املطلوبة لتهفيش املكضص -9
 

قاعات التزصيػ, التذًيظات املغـاعزة   :اإلمهانات والتذًيظات املطلوبة, مجل مجيع تشنض     

 تغًيالت العمل امليـزاني... ، الربدليات، أدًظة احلاعوب، للتزصيػ, املعامل , املعزات املعملية

 خل.إ

 مالحظات مماهات المطلوب توفروااإل ت

   

   

   

   

 
 

 ................................... :التوقيع            ...........................................: ميشق املقزر
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 (xxxxxx)  مصفوفة املقزر الذراسي

 

 املعزفة والفوه ( أ) األسبوع الذراسي

 املوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

 وامليقولة املوارات العامة  ( د) العلنية واملويية )ج( املوارات املوارات الذهيية ( ب)

 4د. 4د. 3د. 2د. 1د. 5ج. 4ج. 3ج. 2ج. 1ج. 5ب. 4ب. 3ب. 2ب. 1ب. 5أ. 4أ. 3أ. 2أ. 1أ. 
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6.                      

7.                      

8.                      
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