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 -2هذف المقشس

نظشي ...

عملي ...

ثؼذ االَزٓبء يٍ ْزا انًمشس ٚكٌٕ انطبنت لبد ًسا ػهٗ إخبدح يٓبساد انهغخ
انؼشثٛخ انز ٙرصمم أصهٕة كزبثزّ ٔإػذاد رمشٚش أٔ صٛبغخ غهت ثبنهغخ انؼشثٛخ
ثأصهٕة صسٛر ٔ ،نغخ صهًٛخ ٔاصزخذاو انهغخ انؼشثٛخ ف ٙانؼشض ٔ إػبدح
انصٛبغخ  ،يغ ردُت انخطأ أٔ غًٕض انًؼُٗ .

 -3المسحهذف من جذسيس المقشسٚ :هفذ َظش انذاسص ٍٛإنٗ أًْٛخ انهغخ انؼشثٛخ ف ٙزمٕل انزخصص انًخزهفخ ٔ ،أًْٛخ
اصزخذايٓب ف ٙانكزبثخ اإلخشائٛخ أٔ انٕظٛفٛخ .

أ -المعلىمات والمفاهيم

-1أٌ ٚسذد انطبنت انصسخ ٔانخطأ ف ٙاالصزؼًبل انهغٕ٘ .
-2أٌ ًٛٚز انًؼبَ ٙانز ٙرذل ػهٓٛب انزشاكٛت انهغٕٚخ .
-3أٌ ٚهخص انفمشاد انهغٕٚخ ٔانًمبل ثذٌٔ إخالل ف ٙانًؼُٗ .
-4أٌ ٚؼشف انمٕاػذ انصسٛسخ نهصٛغ انصشفٛخ .
-5أٌ ٚؼٛذ صٛبغخ اندًم نٛسمك رُٕع األصبنٛت نهًؼُٗ انٕازذ .
-6أٌ ٚكزت انصٛبغخ انزمشٚشٚخ يشاػًٛب انصسخ انهغٕٚخ .
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ب -المهاسات الزهنية

-1أٌ ٚطجك انطبنت انمٕاػذ انهغٕٚخ ف ٙكزبثبرّ .
-2أٌ ٚمبسٌ ث ٍٛاألصبنٛت الخزٛبس اَضجٓب نهًؼُٗ .
-3أٌ ٚكزشف انخطأ انهغٕ٘ ٔٚصٕثّ .
-4أٌ ٚشثػ ث ٍٛاندًم سث ً
طب ٚخذو انًؼُٗ .
-5أٌ ٚسهم انُص انهغٕ٘ رسهٛالً نغًٕٚب ٚكضجّ رًشصًب ثبنصٛبغخ انهغٕٚخ .

جـ -المهاسات المهنية الخاصة تالمقشس

-1أٌ ٚزؼهى كٛف ٚزالفٗ انغًٕض انهغٕ٘ ف ٙانزؼجٛش ػٍ انًؼُٗ .
-2أٌ ٚزمٍ اصزخذاو انهغخ ف ٙانزمبسٚش ٔانًكبرجبد انشصًٛخ .
-3أٌ ٕٚظف انصٛغ انهغٕٚخ ف ٙيٕظؼٓب انصسٛر .
-4أٌ ٚكزضت يٓبساد انهغخ انًكزٕثخ ٔانًُطٕلخ .
-5أٌ ٚزفبػم يغ انًزهم ٙفَ ٙطبق ػًهّ ٔٚدٛذ رٕصٛم انًؼُٗ .

د– المهاسات العامة

 -1أٌ ٚكزضت خهفٛخ ػٍ يٓبسح انزٕاصم ثبإلنمبء ٔانكزبثخ.
-2أٌ  ًُٙٛٚلذسرّ ػهٗ إداسح انٕلذ ٔانزفبػم انسٕاس٘ ٔانزسهٛم .
-3أٌ ٚكزت ثهغخ ػشثٛخ صهًٛخ خبنٛخ يٍ األخطبء .
-4أٌ ٚزبثغ انزؼجٛشاد ٔاألصبنٛت انز ٙرخزهف ف ٙانؼشثٛخ ػُٓب ف ٙانهغبد
األخشٖ.

Page 2 of 4

انٓٛئخ انمٕيٛخ نعًبٌ خٕدح انزؼهٛى ٔاالػزًبد

 -4مححىي المقشس

 -1لٕاػذ كزبثخ انفمشح.
 -2انكهًبد ٔانؼجبساد انشاثطخ.
 -3لٕاػذ كزبثخ انًكبرجخ انشصًٛخ.
 -4لٕاػذ كزبثخ انزمشٚش.
-5لٕاػذ كزبثخ يسبظش االخزًبػبد
-6لٕاػذ كزبثخ انضٛشح انزارٛخ
 -7أخطبء نغٕٚخ شبئؼخ.
 -8رًُٛخ انًٓبساد انهغٕٚخ.
 -9رصٕٚت ثؼط األخطبء انهغٕٚخ انُبخًخ ػٍ انزشخًخ.
.

 -5أسالية الحعليم والحعلم

 -1انؼصف انزُْٙ
-2يُبلشبد ػبيّ فٗ انفصم.
 -3ػًم خًبػ. ٙ
 -4إربزخ انفشصخ نهطالة نزمٛٛى ٔاخجبد ألشآَى رسذ إششاف أصزبر انًبدح.
-5انزؼهٛى انزفبػه ٙػٍ غشٚك األصئهخ ٔ األخٕثخ.
-6إنمبء انًسبظشاد ٔركهٛف انطالة ثٕاخجبد .

 -6أسالية الحعليم والحعلم للطالب
روي االححياجات الخاصة

ال ٕٚخذ

 -7جقىيم الطالب:
أ– األسالية المسحخذمة

األصهٕة انزسشٚش٘ ( أصئهخ رسشٚشٚخ ) .األصهٕة انشفٕ٘ يٍ خالل يُبلشخ انطالة ف ٙانًسبظشاد انُظشٚخ .أصهٕة انزطجٛك ثزكهٛف انطالة ثؼًم ًَبرج إػاليٛخ ُيهمبِ ٔيكزٕثخ ثى يُبلشخكم ػًم فشد٘ ث ٍٛانطالة .
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ب– الحىقيث

اخزجبس لصٛش(االصجٕع انضبدس)،اخزجبس لصٛش(االصجٕع انثبس ػشش)
ايزسبٌ يُزصف انفصم انذساص(ٙاالصجٕع انثبيٍ) ٔ االيزسبٌ انُٓبئٙ
(االصجٕع انضبدس ػشش)

جـ  -جىصيع الذسجات

 %22ايزسبٌ يُزصف انفصم انذساص %22 ، ٙأػًبل فصهٛخ %62،
االيزسبٌ انُٓبئ ٙانزسشٚش٘ .

 -8قائمة الكحة الذساسية والمشاجع:
أ -مزكشات

ٔسق يؼذ ٚضهى نهطالة.

ب -كحة ملضمة

انؼشثٛخ اندبيؼٛخ نغٛش انًزخصص - ٍٛد/ػجذِ انشاخس -ٙداس انُٓعخ انؼشثٛخ ،
ثٛشٔد ْ1428،ـ 2227 /و.

جـ -كحة مقحشحة

األصبس ف ٙانهغخ انؼشثٛخ .د/ػجذانؼزٚز َجٕ٘  ،انمبْشح  ،انزشلٛى انذٔن-7 ٙ
. 977-5283-64
اإليالء ٔانزشلٛى ف ٙانكزبثخ انؼشثٛخ  ،أ /ػجذانؼهٛى إثشاْٛى  ،داس غشٚت ،
انمبْشح  ،سلى اإلٚذاع .3892

د– دوسيات علمية أو نششات ...إلخ

ال ٕٚخذ .

أسحار المادة :د/يسًذ فشٚذ  -و.و .ػجذانفزبذ كبيم  -و.و.سظب ػجذانسًٛذ  -أَٛ/ف ٍٛيسًذ .

سئٛش يدهش انمضى انؼهً:ٙ

يذٚش انجشَبيح:
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