اهلٔ ٘ٝالْطئ٘ للتكْٓه ّاالعتناد األنادميٕ
املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘
منْذد تْصٔف مكسز دزاضٕ
املؤضط٘  :جامع٘ ىآف العسبٔ٘ للعلْو األمئ٘
الهلٔ٘/الكطه :

نلٔ٘ العلْو االجتناعُٔ
ّاالدازُٓ

قطه العلْو االدازُٓ

أ)التعسٓف باملكسز الدزاضٕ ّمعلْمات عام٘ عيُ :
التطْٓس التيعٔنٕ  513داز

 .1اضه ّزمص املكسز الدزاضٕ:

ضاعتاٌ اضبْعٔا

 .2عدد الطاعات املعتندٗ:
 .3الربىامخ أّ الربامخ الرٖ ٓكدو عنيُ املكسز الدزاضٕ.

ماجطتري العلْو االدازُٓ

 .4اضه عغْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ املطؤّل عً املكسز الدزاضٕ:

عامس الهبٔطٕ

 .5الطي٘ أّ املطتْ ٚاألنادميٕ الرٖ ٓعط ٙفُٔ املكسز
الدزاضٕ:

الطيُ االّىل

 .6املتطلبات الطابك٘ هلرا املكسز(إٌ ّجدت):

ال تْجد

 .7املتطلبات اآلىٔ٘ هلرا املكسز (إٌ ّجدت):

ال تْجد

 .8مْقع تكدٓه املكسز إٌ مل ٓهً داخل املبي ٙالسٜٔظ
للنؤضط٘ التعلٔنٔ٘:
ب) األٍداف:
ّ- 1صف مْجص ليتاٜخ التعله األضاضٔ٘ للطلب٘ املطحلني يف املكسز:


التعسٓف باالمساض ّاملػهالت االدازُٓ ّالتيعٔنُٔ ّاضبابَا ّضبل مْاجَتَا



الْقْف عيد ظاٍسٗ الفطاد االدازٖ –اضبابَا ّاثازٍا ّادّاتَا



التعسٓف بالعْملُ ّعالقتَا بالفطاد -االجيابُٔ ّالطلبُٔ



اطالع الدازضني علٚنفَْو التطْٓس التيعٔنٕ  -اليػاٗ ّاليعسٓات ّاليناذد

1

داخل اجلامع٘



تينٔ٘ الكٔه ّاملَازات التيعٔنُٔ ّقدزات ذل املػهالت لد ٚالدازضني




التعسٓف باضرتاتٔحٔات مْاجَ٘ الفطاد ّالتدخل الذداث التطْٓس التيعٔنٔبامليعنات املدىُٔ ّاالمئَاٌ

- 2صف بإجياش أٓ٘ خطط ٓته تيفٔرٍا لتطْٓس ّحتطني املكسز الدزاضٕ :


تيْٓع اضاللٔب العسض ّالتْصٔل للنعسف٘



التػْٓل باضتخداو الكضط ّالطسدٓات ّاالمجال ّاليهت



اضتخداو التكئات ّالربدلٔات ّعسض الفٔدّات االلهرتّىُٔ



اضتٔعاب املضطلرات االجيبُٔ ذات العالقُ باملكسز





ىػس مكاالت قضريِ باجملالت ّالضرف

د) تْصٔف املكسز الدزاضٕ (مالذع٘ٓ :يبغٕ إزفام تْصٔف عاو يف االضتنازٗ املطتخدم٘ يف اليػسٗ
التعسٓفٔ٘ أّ الدلٔل ).
- 1املْعْعات اليت ٓيبغٕ تياّهلا:
عدد

ضاعات

األضابٔع

التدزٓظ

3

6

 االمساض التيعٔنُٔ -اىْاعَا ّاعساعَا ّضبل عالجَا

2

4

 التطْٓس التيعٔنٕ -املداخل ّاليعسٓات ّاليناذد

3

6

 امليعنات املتعلنُ ّالتعله التيعٔنٕ

2

4

 امليعنات املتنهيُ ّالتنهني التيعٔنٕ

1

2

 الضنت يف امليعنات ّىفخ الضافسات ّتعددٓ٘ االصْات

2

4

 الكٔه التيعٔنُٔ اجلدٓدِ

1

2

 الْالّ ٛاالىتنا ٛقٕ امليعنات ّضلْنٔات التطْع

1

2

قاٜن٘ املْعْعات
 الفطاد االدازٖ -مأٍتُ ّاغهالُ ّاضبابُ ّاثازِ
 العْملُ ّاليعاو العاملٕ اجلدٓد ّعالقتَا بالفطاد

- 2مهْىات املكسز الدزاضٕ (إمجالٕ عدد ضاعات التدزٓظ لهل فضل دزاضٕ):
احملاعسٗ

مادٗ الدزع

املخترب

عنلٕ/مٔداىٕ/تدزٓيب

أخسٚ

12

امليَخ

ال ْٓجد

شٓازات ّّزش ّاعداد اّزام

اختبازات

ّمكاالت

2

- 3ضاعات دزاض٘ خاص٘ إعافٔ٘/ضاعات التعله املتْقع أٌ ٓطتْفَٔا الطالب أضبْعٔاً:
ضاعتاٌ للرغْز داخل الكاعُ ّضاعتاٌ حيغس هلا خازد الكاع٘

- 4تطْٓس ىتاٜخ التعله يف رلتلف دلاالت التعله
أ.

املعازف :

- 1تْصٔف للنعازف املساد انتطابَا:
 مساجع٘ الهتب ّتلخٔضَا ّعسعَا
 مساجع٘ املْاقع االلهرتّىُٔ
 ذلاّل٘ بيا ٛاليناذد لتػخٔط املػهالت ّامناط الفطاد
 التعبري عً العْاٍس التيعٔنُٔ ّالطلْنٔات بالسضْما ت الهسٓهٔتريُٓ


- 2اضرتاتٔحٔات التدزٓظ املطتخدم٘ لتينٔ٘ تلو املعازف:
 احملاعسات
 عسض االّزام ّاليناذد
 تلخٔط املكاالت
 احلْاز ّاليكد ّتبادل االفهاز
- 3طسم تكْٓه املعازف املهتطب٘:
 االختبازات
 اعداد املكاالت
 اضالٔب االلكاّ ٛالعسض


ب .املَازات اإلدزانٔ٘:
- 1تْصٔف للنَازات اإلدزانٔ٘ املساد تينٔتَا:
 قدزات االضتناع ّالفَه ّاالقياع
 تعنٔل مَازات اليكد ّالترلٔل ّالرتنٔب
 مياقػ٘ اليناذد ّتطْٓسٍا


- 2اضرتاتٔحٔات التدزٓظ املطتخدم٘ لتينٔ٘ تلو املَازات:
 اتاذ٘ فسظ التردث ّاليكاش
ت .د .مَازات التعامل مع اآلخسًٓ ّ حتنل املطؤّلٔ٘:

3

ّ- 1صف ملَازات العالقات الػخضٔ٘ ّالكدزٗ عل ٙحتنل املطؤّلٔ٘ املطلْب تطْٓسٍا:
 االضتفادِ مً مَازات ّقدزات االخسًٓ
 التعاٌّ ّالػسانُ يف التعله التعاّىٕ
 االعرتاف باخلطا ّالرتاجع عيُ
- 2اضرتاتٔحٔات التعلٔه املطتخدم٘ يف تطْٓس ٍرِ املَازات:
 الكدِّ احلطيُ
 عسض الكضط
 العنل عنً فسم التعله

- 3طسم تكْٓه مَازات التعامل مع اآلخسًٓ ّالكدزٗ عل ٙحتنل املطؤّلٔ٘ لد ٚالطالب:
 الترفٔص ّاثازٗ الدّافع
 ميح الدزجات ّاالغادِ بالطلْنٔات االجيابُٔ



ث .د .مَازات التْاصلّ ،تكئ٘ املعلْماتّ ،املَازات العددٓ٘:
1

2

3

د.

تْصٔف للنَازات املساد تينٔتَا يف ٍرا اجملال: اضتخداو احلاضب االلٕ للطباع٘
 اعداد البْزبْٓيت ّعسعَا ذاتٔا
 التبادل ّالتْاصل عرب الربٓد االلهرتّىٕ


اضرتاتٔحٔات التدزٓظ املطتخدم٘ لتينٔ٘ تلو املَازات: التدزٓب الراتٕ
 تدزٓب احلطاضُٔ
 الْزش
 املػاٍدِ ّاالضتناع

طسم تكْٓه املَازات احلسنٔ٘ اليفطٔ٘ لد ٚالطالب: الكدزِ عل ٙالترنل ّعبط اليفظ
 دٓيامٔهٔ٘ احلسنُ ّاالضتحابُ
 دزج٘ الكبْل ّاملضداقُٔ


 .5جدّل مَاو تكْٓه الطالب خالل الفضل الدزاضٕ:
التكْٓه

مَن٘ التكْٓه (نتاب٘ مكال ،اختباز ،مػسّع مجاعٕ،

4

األضبْع احملدد لُ

ىطبتُ مً

التكْٓه اليَإٜ

اختباز ىَا) ٕٜ
1

الترغري ّاحلغْز ّاملطاٍنُ بالْزام

مجع االضابٔع

 20دزج٘

2

اختباز ىضف الفضل

االضبْع التاضع

 20دزجُ

3

اختباز ىَآ٘ الفضل

 60دزج٘

د .الدعه الطالبٕ:
- 1تدابري تكدٓه أعغا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ لالضتػازات ّاإلزغاد األنادميٕ للطالب :


االلتصاو بالطاعات املهتبُٔ



اضتكبال املهاملات اهلاتفُٔ ّالسد علَٔا



اضتكبال الربٓد االلهرتّىٕ ّالسد علُٔ



االزغاد االنادميٕ ّالرتبْٖ




ٍـ  .مضادز التعله:
- 1الهتب املكسزٗ املطلْب٘:


ازبع نتب دزاضُٔ الضتاذ املكسز



املكاالت ذات العالقُ



نتب مرتمجُ عً املْعْع





للنصٓد ٓسجع ملفسدات املكسز املصع٘ عل ٙالدازضني

- 2املساجع السٜٔط٘:


الفطاد ّالعْملُ



التطْٓس التيعٔنٕ



ادازٗ املعسفُ ّتطْٓس امليعنات





اجلدٓد يف تطْٓس امليعنات

- 3املساجع اإللهرتّىٔ٘ ،مْاقع اإلىرتىت :



املْاقع ذات العالقُ بالتطْٓس التيعٔنٕ -العسبُٔ ّاالجيبُٔ

- 5مْاد تعلٔنٔ٘ أخس ٚمجل الربامخ املعتندٗ عل ٙاحلاضب اآللٕ/األضطْاىات املددلّ٘ ،املعآري /اللْاٜح
التيعٔنٔ٘ الفئ٘:

5

مْاد تعله أخس ٚمجل الربامخ اليت تعتند عل ٙالهنبْٔتس أّ األقساظ املغغْط٘ أّ املعآري املَئ٘ أّ األىعن٘ :


االطالع عل ٙمْاقع بعض امليعنات املدىُٔ ّاالمئُ



االطالع عل ٙالسضاٜل ّاالطسّذات ذات العالق٘






مْاقع املكسزات باجلامعات

ّ  .املسافل الالشم٘:
بًّٔ متطلبات املكسز الدزاضٕ مبا يف ذلو ذحه فضْل الدزاض٘ ّاملختربات:


قاعُ دزاضُٔ مهٔف٘ ّمالٜنُ



جَاش نْمبْٔتس مستبط بالػبهُ





الطبْزِ الرنُٔ

ش .تكٔٔه املكسز الدزاضٕ ّعنلٔات تطْٓسِ
1

اضرتاتٔحٔات احلضْل عل ٙالتغرٓ٘ الساجع٘ مً الطالب خبضْظ فعالٔ٘ التدزٓظ:

االختبازات الػفَُٔ ّاملْعْعُٔ الكضريِ



تْجُٔ االضٝلُ املباغسِ التهلٔف باملَاو االعافُٔ



االلتصاو باملْاعٔد






االماىُ العلنُٔ ّاخللكُٔ يف االمتراىات

- 2اضرتاتٔحٔات أخس ٚلتكٔٔه عنلٔ٘ التدزٓظ مً قبل املدزع أّ الكطه :


االطالع عل ٙازا ٛالصمالّ ٛمػازنتَه





اضتكبال االزا ٛعرب املطْذات ّقٔاع االجتاٍات

- 3عنلٔات تطْٓس التدزٓظ :


ذغْز الْزش



اعداد البرْث ّتالٔف الهتب




اضتخداو االدهلاملسفكُ بالهتب املكسزِ
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- 4عنلٔات التركل مً معآري اإلزلاش لد ٚالطالب :


الدزجات ّتْشٓعَا



عدد الياجرني ّتكدٓساتَه





اعداد الساضبني ّاملؤجلني

- 5صف إجساٛات التخطٔط للنساجع٘ الدّزٓ٘ ملد ٚفعالٔ٘ املكسز الدزاضٕ ّالتخطٔط لتطْٓسٍا:


املساجع٘ الدّزُٓ داخل االقطاو العلنُٔ الشال٘ التداخل اّ التهسات



التاند مً مْانب٘ التطْز ّالتحدٓد باملعسف٘ ّعادٗ نتاب٘ الْصف ّاملساجع املطتخدمُ



تطْٓس امليَخ ثه املفسدات لهل ثالث اّ ازبع ضيْات




تغٔري مدزضٕ املكسزات لهٕ ال حتتهس اّ جتند
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