اسى انًمزر:

اٌزذسَت اٌزؼبؤٍ

ريش انًمزر:
انبزنايج:

انًحاسبت

انمسى انعهًي:

لغُ اٌّحبعجخ

انكهيت:

وٍُخ إداسح األػّبي

انًؤسست:

جايعت انطائف

انًحخىياث
أ .انخعزيف بانًمزر انذراسي3 ........................................................................................................ :
ب -هذف انًمزر ويخزجاحه انخعهيًيت4 ............................................................................................. :
 .1اٌىصف اٌؼبَ ٌٍّمشس4 ..................................................................................................................... :
 .2اٌهذف اٌشئُظ ٌٍّمشس 4 .....................................................................................................................
ِ .3خشجبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس4 ................................................................................................................... :
ج .يىضىعاث انًمزر 4 .................................................................................................................
د .انخذريس وانخمييى5 .................................................................................................................. :
 .1سثظ ِخشجبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشس ِغ وً ِٓ اعزشارُجُبد اٌزذسَظ وطشق اٌزمُُُ 5 ..................................................
 .2أٔشطخ رمُُُ اٌطٍجخ 6 ..........................................................................................................................
هـ  -أنشطت اإلرشاد األكاديًي وانذعى انطالبي6 .................................................................................. :
و – يصادر انخعهى وانًزافك6 ........................................................................................................ :
 .1لبئّخ ِصبدس اٌزؼٍُ6 ....................................................................................................................... :
 .2اٌّشافك واٌزجهُضاد اٌّطٍىثخ6 .......................................................................................................... :
س .حمىيى جىدة انًمزر7 ................................................................................................................ :
ح .اعخًاد انخىصيف 7 ...................................................................................................................
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أ .انخعزيف بانًمزر انذراسي:
 6ساعاث يعخًذة

 .1انساعاث انًعخًذة:
 .2نىع انًمزر
أ.
ب.

ِزطٍت جبِؼخ

ِزطٍت لغُ √

ِزطٍت وٍُخ

إججبسٌ √

أخشي

اخزُبسٌ

 .3انسنت  /انًسخىي انذي يمذو فيه انًمزر

انًسخىي اٌثبِٓ
 .4انًخطهباث انسابمت نهذا انًمزر

(إْ وجذد)

ال حىجذ

 .5انًخطهباث انًخشاينت يع هذا انًمزر

(إْ وجذد)

ال يىجذ

 .6نًط انذراست
و
1
2
3
4
5

(اخزش وً ِب َٕطجك)

نًط انذراست
انًحاضزاث انخمهيذيت
انخعهيى انًذيج
انخعهيى اإلنكخزوني
انخعهيى عن بعذ
أخزي

 .7ساعاث انخعهى انفعهيت

عذد انساعاث انخذريسيت
6

اننسبت
%111

نهًمزر (ػًٍ ِغزىي اٌفصً اٌذساعٍ)

و
ساعاث االحصال
ِحبضشاد
1
ِؼًّ أو إعزىدَى
2
دسوط إضبفُخ
3
أخشي (رزوش) رذسَت ػٍٍّ
4
اإلجًاني
ساعاث انخعهى األخزي*
عبػبد االعززوبس
1
اٌىاججبد
2
اٌّىزجخ
3
إػذاد اٌجحىس /اٌّشبسَغ
4
ػشوض رمذَُّخ
5
اإلجًاني

اننشاط

ساعاث انخعهى
321
321
 321عبػخ رؼٍُ فؼٍُخ

االولاابد :خ ال للفصل الالللفص ال لللصللفصل الالللفصخ في الالللفالخ الاليلعدالالللفالل ت الالخلعالالخخلفص ال ع تلفصخ في ال (فذفللجالالخت لعالالنلعالالنل6ل
ع تلب إلض ف لفصللفصتخي ب.
* هٍ ِمذاس اٌىلذ اٌّغزثّش فٍ إٌشبطبد اٌزاٍ رغاهُ فاٍ رحمُاك ِخشجابد اٌازؼٍُ ٌٍّماشس ،وَشاًّ رٌاه :جُّاغ أٔشاطخ اٌازؼٍُِ ،ثاً :عابػبد االعاززوبس،
إػذاد اٌّشبسَغ ،واٌىاججبد ،واٌؼشوض ،واٌىلذ اٌزٌ َمضُه اٌّزؼٍُ فٍ اٌّىزجخ

3

ب -هذف انًمزر ويخزجاحه انخعهيًيت:
 .1انىصف انعاو نهًمزر:
قلم لفصط صب ل(فصمتخيب ل بأنشط لم خفن لفي لمج ل لتخ

و ،لتشمل لتطب ق لعمدي لصعخخ لمن لفصمي م لفصيئ

لفصتي لخي ي لفيل

فصبين مج؛لمني لصعم للفيخ للصخيىلضمنلفيقلعمللصتنم لفصقخيةلعدللفصعمللضمنلفصمجملع للتحمللم ؤلص تلفصعمللفصمن طل
صو لفي لمج ل لفصتخ ص لل تم لفالتل ق لم بق ً لب ن لفصكد للجي لفصتخي ب لعدل لفإلخفية لفصتي ل لف ل تخيب لبي لفصط صب ،للطب ع ل

فصتخي ب .ل

 .2انهذف انزئيس نهًمزر
عيفلفصمتخيبللفقعل لقلفصعمللفيلتخ صلفصمح ب  ،وّب عيفلفألنشط لفصم ص للفصمح ب لفصمختدل لبجي لفصتخي ب.
 .3يخزجاث انخعهى نهًمزر:
يخزجاث انخعهى نهًمزر

1
1.1

ريش
يخزج انخعهى انًزحبط
نهبزنايج

انًعارف
عيفلفصمتخيبللفقعل لقلفصعمللفيلتخ صلفصمح ب  ،وّاب عاليفلفألنشالط لفصم ص ال للفصمح الب ل ع1-
فصمختدل لبجي لفصتخي ب.

1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2

انًهاراث
فصعمللفيلمجملع لبشكللفع لل،لللمم ي لفصق خةلعنخلفصح ج .
فصت يف لبم ؤلص لفي لفصع ق ت لفصشخ

َ2-

لل لفصمين  .لفصت يف لبشكل لصخ قي للفالصتتفم لب صق مل

فألخ ق لفصع ص لعدللفصنط قلفصشخ يلللفالجتم عي.
2.3
2...
3
3.1

انكفاءاث
تلف للفصط صبلبشكللفع للصدلقلفلعدللكللم لىللم تجخلفيلمج للفصمح ب للفصميفجع .

ن2-

3.2
3.3
3...

ج .يىضىعاث انًمزر
و

1

لائًت انًىضىعاث

اٌزذسَت اٌؼٍٍّ فٍ اٌجهبد اٌزٍ رحذدهب ووبٌخ اٌزذسَت ثبٌىٍُخٌّ ،ذح شهشَٓ ثىالغ  6عبػبد َىُِبً.
انًجًىع

ساعاث االحصال

321
321

4

د .انخذريس وانخمييى:
 .1ربط يخزجاث انخعهى نهًمزر يع كم ين اسخزاحيجياث انخذريس وطزق انخمييى
انزيش
اسخزاحيجياث انخذريس
يخزجاث انخعهى
1.0

طزق انخمييى

انًعارف
ع الاليفلفصمت الالخيبللفق الالعل ال الاللقلفصعم الالللف الاليلتخ ال الالصل -لق ملفصمشيف نلعدللفصتخي بل -فصم حظ لفثن ءلفصعملل .ل
فصمح الالب  ،وّااب عالاليفلفألنشالالط لفصم ص ال للفصمح الالب ل منلفصكد للمنلجي لفصتخي بل
فصمختدل لبجي لفصتخي ب.

بتخي جلفصخي ج ن،للفاليش خل

-لتقل ملمبخئللصدط بل

صدط بلحلللفنظم لفصعملل

فثن ءلفتيةلفصتخي بل .ل

لفجيفئ ل .ل

-لف ص بلتقل ملف بلعلل(ل

-لفصمش يك لفيلفخفءل

نلفحللفصقلةللفصضعفلفيل

-فصتعدملفصتع لنيل .ل

-لفصتقل ملفصبن ئلل(لت فلل

-لفصتعدملب صم حظ ل .ل

نلفحللفصق لي ل .ل

-لفصمش يك لضمنلفي قل

-لتقل ملفصتعدملفصذفتلل.

فالنشط ل .ل
1.1

-لتقل ملفصتعدملفصتع لنلل .ل

فصعملل .ل

دلكلفصط صب  .ل

لفصتع مللمعلفصتم ءللفصيؤ ء .ل
لف تخخفململفقعلفالنتينتلالعخفخلفالنشط لللطب ع ل
فصمدل تللفصتق ي يل.

1.2
…
2.0

انًهاراث
فصعمللفيلمجملع لبشكللفع لل،لللمم ي لفصق خةل فصتعدملفصتع لنلل.
عنخلفصح ج .

2.1

فصت يفلبم ؤلص لفيلفصع ق تلفصشخ

للل

فصمين .لفصت يفلبشكللفخ قللللفالصتتفملب صق مل
2.2

فألخ ق لفصع ص لعدللفصنط قلفصشخ يللل
فالجتم عي.

تقل ملفصتعدملفصتع لنلل .ل

فصتعدملفصذفتلللتنم لفالبتك يل

تقل ملفصتعدملفصذفتلللتنم ل

لفإلبخفعلصخىلفصط صبل.ل

تقل ملفالبتك يللفإلبخفعلصخىل

فصتعدملب صم حظ

فصط صب.ل

فصتعدملفصتع لنلل.

تقل ملفصتعدملفصتع لنلل .ل

فصتعدملفصذفتلللتنم لفالبتك يل

تقل ملفصتعدملفصذفتلللتنم ل

لفإلبخفعلصخىلفصط صبل.ل

تقل ملفالبتك يللفإلبخفعلصخىل

فصتعدملب صم حظ

فصط صب.ل

…
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انزيش
3.0

3.1

يخزجاث انخعهى

طزق انخمييى

اسخزاحيجياث انخذريس

انكفاءاث
تلف الالللفصط صالالبلبشالالكللفع ال للصدلقالاللفلعدالالللكالالللم ال ل فصمش يك لفيلإعخفخلفألنشط  .ل فصم حظ للصثن ءلصخفءهل
ىللم تجخلفيلمج للفصمح ب للفصميفجع .

فصمش يك لضمنلفي ق.ل
فصتع مللمعلفصتم ءللفصيؤ ء

صدعمل.

تق ملفألخفء

3.2
…
 .2أنشطت حمييى انطهبت
و
1

حىليج انخمييى

أنشطت انخمييى

(ثبألعجىع)

8

فصتق ملفصني ئي

اننسبت
ين إجًاني درجت انخمييى
011ل%

أٔشطخ اٌزمُُُ (اخزجبس رحشَشٌ ،شفهٍ ،ػشض رمذٍَِّ ،ششوع جّبػٍ ،وسلخ ػًّ اٌخ)

هـ  -أنشطت اإلرشاد األكاديًي وانذعى انطالبي:
-

انخىاصم يع انطالب في انساعاث انًكخبيت.
ارسال رسائم نصيت أو بزيذ انكخزوني نخمذيى انذعى واإلرشاد.
حفعيم انبالن بىرد نهخعهى االنكخزوني بانجايعت في االسخشاراث واإلرشاد األكاديًي نهطالب.

و – يصادر انخعهى وانًزافك:
 .1لائًت يصادر انخعهى:

انًزجع انزئيس نهًمزر
انًزاجع انًسانذة
انًصادر اإلنكخزونيت
أخزي
 .2انًزافك وانخجهيشاث انًطهىبت:
يخطهباث انًمزر

انعناصز
انًزافك
(اٌمبػبد اٌذساعُخ ،اٌّخزجشاد ،لبػبد اٌؼشض ،لبػبد اٌّحبوبح  ...إٌخ)

انخجهيشاث انخمنيت
(جهبص ػشض اٌجُبٔبد ،اٌغجىسح اٌزوُخ ،اٌجشِجُبد)

حجهيشاث

أخزي (رجؼبً ٌطجُؼخ اٌزخصص)

-

6

س .حمىيى جىدة انًمزر:
مجاالت التقويم
-

مصادر التعلم
فاعلية طرق تقييم الطالب
مدي تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

المقيمون
الطالب /أعضاء هيئة التدريس
الطالب
عضو هيئة التدريس

طرق التقييم
غير مباشر
غير مباشر
االختبارات – مباشر

ِجبالد اٌزمىَُ (ِثً .فبػٍُخ اٌزذسَظ ،فبػٍخ طشق رمُُُ اٌطالةِ ،ذي رحصًُ ِخشجبد اٌزؼٍُ ٌٍّمشسِ ،صبدس اٌزؼٍُ  ...إٌخ)
اٌّمُّىْ (اٌطٍجخ ،أػضبء هُئخ اٌزذسَظ ،لُبداد اٌجشٔبِج ،اٌّشاجغ إٌظُش ،أخشي (َزُ رحذَذهب)
طشق اٌزمُُُ (ِجبشش وغُش ِجبشش)

ح .اعخًاد انخىصيف
جهت االعخًاد
رلى انجهست
حاريخ انجهست

ِجٍظ لغُ اٌّحبعجخ
9
1441/7/3هـ
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