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 1. اسم المادة ػهى االجتًبع انعٛبظٙ

 2. رقم المادة 4035022

 (خ،ػًهٛخانعبػبد انًؼتًدح )َظسٚ 0
.3 

 (خ، ػًهٛخانعبػبد انفؼهٛخ )َظسٚ 0

 4. المتزامنة ات/المتطمبةالسابق اتالمتطّمب ال ٕٚجد

 5. اسم البرنامج ثكبنٕزٕٚض

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة األزدَٛخ

 8. الكمية اٜداة

 9. القسم ػهى االجتًبع

 10. مستوى المادة ثكبنٕزٕٚض

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 4302-4343

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ثكبنٕزٕٚض

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس انؼسثٙ

تاريخ / المادة الدراسيةمخطط تاريخ استحداث  03/2/0302
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّعك انًبدح .01

 .انسجبء إدزاج يب ٚهٙ: زلى انًكتت، انعبػبد انًكتجٛخ، زلى انٓبتف، انجسٚد اإلنكتسَٔٙ

 

 مدرسو المادة .71

 .انسجبء إدزاج يب ٚهٙ: زلى انًكتت، انعبػبد انًكتجٛخ، زلى انٓبتف، انجسٚد اإلنكتسَٔٙ

( االثٍُٛ، انثالثبء، األزثؼبء 04-00( انعبػبد انًكتجٛخ يٍ )42811يدزض انًبدح األظتبذ اندكتٕز خبند غًٛى زلى انًكتت )
khaleabdullah31@gmail.com 

 

 وصف المادة .71

نؼبو، األظط انُظسٚخ نؼهى االجتًبع انعٛبظٙ، ٔاالٚدنٕجٛخ انعٛبظٛخ، ٔانتُشئخ انعٛبظٛخ، ٔاندًٚمساغٛخ، انسأ٘ ا

 انًُظًبد انعٛبظٛخ، أَظًخ انحكى فٙ انٕغٍ انؼسثٙ انؼُف انعٛبظٙ.
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 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 19.

 األْداف: - أ

 االجتًبػٛخ.ثبنؼهٕو  ٔػاللتّٔيٕظٕػّ  ٔزٔادِانعٛبظٙ  االجتًبعانتؼسف ػهٗ غجٛؼخ ػهى  -0

 .انتؼسف ػهٗ يجبل انعٛبظخ ٔانؼٕايم انًؤثسح فٛٓب -4

  .يكَٕبد اندٔنخ ٔٔظبئفٓب انٕلٕف ػهٗ -0

 .انتؼسف ػهٗ انجًبػبد انعبغطخ يٍ َمبثبد ٔاحصاة ظٛبظٛخ -2

 3تٕفٛس انًؼسفخ انكبفٛخ حٕل اندًٕٚلساغٛخ ٔانجٛسٔلساغٛخ -5

 .انعٛبظٛخ ثٍٛ اندٔل ٔكٛفٛخ تطٕٚسْب نهؼاللبدتمدٚى ًَبذج يؼبصسِ  -6
 
 - :أن على قادرا   يكون أن المادة إنهاء عند الطالب من يتوقع :التعلّم نتاجات ب

 اإلجبثخ ػهٗ االظئهخ انًحٛطخ ثؼهى االجتًبع انعٛبظٙ -0

 تحهٛم انُظى انعٛبظٛخ -4

 فٓى يؼُٗ األحصاة انعٛبظٛخ -0

 فٓى يؼُٗ انجٛسٔلساغٛخ -2

 فٓى يؼُٗ انجًبػبد انعبغطخ يٍ انُمبثبد -5
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .0202

 المراجع ٍأساليب التقييم التعلمنتاجات  المدرس األسبوع المحتوى
 يفٕٓو ػهى االجتًبع انعٛبظٙ

يٕظٕع ػهى االجتًبع 

 انعٛبظٙ

انؼاللخ ثٍٛ ػهى االجتًبع 

انعٛبظٙ ٔانؼهٕو االجتًبػٛخ 

 األخسٖ

 د. خالد طميم 1-2

استراتيجية التفكير 
 اإلبداعي

استراتيجية التفكير 
 الناقد

المناقشات والحوار أسئلة 
التفكير استنتاجية تحفيز 

اإلبداعي والنقدي للطلبة بعد 
 كل مقرر

عاطف فؤاد، 
1995 

 يفٕٓو اندٔنخ 

 أزكبٌ اندٔنخ

 اندٔل ٔاأليخ

 َظسٚبد َشأح اندٔنخ

 ٔظبئف اندٔنخ

3-4 

 اظتساتٛجٛخ انتفكٛس انُبلد د. خبند غًٛى
اظتساتٛجٛخ انتفكٛس 

 اإلثداػٙ

انًُبلشبد ٔانحٕاز أظئهخ 

اظتُتبجٛخ تحفٛص انتفكٛس 

اإلثداػٙ ٔانُمد٘ نهطهجخ ثؼد 

 كم يمسز

ػجد انغُٙ 

ثعَٕٛٙ، 

4334 

 يفٕٓو انحكٕيخ

 إَٔاع انحكٕيبد

 انٕظبئف انؼبيخ نهحكٕيبد
5-6 

انًُبلشبد ٔانحٕاز أظئهخ  اظتساتٛجٛخ انتفكٛس انُبلد د. خبند غًٛى

اظتُتبجٛخ تحفٛص انتفكٛس 

اإلثداػٙ ٔانُمد٘ نهطهجخ ثؼد 

 كم يمسز

يحًد ػهٙ 

يحًد، 

0211 

 االيتحبٌ انُصفٙ

7 

 د. خبند غًٛى

 

انًُبلشبد ٔانحٕاز أظئهخ 

اظتُتبجٛخ تحفٛص انتفكٛس 

اإلثداػٙ ٔانُمد٘ نهطهجخ ثؼد 

 كم يمسز

 

 انجًبػبد انعبغطخ

 يفٕٓو انجًبػبد انعبغطخ

 إَاع انجًبػبد انعبغطخ
8-9 

استراتيجية التفكير  د. خبند غًٛى
 اإلبداعي

استراتيجية التفكير 
 اإلبداعي

انًُبلشبد ٔانحٕاز أظئهخ 

اظتُتبجٛخ تحفٛص انتفكٛس 

اإلثداػٙ ٔانُمد٘ نهطهجخ ثؼد 

 كم يمسز

أحًد أثٕ شٚد، 

4330 

 األحصاة انعٛبظٛخ

 يفٕٓو األحصاة انعٛبظٛخ 

 إَٔاع األحصاة انعٛبظٛخ

 ٔظبئف األحصاة انعٛبظٛخ

11-11 

 اظتساتٛجٛخ انتفكٛس انُبلد د. خبند غًٛى
انتفكٛس اظتساتٛجٛخ 

 اإلثداػٙ

انًُبلشبد ٔانحٕاز أظئهخ 

اظتُتبجٛخ تحفٛص انتفكٛس 

اإلثداػٙ ٔانُمد٘ نهطهجخ ثؼد 

 كم يمسز

ػجد انْٕبة 

 4330زشٛد، 

ٔ يحًد 

 انًجرٔة

 يفٕٓو اندًٚمساغٛخ

 َشأح اندًٚمساغٛخ

 اندًٚمساغٛخ ٔانصفٕح

 

12-13 

ٔانحٕاز أظئهخ انًُبلشبد  اظتساتٛجٛخ انتفكٛس انُبلد د. خبند غًٛى

اظتُتبجٛخ تحفٛص انتفكٛس 

اإلثداػٙ ٔانُمد٘ نهطهجخ ثؼد 

 كم يمسز

حعٍ 

زشٕاٌ، 

4331 

 يفٕٓو انجٛسٔلساغٛخ

أزاء ثؼط انًفكسٍٚ 

 نهجٛسٔلساغٛخ

انتحهٛالد انعٛبظٛخ نًبكط 

 فٛجس

14 

استراتيجية التفكير  د. خبند غًٛى
 اإلبداعي

استراتيجية التفكير 
 اإلبداعي

ٔانحٕاز أظئهخ انًُبلشبد 

اظتُتبجٛخ تحفٛص انتفكٛس 

اإلثداػٙ ٔانُمد٘ نهطهجخ ثؼد 

 كم يمسز

ػجد انْٕبة 

زشٛد، يسجغ 

 ظبثك

 ػسض انتمبزٚس ٔيُبلشتٓب

15 

استراتيجية التفكير  د. خبند غًٛى
 اإلبداعي

انًُبلشبد ٔانحٕاز أظئهخ 

اظتُتبجٛخ تحفٛص انتفكٛس 

اإلثداػٙ ٔانُمد٘ نهطهجخ ثؼد 

 كم يمسز

 

    د. خبند غًٛى السادس عشر االيتحبٌ انُٓبئٙ 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02
 ٚتى تطٕٚس َتبجبد انتؼهى انًعتٓدفخ يٍ خالل انُشبغبد ٔاالظتساتٛجٛبد انتدزٚعٛخ انتبنٛخ:

 انُمبشبد انًتصهخ ثبنًٕظٕع يغ انطهجخ خالل ٔثؼد انًحبظسح. -

 )يداخالتٓى(، ٔاظتفعبزاتٓى.تحعٛس انطهجخ ٔتمدًٚبتٓى  -

 لساءاد إظبفٛخ نهطهجخ تعبػد ػهٗ فٓى انًٕظٕػبد ثصٕزح أشًم. -

 إثساش انًشكالد فٙ انًٕظٕػبد انًتعًُخ فٙ انًبدح. إشسان انطهجخ فٙ انتمٕٚى. -

 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 ٔانًتطهجبد انتبنٛخ:ٚتى إثجبد تحمك َتبجبد انتؼهى انًعتٓدفخ يٍ خالل أظبنٛت انتمٛٛى 

 تحعٛس انطهجخ -

 أٔزاق ػًم صفٛخ -

 انًُبلشبد انصفٛخ -

 يُبظسح ثٍٛ انطهجخ -

 االيتحبَبد -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 تتبع التعميمات الخاصة بالغياب، ويحاسب الطالب حين التجاوز حسب نظام الجامعة. والغياب: سياسة الحضور -أ

تحديد موعد االمتحانات وأية واجبات صفية.  ويعامل التغيب عن االمتحان : الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 حسب األنظمة والتعميمات في الجامعة

 -إجراءات السالمة والصحة:  -ج

نظام الصفي حسب األنظمة يمنع الغش نهائيًا، ويحاسب الطالب عن أي مخالفة تخص احترام ال الغش والخروج عن النظام الصفي: -د
 والتعميمات في الجامعة.

 يتم توزيع سمم الدرجات وأوزان االمتحانات منذ بداية الفصل الدراسي. إعطاء الدرجات: -ه

 المراجع والمصادر والمكتبة. تسهم في دراسة المادة:التي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب()المرافق، مصادر التعّمم والتعميم  .02

 

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية والبصريةالمواد و ات الكتب المطموبة، والقراء  -أ
 ، ػهى االجتًبع انعٛبظ4330ٙأحًد أثٕ شٚد،  .0
 يحًد انًجرٔة، دزاظبد فٙ انعٛبظخ ٔاألحصاة .4
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 ٔانحسٚخ ٔحمٕق اإلَعبٌ.، اندًٚمساغٛخ 4331حعٍ زشٕاٌ،  .0
 ، لعبٚب ػهى انعٛبظٛخ4330اظًبػٛم ػهٙ ظؼد،  .2
 ، انتحٕل اندًٚمساغٙ ٔانًجتًغ انًدَٙ.4330ػجد انْٕبة زشٛد،  .5
 ، ػهى االجتًبع انعٛبظٛخ، اإلظكُدزٚخ، داز انًؼسفخ انجبيؼٛخ.0225ػبغف أحًد فؤاد،  .1
 يُشأ انًؼبزف. ،2، انُظى انعٛبظٛخ، اإلظكُدزٚخ غ4334ػجد انغُٙ ثعَٕٛٙ،  .1
 ، دزاظبد فٙ ػهى االجتًبع انعٛبظٙ، جبيؼخ انمبْسح يكتجخ َٓعخ انشسٔق.0285ػجد انٓبد٘ انجٕاْس٘،  .8

 
 .التعميمية الورقية واإللكترونية بها، وغيرها من المواد الموصيالكتب   -ب

 

 معمومات إضافية 26.

 المعدات  واألجهزة المطلىبة

 نهًُبلشبدأٔزاق انؼهى ٔانتحعٛس  -

 انجحٕث انًمديخ يٍ انطهجخ. -
 

 

 ----------------التاريخ:  - -------------------التوقيع:   األستاذ الدكتور خالد عبد اهلل طميم منسق المادة: مدرس أو 
 -------------------------------------- التوقيع --------------------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -----------------------------------------------التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 -------------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
 

 

 
 
 


