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 ًَٕرج ٔصف انًمشس

 

 ٔصف انًمشس

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 ؛البرنامج.
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 االداسج ٔانرؼهٛى انثإَ٘

 أشكال انسضٕس انًرازح .4
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 . ذؼهٛى انطهثح فهغفح االداسج  -1
 .ذؼهى انؼًهٛاخ االعاعٛح فٙ اداسج انًؤعغاخ انرشتٕٚح  -2
 .كٛفٛح انرؼايم يغ انضغٕطاخ االداسٚح ٔانرسذٚاخ انرشتٕٚح  -3
 .انرؼشٚف تًفٕٓو انمٛادج انرشتٕٚح ٔاسكآَا ٔاكغاتٓى اْى يٓاساخ االداسج انصفٛح -4
 . ٔذؼشٚف انطهثح تًفٕٓو انرؼهٛى انثإَ٘ فٙ انؼشاق ٔطشذ انرداسب انشائذج ػهًٛاً ذؼهٛى  -5
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 األْذاف انًؼشفٛح   -

 .فٓى ٔيؼشفح يكَٕاخ االداسج انرشتٕٚح -1أ

 .كٛفٛح اداسج انًؤعغح انرشتٕٚح يؼشفح  -2أ

 .يؼشفح كٛفٛح  اكرغاب يٓاساخ االداسج انصف  -3أ

 .يؼشفح انفهغفح ٔاندذٖٔ يٍ انرؼهٛى انثإَ٘-4أ

 . األْذاف انًٓاساذٛح انخاصح تانًمشس  -ب 
 .انرؼايم يغ انؼٕاسض ٔانرسذٚاخ انذساعٛح ٔاالداسٚح انًخرهفح  – 1ب
 .انطالتٛح انخاصح انرؼايم يغ انساالخ  – 2ب
 انرؼايم تًٓاسج ػانٛح يغ انطهثح رٔ٘ االعرٛؼاب انؼانٙ   - 3ب
 .     انرؼايم يغ ٔاعرمشاء انُظى انرؼهًٛٛح انشائذج تصٕسج يٕضٕػٛح  -4ب
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 
 طشٚمح انًساضشج ٔانًُالشح -1
 .االيثهح انؼًهٛح ٔانٕالؼٛح ٔيساكاذٓا تصٕسج يُطمٛح  -2
 . اعرخذاو اعهٕب انؼصف انزُْٙ -3

 .انًُالشح ٔانسٕاس ٔااللُاع
 

 طشائك انرمٛٛى      

 
 االخرثاساخ انرسشٚشٚح -1
 االخرثاساخ انشفٕٚح -2
 اػذاد ٔانماء يساضشاخ ذطثٛمٛح -3

 ػشض يماطغ فٛذٔٚح راخ صهح
 

 األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ج
 .اػذاد يذسط ذشتٕ٘ يرًٛض -1
 .اعرشاذٛدٛاخ االداسج انصفٛح فٓى ٔاعرٛؼاب اْى  -2
 .ذؼهى اْى انًٓاسج االداسٚح انالصيح  -3

 .  انًغاًْح فٙ صُاػح لائذ ذشتٕ٘ َاخر -4
 طشائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 
 انًساضشج ٔانًُالشح  -1
 انؼصف انزُْٙ -2

 انثشايح انؼًهٛح
 
 طشائك انرمٛٛى    

 .االخرثاساخ انرسشٚشٚح ٔانشفٕٚح ٔانؼًهٛح
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 (.انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ ) انًٓاساخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح  -د 

 .انماتهٛح ػهٗ ذؼهى انساالخ انًؼمذج -1د

 . انماتهٛح ػهٗ ذٕظٛف انًٓاسج االداسٚح نفٓى االشكاالخ ٔانًٕالف انًخرهفح -2د

 .    انًادج انؼهًٛح ٔانرطثٛمٛح فٙ اداسج انًؤعغح انرشتٕٚح االػرًاد ػهٗ  -3د
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يخشخاخ  انغاػاخ األعثٕع

انرؼهى 

 انًطهٕتح

 طشٚمح انرمٛٛى طشٚمح انرؼهٛى أٔ انًٕضٕع/ اعى انٕزذج 

 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘ يساضشج َشأج ػهى اإلداسج ٔانرؼشٚف تًفٕٓيٓاطانة لادس  2 1
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ػهٗ فٓى  2 2

ٔاعرٛؼاب 

فهغفح ٔيفٕٓو 

االداسج 

انرشتٕٚح 

ٔانًذسعٛح 

ٔانصفٛح 

ٔاْى 

اعرشاذٛدٛاذٓا 

ٔيٓاساخ 

 .اداسذٓا 

 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘ يساضشج اًَاط ٔٔظائف االداسج ٔيشازم ذطٕسْا

يفٕٓو ٔفهغفح اإلداسج انًذسعٛح ٔاإلداسج  2 3

 انرؼهًٛٛح

 يساضشج
 انٕٛيٙ ٔانشٓش٘االخرثاس 

 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘ يساضشج اْى االَشطح ٔانؼٕايم انًؤثشج فٙ َشؤْا 2 4

ٔظائف اإلداسج انًذسعٛح ٔانًٓاساخ انٕاخة  2 5

 ذٕفشْا فٙ يذٚش انًذسعح

 يساضشج
 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘

يدانظ اٜتاء ٔانًذسعٍٛ ٔاألْذاف انُاخًح  2 6

 ػُٓا

 يساضشج
 انٕٛيٙ ٔانشٓش٘ االخرثاس

 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘ يساضشج يفٕٓو انمٛادج انرشتٕٚح ٔاسكآَا 2 7

 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘ يساضشج خصائص انمائذ انرشتٕ٘ َٔظشٚاخ انمٛادج 2 8

   االيرساٌ انفصهٙ االٔل 2 9

اشكال انمٛادج ، ٔذطٕس يفٕٓو اإلششاف  2 10

 انرشتٕ٘

 يساضشج
 انٕٛيٙ ٔانشٓش٘االخرثاس 

انُظى االداسٚح فٙ اداسج انًؤعغاخ ) انًشكضٚح  2 11

 (ٔاناليشكضٚح

 يساضشج
 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘

يفٕٓو اإلداسج انصفٛح ٔاْذافٓا ٔػٕايم  2 12

 َدازٓا

 يساضشج
 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘

اْى انًٓاساخ ٔاالعرشاذٛدٛاخ انالصيح نإلداسج  2 13

 انصفٛح

 يساضشج
 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘

َظشٚاخ اإلداسج انصفٛح ٔادٔاس انًذسط فٙ  2 14

 انرؼهى انصفٙ

 يساضشج
 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘

 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘ يساضشج انؼاللح تٍٛ االداسج انًذسعٛح ٔاالداسج انصفٛح 2 15

نغح اندغذ اعرشاذدٛح ذشتّٕٚ فٙ اعرمشاء  2 16

 انغهٕن

 يساضشج
 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘

 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘ يساضشج كٛفٛح ذٕظٛف نغح اندغذ فٙ ذٕخّٛ ذؼهى انطانة 2 17

 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘ يساضشج يفٕٓو االششاف انرشتٕ٘ ٔاْى اْذافّ 2 18

اْى يشازهّ انرطٕسٚح ٔانؼٕايم انًؤثشج فٙ  2 19

 َشٕءِ

 يساضشج
 ٔانشٓش٘االخرثاس انٕٛيٙ 

 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘ يساضشج اًَاط ٔذمُٛاخ االششاف انرشتٕ٘ 2 20

   االيرساٌ انفصهٙ انثاَٙ 2 21

 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘ يساضشج فهغفح ٔيفٕٓو انرؼهٛى انثإَ٘ 2 22

 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘ يساضشج اْى يشازم  انرؼهٛى انثإَ٘ ٔاْذافّ 2 23

اًْٛح انرؼهٛى انثإَ٘ ٔاْى انمٕاٍَٛ انرٙ ذُظى  2 24

 ػًهّ فٙ انؼشاق

 يساضشج
 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘

انرؼهٛى انثإَ٘ فٙ  –ذداسب ػانًٛح سائذج  2 25

 انًًهكح انًرسذج انثشٚطاَٛح

 يساضشج
 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘

انرؼهٛى انثإَ٘ فٙ  –ذداسب ػانًٛح سائذج  2 26

 ايشٚكا

 يساضشج
 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘

   االيرساٌ انفصهٙ انثانث 2 27

 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘ يساضشج ذطثٛمٛح ٔسشح ػًم ذطثٛمٛح 2 28

 االخرثاس انٕٛيٙ ٔانشٓش٘ يساضشج ذطثٛمٛح ٔسشح ػًم ذطثٛمٛح 2 29

   االيرساٌ انُٓائٙ 2 30

 

 انثُٛح انرسرٛح  .12

ال ذٕخذ كرة يُٓدٛح،ٔإًَا َؼرًذ ػهٗ كرة  ⮚ ـ انكرة انًمشسج انًطهٕتح 1

 يغاػذج.
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 بعضًا منها نورده باالتي : (  انًصادس)ـ انًشاخغ انشئٛغٛح 2
 -معروف ،عبد الفتاح ،نشرات تربوية حول مهارات التدريس  -1

 رؤية في تنفيذ التدريس. 
حضير كاظم حمود، نظرية  -حسن الشماغ خميل محمد  -2

 .  2222المنظمة، الطبعة األولى، دار الميسرة لمنشر، عمان، 
1- Ryan,  James. (2005). Inclusive Leadership: A 

John Wiley & Sons. Review.  

2- Hollander,  Edwin P. (2009).Inclusive 

Leadership: The Essential Leader-Follower 

Relationship. Taylor & Francis Group. New 

York.   
اـ انكرة ٔانًشاخغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا                 

 ,....  (انرماسٚش , انًدالخ انؼهًٛح ) 
- 

يٕالغ االَرشَٛد , ب ـ انًشاخغ االنكرشَٔٛح

.... - 
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يشاخؼح انًصادس انسذٚثح انرٙ ذٓرى تًراتؼح انًغرسذثاخ انؼهًٛح ٔانرشتٕٚح ٔانرطثٛمٛح انرٙ يٍ شآَا االسذماء 

 . تانداَة انؼهًٙ ٔانرشتٕ٘ ٔاالداس٘ 
 
 
 
 

 


