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 هْاصفبث همشس: هببدئ المبًْى

 

 General Information About the Course الوؼلْهبث الؼبهت ػي الومشس:  

1 
 اعن الومشس

Course Title 
 هببدئ المبًْى

2 
 سهض الومشس ّسلوَ

Course Code and Number 
 

3 
 الغبػبث الوؼخوذة للومشس

Credit Hours 

 Credit Hoursالغبػبث الوؼخوذة 
 اإلجوبلٖ

Total 
 هحبضشاث

Lecture 
 ػولٖ

Practical 
 /حوبسٗيعوٌبس

Seminar/Tutorial 

3 0  3 

4 
 الوغخْٓ ّالفصل الذساعٖ

Study Level and Semester 
 الفصل الذساعٖ الثبًٖ –الوغخْٓ الثبًٖ 

5 
 الوخطلببث الغببمت الومشس )إى ّجذث(

Pre-requisites (if any) 
 ال حْجذ

6 
 (الوخطلببث الوصبحبت )إى ّجذث

Co-requisites (if any) 
 ال حْجذ

7 
 لغت حذسٗظ الومشس

Language of teaching the 
course 

 الؼشب٘ت

8 
 ًظبم الذساعت

Study System 
 فصلٖ

9 
 هكبى حذسٗظ الومشس

Location of teaching the 
course 

 كل٘ت الخجبسة ّااللخصبد

10 
 تاسٚخ اػتًاد يجهظ انجايؼح

Date of Approval 
   

 

 :Course Description ّصف الومشس:

ٚٓذف انًمشس إنٗ تضٔٚذ انطانة تانًثادئ األعاعٛح نهمإٌَ تاػتثاسْا يذخالً نؼهى انمإٌَ، دٛج ٚتُأل األعاعاٌ انهزاٌ ٚمٕو ػهًٛٓا 

َٔظشٚح انذك(، دٛج ٚشكض انجضء األٔل )َظشٚح انمإٌَ( ػهٗ تذهٛم انماػذج انمإََٛح يٍ  –انتُظٛى انمإََٙ ًْٔا: )َظشٚح انمإٌَ 

خالل: )تؼشٚف انمإٌَ ٔتٛاٌ أًْٛتّ ٔٔظٛفتّ، ٔتٛاٌ انماػذج انمإََٛح ٔػُاطشْا ٔخظائظٓا ٔتًٛٛضْا ػٍ غٛشْا، كًا ٚتُأل 

ظادسِ َٔطاق تطثٛمّ ٔكٛفٛح تفغٛش انمإٌَ(. ٔٚتُأل فٙ انجضء انخاَٙ )َظشٚح انذك( تثٛاٌ ياْٛح انذك تمغًٛاخ انمإٌَ، ٔي

ٔتمغًٛاتّ، ٔتذذٚذ أشخاطّ ٔيذهّ، ٔكٛفٛح اعتؼًال انذك ٔآنٛاخ دًاٚتّ، ٔطشق إحثاتّ ٔطٕالً إنٗ اَمضاء انذك، تًا ًُٚكٍ 

 انطانة يٍ فٓى ٔاعتٛؼاب ْزِ انًثادئ.

 

 Course Intended Learning Outcomes لن الومشسهخشجبث حؼ
(CILOs) 

 بؼذ االًخِبء هي دساعت الومشس عْف ٗكْى الطبلب لبدسا ػلٔ أى:

a1 .ٍَٛٚؼشف ياْٛح انمإٌَ ٔكٛفٛح عٍ انمٕا 

a2 .ٌَٕٕٚضخ تمغًٛاخ انمإٌَ، ًٔٚٛض دمٕق األفشاد ٔانًجتًغ انتٙ ُٚظًٓا انما 

b1 تٍٛ انمٕاػذ انمإََٛح ٔغٛشْا، ٔٚماسٌ تٍٛ إَٔاع انمٕاػذ انمإََٛح، ًٔٚٛض انماػذج اٜيشج ػٍ انماػذج انًكًهح. ًٚٛض 

b2  ِٚذهم ٔٚفغش انُظٕص انمإََٛح ٔٚطٕػٓا نخذيح ٔجٓح انُظش انتٙ ٚتثُاْا. ٔٚغتشؼش أًْٛح انمإٌَ ٔٔجٕب ادتشاو لٕاػذ

 ٔػذو تجأصْا.

c1  انذمٕق ٔتمغًٛاتٓا ٔٚطثمٓا ػهٗ انٕالغ انؼًهٙ.ٚغتؼشع إَٔاع 
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c2 .ٚتمٍ ػًهٛح انثذج ػٍ األدكاو انمإََٛح انًُظًح نهذمٕق، ُٔٚتمذْا. ٔٚطثك اإلجشاءاخ انتٙ تضًٍ ػذو االػتذاء ػهٗ انذك 

d1 ٚدمٕلّ دٌٔ اإلضشاس تذمٕق اٜخشٍٚ، ٔٚؼضص حمافح ادتشاو انذمٕق ٔانذشٚاخ، ٔٚغتؼًم انٕعائم انذذٚخح فٙ انتؼهى  ًاسط

 انزاتٙ نتًُٛح حمافتّ انمإََٛح. 

d2  يٓاساخ االتظال ٔانتٕاطم ٔاعتخذاو انٕعائم انذذٚخح فٙ انتؼهى انزاتٙ، ٔيٓاساخ انًذاججح ٔانذفاع ػٍ انذمٕق ٚجٛذ

 انمإََٛح. 

 

 المقررمخرجات التعلم المقصودة من 
(Course Intended Learning Outcomes) 

a1 .يُعّرف ماهية المانون وكيفية سن الموانين A1 

a2  المانون، ويميز حموق األفراد والمجتمع التي ينظمها يوضح تمسيمات
 المانون.

A2 

   

b1 بين المواعد المانونية وغيرها، ويمارن بين أنواع المواعد المانونية،  يميز
 ويميز الماعدة اآلمرة عن الماعدة المكملة.

B1 

b2  .يحلل ويفسر النصوص المانونية ويطوعها لخدمة وجهة النظر التي يتبناها
 ويستشعر أهمية المانون ووجوب احترام لواعده وعدم تجاوزها.

B2 

   

c1 .يستعرض أنواع الحموق وتمسيماتها ويطبمها على الوالع العملي C1 

c2  يتمن عملية البحث عن األحكام المانونية المنظمة للحموق، وينتمدها. ويطبك
 اإلجراءات التي تضمن عدم االعتداء على الحك.

C2 

   

d1 حموله دون اإلضرار بحموق اآلخرين، ويعزز ثمافة احترام الحموق  مارسي
 والحريات، ويستعمل الوسائل الحديثة في التعلم الذاتي لتنمية ثمافته المانونية. 

D1 

d2  يجيد مهارات االتصال والتواصل واستخدام الوسائل الحديثة في التعلم
 الذاتي، ومهارات المحاججة والدفاع عن الحموق المانونية. 

D2 

 

 هْاءهت هخشجبث الخؼلن ببعخشاح٘ج٘بث الخؼل٘ن ّالخؼلن ّالخمْٗن

Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 هخشجبث حؼلن الومشس )الوؼبسف ّالفِن( ببعخشاح٘ج٘ت الخؼل٘ن ّالخؼلن ّالخمْٗن:أّال: هْاءهت 

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 هخشجبث الومشس/ الوؼشفت ّالفِن

Knowledge and Understanding CILOs 
 اعخشاح٘ج٘ت الخؼل٘ن ّالخؼلن

Teaching 
Strategies 

 الخمْٗن اعخشاح٘ج٘ت

Assessment 
Strategies 

a1 .ٍَٛانذٕاس  -انًذاضشاخ  ُٚؼّشف ياْٛح انمإٌَ ٔكٛفٛح عٍ انمٕا

انؼشٔع  –ٔانًُالشح 

 –انتكانٛف  –انتمذيٛح 

خشائظ  –انؼظف انزُْٙ 

 انتؼهٛى انزاتٙ. -انًفاْٛى 

تمٕٚى  –االختثاساخ 

األفشاد ٔانًجتًغ انتٙ  ٕٚضخ تمغًٛاخ انمإٌَ، ًٔٚٛض دمٕق a2 انتكانٛف انؼًهٛح

 ُٚظًٓا انمإٌَ.

 ثبً٘ب: هْاءهت هخشجبث حؼلن الومشس )الوِبساث الزٌُ٘ت( ببعخشاح٘ج٘ت الخذسٗظ ّالخمْٗن:    

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 هخشجبث الومشس/ الوِبساث الزٌُ٘ت

Intellectual Skills CILOs 
 اعخشاح٘ج٘ت الخؼل٘ن ّالخؼلن

Teaching 
 اعخشاح٘ج٘ت الخمْٗن

Assessment 
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Strategies Strategies 

b1 تٍٛ انمٕاػذ انمإََٛح ٔغٛشْا، ٔٚماسٌ تٍٛ إَٔاع انمٕاػذ  ًٚٛض

 انمإََٛح، ًٔٚٛض انماػذج اٜيشج ػٍ انماػذج انًكًهح.
انؼظف  –دم انًشكالخ 

انؼشٔع انتمذيٛح  –انزُْٙ 

انؼًم ضًٍ  –انذٕاس  –

 انتؼهى انزاتٙ –فشٚك 

تمٕٚى انتكانٛف انؼًهٛح 

ٔانًشاسٚغ انثذخٛح 

ٚذهم ٔٚفغش انُظٕص انمإََٛح ٔٚطٕػٓا نخذيح ٔجٓح انُظش  b2 انتطثٛمٛح

انتٙ ٚتثُاْا. ٔٚغتشؼش أًْٛح انمإٌَ ٔٔجٕب ادتشاو لٕاػذِ 

 ٔػذو تجأصْا.

 )الوِبساث الوٌِ٘ت ّالؼول٘ت( ببعخشاح٘ج٘ت الخذسٗظ ّالخمْٗن:ثبلثب: هْاءهت هخشجبث حؼلن الومشس 

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 هخشجبث الومشس/ الوِبساث الوٌِ٘ت ّالؼول٘ت

Professional and Practical Skills CILOs 
 اعخشاح٘ج٘ت الخؼل٘ن ّالخؼلن

Teaching 
Strategies 

 اعخشاح٘ج٘ت الخمْٗن

Assessment 
Strategies 

c1 .ٙانؼشٔع  -انًذاضشاخ  ٚغتؼشع إَٔاع انذمٕق ٔتمغًٛاتٓا ٔٚطثمٓا ػهٗ انٕالغ انؼًه

 -انتطثٛك انؼًهٙ  –انتمذيٛح 

انذٕاس  –انؼظف انزُْٙ 

 –انتؼهٛى انزاتٙ  -ٔانًُالشح 

تذهٛم  -انتؼهٛى انتؼأَٙ 

 انًٓاو.

تمٛٛى  –االختثاساخ 

انتكانٛف انؼًهٛح 

 –ٔانؼشٔع انتطثٛمٛح 

َمذ ٔتمٛٛى دساعاخ عاتمح 

 -انًالدظح انًثاششج  –

كتاتح  –تمٛٛى انًشاسكح 

 تماسٚش.

c2  ،ٚتمٍ ػًهٛح انثذج ػٍ األدكاو انمإََٛح انًُظًح نهذمٕق

ُٔٚتمذْا. ٔٚطثك اإلجشاءاخ انتٙ تضًٍ ػذو االػتذاء ػهٗ 

 انذك.

     حؼلن الومشس )الوِبساث الؼبهت( ببعخشاح٘ج٘ت الخذسٗظ ّالخمْٗن:سابؼب: هْاءهت هخشجبث 

 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 هخشجبث الومشس 

Transferable (General) Skills CILOs 
 اعخشاح٘ج٘ت الخؼل٘ن ّالخؼلن

Teaching 
Strategies 

 اعخشاح٘ج٘ت الخمْٗن

Assessment 
Strategies 

d1 ٚدمٕلّ دٌٔ اإلضشاس تذمٕق اٜخشٍٚ، ٔٚؼضص حمافح  ًاسط

ادتشاو انذمٕق ٔانذشٚاخ، ٔٚغتؼًم انٕعائم انذذٚخح فٙ انتؼهى 

 انزاتٙ نتًُٛح حمافتّ انمإََٛح. 

انتؼهٛى  –انتؼهى انزاتٙ 

انؼشٔع  –انتؼأَٙ 

 انذٕاس ٔانًُالشح –انتمذيٛح 

انًُالشح ٔانذٕاس 

تمٛٛى  –انًغتًشج 

انؼشٔع انتمذًٚٛح 

تمٛٛى يغتٕٖ  –نهطالب 

االختثاساخ  -اإلَجاص 

 انشفٓٛح ٔانتذشٚشٚح

d2  ٙٚجٛذ يٓاساخ االتظال ٔانتٕاطم ٔاعتخذاو انٕعائم انذذٚخح ف

 انتؼهى انزاتٙ، ٔيٓاساخ انًذاججح ٔانذفاع ػٍ انذمٕق انمإََٛح. 

 

 Course Content  هحخْٓ الومشس

                                                       Theoretical Aspectالجبًب الٌظشٕ   أّال:

 الشلن

Order 

الوْضْػبث الشئ٘غت/ 

 الْحذاث

 

 الوْضْػبث الفشػ٘ت

 

ػذد 

 األعبب٘غ 

 

الغبػبث 

 الفؼل٘ت

 

سهْص 

هخشجبث الخؼلن 

 للومشس

 

1 

 تؼشٚفٛح 

 ٔتٕضٛذٛح
 انتؼاسف -

 انتؼشٚف تانًمشس  -

تٕضٛخ انخطح انذساعٛح نهًمشس ٔيا ٚشتثظ تّ  -

 يٍ دضٕس ٔتماسٚش ٔيشاسكح ٔتمٛٛى.

1 (3) 
a1-b1-c1-

d1 

2 
هبُ٘ت المبػذة 

المبًًْ٘ت ّخصبئصِب 

 ّحو٘٘ضُب ػي غ٘شُب

 انتؼشٚف تانمإٌَ ٔأًْٛتّ ٔٔظٛفتّ -

 انماػذج انمإََٛح ٔػُاطشْا ٔخظائظٓا -

 تًٛٛض انماػذج انمإََٛح ػٍ غٛشْا -

1 (3) 
a1-b1-c1-

d1 

3 
أًْاع المْاػذ 

المبًًْ٘ت ّألغبم 

 إَٔاع انمٕاػذ انمإََٛح -

 ألغاو انمإٌَ )فشٔع انمإٌَ( -

1 (3) a2, b1, c1, 
d1 
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 المبًْى

4 
 هصبدس المبًْى

 ,a1, b1, c1 (3) 1 انًظادس انشعًٛح نهمإٌَ  -
d1 5 -  ٌَٕ(3) 1 انًظادس انتفغٛشٚح نهما 

ًطبق حطب٘ك المبًْى  6

 ّحفغ٘شٍ

-a1-b2-c2 (3) 1 َطاق تطثٛك انمإٌَ -
d1 7 - ٌَٕ(3) 1 تفغٛش انما 

8 
الخؼشٗف ببلحك ّب٘بى 

 أًْاػَ  

 a1 -c1-d1 (3) 1 انتؼشٚف تانذك -

9 
-a2-b2-c2 (3) 1 إَٔاع انذمٕق ٔتمغًٛٓا -

d1 

10 

 أسكبى الحك

 (3) 1 أشخاص انذك  -
a1, b2, c1, 

d1 
 (3) 1 أشخاص انذك - 11

 (3) 1 ٔدًاٚتّيذم انذك  - 12

13 
هصبدس الحك 

 ّاعخؼوبلَ

 يظادس انذك  -

 اعتؼًال انذك -

1 (3) a1, b1, c1, 
d1 

 إثببث الحك ّاًمضبئَ 14
 إحثاخ انذك -

 اَمضاء انذك -

1 (3) a1, b1, c1, 
d1 

 
 ػذد األعبب٘غ ّالغبػبث الفؼل٘ت

Number of Weeks /and Contact Hours Per 
Semester 

14 42  

 

 Teaching Strategiesاعخشاح٘ج٘بث الخؼل٘ن ّالخؼلن 

 اإلنماء ٔانًذاضشج          

 انًُالشح ٔانذٕاس 

 انؼظف انزُْٙ

 أعهٕب دم انًشكالخ

 انؼشع انؼًهٙ

 كتاتح انتماسٚش 

 اعتخذاو انشثكح انؼُكثٕتٛح فٙ انثذج ٔانتمظٙ. -انتؼهى انتؼأَٙ 

 يجًٕػاخ( –حُائٙ  –ػًم يغتمم )فشد٘ 

 

 Tasks and Assignmentsالْاجببث ّالخكل٘فبث 

 م

No 
 الْاجبالخكل٘ف/ 

Assignments/ Tasks 
)فشدٕ/ ًْع الخكل٘ف 

 حؼبًّٖ(
 الذسجت 

Mark 
 أعبْع الخٌف٘ز

Week  

خشجبث 

 الخؼلن

 

 a2 b1  10 جًاػٛح انتكانٛف ٔانٕاجثاخ 1

 a1 c1  5 جًاػٛح انًشاسكح 2

 a2 c1  5 فشدٚح انذضٕس 3

   Total Score  20إجوبلٖ الذسجت  

 

 

 :Learning Assessment الخؼلن حم٘٘ن
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 بشًبهج االلخصبد

 سئ٘ظ الجبهؼت      ّضوبى الجْدة هشكض الخطْٗش األكبدٗوٖ  ػو٘ذ الكل٘ت          الجْدةًبئب الؼو٘ذ لشئْى         سئ٘ظ المغن  

 د/المبعن الؼببط        د/ُذٓ الؼوبد   د/هشؼل الشٗفٖ        د/ًبصش الطْٗل  د/صالح الومطشٕ

 الشلن

No. 
 أًشطت الخم٘٘ن 

Assessment Tasks 

أعْع 

 الخم٘٘ن

 

 الذسجت

Mark 

ًغبت الذسجت 

إلٔ الذسجت 

 الٌِبئ٘ت 

  هخشجبث الخؼلن

CILOs 
(symbols) 

1 
 األَشطح ٔانتكهٛفاخ

 Tasks and Assignments 
 20 

02/122=  

02 %  

a1, b1 

a2 

 

 Quiz( 1كْص) 2
 

  
 

3 
 اخخببس ًصف الفصل

Midterm Exam 

 
20 

02/122=  

02 %  

a1-b1-c1 

     Quiz( 2كْص) 4

6 
 اخخببس ًِبٗت الفصل )ًظشٕ(

Final Exam (theoretical) 

W16 
60 

62/122=  

62%  

a1-b1-c1 

 Total  ٖ100 100 اإلجوبل%  
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I. .انضٕاتظ ٔانغٛاعاخ انًتثؼح فٙ انًمشس 

 تؼذ انشجٕع نهٕائخ انجايؼح ٚتى كتاتح انغٛاعح انؼايح نهًمشس فًٛا ٚتؼهك تاٜتٙ:

 عٛاعح دضٕس انفؼانٛاخ انتؼهًٛٛح:    .1

 % يٍ انًذاضشاخ.55ٚهتضو انطانة تذضٕس  -

ٚمذو أعتار انًمشس تمشٚشا تذضٕس ٔغٛاب انطالب نهمغى، ٔٚذشو انطانة يٍ دخٕل االيتذاٌ فٙ دال تجأص انغٛاب  -

 % ٔٚتى إلشاس انذشياٌ يٍ يجهظ انمغى.05

  انذضٕس انًتأخش:    .0

ٚغًخ نهطانة دضٕس انًذاضشج إرا تأخش ستغ عاػح نخالث يشاخ فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا تأخش صٚادج ػٍ حالث يشاخ 

   ٚذزس شفٕٚاً يٍ أعتار انًمشس، ٔػُذ ػذو االنتضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذاضشج. 

 ضٕاتظ االيتذاٌ:  .3

 انًمشس انغًاح نّ تانذخٕل.فٙ دال تأخش انطانة ػٍ االيتذاٌ انُظفٙ نُظف عاػح ٚذك ألعتار  -

 فٙ دال تغٛة انطانة ػٍ دضٕس االيتذاٌ انُظفٙ ٚذك ألعتار انًمشس أٌ ٚتخز يا ٚشاِ يُاعثاً نؼالد انذانح. -

 ( دلٛمح يٍ تذء االيتذاٌ.02ال ٚغًخ نهطانة تذخٕل االيتذاٌ انُٓائٙ إرا تأخش يمذاس ) -



 
  

 

 

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلية التجارة واالقتصاد
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 بشًبهج االلخصبد
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 نخاطح تُظاو االيتذاٌ فٙ انكهٛح.إرا تغٛة انطانة ػٍ االيتذاٌ انُٓائٙ تطثك انهٕائخ ا -

 :األتذاثٔ انتكهٛفاخ / انًٓاو  .4

 ٚذذد أعتار انًمشس َٕع انتكانٛف ٔاألتذاث فٙ تذاٚح انفظم، ٔٚذذد يٕاػٛذ تغهًٛٓا.    -

 ٚثٍٛ أعتار انًمشس انضٕاتظ نتُفٛز انتكانٛف ٔاألتذاث ٔتغهًٛٓا. -

 ٚذشو يٍ دسجح انتكهٛف انز٘ تأخش فٙ تغهًّٛ.إرا تأخش انطانة فٙ تغهٛى انتكانٛف ػٍ انًٕػذ انًذذد  -

 انغش:   .5

 فٙ دال حثٕخ لٛاو انطانة تانغش فٙ االيتذاٌ انُظفٙ أٔ انُٓائٙ تطثك ػهّٛ الئذح شؤٌٔ انطالب. -

 فٙ دال حثٕخ لٛاو انطانة تانغش أٔ انُمم فٙ انتكانٛف ٔاألتذاث ٚذشو يٍ انذسجح انًخظظح نزنك. -

 االَتذال:   .6

 ٔجٕد شخض ُٚتذم شخظٛح طانة ألداء االيتذاٌ َٛاتح ػُّ تطثك الئذح شؤٌٔ انطالب.فٙ دال حثٕخ 

 عٛاعاخ أخشٖ:   .5

 أ٘ عٛاعاخ أخشٖ يخم اعتخذاو انًٕتاٚم أٔ يٕاػٛذ تغهٛى انتكانٛف ٔاألتذاث ..إنخ.
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 هببدئ المبًْى :خطت همشس

 

 هؼلْهبث ػي أعخبر الومشس

 االعن

Name 
 د. فبسط دمحم المبدسٕ

 )أعبْػ٘ب(الغبػبث الوكخب٘ت 

Office Hours 
 

 جبهؼت صٌؼبء  .الوكبى ّسلن الِبحف

777919146 
 الغبج

 
 األحذ

 
 االثٌ٘ي

 
 الثالثبء

 
 األسبؼبء

 
 الخو٘ظ

 

 البشٗذ اإللكخشًّٖ

E-mail 
farisalqadre@gmail.com 

farsadv@hotmail.com 
      

 

 :General information about the courseهؼلْهبث ػبهت ػي الومشس 

1 
 اعن الومشس

Course Title 
 هببدئ المبًْى

0 
 سهض الومشس ّسلوَ

Course Code and Number 
 

3 
 الغبػبث الوؼخوذة للومشس

Credit Hours 

 Credit Hoursالغبػبث الوؼخوذة 
 الوجوْع

Total 
 هحبضشاث

Lecture 
 ػولٖ

Practical 
 /حوبسٗيعوٌبس

Seminar/Tutorial 

3   3 

4 
 الوغخْٓ ّالفصل الذساعٖ

Study Level and Semester 
 الفصل الثبًٖ –الثبًٖ 

5 
-Preالوخطلببث الغببمت للومشس
requisites  

 ال حْجذ

6 
– Co(الوصبحبت )إى ّجذثالوخطلببث 

requisite 
 ال حْجذ

5 
 ذسط لَ الومشسٗالبشًبهج الزٕ 

Program (s) in which the 
course is offered 

 كبفت الخخصصبث  –البكبلْسْٗط 

8 
 لغت حذسٗظ الومشس

Language of teaching the 
course 

 الؼشب٘ت

1 
 هكبى حذسٗظ الومشس

Location of teaching the 
course 

 كل٘ت الخجبسة ّااللخصبد

 

 Course Description  ّصف الومشس

ٚٓذف انًمشس إنٗ تضٔٚذ انطانة تانًثادئ األعاعٛح نهمإٌَ تاػتثاسْا يذخالً نؼهى انمإٌَ، دٛج ٚتُأل األعاعاٌ انهزاٌ ٚمٕو 

األٔل )َظشٚح انمإٌَ( ػهٗ تذهٛم انماػذج َٔظشٚح انذك(، دٛج ٚشكض انجضء  –ػهًٛٓا انتُظٛى انمإََٙ ًْٔا: )َظشٚح انمإٌَ 

انمإََٛح يٍ خالل: )تؼشٚف انمإٌَ ٔتٛاٌ أًْٛتّ ٔٔظٛفتّ، ٔتٛاٌ انماػذج انمإََٛح ٔػُاطشْا ٔخظائظٓا ٔتًٛٛضْا ػٍ غٛشْا، 

شٚح انذك( تثٛاٌ ياْٛح كًا ٚتُأل تمغًٛاخ انمإٌَ، ٔيظادسِ َٔطاق تطثٛمّ ٔكٛفٛح تفغٛش انمإٌَ(. ٔٚتُأل فٙ انجضء انخاَٙ )َظ

انذك ٔتمغًٛاتّ، ٔتذذٚذ أشخاطّ ٔيذهّ، ٔكٛفٛح اعتؼًال انذك ٔآنٛاخ دًاٚتّ، ٔطشق إحثاتّ ٔطٕالً إنٗ اَمضاء انذك، تًا ًُٚكٍ 

 انطانة يٍ فٓى ٔاعتٛؼاب ْزِ انًثادئ.

 

mailto:farisalqadre@gmail.com
mailto:farisalqadre@gmail.com
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 Course Intended Learning Outcomes (CILOs) هخشجبث حؼلن الومشس

 دساعت الومشس عْف ٗكْى الطبلب لبدسا ػلٔ أى:بؼذ االًخِبء هي 

a1 .ٍَٛٚؼشف ياْٛح انمإٌَ ٔكٛفٛح عٍ انمٕا 

a2 .ٌَٕٕٚضخ تمغًٛاخ انمإٌَ، ًٔٚٛض دمٕق األفشاد ٔانًجتًغ انتٙ ُٚظًٓا انما 

b1 تٍٛ انمٕاػذ انمإََٛح ٔغٛشْا، ٔٚماسٌ تٍٛ إَٔاع انمٕاػذ انمإََٛح، ًٔٚٛض انماػذج اٜيشج ػٍ انماػذج انًكًهح. ًٚٛض 

b2  ِٚذهم ٔٚفغش انُظٕص انمإََٛح ٔٚطٕػٓا نخذيح ٔجٓح انُظش انتٙ ٚتثُاْا. ٔٚغتشؼش أًْٛح انمإٌَ ٔٔجٕب ادتشاو لٕاػذ

 ٔػذو تجأصْا.

c1  انذمٕق ٔتمغًٛاتٓا ٔٚطثمٓا ػهٗ انٕالغ انؼًهٙ.ٚغتؼشع إَٔاع 

c2 .ٚتمٍ ػًهٛح انثذج ػٍ األدكاو انمإََٛح انًُظًح نهذمٕق، ُٔٚتمذْا. ٔٚطثك اإلجشاءاخ انتٙ تضًٍ ػذو االػتذاء ػهٗ انذك 

d1 ٚانذذٚخح فٙ انتؼهى  دمٕلّ دٌٔ اإلضشاس تذمٕق اٜخشٍٚ، ٔٚؼضص حمافح ادتشاو انذمٕق ٔانذشٚاخ، ٔٚغتؼًم انٕعائم ًاسط

 انزاتٙ نتًُٛح حمافتّ انمإََٛح. 

d2  يٓاساخ االتظال ٔانتٕاطم ٔاعتخذاو انٕعائم انذذٚخح فٙ انتؼهى انزاتٙ، ٔيٓاساخ انًذاججح ٔانذفاع ػٍ انذمٕق ٚجٛذ

 انمإََٛح. 

 

 Course Content  هحخْٓ الومشس

 : Theoretical Aspectخطت حٌف٘ز الوْضْػبث الٌظشٗت

 الشلن

Order 

 الْحذاث

 ()الوْضْػبث الشئ٘غت

Units 

 الوْضْػبث الخفص٘ل٘ت

Sub Topics 

 األعبْع

Week 
Due 

 الغبػبث الفؼل٘ت

Con. H 

1 

 تؼشٚفٛح 

 ٔتٕضٛذٛح
 انتؼاسف -

 انتؼشٚف تانًمشس  -

تٕضٛخ انخطح انذساعٛح نهًمشس ٔيا ٚشتثظ تّ يٍ  -

 دضٕس ٔتماسٚش ٔيشاسكح ٔتمٛٛى.

W1 (3)  

2 
المبػذة المبًًْ٘ت هبُ٘ت 

ّخصبئصِب ّحو٘٘ضُب ػي 

 غ٘شُب

 انتؼشٚف تانمإٌَ ٔأًْٛتّ ٔٔظٛفتّ -

 انماػذج انمإََٛح ٔػُاطشْا ٔخظائظٓا -

 تًٛٛض انماػذج انمإََٛح ػٍ غٛشْا -

W2 (3)  

3 
أًْاع المْاػذ المبًًْ٘ت 

 ّألغبم المبًْى
 إَٔاع انمٕاػذ انمإََٛح -

 ألغاو انمإٌَ )فشٔع انمإٌَ( -
W3 (3)  

4 
 هصبدس المبًْى

W4 (3) انًظادس انشعًٛح نهمإٌَ  -  

W5 (3) انًظادس انتفغٛشٚح نهمإٌَ  - 5  

ًطبق حطب٘ك المبًْى  6

 ّحفغ٘شٍ

W6 (3) َطاق تطثٛك انمإٌَ -  

W7 (3) تفغٛش انمإٌَ - 7  

W8 (3) االخخببس الٌصفٖ 8  

الخؼشٗف ببلحك ّب٘بى  9

 أًْاػَ  

W9 (3) انتؼشٚف تانذك -  

W10 (3) إَٔاع انذمٕق ٔتمغًٛٓا - 10  

11 

 أسكبى الحك

W11 (3) أشخاص انذك  -  

W12 (3) أشخاص انذك - 12  

W13 (3) يذم انذك ٔدًاٚتّ - 13  

 هصبدس الحك ّاعخؼوبلَ 14
 يظادس انذك  -

 اعتؼًال انذك -
W14 (3)  

 إثببث الحك ّاًمضبئَ 15
 إحثاخ انذك -

 اَمضاء انذك -
W15 (3)  

W16 (3) االخخببس الٌِبئٖ 16  

 48 16 ػذد األعبب٘غ ّالغبػبث الفؼل٘ت 
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 Teaching Strategiesاعخشاح٘ج٘بث الخؼل٘ن ّالخؼلن 

 اإلنماء ٔانًذاضشج          

 انًُالشح ٔانذٕاس 

 انؼظف انزُْٙ

 أعهٕب دم انًشكالخ

 انؼشع انؼًهٙ

 كتاتح انتماسٚش 

 انثذج ٔانتمظٙ.اعتخذاو انشثكح انؼُكثٕتٛح فٙ  -انتؼهى انتؼأَٙ 

 يجًٕػاخ( –حُائٙ  –ػًم يغتمم )فشد٘ 

 

 Tasks and Assignmentsالْاجببث ّالخكل٘فبث 

 م

No 
 الْاجبالخكل٘ف/ 

Assignments/ Tasks 
)فشدٕ/ ًْع الخكل٘ف 

 حؼبًّٖ(

الذسجت 

 الوغخحمت

Mark 

 أعبْع الخٌف٘ز

Week Due 

  10 جًاػٛح انتكانٛف ٔانٕاجثاخ 1

  5 جًاػٛح انًشاسكح 2

  5 فشدٚح انذضٕس 3

  Total Score  20إجوبلٖ الذسجت  

 

 :Learning Assessment الخؼلن حم٘٘ن

 م

No 
 أعبل٘ب الخمْٗن

Assessment Method 

هْػذ)أعبْع( 

 الخمْٗن

Week 
Due 

 الذسجت

Mark 

 الْصى الٌغبٖ%

Proportion of Final 
Assessment 

1 
 األَشطح ٔانتكهٛفاخ

 Tasks and Assignments 
 20 

02/122=  

02 %  

    Quiz( 1كْص) 2

3 
 اخخببس ًصف الفصل

Midterm Exam 
 

20 
02/122=  

02 %  

    Quiz( 2كْص) 4

W16 60 62% اخخببس ًِبٗت الفصل )ًظشٕ( 6  

 Total  ٖ100 100 اإلجوبل% 

 

انُشش، اعى انكتاب، داس انُشش، تهذ كتاتح انًشاجغ نهًمشس )اعى انًؤنف، عُح :  Learning Resourcesهصبدس الخؼلن 
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II.  فٙ انًمشس.انضٕاتظ ٔانغٛاعاخ انًتثؼح 

 تؼذ انشجٕع نهٕائخ انجايؼح ٚتى كتاتح انغٛاعح انؼايح نهًمشس فًٛا ٚتؼهك تاٜتٙ:

1.  

 عٛاعح دضٕس انفؼانٛاخ انتؼهًٛٛح:  

 % يٍ انًذاضشاخ.55ٚهتضو انطانة تذضٕس  -

ٚمذو أعتار انًمشس تمشٚشا تذضٕس ٔغٛاب انطالب نهمغى، ٔٚذشو انطانة يٍ دخٕل االيتذاٌ فٙ دال تجأص  -

 % ٔٚتى إلشاس انذشياٌ يٍ يجهظ انمغى.05انغٛاب 

0.  
  انذضٕس انًتأخش:  

ٚغًخ نهطانة دضٕس انًذاضشج إرا تأخش ستغ عاػح نخالث يشاخ فٙ انفظم انذساعٙ، ٔإرا تأخش صٚادج ػٍ حالث يشاخ 

   ٚذزس شفٕٚاً يٍ أعتار انًمشس، ٔػُذ ػذو االنتضاو ًُٚغ يٍ دخٕل انًذاضشج. 

3.  

 االيتذاٌ:ضٕاتظ 

 فٙ دال تأخش انطانة ػٍ االيتذاٌ انُظفٙ نُظف عاػح ٚذك ألعتار انًمشس انغًاح نّ تانذخٕل. -

 فٙ دال تغٛة انطانة ػٍ دضٕس االيتذاٌ انُظفٙ ٚذك ألعتار انًمشس أٌ ٚتخز يا ٚشاِ يُاعثاً نؼالد انذانح. -

 دلٛمح يٍ تذء االيتذاٌ.( 02ال ٚغًخ نهطانة تذخٕل االيتذاٌ انُٓائٙ إرا تأخش يمذاس ) -

 إرا تغٛة انطانة ػٍ االيتذاٌ انُٓائٙ تطثك انهٕائخ انخاطح تُظاو االيتذاٌ فٙ انكهٛح. -

4.  

 :األتذاثٔ انتكهٛفاخ / انًٓاو

 ٚذذد أعتار انًمشس َٕع انتكانٛف ٔاألتذاث فٙ تذاٚح انفظم، ٔٚذذد يٕاػٛذ تغهًٛٓا.    -

 انتكانٛف ٔاألتذاث ٔتغهًٛٓا.ٚثٍٛ أعتار انًمشس انضٕاتظ نتُفٛز  -

 إرا تأخش انطانة فٙ تغهٛى انتكانٛف ػٍ انًٕػذ انًذذد ٚذشو يٍ دسجح انتكهٛف انز٘ تأخش فٙ تغهًّٛ. -

5.  

 انغش: 

 فٙ دال حثٕخ لٛاو انطانة تانغش فٙ االيتذاٌ انُظفٙ أٔ انُٓائٙ تطثك ػهّٛ الئذح شؤٌٔ انطالب. -

 انُمم فٙ انتكانٛف ٔاألتذاث ٚذشو يٍ انذسجح انًخظظح نزنك.فٙ دال حثٕخ لٛاو انطانة تانغش أٔ  -

6.  
 االَتذال: 

 فٙ دال حثٕخ ٔجٕد شخض ُٚتذم شخظٛح طانة ألداء االيتذاٌ َٛاتح ػُّ تطثك الئذح شؤٌٔ انطالب.

5.  
 عٛاعاخ أخشٖ: 

 أ٘ عٛاعاخ أخشٖ يخم اعتخذاو انًٕتاٚم أٔ يٕاػٛذ تغهٛى انتكانٛف ٔاألتذاث ..إنخ.

 


