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 رٕصٛف يمشس دساعٙ
 

 

 :ثٛبَبد انًمشس -1

 Acad101انشيض انكٕد٘:

 
يجبدٖء االلزصبد عُٕاٌ انًمشس: 

  انكهٗ

انغُخ : اعزكًبنٗ يبعغزٛش  -انفشلخ/انًغزٕ٘: 

 اكبدًٚٙ الئؾخ عذٚذح )انفصم انذساعٙ انضبَٙ(

 (......عًهٙ:   )   (  .....َظش٘:  )        45                      انذساعٛخ:  عذد انٕؽذاد 

 

ركٍٕٚ خهفٛخ أعبعٛخ عٍ انُظشٚخ االلزصبدٚخ ثبنزشكٛض عهٗ انزؾهٛم االلزصبد٘ انكهٙ ثًب ٚصهؼ   :ْذف انًمشس -2

ْٙ انذساعخ انُظبيٛخ  كمبعذح نفٓى ٔاعزٛعبة انًمشساد انالؽمخ خالل عُز

 

 انًغزٓذف يٍ رذسٚظ انًمشس: -3
انًعهٕيبد -أ

 ٔانًفبْٛى
  انذخم انمٕيٙ -انمضبٚب االلزصبدٚخ انغبعٛخ فٙ انزؾهٛم االلزصبد٘ اإلعًبنٙ–االلزصبد يغبل عهى- 

 انزٕاصٌ انكهٙ-انزضخى  -انًُٕ ٔانزًُٛخ -انُمٕد، األععبس، اإلَزبعٛخ

انًٓبساد  -ة

 انزُْٛخ 
  انزعجٛش انغٓم انًًزُع -انزفكٛك نهمضبٚب انًعمذح ٔرشكٛجٓب –انمذسح انزؾهٛهٛخ 

انًٓبساد  -ط

انًُٓٛخ انخبصخ 

          ثبنًمشس 

 ًَزعخ انًزغٛشاد األعبعٛخ انًغزمهخ ٔانزبثعخ 

 انًٓبساد انعبيخ  -د

 

 

 

  لذساد انزعجٛش ٔ عشض اإليكبَٛبد انشخصٛخPresentation  skills 

 يؾزٕٖ انًمشس: -4

 عذد انغبعبد انًٕضٕعبد

 يذخم إنٗ عهى االلزصبد 
 ٔعاللزّ ثبنعهٕو األخشٖرعشٚف عهى االلزصبد 

 رعشٚف انًشكهخ االلزصبدٚخ ٔأعجبثٓب ٔيزطهجبد يٕاعٓزٓب

 انًُبرط(-انُظشٚخ-رعشٚف انُظشٚخ االلزصبدٚخ ٔخصبئصٓب )انفشٔض

 شق ثٍٛ االلزصبد انغضئٙ ٔااللزصبد انكهٙانف

3 

 3 أعبعٛبد انزؾهٛم االلزصبد٘

 6  انًفبْٛى االلزصبدٚخ األعبعٛخ عهٗ انًغزٕٖ انكهٙ
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 6 ؽغبثبد انُبرظ ٔانذخم

 6 انطهت ٔانعشض انكهٙ

 6 عشض انُمٕد ٔانطهت عهٛٓب

 3 انجطبنخ ٔانزضخى 

 6 يٛضاٌ انًذفٕعبد ٔععش انصشف  

 6 انًُٕ االلزصبد٘ ٔانزًُٛخ

 45 اعًبنٗ انغبعبد

 أعبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى: -5

   

 أعبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى نهطالة رٔ٘ انمذساد انًؾذٔدح:  -6

  

 رمٕٚى انطالة: -7
 األعئهخ انشفٕٚخ أصُبء انًؾبضشاد  األعبنٛت انًغزخذيخ  -أ

 رمٛٛى يُبلشبد انطهجخ أصُبء انًؾبضشاد 

 رمٛٛى انعشٔض انزمذًٚٛخ نهطهجخ 

 االخزجبساد انذٔسٚخ ٔانُٓبئٛخ 

 انذساعٙخالل انفصم   انزٕلٛذ -ة

 ٙيُزصف انفصم انذساع 

 َٙٓبٚخ انفصم انذساع 

  ٔاعجبد ٔركهٛفبد عًهٛخ فشدٚخ ٔعًبعٛخ خالل انفصم انذساعٙ      -1 رٕصٚع انذسعبد -ط

  اخزجبساد لصٛشح ٔعشٔض رمذًٚٛخ خالل انفصم انذساعٙ -2

  اخزجبس يُزصف انفصم انذساعٙ -3

  اخزجبس َٓبئٗ )َٓبٚخ انفصم انذساعٙ(                               -4

 لبئًخ انكزت انذساعٛخ ٔانًشاعع: -8
  يزكشاد - أ

 كزت يشععٛخ - ة

     
-  

-  

دٔسٚبد عهًٛخ أٔ  -د

 َششاد ..أنخ

-  
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 األعشاف األكبدًٚٛخ:  -9

  لبعخ انًؾبضشاد أعبط انُغبػ فٙ انًمشساالنزضاو ثؾضٕس انًؾبضشاد ٔانًشبسكخ اإلٚغبثٛخ يٍ لجم انطهجخ داخم 

  ٍاالنزضاو ثزٕاسٚخ انزكهٛفبد انفشدٚخ ٔانغًبعٛخ انًؾدذدح نهًمدشس ككدم، ٔفدٙ ؽدبل عدذو االنزدضاو، ٚزؾًدم انطهجدخ رجعدبد رندك يد

 َمص فٙ انذسعبد أٔ عذو اؽزغبة دسعبد انعًم

 ( ال ٚزى اإلعالٌ انًغجك عٍ االخزجبساد انمصٛشحQuizzesٛألَٓدب ثطج ،) عزٓدب ٚغدت أٌ ركدٌٕ يفبعئدخ، ًٔٚكدٍ أٌ ٚدزى إعدشاء

 صالصخ اخزجبساد، ٔثؾٛش ٚزى اؽزغبة دسعبد أعهٗ اخزجبسٍٚ ثًب ٚؾمك يصهؾخ انطهجخ

  ٙال ُٚغًؼ ثذخٕل انطهجخ ثعذ دخٕل أعزبر انًمشس نمبعخ انًؾبضشاد، ٔإرا ُعًؼ نٓى ثزنك، فٛغت عهٛٓى أٌ ٚأخزٔا أيبكُٓى فد

ا، ٔٚدذخم فدٙ ؽغددبة  انمبعدخ ثٓدذٔء ٔدٌٔ إصعدبط، ٔنكدٍ ندٍ ٚددزى رغدغٛم انطبندت/ح ثبعزجدبسِ ؽبضدشاا، ٔثبنزددبنٙ ٚؾغدت خٛبثدب

 انغٛبة نهؾشيبٌ

  ا  25إرا رغبٔص خٛبة انطبندت/ح نُغدجخ % يدٍ يغًدٕا انًؾبضدشاد، فغدٕف ُٚؾدشو يدٍ دخدٕل االخزجدبس انُٓدبئٙ، ٔرندك  جمدب

  نهٕائؼ انًُظًخ نجشَبيظ انًبعغزٛش

  ا، ٚزبػ فٛٓب نهطهجخ يشاععخ أعدزبر انًمدشس ؽدبل ٔعدٕد ٚؾذد أعزبر انًمشس صالس عبعبد يكزجٛخ عهٗ فزشرٍٛ عهٗ األلم أعجٕعٛب

 أ٘ اعزفغبس أٔ أعئهخ نهُمبػ يع أعزبر انًمشس

  يٍ ؽك انطبنت يشاععخ أعزبر انًمشس نًشاععخ خالل انغبعبد انًكزجٛخ نال الا عهدٗ أٔساق إعبثزدّ فدٙ االخزجدبساد انمصدٛشح

 . انفصم انذساعٙ ٔاخزجبس يُزصف

  شصٛذ دسعبد االخزجبس انُٓبئٙ ٚكٌٕ خالل أعجٕا يٍ إعالٌ انُزٛغخ ٔٚمذو إنٙ إداسح انذاسعبد انعهٛب .ررظهى يشاععخ 

 


