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  انذراسي:انخؼزيف بانًمزر أ. 

 ساػخاٌ  انًؼخًذةانساػاث  .2

 انًمزر:َىع  .5

 بخسُةسٌ   ☐ إغحةسٌ   ☒ 

 يمذو فيه انًمزر انذي/ انًسخىي  انسُت. 3

 

 

 انًسخىي انزابغ

 وغذذ( إٌ)انًخطهباث انسابمت نهذا انًمزر  .4

 َىغذ ال

 

 وغذذ( )إٌانًخطهباث انًخشايُت يغ هذا انًمزر  .5

 

 يىخذ ال

 )بخسش كم ية َُطحك(ًَط انذراست . 6

 انُسبت  ػذد انساػاث انخذريسيت انذراست ًَط و

 %233 33 انًحاضزاث انخمهيذيت 1

 ------ ------ انخؼهيى انًذيح  2

 ------ ------  اإلنكخزوَيانخؼهيى  3

 ------ ------  ػٍ بؼذانخؼهيى  4

 ------ ------ أخزي  5

 )عهً يسسىي بنفصم بنذسبسٍ( االحصال ساػاث. 7

 ساػاث انخؼهى انُشاط و

 33 =25×5 يحةضشبذ 1

 ------ سسىدَىبأو يعًم  2

 ------ حهمةذ جحص 3

 ------ ي )ززكش(أخش 4

 33 اإلخًاني

 

 انًمزر ويخزخاحه انخؼهيًيت: هذف -ب

 ىصف انؼاو نهًمزر:ان. 2

, وعىبيرم وزحهُرم بنُصرىا بنُمةيُرد , أسرةنُث بنصرُة د بنُمةيُردخم بنرً ذير :َسضًٍ هزب بنًمرشس دسبسرد  

وبنًشبحرم بنًسحعرد فرٍ رنرا , بنسطحُرك بنعًهرٍ نصرُة د  ,يفهرىو زحهُرم بنُصرىاوغىدخ بنصرُة د وعُىجهرة , 

  بنُصىا وزحهُههة

  انهذف انزئيس نهًمزر. 5

 َسعشف عهً بسةنُث بنصُة د بنمةَىَُد بنصحُحد -

 فٍ سُةلةزهة بنصحُحد فهةوَىظ بنهغىَد, ذبخسُةس بنًفشدبَحسٍ  -

 بنصُة ُد وبنهغىَد ةدالالزه بنُصىا فٍ ضىءَحهم  -

 ًَسها بنمذسخ عهً بنصُة د ربذ بنطةجع بنمضةئٍ  -

 َسمٍ يشبحم زحهُم بنُص بنمةَىٍَ -
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 يخزخاث انخؼهى نهًمزر:. 3

 يخزخاث انخؼهى نهًمزر

  ريش

انخؼهى يخزج 

انًزحبط 

  نهبزَايح

  انًؼزفت وانفهى 1

 ذ – 1ع  طشق وأسةنُث بنصُة د بنُمةيُد. َىضح 1.1

 ذ - 3ع  .فٍ طشق وأسةنُث بنصُة د بنُمةيُدبنىسةئم بنحذَطد  حذدَ 1.2

  انًهاراث 2

 ذ - 1و  َصُغ بنُصىا بنُمةيُد جطشَمد سهًُد. 2.1

 ذ -2و َمةسٌ َصىا بنُمةو بنسعىدٌ يع َصىا بنششَعد بالساليُد 2.2

  انميى 3

 ذ -1 ق زحهُم بنُصىا بنُمةيُد جطشق سهًُد وصحُحد. َػُذ 3.1

ص3

2 

 ذ - 3ق بنًىضىعُد بضُةء زحهُم بنُصىا بنُمةيُدَهسضو بنحُةدَد و 

 

 انًمزر  يىضىػاثج. 

 لائًت انًىضىػاث و
ساػاث 

 االحصال

 2 بنًذخم نهصُة د بنمةَىَُد 1

 2 بألخاللُد نهصةئغٍُ ذبنًسؤونُة 2

 4 بنصُة د بنػةيذخ وبنصُة د بنًشَد 3

 4 طشق بنصُة د بنمةَىَُد 4

 2 بنمةَىَُدعىبيم غىدخ بنصُة د  5

 2 لىبعذ بنصُة د بنسششَعُد 6

 2 أسةنُث صَةدخ بنذلد فٍ بنصُة د بنمةَىَُد 7

 2 عُىت بنصُة د 8

 2 يفهىو زحهُم بنُص بنمةَىٍَ 9

 2 يشبحم زحهُم بنُص بنمةَىٍَ 13

 6 بنػةَث بنسطحُمٍ فٍ يُهػُد زحهُم بنُص بنمةَىٍَ 11

 33 انًدًىع
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 د. انخذريس وانخمييى:

 يى يانخم وطزقيخزخاث انخؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اسخزاحيدياث انخذريس  ربط . 2

 يىيانخم طزق انخذريس اسخزاحيدياث يخزخاث انخؼهى  زيشان

 انًؼزفت وانفهى 1.0

طشق وأسرةنُث بنصرُة د  َسعشف عهً يةهُد 1.1

 بنُمةيُد.
 بنىبغحةذ  -بذبنًحةضش -

 ًُةلشدبنحىبس وبن -

 زمُُى بالخسحةسبذ.  -

 زمُُى بنىبغحةذ -

 زمُُى بنًُةلشةذ. -

جةنىسرررةئم بنحذَطرررد فرررٍ طرررشق وأسرررةنُث  َهرررى 1.2

 .بنصُة د بنُمةيُد
 بنىبغحةذ  -بذبنًحةضش -

 ًُةلشدبنحىبس وبن -

 زمُُى بالخسحةسبذ.  -

 زمُُى بنىبغحةذ -

 زمُُى بنًُةلشةذ. -

 انًهاراث 2.0

بنًُةلشرررد  -بنًحةضرررشبذ - جطشَمد سهًُد.َصُغ بنُصىا بنُمةيُد  2.1

بنىبغحررررررررةذ   -بنحررررررررىبسو

 -بنفشدَرررررررررد وبنػًةعُرررررررررد

 بألجحةش بنمصُشخ

 زمُُى بالخسحةسبذ.  -

 زمُُى بنىبغحةذ -

 زمُُى بنًُةلشةذ. -

 زمُُى بألجحةش. -

َمرررررةسٌ َصرررررىا بنُمرررررةو بنسرررررعىدٌ يرررررع  2.2

 َصىا بنششَعد بالساليُد

بنىبغحرةذ  -بنًحةضرشبذ -

-وبنػًةعُررررررررردبنفشدَرررررررررد 

بنسرررذسَث عهرررٍ بألسرررةنُث 

وبنطرررشق بنًسرررسخذيد فرررٍ 

 بنًمةسَد

 زمُُى بالخسحةسبذ.  -

 زمُُى بنىبغحةذ -

 زمُُى بنًُةلشةذ. -

 زمُُى بألجحةش. -

 انميى 3.0

زحهُم بنُصىا بنُمةيُد جطشق سهًُد  َػُذ 3.1

بألجحرررررةش  -بنًحةضرررررشبذ وصحُحد.

 -بنرررسعهى بنرررزبزٍ -بنمصرررُشخ

 بنسذسَث بنعًهٍ                  

 زمُُى بالخسحةسبذ. 

 زمُُى بألجحةش. -

 زمُُى بنًُةلشةذ -

 .بنًمةجالذ -

َهسررضو بنحُةدَررد و بنًىضرررىعُد بضُررةء زحهُرررم  3.2

 بنُصىا بنُمةيُد
بألجحرررررةش  -بنًحةضرررررشبذ

 -بنرررسعهى بنرررزبزٍ -بنمصرررُشخ

 بنسذسَث بنعًهٍ                  

 زمُُى بالخسحةسبذ.  -

 زمُُى بألجحةش. -

 زمُُى بنًُةلشةذ -

 .بنًمةجالذ -

 انطهبت  حمييى أَشطت. 5

 يىيانخم أَشطت و
 حىليج انخمييى

 )جةألسحىع(

 انُسبت 

درخت  إخًانييٍ 

 يىيانخم

 %33 بنطةيٍبألسحىع  أعًةل بنسُدبخسحةس  2

 %23 أضُةء بنفصم بنذسبسٍ وبنححىش بنًشةسكد بنشفهُد 3

 %53 بألسحىع بنشبجع عشش بخسحةس َهةئٍ 4

 %133 ----- بنًػًىع 5

 بنخ( وسلد عًميششوع غًةعٍ,  ,شفهٍ, عشض زمذًٍَ زحشَشٌ, ُى )بخسحةسُبنسم أَشطد
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 األكاديًي وانذػى انطالبي: أَشطت اإلرشاد -هـ 

 ُدكُف  -كُفُد إدبسخ بنىلر - زىضُح بنًسةئم بنًسعهمد جةإلسشةد بألكةدًٍَ -بألكةدًَُدو بنححطُد بأليىس يُةلشد

                  . خبنعًم عهً حم بنًشكالذ بالكةدًَُد و ُشهة.... بن -عهً يعذل يشزفع بنحصىل

 

 يصادر انخؼهى وانًزافك:  –و 

 يصادر انخؼهى:لائًت . 2

 نهًمزر تانزئيسخغ اانًز

أصررىل بنصررُة د بنمةَىَُررد : د / عهررٍ خطررةس شررطُةوٌ ,يكسحررد بنششررذ,  -

  هـ1434بنطحعد بألونً 

َةسرررٍُ بنعُرررىض  /د :زحهُرررم بنرررُص بنمرررةَىٍَ جرررٍُ بنُمشَرررد وبنسطحُرررك -

 وصيالؤِ.

 يحًىد صحشخ. /د :أصىل بنصُة د بنمةَىَُد  -

 انًساَذةانًزاخغ 

 بنششَف إدسَس.  /د :يُهػُد زحهُم بنُصىا بنمةَىَُد -

  .دمحم كًةل بنذٍَ إيةو/ د :بنصُة د بنسششَعُد -

  .شًُةء عطة هللا /د :بنصُة د بنمةَىَُد -

أصرررىل صرررُة د بنعمرررىد وبنًشبفعرررةذ وبنًرررزكشبذ بنمةَىَُرررد يرررذعًة جةنًُرررةرظ  -

 .بنشُخهٍ عذَةٌ صةنح بنعًش, د/  بنسطحُمُد وبنمضةئُد 

 اإلنكخزوَيتانًصادر 

بإلنكسشوَرررٍ نهُارررد بنخحرررشبء جًػهرررس بنرررىصسبء فرررٍ بنًًهكرررد بنعشجُرررد بنًىلرررع  -

 بنسعىدَد.

 بنًىلع بإلنكسشوٍَ نًػهس بنشىسي فٍ بنًًهكد بنعشجُد بنسعىدَد. - 

 ـ يىبلع يىسىعد بألَمًد بنسعىدَد. 

 على اإليكو والمرفوعة على البالك بور. بنًحةضشبذ بنًسػهد -

                                                                                         http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx   السعودية   المكتبة الرقمية -

            

   يأخز

 انًطهىبت:انخؼهيًيت وانبحثيت  انًزافك وانخدهيشاث .5

 يخطهباث انًمزر انؼُاصز

 انًزافك

بنذسبسُد, بنًخسحشبذ, لةعةذ  بنمةعةذ)

 ... إنخ( , لةعةذ بنًحةكةخبنعشض

                     طالبا على األقل. 04يلزم توفير قاعة دراسية تستوعب  -

 انخدهيشاث انخمُيت

)غهةص عشض بنحُةَةذ, بنسحىسخ بنزكُد, 

 بنحشيػُةذ(

 .ركُد سحىسخ -غهةص عشض دبزة شىب  -

 .ال َىغذ - زحعةً نطحُعد بنسخصص() أخزي حدهيشاث

 
 

http://nu.edu.sa/pigitailibbry.aspx
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 نًمزر:اخىدة  حمىيى. س

 يىميطزق انخ ىٌانًميً يداالث انخمىيى

  ُش يحةششخ ) بسسحُةٌ ( بنطالت بألدبء بنسذسَسٍ

 يحةشش ) بنًسةجعد ( سئُس بنمسى بألدبء بنسذسَسٍ

 يحةشش جةنحشَةيعنػُد بالخسحةسبذ  يشبغعد بنىسلد بالخسحةسَد

 يحةشش ) بنُسةئع ( أسسةر بنًمشس زمُُى بنطالت فٍ بنًمشس

يشبغعرررررررررد زصرررررررررحُح بنىسلررررررررررد 

 بالخسحةسَد

يشبغرررع َمُرررش يررررٍ أعضرررةء هُاررررد 

 بنسذسَس جةنحشَةيع
 يحةشش

يررررذي زحصررررُم يخشغررررةذ بنررررسعهى 

 نهًمشس
 يحةشش ) بنُسةئع ( أسسةر بنًمشس

يررررذي زحصررررُم يخشغررررةذ بنررررسعهى 

 نهًمشس
  ُش يحةششخ ) بسسحُةٌ ( بنطالت

 يحةشش نػُد بنخطظ وبنًُةهع جةنمسى بنكسةت بنًمشس 

يخشغةذ بنسعهى نهًمشس, , فةعهد طشق زمُُى بنطالت, يذي زحصُم )يطم. فةعهُد بنسذسَس يداالث انخمىيى

 يصةدس بنسعهى ... إنخ(

 سى زحذَذهة(َأخشي ) ,بنًشبغع بنُمُش بنحشَةيع,لُةدبذ  بنسذسَس,أعضةء هُاد  )بنطهحد, ىٌانًميً

 (يحةشش و ُش يحةشش) يىميانخ طزق

 

 

 ذ. اػخًاد انخىصيف 

 يدهس انمسى خهت االػخًاد

 انسادست رلى اندهست

 هـ55/3/2445 حاريخ اندهست

 


