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 كزاست انًبدة

Course Book 

 . اسى انًبدة1 انًهبراث األكبديًيت

 انتدريسي انًسؤول. 2 أحًد أيين دمحم

 . انقسى/ انكهيت3 / كهيت انؼهىو اإٍلسالييّتانتزبيت اندينيت

  ahmed.mohammed@su.ed.krd يًيم:الا

 05504861584 رقى انهبتف:

 االتصبل:  يؼهىيبث .4

 

)ببنسبػت( خالل اندراسيە  ىحداث. ان5 2انؼًهي:  -1اننظزي: 

 االسبىع

 . ػدد سبػبث انؼًم6 (20)  (يدي تىفز انتدريسي نهطهبت خالل االسبىع)

ISR11182 5ريز انًبدة . (course code) 

 .0210-02211 عُخ/ انششَؼخ قغى/ اإلعاليُّخ انؼهىو كهُخ يٍ رخشج

 .4/11/0210 فٍ َفغهب انكهُخ فٍ يؼُذا ػٍُّ

 . االقزصبد اإلعاليٍ فٍ انًبخغزُش شهبدح ػهً زبص

  .اإلعاليُّخ انؼهىو كهُخ انزشثُخ انذَُُخ/ قغى فٍ يغبػذ كًذسط اٌِ َؼًم

 االكبديًي نهتدريسي انبزوفبيم. 8
 
 

 

مهارات، المناظرة، المناقشة، السيمنار، البوستر، التقرير، اإلدارة، 
  الحوار...

انًفزداث انزئيسيت نهًبدة  .4

Keywords 

 نبذة ػبيت ػن انًبدة. 10

وكزنك رذسَت يهبساد وقذساد انطبنت فٍ انسىاس وانًُبقشخ وانًُبظشح، ًُخ َُزًثم فٍ ر يعًىٌ هزِ انغُخ انذساعُخ

انؼهًُخ ثغُخ انسصىل ػهً يؼهىيبد ػهًُخ دقُقخ، ورذسَت انطبنت ػهً انزفكُش انُقذٌ يغ ًصبدس انانطبنت ػهً اعزخذاو 

 اززشاو آساء اِخشٍَ.

 انًبدةطبيؼت 

 .عههخ يًزؼخ 

  خ انفكشَخ وانؼهًُخانًهكرقىَخ. 

 .انزشدُغ ػهً كزبثخ انجسث 

 .يصبدسهب كثُشح 

 : أهداف انًبدة .11

 رؼهُى انطبنت أعهىة انًُبظشح وانسىاس. -

 ززشاو وقجىل اِخشٍَ.ا -

 رؼهُى انطبنت إنقبء انغًُُبس. -

 رؼهُى انطبنت كُفُخ إقُبع اِخشٍَ ػٍ غشَق أعهىة ػهًٍ. -

 رؼهُى انطبنت كُفُخ رصًُى انجىعزش. -

 انطبنب:انتزايبث  .12

 انسعىس انًجكش إنً انًسبظشح. -

 االنزضاو ثًىاػُذ االيزسبَبد . -

 . انطالة و انًبدح يذسط ثٍُ انًزجبدل االززشاو -

 .بفظخ ػهً انهذوءانسفبظ ػهً يًزهكبد اندبيؼخ، وانًس -
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 انقشاءح انًزؼًقخ يٍ يصبدس انًبدح انًقشسح.  -

 كزبثخ يقبنخ إػذاد انزقشَش، إػذاد انغًُُبس، رصًُى انجىعزش،  يثم األػًبل ثجؼط انطالة وركهُف انُىيٍ انىاخت -

 .وغُشهب

 الثذ أٌ َُدر انطبنت فٍ هزِ انًبدح انُظشَخ. -

 . طزق انتدريس13

 :ػهً انًبدّح هزِ رذسَظ غشَقخ فٍ َؼزًذ

 .يجغػ ثشكم انّطهجخ َفهًهب ثطشَقخ انؼهًُخ انًبدّح ػشض .1

 .انًغزىي سفُغ وثأعهىة انهبدئخ نهًُبقشخ نهى انًدبل وإفغبذ نهًسبظشح انطالة يشبسكخ .0

 .اندذَذح ثبنًسبظشح نشثطهب انًبدح يذسط قجم يٍ انغبثقخ ثبنًسبظشح يزؼهقخ أعئهخ غشذ .3

  .داربشى انؼشض خهبص يثم انسذَثخ اعزخذاو انىعبئم .4

 نكزشوَُخ.انًسبظشاد اال .5

 نظبو انتقييى. 14

من خالل هذه السنة الدراسٌة ٌتم فٌها) إن شاء هللا( :    
 .( درجة51) على يتحرٌر اجراء امتحان -
 ( درجة.51على ) تقٌٌم الحضور والمشاركات فً الصف -
 ( درجات.51الطلبة ) تقارٌرم أعمال علمٌة فً التحقٌق تقدٌ -
 ( درجة.01سمٌنار عن التقرٌر الذي كتبه الطالب )إعداد   -
 ( درجة.01نشرة علمٌة )بوستر( )إعداد   -
  ( درجة.01بمناظرة علمٌة )قٌام ال -

 نتبئج تؼهى انطبنب . 15

نهىصىل إنً َزبئح انًزؼهقخ ثبنًبدح ورنك يٍ خالل قشاءح ويطبنؼخ انكزت  وانثقبفٍ وانؼهًٍ االَفزبذ انفكشٌ -

 ػهًُخ ثسزخ.

 . قبئًت انًزاجغ وانكتب16

 الكتب املتعلقة مبواضيع اليت تطرح يف القاعة. -1

 كتاب املهارات األكادميية. -2

 .أصول البحث العلمي والتحقيق : د.يوسف املرعشلي  -3

 أحمد أمين دمحم: اسى انًحبضز

 
 . انًىاضيغ15

 

 يفشداد انًُهح انزأسَخ االعبثُغ
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 انًُبظشح وانًُبقشخ. 

 كُفُخ كزبثخ انزقشَش.

 كُفُخ رصًُى انجىعزش.

 كُفُخ إػذاد انغًُُبس.

 يهبساد انجسث انؼهًٍ.

 انًؼهىيبد.يصبدس انىصىل إنً 

 إداسح انزاد.
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 إداسح انىقذ.

 انثقخ ثبنُفظ.

 انزفكُش انُقذٌ.

 يهبساد إداسح انزاكشح.

 يؼبَُش انىظُفخ انؼبيخ فٍ اإلعالو.

 أزكبو ثُغ وششاء انسهٍ ويُبقشزهب.

 زكى انزؼبيم يغ انًصبسف.

 عجم يكبفسخ انفغبد اإلداسٌ.

 زكى انزؼبيم يغ غُش انًغهًٍُ.

 انزغبير.

 وانًغبواح فٍ يُظىس اإلعاليٍ وانؼهًبٍَ.انؼذل 

 يُبقشخ شجهبد انًغزششقٍُ.

 زكى ثُغ وششاء ػًالد انُقذَخ.

 كُف َصسر أخطبئُب.

 رطشزهب انطالة.ويىاظُغ أخشي انزٍ 

 
 انًىاضيغ انتطبيقيت  .18 

  

    األسئهت انًقبنيت. االختببراث. 14
   كُف؟ نًبرا؟ أعجبة؟ ثٍُّ؟ ..... -1

 أعئهخ االخزُبس يٍ يزؼذد. -0

 

 

 


