
 . مبادئ الرتبية  توصيف مقرر 

  0820 201رقم املقرر :  

 وطفة .أسعد مدرس املقرر د.علي 

 
 موعد احملاضرات: 

 .134قاعة رقم األحد والثالاثء واخلميس أايم مساء  15.50الساعة  حىت  15ة الساعمن  
 الساعات املكتبية للدكتور وطفة : 

 . واخلميس  اثءلثالوااألحد   ييوم  صباحا 12 -11 من الساعة 
 : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته :طالبنا األعزاء

وأقادم متمنيا لكم النجاا  والتوييا. . احلايل  من العام الدراسي  الثاينيسرين أن أرحب بكم يف مطلع الفصل  
عان اسستفسااراح حاو  آماال أن يننايكم  اااا التوصاي   مباائ  الببياة لكم ييما يلي صورة توصايفية قرارر 

اقراارر . ومااع  لااك  اكاانكم احلصااو  علااع مميااد ماان اقعلوماااح  رااعااة أسااتا  اقراارر يف الساااعاح اقكتبيااة 
 احملدئة واقاكورة أعاله . 

 موضوعات  للمقرر

 مف اومعادئا مان اقوعاوعاح وةيراة الصالة اياتناا اساتماعياة والببوياة  من اا     مررر مباائ  الببياةيتضمن  
األسااارة واقدرساااة ووساااا ل الببياااة واعتماااع ل الثراياااة والببياااة ل الببياااة ل علااام الببياااة ل الببياااة والبدا واياااة ل 

ل اقؤسسااح الببوياة ل الببياة والتنمياةل ومجاعااح األقاران والشيصاية واللناة ل اإلعالم والتنشئة اساتماعياة 
الاب  يتلا  اقوعاوعاح واساااااح األساساية لااا الفار  . وي دف اقرارر ىل  تعريا  الطالببية واقستربل 

 العلمي بصورة علمية متكاملة .
 االختبارات 

 ئراة. 20 -اسختبار األو  -
 ئراة  20 –اسختبار الثاين  -
 ئراة .  50اسختبار الن ا ي    -
 .  ئرااح 10برزنتيشن   -



 مواعيد االختبارات :

 . ويف وقت احملاضرة  احملاضرات يف قاعة  6201/ 28/2لثالاثء  ا    األو الفصلي موعد اسختبار 
 . ويف وقت احملاضرة  احملاضرات يف قاعة  2014/ 27/3الثالاثء      الفصلي الثاينموعد اسختبار 
  األسئلة  البا ما تكون موعوعية تروم علع اسختيار اقتعدئ واسختيار والثناا ي ماا باح صا   طبيعة االختبار

 وخطأ . 
 مراجعة  درجات  االمتحان :

 .تحان يف حا  واوئ خطأ يف الدرااحيسم   رااعة أستا  اقائة بعد اسم

 املطلوب يف االمتحان : 

  يف حينه اعراح  حتدئ   بعض الفصو  واحمل املطلوب يف االختبار األول
   بعض الفصو  واحملاعراح  حتدئ يف حينه الثايناملطلوب يف االختبار 

   مجيع  احملاعراح اليت قدمت للطالب خال  الفصل بكامله . املطلوب يف االختبار النهائي
 الطالب الاي يتأخر عن اسمتحان جيب أن تكون لديه مربراح مشروعة موةرة رمسيا . -

 تبارات : أسئلة االخ

 ستكون األسئلة منوعة موضوعية ومقالية واختيارية .
 التفقد احلضور والغياب:

 .  بعد دخول أستاذ املقرر إىل القاعة مينع دخول وخروج الطالب منها

 : الكتاب املقرر 

 مبادئ الرتيبة للدكتور سعد الشريع  ، الكتاب متوفر يف مكتبة الطالب. :  املؤلف

 يت تقدم يف القاعة خالل الفصل . ومجيع احملاضرات ال

 . املقررأخريا :تعد هذه الوثيقة  نظاما داخليا للعمل وتدريس 

سيعتمد اقررر يف التواصل مع الطالب علع  التويتري   حيث اان للطالاب أو   مالحظة :
 الطالبة احلصو  علع كل ما يتعل. ابسمتحاانح واحملاعراح والواث . واإلعالانح . 



سينشر الدكتور وطفة اإلعالانح والنتا ج واحملاعراح عرب التويب  وعرب موقعاه  مالحظة  
 علع األنبنيت يف صفحة الطالب. 
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  وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة هللا
 مدرس اقررر   الدكتور علي وطفة


