
جذٔل انًؼهٕيبد انخبصخ ثبنًُبْج 
 

ػهً كرٌى خعٍر . د.واضى انتذرٌطً 

 alialjbori@yahoo.comانجرٌذ االنكترًَٔ 
غرائك انتذرٌص اضى انًبدح 

ػهً كرٌى خعٍر .ديمرر انفصم 

ثغذاد انجبيؼخ 

انتًرٌط انكهٍخ 

تًرٌط انصحخ انُفطٍخ ٔانؼمهٍخ انمطى 

( 4)رلى انمبػخ انذراضٍخ 

 انًختجر 

:- التؼرف ػلىاْذاف انًبدح 

الفرق من التؼلم والتؼليم والتؼرف ػلى الخطة وانىاػها  - 

والؼىامل التي تؤثر في طبيؼة , نظريات التؼلم واهمبتها وانىاػها- 

التؼلم 

اسس التذريس الجيذ واالهذاف السلىكية واهميتها ومجاالتها - 

ودورها في الؼملية التؼليمية 

بؼض طرائك التذريس والىسائل التؼليمية ودورها وانىاػها  - 

ولىاػذها 

 ػملية التمىيم والمياس واالختبار واهذاف التمىيم وانىاػه ووسائله- 

 انتفبصٍم االضبضٍخ نهًبدح 

تمٌٕى , أضبنٍجّ, أضطّ ,رٌبٌ شكري حطٍٍ  انتذرٌص أْذافّانكتت انًُٓجٍخ 

1993,انمبْرح, دار انكتت, َتبئجّ ٔتطجٍمبتّ  

ٔانطجٕرح  ( data show)جٓبز انكٕيجٍٕتر ٔجٓبز انؼرض يهفبد انٕضبئػ انًتؼذدح 

, ػالو صالح انذٌٍ يحًٕد انمٍبش انتمٌٕى انترثٕي ٔانُفطً- انًصبدر انخبرجٍخ 

, دار انفمّ انؼرثً , 1غ, اضبضٍبتّ ٔتطجٍمبتّ ٔتٕجٍٓبتّ انًؼبصرح

 . 2000 ,انمبْرح 

يكتجخ , 1غ, انجٍهً يحًذ ػجذ هللا , ػهى انُفص انترثٕي ٔتطجٍمبتّ- 

 . 1997ثٍرٔد, , انفالح

ػهى انُفص , ػذش ػجذ انرحًٍ ٔاخرٌٔ , ثرَبيج فً انترثٍخ- 

االردٌ , ػًبٌ,  يُشٕراد جبيؼخ انمذش انًفتٕحخ2غ, انترثٕي

1996 .

دار انكتت , األزٌرجبٔي فبظم يحطٍ , اضص ػهى انُفص انترثٕي - 

. 1991انًٕصم , , نهطجبػخ ٔانُشر

اضهٕة  انتُظٍى , ظبفر, ٔػجذ انرزاق, ػجذ جبثر ػجذ انحًٍذ, جبثر-

. 1978انذٔحخ , , دار انُٓعخ انؼرثٍخ, ثٍٍ انهتؼهٍى ٔانتؼهى

 دار انفكر 2غ, يذخم تكُٕنٕجٍب انتؼهٍى, , ػجذ انحبفع, ضاليخ-     

. 1998االردًَ ,

يٍ انٕضبئم  , يبْر اضًبػٍم, ٌٕضف-  انتؼهًٍٍخ انى تكُٕنٕجٍب 

. 1999 انرٌبض,  يكتجخ انشمري1غ, انتؼهٍى

,  يكتجخ انؼجٍكب1ٌغ, االْذاف انطهٕكٍخ, يٓذي يحجًٕد, ضبنى

1997انرٌبض  ,   
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 % 40االيتحبٌ انفصهً تمذٌراد انفصم 

% 10تمذٌى انًحبظرح  

 % 40انطؼً انطُٕي    

 % 50االيتحبٌ انُٓبئً   

% 100انًجًٕع        

 

 يؼهٕيبد اظبفٍخ 

 

 

 

 

جذٔل انذرٔش االضجٕػً 

انًالحظبد انًبدح انؼًهٍخ انًبدح انُظرٌخ انتبرٌخ االضجٕع 

انتؼهّى,  )يمذيخ ػٍ انتذرٌص 7/3/2010االٔل 

 (انتؼهٍى, ٔانتذرٌص

ٌمٕو انطبنت ثتمذٌى 

يحبظرح ايبو انطهجخ 

تتعًٍ خطخ كبيهخ 

نهًحبظرح يغ انتفبصٍم 

انؼهًٍخ  

تكٌٕ انًحبظرح 

خالل انفصم 

انذراضً انكبيم 

أػذاد انخطخ انتذرٌطٍخ,  14/3/2010انثبًَ 

إَٔاػٓب ٔانُمبغ انتً ٌجت 

انتأكٍذ ػهٍٓب فً انخطخ 

انتذرٌطٍخ 

  

َظرٌبد انتؼهى, أًٍْتٓب  21/3/2010انثبنث 

ٔإَٔاػٓب 

  

انؼٕايم انتً تؤثر فً غجٍؼخ  28/3/2010انراثغ 

انتؼهى 

  

 )أضص انتذرٌص انجٍذ 4/4/2010انخبيص 

 (انًؼهى, انطهجخ

  

غرٌمخ )أضص انتذرٌص انجٍذ 11/4/2010انطبدش 

انتذرٌص, تٍٓئخ انذرش, 

 (أدارِ انصف ٔتُظًّ

  

تؼرٌفٓب,  )األْذاف انطهٕكٍخ 18/4/2010انطبثغ 

أًٍْتٓب, إٌجبثٍبتٓب, 

 (يجبالتٓب

  

أجساء )األْذاف انطهٕكٍخ 25/4/2010انثبيٍ  

انٓذف انطهٕكً, دٔر 

األْذاف انطهٕكٍخ فً 

 (انؼًهٍخ انتؼهًٍٍخ

  

 )ثؼط غرائك انتذرٌص 2/5/2010انتبضغ 

اإلنمبئٍخ, انًُبلشخ, 

 (االضتكشبفٍخ

  

حّم )ثؼط غرائك انتذرٌص 9/5/2010انؼبشر 

 (انًشكالد, االضتجٕاة

  

دٔرْب  )انٕضبئم انتؼهًٍٍخ 9/5/2010انحبدي ػشر 

فً تحطٍٍ ػًهٍخ انتؼهٍى 

ٔانتّؼهى, لٕاػذ اختٍبر 

 (انٕضبئم انتؼهًٍٍخ

  

أضبضٍبد  )انٕضبئم انتؼهًٍٍخ 16/5/2010انثبًَ ػشر 

فً اختٍبر انٕضبئم 

  



  (انتؼهًٍٍخ

   (إَٔاػٓب )انٕضبئم انتؼهًٍٍخ 16/5/2010انثبنث ػشر 

ػًهٍخ انتمٌٕى ٔانمٍبش فً  23/5/2010انراثغ ػشر 

االختجبر, انمٍبش,  )انتذرٌص

  (انتمٌٕى, أْذاف انتمٌٕى

  

ػًهٍخ انتمٌٕى ٔانمٍبش فً  23/5/2010انخبيص ػشر 

إَٔاع انتمٌٕى,  )انتذرٌص

ٔضبئم انتمٌٕى, إرشبداد 

ػبيخ حٕل إجراء 

االختجبراد 

  

تمذٌى انًحبظراد يٍ لجم  30/5/2010انطبدش ػشر 

انطهجخ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

تٕلٍغ انؼًٍذ  

 يحًذ فبظم خهٍفخ.أ د

تىليغ التذريسي 

شروق منير يؼمىب .د

رئيسة فرع تمريض الصحة النفسية 


