
                
     

           جايؼه انًُىفُح                          كهُح االقتصاد انًُضنٍ
وحذج ضًاٌ انجىدج واالػتًاد 

 

مبادئ التربية نموذج توصيف مقرر 

 

 شؼثح ػايح:   انثشنايج انزُ ّرثؼو انًقشس

 2008       انؼاو انذساعِ قغى االقرصاد انًنضنَ ًانرشتْح  .انقغـى انزُ ّرثؼو انثشنايج

 2008 : ذاسّخ إقشاس انرٌصْف   االقرصاد انًنضنَ ًانرشتْح       انقغى انزُ ّرثؼو انًقشس

 :      يؼهىياخ أساسُح- أ

 HE :انشيض انكىدٌ احُاء فسُىنىجً َثاخ:انًقشس اسى

(11) 

 االونًانفشقح :انًستىٌ/انفشقح

: انساػاخ انذساسُح/ ػذد انىحذاخ

28 
 2 َظشٌ 1.5

أو / ػًهٍ و 

 تًاسٍَ
 اإلجًانٍ 3.5

: يؼهىياخ يتخصصح- ب

     Aimsأهذاف انًقشس - 

  اننظى انفشدّح -انخهْح اننثاذْح)دساعح جًْغ انؼًهْاخ انفغٌْنٌجْح انرَ ذحذز تاننثاخ

ايرصاص انًاء (انثشذٌتالصو ًكْفْح تناء اننثاخ نهًشكثاخ انغزائْح ًانظٌاىش انفغٌْنٌجْح

 ًانًٌاد انغزائْح

 دساعح االنضًّاخ انرَ ذؤثش ػهَ انؼًهْاخ انحٌّْح ًكْفْح فصهيا 

 

 انًؼشفح و انفهى-      أ

Knowledge and Understanding     

         يؼشفح انؼًهْاخ انفغٌْنٌجْح انرَ ذحذز تاننثاخ 

  (اننرخ-االيرصاص-االعًٌصّح)يؼشفح انظٌاىش 

 

          انقذساخ انزهُُح-     ب

           Intellectual skills  

                                   

 يؼشفح انؼٌايم انرَ ذؤثش ػهَ ػًهْاخ ايرصاص اننثاخ نهًاء 

 يؼشفح انؼٌايم انرَ ذؤثش ػهَ انرقال انًشكثاخ داخم اننثاخ 

 

 

 



 

انًهاساخ انًهُُح                     - جـ

Professional Skills 

 يؼشفح انطانة كْفْح تناء انًشكثاخ داخم اننثاخ (1

انرؼشف انطانة ػهَ كْفْح ايرصاص اننثاخ نهًاء ًانًشكثاخ انغزائْح   (2

 

           انًهاساخ انؼايح- د

General Skills  
-اننرخ-انرنفظ)ذذسّة انطانة ػهَ ذقذّش تؼط انؼًهْاخ انفغٌْنٌجْح داخم اننثاخ  .1

 (االعًٌصّح

 

     Syllabus   يحتىٌ انًقشس - 
  انًىضىع و

دساعح انرشاكْة انخهْح اننثاذْح ًانًحرٌّاخ  1

 تذاخهيا
 3 

 3  دساعح اننظى انفشدّح نهثشًذٌتالصو 3

 3  دساعح انًاء ًػالقرو تانخهْح اننثاذْح 4

دساعح اننفارّح انخهْح اننثاذْح ًنظشّاخ  

 ايرصاص اننثاخ نهغزاء
  

دساعح كْفْح ايرصاص انجضًس نهًاء ًانظٌاىش  5

 انفغٌْنٌجْح ينيا
 3 

دساعح اننرخ فَ اننثاخ ًانؼٌايم انرَ ذؤثش ػهْو  6

 ًكْفْح ذقذّشه
 3 

دساعح كْفْح اعرخالص االنضًّاخ ًطشق  7

 ذقذّشىا ًانٌاع انًشافقاخ االنضًّْح
 3 

 اعثٌع 14 عاػح اعثٌػْا نًذج 2تاالظافح انَ انرطثْقاخ انؼًهْح نًحرٌٍ انًقشس 

 

 Teaching and learning methods انتذسَس  وانتؼهى أسانُة- 4

 انششح يغ اعرخذاو انٌعائم انرؼهًْْح انًؼنْح (1

 انرجاسب انؼًهْح انرطثْقْح نهؼًهْاخ انفغٌْنٌجْح داخم اننثاخ  (2

 

أسانُة انتذسَس وانتؼهى نهطالب روٌ انقذساخ انًحذودج - 
Teaching and Learning methods for disables  

 اعرخذاو انشعٌو انرٌظْحْح نهؼًهْاخ انفغٌْنٌجْح داخم اننثاخ-1
 

أسانُة انتذسَس وانتؼهى نهطالب انًتًُضٍَ- 6  

 

 

 



   Students assess:  تقُُى انطالب    - 7

 Tools mentاألعانْة انًغرخذيح            -                أ
االخرثاساخ انذًسّح انرحشّشّح نقْاط انرحصْم انذساعَ نهطالب 

انرًشّناخ انؼًهْح انرطثْقْح نقْاط يغرٌٍ انطانة انًياسٍ 

 

 Time scheduleانرٌقْد        -     ب

 انشاتغاألسثىع   

 انثايٍاألسثىع   

انثاًَ ػشش األسثىع   

 (االيتحاٌ انتطثُقً)انشاتغ ػششاألسثىع   

ج  تىصَغ انذسجاخ 

 %    30        َهاَح انفصم انذساسٍ                           

 %               يُتصف انفصم انذساسٍ                           

  % 10                          شفىيااليتحاٌ ال                         

  %  10                                                                انتقُُى اانؼًهً

 Grading system نظاو ذحذّذ انرقذّشاخ– د 
فاكثش % 100 -85  يًتاص                                         

  %85انً اقم يٍ  % 75جُذ جذا   يٍ                                           

  %75انً اقم يٍ  % 65جُذ    يٍ                                            

 % 65انً اقم يٍ   % 50يقثىل   يٍ                                           

                                           

: List of references  قائًح انكتة انذساسُح وانًشاجغ- 8

 Course notesيزكشاخ - أ
                                 

كرة يهضيح - ب

Required books (Text books 

 كتة يقتشحح - ج      

Recommended books  

 (اسًاػُم َذا واخشوٌ/فسُىنىجُا انُثاتذ)

 WILLIAMونُاو كُهٍ/فسُىنىجُا انُثاخ د

 

انخ ...دوسَاخ ػهًُح أو َششاخ  -       د

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 االيكاَُاخ انًطهىتح نهتذسَس و انتؼهى- 

 DATA SHOWتشًجْكرٌس-ًعائم انؼشض

 

 

يحًذ يصطفً انسُذ :أستار انًادج)يُسق انًقشس

فاطًح انضهشاء انششَف :سئُس انقسى

/    / انتاسَخ   
 



 

 


