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       :يؼهىياخ أعاعٍح- أ 

 انفٍ وانرصًٍى:  انًقشساعى
 

 : انكىديانشيض

HE(12)3 

  األونى:  انًغرىي/ انفشقح

انغاػاخ /  انىحذاخػذد

 : انذساعٍح
 4 َظشي 2

أو  / و ػًهً

 ذًاسٌٍ
 يخًالاإل 4

 :يؼهىياخ يرخصصح- ب

     Aims انًقشسأهذاف - 1               

 .تىميح انقذساخ انفىيح َانحغيً -

 .تىشيػ انؼمهيح االتذاػيً -

 .تحهيم انؼمم انفىي -

. انقذسج ػهي انتصميم -

:- انًقشسانًخشخاخ انرؼهًٍٍح انًغرهذفح يٍ ذذسٌظ -2

 وانفهى انًؼشفح - أ

Knowledge and understanding 

 .أن يؼي انمؼهُماخ انمشتثؽح تانفه َانتصميم -

 .أن تقاسن تيه انفه َانتصميم -

 .أن يحذد ػىاصش انؼمم انفىي انمثتكش -

انقذساخ انزهٍُح  -  ـب

Intellectual skills 

. انقذسج ػهي انىخيم نإلتذاع-1

. انقذسج ػهي تحهيم ػىاصش انتصميم في انؼمم انفىي- 2

. انقذسج ػهي أن يصيغ مذخالخ انتصميم- 3

. انمشَوح َانزكاء في انتؼذيم مه حزف َاظافً- 4



 انًهاساخ انًهٍُح- ج

Professional Skills 

 .أن يتحكم في تؽُيغ حشكح انيذ نشعم كافح أوُاع انخؽُغ -

 .أن يشعم َيُظف األنُان َفقا نمدال انتصميم -

.  أن يثتكش تؼط انتصميماخ -

:  انًهاساخ انؼايح-د

General Skills 

 .أن يكُن نً انقذسج ػهي اعتخشاج مُاؼه اندمال َانقثح -

. أن يكُن انحظ انمشٌف أعاط تؼامالتً في شتي انمداالخ -

  Syllabus   يحرىي انًقشس  - 3

    (انًحرىي انُظشي)

 ػذد                                      انًىضىع                          األعثىع

 انغاػاخ
  نمحح تاسيخيح ػه انفىُن َتاسيخٍا األعثىع األول

  تؼشيف انفه األعثىع انثاًَ

  تاسيخ انفه ػثش انحعاساخ األعثىع انثانث

  دساعح مقاسوح نهفه ػثش انؼصُس األعثىع انشاتغ

  تؼشيف انتصميم َتاسيخ تؽُسي األعثىع انخايظ
  انتصميم َاستثاؼً تشتي مداالخ انحياج األعثىع انغادط
  مقاسوح انفه تانتصميم األعثىع انغاتغ
  اختثاس األعثىع انثايٍ
  دساعح األنُان َأوُاػٍا َدائشج األنُان األعثىع انراعغ
  عيكُنُخيح األنُان َمذي استثاؼٍا تانغشض انُظيفي األعثىع انؼاشش

  َظغ أفكاس تصميمً مختهفح َمتُافقح مغ انغشض انُظيفي األعثىع انحادي ػشش

  انتذسية ػهي ػمم تصميماخ مؼاصشج األعثىع انثاًَ ػشش
  انتذسية ػهي ػمم تصميماخ مؼاصشج األعثىع انثانث ػشش
  اختثاس األعثىع انشاتغ ػشش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (انًحرىي انؼًهً)

  انغاػاخػذد                            انًىضىع                          األعثىع

  تمشيه انيذ ػهي حشيح انحشكح األعثىع األول

  ػمم مقهماخ َدَائش تذَن أدَاخ األعثىع انثاًَ

  دائشج األنُان األعثىع انثانث

  انتذسيح انهُوي األعثىع انشاتغ

  سعم ػىاصش ؼثيؼيح األعثىع انخايظ
  تظهيم انؼىاصش انؽثيؼيح األعثىع انغادط
  ػمم تصميماخ انخذاع انثصشي األعثىع انغاتغ
  خذاع تصشي تانحثش األعُد األعثىع انثايٍ
  ػمم تكُيىاخ صخشفيً األعثىع انراعغ
  ػمم تكُيىاخ مه ػىاصش ؼثيؼيح األعثىع انؼاشش

  تكُيىاخ صخشفيً مهُوً األعثىع انحادي ػشش

  ػمم تصميماخ نمفاسػ األعثىع انثاًَ ػشش
  تهُيه انمفاسػ األعثىع انثانث ػشش
  اختثاس أػمال انغىً األعثىع انشاتغ ػشش

 

  وانرؼهى  انرذسٌظ أعانٍة - 

Teaching and learning methods 

 .انمحاظشج (1

 .انحُاس َانمىاقشح (2

 .انثيان انتؽثيقي (3

 وانرؼهى نهطالب روي انقذساخ انًحذودج انرذسٌظأعانٍة -   5

Teaching and Learning methods for disables 

 تمخاؼثح كم مغتُياخ انزكاء تزاخ انمحاظشج َرنك ػه ؼشيق 6، 5يتم رنك في انثىذ  -1

. مخاؼثح كم انؼقُل تزكاء

. انمحاظشج َخزب اوتثاي كم انمغتُياخ تانشكم انزي يؼؽي انىتيدح اإليداتيح -2

 

 وانرؼهى نهطالب انًرًٍضٌٍ انرذسٌظأعانٍة - 6

 تمخاؼثح كم مغتُياخ انزكاء تزاخ انمحاظشج َرنك ػه ؼشيق 6، 5يتم رنك في انثىذ  -1

. مخاؼثح كم انؼقُل تزكاء

. انمحاظشج َخزب اوتثاي كم انمغتُياخ تانشكم انزي يؼؽي انىتيدح اإليداتيح -2

   Students assess:ذقٍٍى انطالب      - 7

  Tools انًغرخذيح        األعانٍة- أ  

          نقياط انمؼشفح َانفٍم تحشيشياختثاس

     نقياط انقذساخ َانمٍاساخ شفٍيحاختثاس

 Time scheduleانرىقٍد        - ب    

 ( َتؽثيقيتحشيشي)       انثامه   األعثُع

 ( َتؽثيقيتحشيشي) ػشش انشاتغ   األعثُع

 انذسخاخ            ذىصٌغ  ج  

  %30 انفصم انذساعً    َهاٌح



     %30 انفصم انذساعً   يُرصف

 %   انشفىي             االيرحاٌ

  ذطثٍقً % 40 انؼًهً      االيرحاٌ

 ضًٍ أػًال انغُه%     أػًال فصهٍح               

 Grading system َظاو ذحذٌذ انرقذٌشاخ – د

               %75 خذا  خيذ                                %85  امتياص

 % 50مقثُل                                    %65   خيذ

 % 29ظؼيف خذا %                            30ظؼيف 

 

: List of references  قائًح انكرة انذساعٍح وانًشاخغ- 8

    Course notesيزكشاخ  - أ

       

كرة يهضيح - ب      

Required books (Text books 

 

 يقرشحح  كرة- ج      

 Recommended book 

 

انخ ...دوسٌاخ ػهًٍح أو َششاخ  - د

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 اإليكاٍَاخ انًطهىتح نهرذسٌظ و انرؼهى- 

 ششائػ فيذيُ تؼهيمي- 

 داتا شُ -

 

 

 

 

 انقغى سئٍظ (أعرار انًادج)انًقشس يُغق

 سشذي ػهي احمذ ػيذ/د.أ سشذي ػهي احمذ ػيذ/د.أ

 

   /  /   :  انراسٌخ

 

 


