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 سابعت تغزيت

 
      

أ٘ذاف اٌّمشس - 1

 اٌؼبِخ

 General Aims    

  

 .اٌزؼشف ػًٍ ِفَٙٛ اٌزغزٌخ اٌؼالخٍخ .1
 .اإلٌّبَ ثأٍّ٘خ اٌزغزٌخ اٌؼالخٍخ وأحذ اٌفشٚع اٌزـجٍمٍخ فً ِدبي اٌزغزٌخ .2

اٌزذخً اٌغزائً ٌؼالج اٌؼذٌذ ِٓ األِشاع ٚاٌزً رشرجؾ اسرجبؽ ٚثٍك ثبٌّزٕبٚي  .3

 .ِٓ اٌـؼبَ ٚإثشٖ ػًٍ اٌحبٌخ اٌّشػٍخ ٚاٌظحٍخ

 .اٌزحىُ فً اٌخًٍ إٌبرح ػٓ أِشاع عٛء ٚٔمض اٌزغزٌخ .4

ِزبثؼٗ حبٌخ اٌّشٌغ ثظفخ ِغزّشح ِغ رؼذًٌ اٌغزاء حغت رـٛس  .5

 .اٌحبٌخ اٌظحٍخ

 .اٌٛطٛي ثبٌّشٌغ إًٌ اٌزغزٌخ االػزٍبدٌخ ثؼذ رحغٓ حبٌزٗ .6

دساعخ ِفَٙٛ اٌٛػً اٌغزائً فً اٌحبالد اٌّشػٍخ اٌّخزٍفخ ِٓ خالي  .7

ِؼشفخ اٌّغّٛذ ثٗ ٚإٌّّٛع ٌىً حبٌخ ِشػٍخ ػًٍ حذح ٚفً خالي 

 . اٌّشاحً اٌّخزٍفخ ٌىً ِشع

اٌزمٍٍُ اٌىًّ ٚإٌٛػً ٌٍّزٕبٚي ِٓ اٌغزاء اًٌٍِٛ ٌٍحبالد اٌّشػٍخ  .8

 .اٌّخزٍفخ

رؼٍّك اٌّفَٙٛ اٌؼًٍّ ٌٍؼاللخ ِب ثٍٓ اٌغزاء ٚاٌزغزٌخ ٚاٌحبالد  .9

 .اٌّشػٍخ اٌّخزٍفخ ِغ ِشاحً رـٛس وً حبٌخ ػًٍ حذح

اٌزؼشف ػًٍ أعبٌٍت ٚؿشق رمٍٍُ اٌحبٌخ اٌظحٍخ ٚاٌزغزٌٚخ ٌٍّشػً - 10

اٌّمٍٍّٓ ثبٌّغزشفٍبد ٚاٌّزشددٌٓ ػًٍ اٌؼٍبداد اٌخبسخٍخ ٌٍّغزشفً ٚاٌفشق 

 .ثٍٓ حبٌخ وً ِشٌغ



:  اٌّخشخبد اٌزؼٍٍٍّخ اٌّغزٙذفخ ِٓ رذسٌظ اٌّمشس- 2  

Intended Learning Outcomes 

أ  اٌّؼشفخ ٚ اٌفُٙ-2  

Knowledge and 

Understanding 

. انتعشف عهي احتيبخبث انشخص انًشيط انًميى ببنًستشفي- 1

االنًبو انتبو ًانًعشفت نطشق انتعذيم انغزائي نهًشيط كدضي - 2

. أسبسي ين انعالج انذًائي ًانغزائي

فيى اىى خصبئص انًشض في كال ين انحبنت انحبدة أً انحبنت - 3

. انًضينت نهًشض ًسبط رنك بنٌعيو انغزاء

انتعشف عهي انعٌايم انًختهفت انتي تؤثش عهي االحتيبخبث انغزائيت - 4

. نهًشيط

انفيى انتبو نعًهيت تمذيش احتيبخبث انًشيط انغزائيت في حبنت تذاخم - 5

 (كهي+ لهب+ سكش)أكثش ين نٌع يشض في حبنت ًاحذة يثبل 

ًغيشىب ين انحبالث انًعمذة ًانتي تحتبج اني ييبسة في انتصًيى 

. انغزائي نهٌخببث انعالخيت

. انتعشف عهي انتخطيط انالصو نمسى انتغزيت ببنًستشفيبث- 6

انتعشف عهي انًعهٌيبث ًانبيبنبث انتي تًكن اخصبئي انتغزيت - 7

بمسى انتغزيت ين اداء عًهو بذلو ًنظبو تسيم عًهيت انتغزيت انعالخيت 

. ببنًستشفي

يعشفت كيف يًكن تحميك انيذف نهفشد ين انٌصٌل اني تغزيت خيذة - 8

 .ينبسبت نحبنتو انًشظيت ًانًسبعذة عهي شفبئو

ة  اٌمذساد اٌزٍٕ٘خ-2  

Intellectual 

skills 

 .اٌزمٍٍُ اٌحبٌخ اٌغزائٍخ ٌٍّشٌغ داخً اٌّغزشفً أثٕبء فزشح اٌؼالج .1

كزنك انمذسة عهي عًم يتببعت نهحبنت انغزائيت بعذ خشًخو ين  .2

 .انًستشفي ًانتشدد انًنتظى عهي انعيبدة انخبسخيت

 .انًيبسة انتبيت نعًهيت تمذيش احتيبخبث انًشيط انغزائيت .3

انٌلٌف عهي حبنت انًشيط اندسًيت انتي تؤثش عهي يذي  .4

 .لبٌنو نهطعبو انًمذو نو ًكزنك يمذستو عهي إطعبو نفسو

انًمبسنت بين انحبنت انحبدة ًانًضينت نهًشض ًاختالف  .5

 .االحتيبخبث انغزائيت في كال ين انحبنتين ننفس انًشض

تغييش عبداث انًشيط ًاتدبىو نحٌ انطعبو ًاننًط انغزائي  .6

 .االستيالكي نو ًتعهيًت يب ىٌ خيذ ًيفيذ نو غزائيب

ج اٌّٙبساد -2

 إٌٍّٙخ
Professional Skills 

رٛافش اٌّؼٍِٛبد ٚاٌجٍبٔبد اٌزً رّىٓ اخظبئٍٍٓ اٌزغزٌخ ِٚششفٍٓ  .1

اٌزغزٌخ ثبٌّغزشفً ِٓ اداء ػٍُّٙ اٌزغزٌخ ٚاٌّؼبٍٚٔٓ ٌُٙ ثمغُ 

 .ِّٚٙزُٙ ثذلخ ٚٔظبَ رغًٙ ػٍٍّخ اٌزغزٌخ اٌؼالخٍخ ثبٌّغزشفً

تٌظيف اىًيت استخذاو انسدم انطبي نهًشيط عنذ دخٌنو  .2

انًستشفي نهتعشف عهي طشيمت انعالج انمببهيت نتنبًل انطعبو 

 .انتبسيخ انطبي ًانًشظي ًانحبنت اننفسيت نهًشيط

االستفبدة ين يعشفت انتبسيخ انغزائي نهًشيط ًيذي لبٌنت اً  .3

سفعو نهطعبو ًخٌد حسبسيت غزائيت األيش انغزائي ًاننظبو 

 .انغزائي انعالخي
 .رٛطف ِدّٛػٗ اٌٛخجبد اٌغزائٍخ االػزٍبدٌخ ٌٍشػغ ٚاألؿفبي اٌجبٌغٍٓ .4

 .رظٍٕف األغزٌخ اٌغبئٍخ ٚإٌظف عبئٍخ فً اٌحبالد اٌّشػٍخ اٌّخزٍفخ .5

إعذاد لٌائى نهٌخببث انًستخذيت في انتغزيت في حبالث عالج  .6

 .األيشاض انًختهفت انحبدة ًانًضينت ينيب

عًم خذاًل تحتٌي عهي انتشكيب انكيًيبئي نكم صنف  .7

يطيي عهي حذه يثبل أسص ببنشعشيت خعبس يطيي ًغيشه ين 



 .األصنبف انًستخذيت نتغزيت انًشظي

إعذاد انذًسة انًستنذيت انتي تتطهبيب انشعبيت انغزائيت انًتكبيهت  .8

في انًستشفيبث ين بذايت استالو األصنبف انًختهفت إني 

 .ًصٌنيب نهًشيط عهي ىيئت ًخبت غزائيت

إداسح خذِبد اٌزغزٌخ ٌٍّشٌغ رزـٍت ٚخٛد خجشاء فً ػٍُ اإلداسح  .9

ٚخذِخ اٌـؼبَ ٚاٌزغزٌخ اٌؼالخٍخ ٚرٌه ٌؼًّ إٌّظّخ اٌّزىبٍِخ اٌزً 

رغًٙ اٌؼًّ ٚرحمك اٌٙذف ِٓ حظٛي اٌّشٌغ ػًٍ احزٍبخبرٗ 

 . اٌغزائٍخ إٌّبعجخ ٌحبٌزٗ اٌّشػٍخ

 اٌّٙبساد اٌؼبِخد-2

General Skills 
 

رٍّٕخ اٌّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبٌغزاء االػزٍبدي اٌزي ٌّذ اٌدغُ ثبٌـبلخ  .1

ٚاٌؼٕبطش اٌغزائٍخ ٌّٚىٓ اٌزغٍٍش فً اٌمٛاَ ٚؿشٌمخ اٌزحؼٍش اٚ وثبفخ 

 .اٌـؼبَ فً حبٌخ اٌّشػً اٌزٌٓ ال رزـٍت حبٌزُٙ رغزٌخ ػالخٍخ

 .نشش انٌعي انغزائي في حبنت انصحت ًانًشض .2

 .استخذاو انحبسب االني في يدبالث انتغزيت انعالخيت انًختهفت .3

نشش انٌعي ببىًيت انتغزيت انعالخيت كبحذ اىى انفشًع  .4

 .انتطبيميت في يدبل انتغزيت انعالخيت

 .انتحكى في انخهم اننبتح عن ايشاض سٌء ًنمص انتغزيت .5
االسرمبء ثبٌّغزٛي اٌّؼشفً الٍّ٘خ اٌغزاء ٚاٌزغزٌخ فً اٌحبالد  .6

اٌّشػٍخ االوثش شٌٛؼب االْ ِثً اِشاع اٌىًٍ، االٌزٙبثبد 

 .اٌىجذٌخ، اٌغشؿبْ، اٌّشػً لًٍٍٍ إٌّبػٗ ٚغٍش٘ب

 .تنظيى ًتخطيط يب سيذخم اني فى انًشيط ين طعبو .7

رؼٍُ فٓ االعزّبع ثب٘زّبَ ٌّب عٍخشج اٚال ِٓ ٔفظ اٌفُ ػٓ رفبػٍٗ  .8

ِغ اٌـؼبَ ٚخذِخ اٌـؼبَ فً اٌّغزشفً ٚرٌه فً ػٛء احزٍبخبرٗ 

 .اٌظحٍخ ٚإٌفغٍخ حزً رزُ ػٍٍّخ اٌشػبٌخ اٌغزائٍخ ٌٍّشٌغ ثٕدبذ
 

ِحزٛي  -3

   اٌّمشس 

Syllabus 

 اٌّٛػٛع األعجٛع َ

اٌؼذد  ػذد اٌغبػبد

اٌىًٍ 

 ٌٍغبػبد
 اٌؼًٍّ إٌظشي

 األٚي 1

اٌزخـٍؾ اٌالصَ ٌزغزٌخ ِشػً اٌّغزشفٍبد اداسح خذِبد 

اٌزغزٌخ، رمذٌش احزٍبخبد اٌّشٌغ اٌغزائٍخ، أٛاع االغزٌخ 

 اٌّغزخذِخ فً اٌّغزشفٍبد

2  2 

 

 اٌثبًٔ 2

عٛء اٌٙؼُ )اٌزغزٌخ ٚأِشاع اٌدٙبص اٌٙؼًّ 

لشحخ اٌّؼذح ٚاالثًٕ ػشش، اٌزٙبة اٌّؼذح،  (ٚاالِزظبص

 .اٌمٌْٛٛ، االِغبن، االعٙبي

2  2 

 

 اٌثبٌث 3

اِشاع اٌىجذ، اٌٛعبئً اٌشخظٍخ، اٌزغزٌخ اٌؼالخٍخ فً 

حبالد اٌىجذ اٌذًٕ٘، اٌزٙبة اٌىجذ اٌحبد ٚاٌّضِٓ االٌزٙبة 

 اٌفٍشٚعً رٍٍف اٌىجذ، اٌغٍجٛثخ اٌىجذٌخ

2  2 

 
 اٌشاثغ 4

اٌزغزٌخ فً حبٌخ دٚاًٌ اٌّشئ، اِشاع اٌجٕىشٌبط، اِشاع 

 رمٍٍُ اٌـالة+اٌحٛطٍخ اٌّشاسٌخ، حظٛاد اٌّشاسح 
2  2 

 

 اٌخبِظ 5

اٌىًٍ، ٚظٍفٗ اٌىًٍ، األعجبة اٌؼبِخ ألِشاع اٌىًٍ، 

اٌزغزٌخ فً حبالد االٌزٙبة اٌىٍٛي اٌحبد ٚاٌّضِٓ، ٚفً 

 حبالد اٌفشً اٌىٍٛي اٌحبد اٌّضِٓ ٚحبالد حظٛاد اٌىًٍ

2  2 

 
 اٌغبدط 6

اٌجٛي اٌغىشي، أعجبثٗ ٚأٔٛاػٗ دٚس اٌزغزٌخ فً ػالج اٌّشع، 

 رٛصٌغ اٌغؼشاد اٌٍٍِٛخ ٌٍّشٌغ رجؼب ٌٕٛع اٌؼالج اٌذٚائً
2  2 

 

 اٌغبثغ 7

اٌشػبٌخ اٌغزائٍخ ٌّشػً رظٍت اٌششآٌٍ، اٌزثحخ 

اٌظذسٌخ، خٍـخ اٌمٍت، ِشع اٌؼغؾ اٌّشرفغ ٚحبالد 

 رمٍٍُ اٌـالة+ ٘جٛؽ اٌمٍت 

2  2 



 2  2 رغزٌخ ِشػً اٌغشؿبْ ٚدٚس اٌزغزٌخ فً اٌزمًٍٍ ِٓ حذٚثٗ اٌثبِٓ 8 

 2  2 األغزٌخ اٌّؼذٌخ ٚؿشق اعزخذاِٙب، اٌزغزٌخ االٔجٛثٍخ اٌزبعغ 9 

    رمٍٍُ اٌـالة + (اٌٛسٌذٌخ)اٌزغزٌخ غٍش اٌّؼٌٛخ  اٌؼبشش 10 

 2  2 رغزٌخ اٌّشػً لًٍٍٍ إٌّبػٗ ٚاٌغزاء اٌّؼمُ اٌحبدي ػشش 11 

 2  2 رغزٌخ ثؼغ اٌحبالد اٌّشػٍخ اٌحشخخ ِثً اٌحشٚق ٚغٍش٘ب اٌثبًٔ ػشش 12 

 2  2 رمٍٍُ اٌـالة + (اٌّجزغشٌٓ)رغزٌخ األؿفبي ٔبلظً اٌٛصْ  اٌثبٌث ػشش 13 

 2  2 اٌزمٍٍُ إٌٙبئً ٌٍـالة اٌشاثغ ػشش 14 

 

  اٌزذسٌظ  ٚاٌزؼٍُ أعبٌٍت- 4

Teaching and learning methods 

 

 اٌّحبػشح                        .أ.4

ة اٌزؼٍُ اٌزؼبًٚٔ                  -4

ج إٌّبلشخ                          -4

                                       اٌجحث اٌزارً                د- 4

  اٌزذسٌت اٌؼًٍّ٘ـ-4

  ؿشذ األعئٍخ ٚ-4

ي  يَ اعزخذاَ اٌحبعت اط-4

                                   اٌفٍذٌٛص -4

أعبٌٍت اٌزذسٌظ ٚاٌزؼٍُ ٌٍـالة رٚي اٌمذساد - 5

 اٌّحذٚدح

Teaching and Learning methods for 

disables  

 اٌّحبػشح. أ.5

االعئٍخ  . ة.5

اٌزؼٍُ اٌزؼبٚٔى . ج.5

د اٌزذسٌت اٌؼٍّى -5

 

 

 إٌّبظشح. أ.6 اٌّزٍّضٌٓ أعبٌٍت اٌزذسٌظ ٚاٌزؼٍُ ٌٍـالة- 6

إٌّبلشخ . ة.6

ج اٌجحث اٌزارى -6

د إعزخذاَ اٌحبعت االٌى -6

 ٘ـ اٌزذسٌت اٌؼًٍّ-7

 Students assessment:  رمٍٍُ اٌـالة    - 7

Tools  

 

 

 

Time schedule  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Grading system

 

 

 

 

 

 

 

 :List of referencesلبئّخ اٌىزت اٌذساعٍخ ٚاٌّشاخغ  - 8

Course notes         

 

وزبة خبِؼً  ٌمَٛ ثٛػؼٗ اٌغبدح أػؼبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌظ اٌمبئٍّٓ 

 .ثبٌزذسٌظ ٌٚمشٖ اٌمغُ

Required books (Text books) 

 

 

Recommended books

 

 

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 االِىبٍٔبد اٌّـٍٛثخ ٌٍزذسٌظ ٚ اٌزؼٍُ- 9

اٌحبعت االٌى – اٌمٍُ –             اٌغجٛسح 

فٍذٌٛ رؼٍٍّى –                خٙبص رٍٍفضٌْٛ 
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 سئٍظ اٌمغُ ِٕغك اٌّمشس

 

اٌفذ سشبد خبؿش / د .أ
 

 

ششٌف ػجذ إٌّؼُ طجشي / د.أ
 

 

 

 

 

 


