
               

 

   

 دساسي  يقشسرىصيف ًَىرج

 

 االلخصبد إٌّضٌي  بىبٌىسيىط:    اٌزي يخبؼه اٌّمشساٌبشٔبِج

 2009/ 2008:  اٌذساعي اٌؼبَ       لغُ اٌخغزيت وػٍىَ االطؼّه  . اٌزي يخبؼه اٌبشٔبِجاٌمغـُ

  :   إلشاس اٌخىصيفحبسيخ اٌخغزيت وػٍىَ االطؼّه     لغُ:  اٌزي يخبؼه اٌّمشساٌمغُ

       :يؼهىيبد أسبسيخ- أ

 شئىٌ صحيخ ويشاقجخ جىدح:  انًقشساسى

 

 : انكىديانشيض

HENFS(42)1 

  انشاثؼخ:  انًسزىي/ انفشقخ

انسبػبد /  انىحذادػذد

 : انذساسيخ
 يجًبلاإل 3 أو رًبسيٍ / و ػًهي 2 َظشي 2

 :يؼهىيبد يزخصصخ- ة

     Aims انًقشسأهذاف - 1               

اٌصذيت وِشالبت جىدة اٌغزاء، ووزٌه حّىيٓ اٌطبٌب ِٓ فهُ 0يٍُ اٌطبٌب بخأريش وبفت اٌشئىْ - 

.  ٌيمببً به عىق اٌؼًّ (اٌخغزيت وػٍىَ االطؼّه)بؼط اٌّببدئ اٌؼبِت في ِجبي حخصصه 

:- انًخشجبد انزؼهيًيخ انًسزهذفخ يٍ رذسيس انًقشس-2

 Knowledge and understanding       وانفهى انًؼشفخ

يذذد اٌؼذيذ ِٓ اٌّىظىػبث في ِجبي اٌشئىْ اٌصذيت وِشالبت جىدة اٌغزاء  -

واٌخي حفخخ رهٓ اٌطبٌب وحضيذ ِٓ لذسحه ػٍي فهُ اٌىزيش ِٓ اٌّىظىػبث 

 .اٌّخؼٍمت بّجبي حخصصه

يٍُ اٌطبٌب ببؼط األعظ واٌمىاػذ اٌهبِت اٌخي يبٕي ػٍيهب اٌؼًّ في ِجبي  -

 .اٌشئىْ اٌصذيت وِشالبت جىدة اٌغزاء

يؼشف اٌطبٌب بؼط اٌّببدئ واٌمىاػذ واألعظ وإٌظشيبث واٌّفبهيُ اٌّخؼٍمت  -

 .بؼٍُ اٌشئىْ اٌصذيت وِشالبت جىدة اٌغزاء

  Intellectual skillsانقذساد انزهُيخ           -  ـة

 ........................................................

  

 Professional Skillsانًهبساد انًهُيخ         - ج

يٕفز اٌطبٌب اٌؼذيذ ِٓ اٌذساعبث اٌخي حؼيٕه ػٍي فهُ اٌّىظىػبث اٌّخؼٍمه  -

 .ببٌٕىادي اٌشئىْ اٌصذيت وِشالبت جىدة اٌغزاء

حجؼً اٌطبٌب لبدس ػٍي حفغيش اٌؼذيذ ِٓ اٌّىظىػبث واٌخطبيمبث اٌؼٍّيت  -

 .اٌؼذيذة في ِجبي حخصصه

 .يطبك اٌطبٌب ِب يمىَ بذساعت ِٓ ِىظىػبث في بذذ حطبيمي وػٍّي -

 General Skills:           انًهبساد انؼبيخ-د

يبذذ اٌطبٌب في اٌؼذيذ ِٓ اٌّىظىػبث اٌهبِت اٌخطىساث اٌخي ٌذمج اٌشئىْ  -

 .اٌصذيت وِشالبت جىدة اٌغزاء



 .حغبػذ اٌطبٌب في دً اٌؼذيذ ِٓ اٌّشىالث اٌخي ٌهب ػاللت بّجبي اٌخخصص -

اٌّشبسوت اٌفؼبٌت في اػذاد خطط ٌٍخفىيش اٌؼٍّي اٌّخّيض حضيذ ِٓ لذسة اٌطبٌب  -

ػٍي اٌّشبسوت واٌذىاس في اٌؼذيذ ِٓ اٌمعبيب اٌؼٍّيت اٌهبِه ِزً اٌشئىْ 

. اٌصذيت وِشالبت جىدة اٌغزاء

     Syllabus   يحزىي انًقشس - 

 األسجىع

 ( أسجىع14)

  انسبػبدػذد                                                 انًىضىع                  

 ع         ٌ                                                                                                

 2 رؼشيف ػهى انشئىٌ انصحيخ ويشاقجخ انجىدح وانًجبالد انزي يؼًم فيهب األوي

 2 غش األغزيت اٌزبٔي

 2 اإلظبفبث اٌغزائيت اٌزبٌذ

 2 فغبد األغزيت اٌشابغ

 2 (االيضو)ٔظُ اٌجىدة  اٌخبِظ

 2 (اٌهبعب)ٔظُ اٌجىدة  اٌغبدط

 2 اِخذبْ ِٕخصف اٌفصً اٌذساعي اٌغببغ

 2 جىدة طشق دفظ األغزيت اٌزبِٓ

 2 األِشاض اٌخي يغببهب اٌغزاء اٌخبعغ

 2 ِشالبت ػّبي وِذالث األغزيت  اٌؼبشش

 2 اٌىشف ػٓ فغبد األغزيت اٌذبدي ػشش

 2 (ِشالبت جىدة اٌٍذىَ واألعّبن)دساعت دبٌت   ػششاٌزبٔي

 2 (ِشالبت جىدة ِٕخجبث األٌببْ)دساعت دبٌت اٌزبٌذ ػشش 

 2اِخذبْ شفىي اٌشابغ ػشش 

  وانزؼهى  انزذسيس أسبنيت - 4

Teaching and learning methods 
Over head projector 

Data show 

CD/ video films 

 

 انًحذودحأسبنيت انزذسيس وانزؼهى نهطالة روي انقذساد -  5

Teaching and Learning methods for disables 

طشيمت اٌّذبظشة - 

اٌّذبوسة - 

إٌّبلشت - 

 وانزؼهى نهطالة انًزًيضيٍ انزذسيسأسبنيت - 6

 طشق طشح األعئٍت -

طشيمت إٌذوة  -

  اعخخذاَ األبذبد إٌّبظشة -

   Students assess:رقييى انطالة      - 7

  Tools        اٌّغخخذِتاألعبٌيب - أ  

 ( حذشيشي–اِخذبْ ِٕخصف اٌفصً اٌذساعي )األعبىع اٌغببغ ِٓ بذايت اٌخشَ 

 (االِخذبْ اٌشفىي)األعبىع اٌشابغ ػشش ِٓ بذايت اٌخشَ 

 



 Time scheduleانزىقيذ        - ة    

 2009 شهش يٕبيش خالي.                               األوي اٌخمييُ

 2009 شهش يٕبيش خالي.                               اٌزبٔي اٌخمييُ

 2009 شهش يٕبيش خالي.                               اٌزبٌذ اٌخمييُ

 2009 شهش يٕبيش خالي.                               اٌشابغ اٌخمييُ

 

 انذسجبد            رىصيغ-  ج  

  %60 انفصم انذساسي    َهبيخ

 

     %10 انفصم انذساسي   يُزصف

 % 5 انشفىي             االيزحبٌ

  %20 انؼًهي      االيزحبٌ

  %5 فصهيخ      أػًبل

 Grading system َظبو رحذيذ انزقذيشاد – د

% 85                                اِخيبص

 % 85اٌي الً ِٓ  % 75                جذا جيذ

 % 75اٌي الً ِٓ % 65                        جيذ

 % 65 ِٓاٌي الً   % 50                   ِمبىي

 % 50اٌي الً ِٓ  % 30 ِٓ ساعب           

 ِٓ ِجّىع اٌذسجبث % 30 جذا الً ِٓ   ظؼيف        

 

: List of references  قبئًخ انكزت انذساسيخ وانًشاجغ- 8

          Course notesِزوشاث - أ       

كزت يهضيخ - ة      

Required books (Text books 

كزت يقزشحخ  - ج      

 Recommended book 

انخ ...دوسيبد ػهًيخ أو َششاد  - د

Periodicals, web sites.. etc. 

 اإليكبَيبد انًطهىثخ نهزذسيس و انزؼهى- 

 Over head projector* ِشاجغ ػٍّيت ببٌّىخبت                   * 

 *Data show *                                CD/ video films 

 

 

 

 

  يىسف ػجذ انؼضيض انحسبَيٍ/ د.أ:(أسزبر انًبدح)انًقشس يُسق

ششيف صجشي سجت /د.أ:انقسى سئيس

 

 2008 / 9/ 1: انزبسيخ

 

 
 


