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       :يؼهىيبد أعبعيخ- أ 

 إداسح انزغزيخ في انًؤعغبد: انًقشساعى
 

 : انكىديانشيض

HENFS(22)5 

  انثبَيخ:  انًغزىي/ انفشقخ

انغبػبد /  انىحذادػذد

 : انذساعيخ
 2 َظشي 2

أو  / و ػًهي

 رًبسيٍ
 يجًبلاإل 3

 :يؼهىيبد يزخصصخ- ة

     Aimsأهذاف انًقشس - 1   

 .تعشف انؽبنت عهي انتؽٌس انتبسيخي نهًستشفيبد -

 .اإلنًبو ثبنٌظبئف األسبسيخ نهًستشفي ًتؽجيمبتيب -

 .يعشفخ تخؽيػ ًتنظيى انًستشفي ًانييئخ انؽجيخ ًانخذيبد اإلداسيخ ثو -

انتعشف عهي لسى انتغزيخ ثبنًستشفي ًييبيو انشئيسيخ ًاألغزيخ انعالخيخ  -

 .ًانتنظيى انٌظيفي نهمٌي انعبيهو

 .يعشفخ كيفيخ تحعيش ًتٌصيع األغزيخ ثبنًستشفي -

 .يعشفخ اًخو انمصٌس في ألسبو انتغزيخ ثجعط انًستشفيبد -

. انتعشف عهي االعتجبساد انٌاخت يشاعبتيب عنذ إنشبء لسى تغزيخ انًستشفي -

:- انًقشسانًخشجبد انزؼهيًيخ انًغزهذفخ يٍ رذسيظ -2

 وانفهى انًؼشفخ - أ

Knowledge and understanding 

 .انتعشف عهي انٌظبئف االسبسيخ نهًستشفي -

 .فيى انتصنيفبد انًختهفخ نهًستشفي -

 .االنًبو ثًدبالد انتخؽيػ في انًستشفيبد -

. يعشفخ انييئخ انؽجيخ ثبنًستشفي ًلسى انتغزيخ ثو -

انقذساد انزهُيخ  -  ـة

Intellectual skills  

 .تحهيم اًخو انمصٌس في ثعط ألسبو انتغزيخ ثبنًستشفيبد -

 .تمييى انغزاء انًنبست نًشظي انديبص انيعًي -

 . انتًييض ثين انًذسسخ انكالسيكيخ ًانًذسسخ انحذيثخ في يدبل انخذيخ في انفنبدق -



 انًهبساد انًهُيخ- ج

Professional Skills 

 .تؽجيك اننًبرج انًختهفخ ندذاًل انتغزيخ انًنبسجخ نجعط األيشاض -

 .تٌظيف ؼشق حفظ االؼعًو انًختهفخ -

 . إعذاد تمبسيش يتعهمخ ثألسبو انتغزيخ في انًستشفيبد -

 

:  انًهبساد انؼبيخ-د

General Skills 

 .انتٌعيخ ثبألغزيخ انعالخيخ انًنبسجخ نجعط األيشاض -

 .نشش انٌعي ثبنششًغ انٌاخت تٌافشىب عنذ إنشبء لسى انتغزيخ ًانًستشفيبد -

. تنًيخ انًعهٌيبد انخبصخ ثًصبدس انًٌاد انغزائيخ انًختهفخ ين االؼعًو -

     Syllabus   يحزىي انًقشس  - 3

  انغبػبدػذد                                               انًىضىع           األعجىع
 ع           ٌ                                                                                             

 4      2 انزطىس انزبسيخي نهًغزشفيبد وانًفهىو انحبني نهًغزشفي انحذيث االعجىع االول

األعجىع انثبَي 

 وانثبنث
 4    2 انىظبئف األعبعيخ نهًغزشفي

األعجىع انشاثغ 

 وانخبيظ
 4     2 رصُيف انًغزشفيبد

األعجىع انغبدط 

 وانغبثغ
 4   2 يجبالد انزخطيط في انًغزشفيبد وأَىاع انزخطيط في انًغزشفيبد

 4    2 رُظيى انًغزشفي  األعجىع انثبيٍ
 4    2 انزُظيى اإلداسي نههيئخ انطجيخ- االػضبء انًهبو- اَىاػهب- انهيئخ انطجي األعجىع انزبعغ
 4     2 انخذيبد اإلداسيخ في انًغزشفي  األعجىع انؼبشش

األعجىع انحبدي 

 ػشش
 4    2 قغى انزغزيخ ثبنًغزشفي ويهبيه انشئيغيخ

 4   2 االغزيخ انؼالجيخ األعجىع انثبَي ػشش
رحضيش - انششاء- انزُظيى انىظيفي نهقىي انؼبيهخ)انزشغيم واالداسح  األعجىع انثبنث ػشش

 (اوجه انقصىس في ثؼض أقغبو انزغزيبد ثبنًغزشفي- ورىصيغ االغزيخ
2    4 

 4    2 االػزجبساد انىاجت يشاػبرهب ػُذ إَشبء قغى انزغزيخ ثبنًغزشفي األعجىع انشاثغ ػشش

  وانزؼهى  انزذسيظ أعبنيت - 4

Teaching and learning methods 

ًليبو انؽالة ثضيبسح . إنمبء يحبظشاد نظشيخ يع يشبسكخ انؽالة في عًهيخ انتعهى 

. نهًستشفيبد ًاعذاد تمبسيش عن لسى انتغزيخ ثيب ًيتى ينبلشخ انؽالثي في ىزه انتمبسيش

 

 وانزؼهى نهطالة روي انقذساد انًحذودح انزذسيظأعبنيت -   5

Teaching and Learning methods for disables 

                    االسئهخؼشذ- انًحبظشح                        - 

 انتذسيت انعًهي-  انتعبًني                   انتعهى - 

 وانزؼهى نهطالة انًزًيضيٍ انزذسيظأعبنيت - 6

. انًنبلشبد                                   - انًنبظشح- 

استخذاو انحبست االني - انجحث انزاتي                                     - 

انتذسيت انعًهي    - 

 



   Students assess:رقييى انطالة      - 7

  Tools انًغزخذيخ        األعبنيت- أ  

. االختجبساد انتحشيشيخ نميبط انمذساد انًعشفيخ ًانزىنيخ نذي انؽالة

 .ينبلشبد انؽالة في انتمبسيش انتي لبيٌا ثإعذادىب

 Time scheduleانزىقيذ        - ة    

 2009انتمييى األًل                   خالل شيش ينبيش 

 2009خالل شيش ينبيش انتمييى انثبني                

 2009انتمييى انثبنث                خالل شيش ينبيش 

 2009انتمييى انشاثع            خالل شيش ينبيش 

 انذسجبد            رىصيغ-  ج  

  %60 انفصم انذساعي    َهبيخ

     %10 انفصم انذساعي   يُزصف

 % 5 انشفىي             االيزحبٌ

  %20 انؼًهي      االيزحبٌ

  %5 فصهيخ      أػًبل

 Grading system َظبو رحذيذ انزقذيشاد – د

% 85                                ايتيبص

 % 85اني الم ين  % 75                خذا خيذ

 % 75اني الم ين % 65                        خيذ

 % 50اني الم ين  % 30 ين ساست           

 

: List of references  قبئًخ انكزت انذساعيخ وانًشاجغ- 8

          Course notesيزكشاد - 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 نهزذسيظ و انزؼهى- 

  .انمسى انزي يٌفش انًمشس انتغزيخ ًعهٌو االؼعًو -

 

 

 

 

حًذيخ احًذ هالل / د.أ: (أعزبر انًبدح) انًقشسيُغق

  

ششيف صجشي /د.أ:  انقغىسئيظ

 

    /    /انزبسيخ

 

 


