
                   

 

 

توصيف مقرر دراسي نموذج 

 HE 

HM (31)7

       

Aims     

 

 وقىف انطانة ػهً االيكاَُاث انًتاحت فً انحاسة االنً وكُفُت تشغُهت

 واإلستفادة يُه 

 

 

Intended Learning Outcomes  

Knowledge and 

Understanding  

 .اٌ يرؼهى انطانة أهًيح انحاسة االنً .أ

 أٌ يذكش أيكاَياخ انحاسة االنً .أ

 يرؼشف ػهً َظاو انكًثيىذش  االخهضج وانثشيدياخ.3.أ

 .أٌ َدرك انبرايج وكُفُت ػًهها يٍ خالل َظاو انتشغُم

Intellectual skills  

 .أٌ يحهم تياَاخ انثحىز

 كيف يؼانح انكًثيىذش انثياَاخأٌ يأخذ في االػرثاس .ب

 

 

Professional Skills 

 يشغم انكًثيىذش تطشيقح أيُه.ج

 يسرطيغ انرؼايم يغ انثشيدياخ انًخرهفه.ج

 ذيسرطيغ انرثحش فً شثكح االَرش َد.ج

General Skills 

 يرؼايم يغ انكًثيىذش تسهىنح.د

 

 

 

 

     Syllabus   يحتىٌ انًقرر - 3
 انًىضىع انًىضىع 



 

انُظري 
َظاو انكًثيىذش -1

اَىاع انكًثيىذش -2

وحذاخ االدخال واالخشاج -3

وانرخضيٍ 

اخرثاس شفىي -4 

انثشايح –انرطثيقاخ -َظاو انرشغيم-5

انخذييح 

اخرثاس َصفً - 6

 يشاحم يؼاندح انثياَاخ – 7

شثكح انًؼهىياخ انؼانًيح -8

يسرؼشضاخ انىية -انًىاقغ-9

انخذياخ ػهً االَرشَد -10

اضافح أواصانح يكىٌ ياديدذيذ -11

كيفيح ذحًيم انثشايح - 12

يشاخؼح نًم سثق دساسرح -13

اخرثاس -14

 

 

انؼًهً 
انرؼشف ػهً يكىَاخ انحاسة 

ذشغيم انحاسة  وانرؼايم يؼه 

اسرخذاو وحذاخ االدخال -3

واالخشاج وانرخضيٍ 

ذطثيقاخ -4

 وكيفيح ػًهها يٍ خانثشيديا-5

خالل َظاو انرشغيم  

اخرثاس َصفً - 6

انرذسية ػهً تشيدياخ يخرهفح -7

كيفيح انذخىل ػهً انُد -8

انذخىل ػهً يىاقغ يخرهفح -9

كيفيح اسرقثال خذياخ االَرش – 10

َد 

ذثثيد كاييشا -11

ذحًيم تشَايح انشساو -12

يشاخؼح نًم سثق دساسرح -13-

اخرثاس -

  

 

 

 - 

  انتدرَس  وانتؼهى أسانُة- 
Teaching and learning 

methods 

 

 انًحاضشج.أ.4  

 انثياٌ انؼًهً.ب.4

 انًُاقشح.ج.4

 

 

 

 

 

أسانُة انتدرَس وانتؼهى نهطالب ذوٌ - 5

انقدراث انًحدودة 

Teaching and Learning methods for 

disables  

اسرخذاو وسائم إيضاذ واسطىاَاخ ذؼهيًيح .أ.5

. ب.5

. ج.5

 

 

اسرخذاو أسهىب انرؼهى انذاذً وانًىديىالخ .أ.6 انًتًُزٍَ أسانُة انتدرَس وانتؼهى نهطالب- 6

. ب.6

 

 

 Students assessment:  تقُُى انطالب    - 7
 

Tools  



 

Time schedule 

 

  

 

 

 Grading system

 

 

: List of references  قائًت انكتة اندراسُت وانًراجغ- 8

 

Course notes          انًزكشاخ انرً يقىو اسرار انًادج تإػذادها 

Required books (Text books) 

 

 

Recommended books

 

 

 

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 

               

 

د وائم فتحٍ ػبد انحًُد :(أستاذ انًادة)يُسق انًقرر

: رئُس انقسى

 

 


