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     جامعً المىوفٍت                                 كلٍت االقتصاد المىزلً
وحذة ضمان الجودة واالعتماد 

 

توصيف مقرر دراسي نموذج 

 HE 

HM (41)3

       

Aims     

 

 ـ ٚٓذف إنٗ ذًُٛح ٔعٙ انطانة تأًْٛح  أصاحّ 1 

انًعٕلاخ انًخرهفح انساتمح انرٙ ذحٕل دٌٔ ذٕافك 

.. انطفم انًعاق يع َفسّ ٔيع اٜخشٍٚ

 ذكٌٕ نذٖ  دةالما ـ تعذ االَرٓاء يٍ دساسح 2

انطانة يٓاساخ عانٛح فٙ كٛفّٛ إعذاد انًعاق يُٓٛا 

. ٔعًهٛا

 ـ  يساعذج انطفم عهٗ ذحصٛم لسط يٍ انًٕاد 3

 .انرعهًٛٛح ًٚكُّ ذٕظٛفٓا فٙ حٛاذّ انعادٚح

 

Intended Learning Outcomes  

Knowledge and Understanding  

 .يعشفخ خصبئص كم فئخ ًانًشكالد انتي يتعشض نيب.1.أ

 .اإلنًبو ثبنًصطهحبد انعهًيخ انًتعهقخ ثًجبل انتخصص. 2.أ

 .اإلنًبو ثبالحتيبجبد انفسيٌنٌجيخ ًاالجتًبعيخ نهطفم.3.أ

 

Intellectual skills  

انقذسح عهى تحهيم انًشكالد انتي تٌاجو فئبد انطفٌنخ .1.ة

 .ثًشاحهيب انًختهفخ

استنجبط انحهٌل انًنبسجخ نًٌاجو انصعٌثبد انتشثٌيخ انتي .2.ة

 .تعتشض انًشثين



Professional Skills 

تخطيظ ًتنفيز ًتقييى ثشايج نشعبيخ انطفم ًاكسبثخ ييبساد .1.ج

 .تنًٌيخ

 .تقييى أسبنيت تنشئخ انطفم انًتجعخ ثبنًؤسسبد االجتًبعيخ.2.ج

 .اكتسبة ييبسح انتعبيم يع انطفم في يشاحهو انًجكشح.3.ج

General Skills 

 .انتعهيى انزاتي. 1.د

 .  االتصبل انفعبل يع اآلخشين .2.د

 

 

 

     Syllabus   محتوي المقرر - 3

 

 

  األسجٌع  انًٌضٌعبد
عذد 

 انسبعبد

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

  التذرٌس  والتعلم أسالٍة- 4

Teaching and learning methods 

 

 . ـ انًحاضشاخ انُظشٚح 1

. ـ انعصف انز2ُْٙ

. ـ انًُالشاخ3



. ـ انرماسٚش ٔ انثحٕز 4

ـ انرعهٛى انزاذٙ يٍ خالل إعذاد انطانة نألتحاز ٔ 5

. انرماسٚش انفشدٚح تاالسرعاَح تاإلَرشَد

 

أسالٍة التذرٌس والتعلم للطالب روي - 5

القذراث المحذودة 

Teaching and Learning methods for 

disables  

انًحبضشاد انًذعًخ ثٌسبئم إيضبح عًهيخ . أ.5

أسبنيت تحهيم انًيبو نتجزئخ يحتٌيبد انًبدح انعهًيخ . ة.5

ىنذسخ االنتجبه  ، انزيبساد ًانشحالد انعهًيخ . ج.5

 

 

انتعهيى انزاتي ًانًشبسكخ في تحذيذ يحتٌيبد انًبدح ثعذ . أ.6 المتمٍزٌه أسالٍة التذرٌس والتعلم للطالب- 6

. استعشاض انقشاءاد

عشض تقبسيش سجق انقيبو ثئعذادىب ًيتى تقيًيب ين قجم . ة.6

. أستبر انًبدح ًانطالة في انصف

 

 

 Students assessment:  تقٍٍم الطالب    - 7

Tools  ٕ٘االخرثاس انذٔس٘ نمٛاط انًعاسف ٔيذ٘ فٓى انطانة نًحر 

  .   .انًمشس

 .  االخرثاساخ انشفٓٛح نمٛاط يسرٕٖ األداء ٔاالَرثاِ

نرمٛٛى لذسج انطانة  انًُرصف  االخرثاس

انرفكٛش ٔيعانجح انًشكالخ ٔإٚجاد  عهٙ

 . حهٕل خاللح 

 انعًهٙ انُٓائٙ نرمذٚش انمذسج انرطثٛمٛح نهطانةاالخرثاس

 االخرثاس انُٓائٙ نرمٛٛى انمذسج عهٙ انرحصٛم ٔانرفكٛش انعهًٙ

Time schedule 

 

 

 

  

 

 

 Grading system



 

: List of references  قائمت الكتة الذراسٍت والمراجع- 8

 

Course notes          

 َٕذح يحاضشاخ انًمشس انذساسٙ . أ

 .ذسهى نهطانة أسثٕعٛايحاضشاخ خاصح يٍ إعذاد أساذزج انمسى 

Required books 

(Text books) 

 

 االسكىذرًٌ. مىشأي المعارف . المرشذ فً تأٌٍل المتخلفٍه عقلٍا : (1995 )وعمت مصطفى رقبان/  د. ـ أ1

Recommende

d books

 

 

 

Periodicals, web 

sites.. etc. 

 إنخ.......، انًٕلع  انذٔسٚاخ ، صفحح االَرشَد . ب

http://www.alriyadh.com  l 

http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/ChildrenHealth/InVitroFertilization.htm 

http://www.islamweb.net/family/family_suggestion/family_studies/25.html 
 

   
  ((slides projector  overhead projector ),)ٔكزنك جٓاص – جٓاص ذهٛفضٌٕٚ ٔفٛذٕٚ نعشض أفالو ذعهًٛٛح  

,  صٚاساخ يٛذاَٛح نًؤسساخ سعاٚح    انًعاق نمٛاط ًَٕ ٔذطٕس انطفم ركاء ٔذٕافك َفسٙ ٔاجرًاعٙ اخرثاساخٔأجٓضج 
نهرذسٚة انًٛذاَٙاألطفال انًعالٍٛ   

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 وعمت مصطفى رقبان  د . أ:(أستبر انًبدح)  ينسق انًقشس

 وعمت مصطفى رقبان  د . أ:                                                     سئيس انقسى

 


