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Aims     

 

االدوار انًخرهفح انرً َمىو تها كم فرد يٍ انرؼرف ػهً  -1

 . افراد االضرج

 انرؼرف ػهً انمىاػذ وانرمانُذ انرً ذُظى انؼاللاخ تٍُ افراد -2

 . االضرج

لايح ػاللاخ اجرًاػُح لائًح اكرطاب يهاراخ فً كُفُح ا -3

. ػهً االذساو تذمىق وواجثاخ كم فرد فً االضرج

 دراضح انؼىايم االضاضُح انرً ذؤدي انً دذوز انًشكالخ -4

 .واالزياخ فً دُاج االضرج 

Intended Learning Outcomes  

Knowledge and Understanding  

  .وظائف االضرج انًخرهفح  شرح.1.أ

 .ادوار كم يٍ انسوض وانسوجح فً انذُاج االضرَح  ذذذَذ.2.أ

 . ذىضُخ اهًُح انرفاػم االجرًاػً تٍُ افراد االضرج.3.أ

 

Intellectual skills  

اضانُة يىاجهح االزياخ االضرَح  انمذرج ػهٍ إضرُراض .1.ب

 .تًىضىػُح 

وانىظائف واالدوار نرذمُك يمىياخ انؼاللاخ  انرتط تٍُ .2.ب

 .انركايم االضري 

 . انمذرج ػهً انرخطُط نًطرمثم االضرج االلرصادي .3.ب

 

 

  .الايح ػاللاخ اجرًاػُح ضىَح اكرطاب يهاراخ فً .1.ض

 .كُفُح انرىافك فً انذُاج االضرَح اكرطاب يهاراخ فً .2.ض



Professional Skills انرؼرف ػهٍ انًشكالخ انرٍ ذًر  اكرطاب يهاراخ فً .3.ض

 .تأٌ اضرج تىجه ػاو نًُكُه يٍ يطاػذج األضر نرجاوزها 

 

General Skills 

 . االذصال  انفؼال يغ األخرٍَ .1.د

 .  اذخار انمراراخ انطهًُح نذم انًشكالخ انرً َىاجهها .2.د

 انرفكُر تطرَمح يُظًح ذىاكة انرمذو انؼهًٍ فٍ يجال .3.د

 .انرخصص 

 

     Syllabus   محتوي المقرر - 3
 

 
 االضثىع انًىضىع

ػذد 

 انطاػاخ

 ع ٌ

: الوحذج األولى 

انخصائص - انًفهىو )االضرج 

 . (انُظى االضرَح- 

. يرادم ذكىٍَ االضرج 

. وظائف االضرج وذطىرها 

  9 انصانس- األول

: الوحذج الثاويح

. دور االضرج فً تُُح انًجرًغ 

ػاللح االضرج وَظى انًجرًغ 

. االخري 

 االدوار االضرَح

 

  9 انطادش _انراتغ

: الوحذجالثالثح

. انركايم االضري ويمىياذه 

اًَاط انرفاػم االجرًاػً تٍُ 

. افراد االضرج 

اشر انمُى انذَُُح ػهً اًَاط 

. االضرج 

 .

  9 انراضغ - انطاتغ 

:  الوحذج الراتعح 

انًفاهُى االضاضُح فً انؼاللح 

   .انسوجُح

 انسواض واضص اخرُار شرَك 

. انذُاج 

انًؤشراخ انًخرهفح فً اخرُار 

. شرَك انذُاج 

 

انصاًَ -انؼاشر

 ػشر

9  

: الوحذج الخامسح

انًشكالخ االضرَح  

-  انصانس ػشر

 انراتغ ػشر

6  

  التذريس  والتعلم أسالية- 4

Teaching and learning methods 

 

. ـ الوحاضزات النظزية 1

. ـ العصف الذهني2

. ـ الوناقشات3

. ـ الحقاريز و البحوخ 4



ـ الحعلين الذاجي هن خالل إعداد الطالب لألبحاخ و 5

. الحقاريز الفزدية باالسحعانة باإلنحزنث

 

 

 

أسالية التذريس والتعلم للطالب روي - 5

القذراخ المحذودج 

Teaching and Learning methods for 

disables  

 . الوناقشات.أ.5
االطالع فً انًكرثح انًمروءج وشثكح االَررَد . ب.5

 

 

 

 . الحقاريز و البحوخ .أ.6 المتميزيه أسالية التذريس والتعلم للطالب- 6
  الحعلن الذاجي.ب.6

 

 

 Students assessment:  تقييم الطالب    - 7

 

Tools  ٍانرفاػم انصف

ذمُُى انرمارَر  

ذمُُى انؼًهً  

 نمُاش انىدذج االونً وانصاَُح...................... انطؼً االول 

لُاش انجسء االول يٍ  انىدذج اشانصح ................ َصف انرُرو

نمُاش انىدذج انصانصح وانراتؼح ......................... انطؼً انصاًَ

 نمُاش انًمرر تاكًهه............................ ...... انُهائً

Time schedule 

 

 

 

  

 

 

 Grading system

 

 

: List of references  قائمح الكتة الذراسيح والمراخع- 8



 

Course notes          انؼاللاخ االضرَح : (2008)ضًذاء ضًُر اتراهُى يذًذ. د  

Required books (Text books) 

 

   

Recommended books

 

يىضىػح يثادئ ػهى  : (2007)َؼًح يصطفً رلثاٌ / د .  1

. االلرصاد انًُسنً ـ دار انذطٍُ نهطثاػح وانُشر، شثٍُ انكىو

االضرج وانؼائهح ، يكرثح االَجاو ،  : (1995)ضُاء انخىنً- 2

 .انماهرج

 

Periodicals, web sites.. etc. 

 

.                                             ـ الشزائح1

ـ   power point     ـ البوربوينث والكوبيوجز2

. الشفافيات

.  ـ األفالم الحعليوية4

 

               

 

د سمحاء سمير اتراهيم محم .  د :(أضرار انًادج)يُطك انًمرر

 وعمح مصطفى رقثان. د . أ :رئُص انمطى

 


