
               

 

 

توصيف مقرر دراسي نموذج 
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Aims     

 

ـ تمكين انطبنب من فهم بعض انمببدئ انعبمت في مجبل تخصصه  1

 نيقببم به سوق انعمم 

Intended Learning Outcomes  

Knowledge and 

Understanding  

يهى انطبنت ثجعط األصش وانمىاعذ انهبيخ انًتعهمخ انكيًيبء انذيىيخ وانتي -1.أ

. نهب عاللخ ثًجبل تخصصه

يعشف انطبنت ثعط انًجبدئ وانمىاعذ واألصش وانُظشيبد وانًفبهيى .2.أ

. انًتعهمخ ثعهى انكيًيبء انذيىيخ

يذذد انعذيذ يٍ انًىظىعبد نهب انتي تفتخ رهٍ انطبنت وتزيذ يٍ لذسته - 3.أ

 .عهي فهى انكثيش يٍ انًىظىعبد في يجبل َخصصه

 

Intellectual skills  

يخطط انطبنت نفهى انعذيذ يٍ االصش وانمىاعذ انعهًيخ نطشق تشكيت انًبدح -1.ة

 .انذيىيخ ويتبثعخ انًيتبثىنيزو وانتي تخذو يجبل انتخصص

يمبسٌ انطبنت ثيٍ انعذيذ يٍ انًفبهيى انًتعهمخ ثعهى انكيًيبء -2.ة

 (انتطجيمبد انعًهيخ- انتشكيت انذيىي وانًيتبثىنيزو-تعشيفهب)انذيىيخ

يذهم انطبنت ويفضش في ظىء يب تعهى انعذيذ يٍ انتطجيمبد انعًهيخ انتي - 3.ة

 (اداسح يُزل ويؤصضبد)تخذو يجبل انتخصص

 

Professional Skills 

يُفز انطبنت انعذيذ يٍ انذسوس انعًهيخ انتي تعيُه عهي فهى انعذيذ يٍ -1.ج

. ثشتىكىالد انكيًيبء انذيىيخ

يطجك انطبنت يب يمىو ثذساصخ يٍ يىظىعبد في إجشاء انعذيذ يٍ .2.ج

 .انتجبسة انعًهيخ انتي نهب عاللخ ثًىظىع انتخصص

تجعم انطبنت لبدس عهي تفضيش انعذيذ يٍ انًىظىعبد وانتطجيمبد انعًهيخ -3.ج

 .انعذيذح في يجبل تخصصه



General Skills

 

تضبعذ انطبنت في دم انعذيذ يٍ انًشكالد انتي نهب عاللخ ثًجبل -1.د

 .انتخصص

يجذج انطبنت في انعذيذ يٍ انًىظىعبد انهبيخ انخصخ ثتذعيش وتذهيم -2.د

. انًبدح انغزائيخ واالجهزح انعًهيخ انًضتخذيخ في هزا اانغشض

انًشبسكخ انفعبنخ في اعذاد خطط انتفكيش انعهًي انًتًيز تزيذ يٍ لذسح -3.د

انطبنت عهي انًشبسكخ وانذىاس في انعذيذ يٍ انمعبيب انعهًيخ انهبيخ يثم 

 .تذعيش وتذهيم االطعًه وانىلىف عهي ليًتهب وفىائذهب انغزائيخ

 

 

   محتوي المقرر - 3

Syllabus     
 

 

 األسبوع الموضوع
عدد 

 الساعاث

   

  

 

 

 

   

   

   

  التدريس  والتعلم أسالية- 4

Teaching and learning 

methods 

 

 Over Head Projectorـ 1

    Data Show ـ2

 C.D/ video filmsـ   3

أسالية التدريس والتعلم للطالب ذوي - 5

 القدراث المحدودة

Teaching and Learning methods 

for disables  

 

طشيمخ انًذبظشح . أ.5

. انًذبوسح. ة.5

 .انًُبلشخ. ج.5

 أسالية التدريس والتعلم للطالب- 6

 المتميزين

طشق طشح األصئهخ . أ6

. طشيمخ انُذوح. ة.6

 .اصتخذاو األثذبث انًُبظشح. ج.6

 Students assessment:  تقييم الطالب    - 7
 

Tools  

االختببراث انشفويت 

االسئهت انعببرة 

 طرح االسئهت انمتعذدة اثنبء انشرح



Time schedule 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Grading system 

 

 

 

 

 :List of references  قائمت الكتة الدراسيت والمراجع- 8

 

Course notes           

Required books (Text books)  

 

Recommended books 

 

Periodicals, web sites.. etc.

 

  Over Head Projectorـ 1

     Data Show ـ2

  C.D/ video filmsـ   3

               

يوسف عبد العزيز الحسانين / د.أ:(أستاذ المادة)منسق المقرر

شريف صبري رجة مكاوي / د.أ:رئيس القسم

 

 


