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نموذج توصيف مقرر دراسي 
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HM (22)1

      

Aims     

 

. انزؼزف ػهً أكثز انمىي انًحزكخ نالجهشح شيىػًب فً االطزخذاو -1

اكزظبة يهبراد فً كيفيخ رحذيذ انكى االطزهالكً يٍ انمىي -2

    انًحزكخ نالجهشح انًظزؼًهخ فً انًُشل وحظبة انزكهفخ انُبرجخ 

. ػٍ االطزخذاو             

اكزظبة يهبراد فً كيفيخ االطزخذاو وانؼُبيخ ثبنؼذيذ يٍ االجهشح -3

. انًظزخذيخ  فً انًُشل 

اكزظبة يهبراد فً كيفيخ انزؼزف ػهً ثؼض االػغبل فً -4

. االجهشح وكيفيخ اصالحهب

 

Intended Learning Outcomes  

Knowledge and Understanding  

 رزكيجبد ورصًيًبد األجهشح ، واألطض انظهيًخ الطزخذاو  شزح.1.أ

األدواد واألجهشح انًُشنيخ وعزق انؼُبيخ ثهب ، وانًىاد انًظزخذيخ فً 

 .انؼُبيخ

 . انًىاد انًظزخذيخ فً صُبػخ االجهشح انًخزهفخ رحذيذ.2.أ

 .رف ػهً أكثز انمىي انًحزكخ نالجهشح شيىػًب فً االطزخذاو انزغ.3.أ

 

Intellectual skills  

 انمذرح ػهي ئطزُزبج أطض ئخزيبر األدواد واألجهشح انحذيثخ .1.ة

 .ػهي األطض انؼهًيخ انظهيًخ وفمًب نإلحزيبجبد انًغهىثخ 

 انزثظ ثيٍ َىػيخ األجهشح واألدواد انزي رخذو األطزح ثًب يإثز .2.ة

 .ػهي ولذ وجهذ انمبئى ثبنؼًم



  انمذرح ػهً حم انًظبئم انًزؼهمخ ثبنمىي انًحزكخ نالجهشح و.3.ة

وحظبة كيفيخ رحذيذ انكى االطزهالكً يٍ انمىي انًحزكخ نالجهشح 

 .ركبنيف االطزخذاو 

 

Professional Skills 

 اكزظبة يهبراد فً كيفيخ االطزخذاو وانؼُبيخ ثبنؼذيذ يٍ .1.ج

 .االجهشح انًظزخذيخ  فً انًُشل 

 اكزظبة يهبراد فً كيفيخ انزؼزف ػهً ثؼض االػغبل فً .2.ج

 .االجهشح وكيفيخ اصالحهب

فك ورزكيت االجهشح وانزؼزف ػهً  اكزظبة يهبراد فً .3.ج

 .االجشاء انذاخهيخ انًكىَخ نهب

 

General Skills 

  . انزؼبيم يغ انىطبئم انزكُىنىجيخ انحذيثخ.1.د

 . اطزخذاو انًهبراد اإلداريخ  .2.د

. االطزفبدح يٍ انًىارد انًزبحخ اللصً حذ يًكٍ . 3.د

 

     Syllabus   محتوي المقرر - 3

 

 

  االطجىع  انًىضىػبد

ػذد 

 انظبػبد

ع ٌ 

: الوحدج األولى 

  انًحزكخ نألجهشح   انمىي

 (انغبس - انكهزثبء)

   الثالث- األول 

:  الوحدج الثاوٍح 

وعهً وحفظ أجهشح ئػذاد 

- انًضزة - انخالط)االعؼًخ 

فزبحخ انؼهت - انظكيٍ انكهزثً 

- انشىايخ انكهزثيخ -  انكهزثيخ 

جهبس ػًم - انًمالح انكهزثيخ 

جهبس االرس انكهزثً - انشثبدي 

-  انثالجبد –انًىالذ - انزىطزز

  .(انًجًذاد

   التاسع_ الراتع 

:  الوحدج الثالثح 

اجهشح . أجهشح انزذفئخ و انزهىيخ 

 .انزُظيف نالرضيبد

  أجهشحانشخصيخأجهشح انؼُبيخ 

 انحًبيخ انشخصيخ

العاشر ـ الثالث 

 عشر
  

:الوحدج الراتعح

االطبطيخ فً وانًهبراد انًجبدئ 

صيبَخ االجهشح انًُشنيخ

   الراتع عشر

  التدرٌس  والتعلم أسالٍة- 4

Teaching and learning methods 

 

  انًحبضزاد انُظزيخ

 .انًُبلشخ

 .انزمبريز

 .انجيبٌ انؼًهً

 

 

 

أسالٍة التدرٌس والتعلم للطالب ذوي - 5

القدراخ المحدودج 

 لزاءاد يىضىػبد يزؼهمخ ثبنًبدح ػٍ عزيك انًكزجبد .أ.5

 اإلَززَذ ثى يُبلشزهب ، و حانًىجىدح في يصز و ػجز شجك



Teaching and Learning methods for 

disables  

رذخم ضًٍ يحزىيبد انًبدح و يمىو انغبنت ثأداء االيزحبٌ فيه 

 انًُبلشخ .ب .5

انزؼهى انذارً يٍ خالل اػذاد انغالة نهزمبريز واطزخذاو .أ.6 المتمٍزٌه أسالٍة التدرٌس والتعلم للطالب- 6
شجكخ االَززَذ نهزؼزف ػهً انحذيث فً انًىاد انًظزخذيخ فً 

 صُبػخ االجهشح انًُشنيخ وانحذيث فً االجهشح انًُشنيخ

. انؼصف انذهًُ  واػذاد انزمبريز. ب.6

 

 

 Students assessment:  تقٍٍم الطالب    - 7
 

Tools   انزفبػم انصفي

رمييى انزمبريز  

رمييى انؼًهً  

 نميبص انىحذح االونً ...................... انظؼً االول 

ليبص انجشء االول يٍ  انىحذح انثبَيخ ................َصف انزيزو

نميبص انىحذح انثبنثخ ............................ انظؼً انثبًَ

 نميبص انًمزر ثبكًهه............................ ...... انُهبئً

Time schedule 

 

 

 

  

 

 

 Grading system

 

 

 

: List of references  قائمح الكتة الدراسٍح والمراجع- 8

 

Course notes           

Required books (Text books) 

 

 
انًزشذ فً اجهشح  : (2006 )طًحبء طًيز اثزاهيى يحًذ .د

 . ع.و.ج. انًُشل وانًإطظبد، دار انحظيٍ نهغجبػخ وانُشز
 



Recommended books

 

األدواد واألجهشح انًُشنيخ،ػبنى : (1996)كىثز كىجك- 1

 .انكزت،انمبهزح

–األجهشح انكهزثبئيخ  انًُشنيخ : (د.ة)يحًذ انؼُبرً - 2

صيبَزهب،دار انشزوق نهُشز – أػغبنهب -  أجشاؤهب-أَىاػهب

 .هزحوانزىسيغ ،انمب

 

Periodicals, web sites.. etc. 

يىلغ شجكخ انؼهىو انزكُىنىجيخ 

 يىلغ ويكيجذيب انًىطىػخ انحزح

 Data Showجهبس 

 االجهشح انًىجىدح ثبنًمزر نهزذريت ػهيهب
 

               

 

د سمحاء سمٍر اتراهٍم محم .  د :(أستاذ المادج)مىسق المقرر

 وعمح مصطفى رقثان. د . أ :رئٍس القسم

 


