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نموذج توصيف مقرر دراسي 

 HE 

HM (22)4

       

Aims     

 

 وانهشيىٍَخ انفغٍىنىجٍخ وانزغٍشاد انجًٍُُإنً دساعخ  انًُى :ٌهذف انًقشس  
انزً رحذس نهًشأح خالل يشاحم انعًش انًخزهفخ ثذء يٍ يشاحم انجهىغ ثى يشاحم  

إنً دساعخ انًشكالد :انحًم وانىالدح وانُفبط وَهبٌخ عٍ انٍبط، كًب ٌهذف 
 اورغز ويانزً رزعشض نهب انًشأح خالل  رهك انًشاحم وكٍفٍخ سعبٌزهب صحٍب 

، إنً إكغبة انطالة انًعهىيبد وانًهبساد :كًب ٌهذف انًقشس – وَفغٍب 
انًزعهقخ ثشعبٌخ األطفبل انشظع واألطفبل فً يشحهخ انطفىنخ انًجكشح وانزعشٌف 

 ثخذيبد سعبٌخ األو وانطفم

Intended Learning Outcomes  

Knowledge and 

Understanding  

انجهىغ .1.أ

 وهشيىَبد انزُبعم ويشكالد رهك انًشحهخ 

 

أعظ سعبٌخ األو خالل 

يشاحم انحًم، انىالدح ، انُفبط ، انشظبعخ 

وعٍ انٍأط وانًشكالد انًصبحجخ نكم يشحهخ 

 .يُهب 

 .انرعزف عهٗ انًصطهحاخ انعهًيح في يجال انرخصص. 3.أ

 



Intellectual skills  

انزفكٍش انزحهٍهً نهًشبكم انًشرجطخ ثشعبٌخ وصحخ األو . 1.ب

 .وانطفم 

 

 .انقذسح عهً رحذٌذ وحم انًشبكم انًشرجطخ ثًُى ورُشئخ ورشثٍخ انطفم. 2.ب

 

 

Professional Skills 

انقذسح عهً رقذٌى انُصح واإلسشبد نهًشأح خالل انًشاحم انفغٍىنىجٍخ  - .1.ج

 انًخزهفخ ثذء يٍ يشحهخ انجهىغ ويشاحم انحًم وانىالدح وانُفبس وعٍ انٍأط  
 انقذسح عهً انًغبهًخ ثذوس حٍىي وأعبعً فً انشعبٌخ انصحٍخ وانزغزوٌخ 2.ج

واالجزًبعٍخ نأليهبد واألطفبل فً وحذاد انصحخ انعبيخ انًخزهفخ يثم يشاكض 
سعبٌخ األيىيخ وانطفىنخ ويشاكض رُظٍى األعشح ويؤعغبد سعبٌخ األطفبل روي 

 انحبالد انخبصخ
 . انقذسح عهً قٍبط ورقٍٍى ًَى ورطىس انطفم.3.ج

General Skills 

 رًٍُخ االرجبهبد االٌجبثٍخ َحى انزعبيم يع األيهبد واألطفبل ثبعزجبسهى يٍ .1.د
 ..انفئبد انحغبعخ فً انًجزًع

رشجٍع رجًُ األفكبس واالرجبهبد انحذٌثخ انزً رفٍذ فً سعبٌخ ورشثٍخ . 2.د
 .األطفبل

 

 

 

     Syllabus   محتوي المقرر - 3
 

 

 األسثٕع انًٕضٕع
عذد 

 انساعاخ

 دراست األمومت أهميت: الوحدة األولى

والطفولت 

يشكالد األيىيخ –  يقذيخ عٍ انًغبق 
انًعبدالد انحٍىٌخ ويعذالد – وانطفىنخ 

  (انًىانٍذ و انىفٍبد 

 

 10 انخايس- األٔل

هرموناث  البلوغ و: الوحدة الثانيت 

التناسل  

انجهىغ  – األَثىي انزُبعهًانجهبص 
انذوسح انشهشٌخ – وهشيىَبد انزُبعم 

  – وانزحكى انهشيىَى 

 8  التاصع–الضادس 

 والتلقيح اإلخصاب: الوحدة الثالثت 

ونمو الجنين  

– رشخصً –  انحًم 
– وعاليزه – إعشاظه 

انشعبٌخ انصحٍخ وانغزائٍخ نالو 
انعىايم انًؤثشح – أثُبء انحًم 

عهى ًَى انجٍٍُ داخم انشحى 
– ثعط يشكالد انحًم – 

انحًم خبسج – اإلجهبض 
    .انحًمرغًى – انشحى 

 8  الثالث عشر–العاشر 



رعايت الم خالل : الوحدة الرابعت 

: الوالدة والنفاث وسن اليأس 

يشحهخ انُفبط – انىالدح انطجٍعٍخ 
عٍ انٍأط –  (انزغٍشاد وانشعبٌخ )

 (أعشاظه ويشكالره )

 –الراتع عشر 

الضادس عشر 

6 

  التدريش  والتعلم أصالية- 4

Teaching and learning 

methods 

 

 . انًحبظشاد . أ

  .انًُبقشبد   . ة

  انزقبسٌش وانجحىس-  جـ

 . (انهىحبد اإلسشبدٌخ – انُششاد اإلسشبدٌخ  )أَشطخ رعهًٍٍخ .د

سعبٌخ – االعزعبَخ ثأفالو رعهًٍٍخ عٍ ًَى ورطىس انجٍٍُ- 

. انطفم انشظٍع 

 .صٌبساد يٍذاٍَخ نًؤعغبد سعبٌخ األيىيخ وانطفىنخ . و

 

أصالية التدريش والتعلم للطالب ذوي - 5

القدراخ المحدودج 

Teaching and Learning methods for 

disables  

ُْذسح االَرثاِ إلسانح عٕايم انرشرد أثُاء انًحاضزج  

. ـ أسهٕب انًُذجح

. ـ أسهٕب ذحهيم ٔذجشئح انًحرٕٖ انعهًي نهًُٓج

   

  انرعهيى انذاذي.أ.6 المتميزيه أصالية التدريش والتعلم للطالب- 6

 إعذاد انطانثاخ نألتحاز ٔانرقاريز انفزديح تاالسرعاَح تاإلَرزَد. ب.6

 Students assessment:  تقييم الطالب    - 7

Tools االخزجبس انذوسي نزقٍٍى انًعبسف ويذي فهى انطبنت نًحزىي انًقشس   

األداء األعجىعً نزقٍٍى يزبثعخ انطبنت ويهبساد انزفكٍش واألداء 

  انعًهً وقذسره عهً انًُبقشخ 

 

 انشفهً نزقٍٍى قذسح انطبنت عهً انزفكٍش ويعبنجخ انًشكالد االخزجبس
.وإٌجبد حهىل خالقخ 

  انعًهً انُهبئً نزقذٌش انقذسح انزطجٍقٍخ نهطبنتاالخزجبس. س

 االخزجبس انُهبئً نزقٍٍى انقذسح عهً انزحصٍم وانزفكٍش انعهًً.  ج

Time schedule 

 

 

 

  %5 يُزصف انزشو        أ ـ ايزحبٌ 

% 5               طشق رقٍٍى أخشي- ة

 % 10                   انشفهًااليزحبٌ- د

  %20االيزحبٌ انعًهً               - س 

  %60   انُهبئً                      االيزحبٌ- ج



 Grading system

 List of references  قائمح الكتة الدراصيح والمراجع- 8

Course notes          

 َىرخ يحبظشاد انًقشس انذساعً . أ

. رغهى نهطبنت أعجىعٍبيحبظشاد خبصخ يٍ إعذاد أعبرزح انقغى 

 

Required books 

(Text books) 

 

انًُٕفيح . رعايح أو ، دار انحسيُي نهُشز ، شثيٍ انكٕو  : (2007)َعًح يصطفٗ رقثاٌ 

 ًَٕ انطفم ٔ رعايرّ في األسزج ـ دار انكرة انًصزيح ـ انقاْزج : ( 2004)َعًح يصطفٗ رقثاٌ 

 

Recommended 

books

 

 

 

 

Periodicals, web 

sites.. etc. 

 إنخ.......، انًىقع  انذوسٌبد ، صفحخ االَزشَذ . ة

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

 

 

   
 slides projector  overhead ),)وكزنك جهبص – جهبص رهٍفضٌىٌ وفٍذٌى نعشض أفالو رعهًٍٍخ  

projector))  

, اخزجبساد نقٍبط ًَى ورطىس انطفم وكزنك إلعذاد وصفبد نهطفم ورقًٍٍهب صٌبساد يٍذاٍَخ نًؤعغبد وأجهضح 
 سعبٌخ األيىيخ وانطفىنخ نهزذسٌت انًٍذاًَ

 

               

 وعمح مصطفى رقثان  د .أ :(أصتاذ المادج)مىضق المقرر

 وعمح مصطفى رقثان  د .أ:  رئيش القضم   

 


