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Aims     

 

.   دراضت اشكال بُاء االضرة انًخخهفت 1

انخؼرف ػهٗ االدٔار انًخخهفت انخٗ ٚقٕو بٓا كم فرد يٍ - 2

. افراد االضرة 

 . (انكفاءة- انُظرٚاث- انًفٕٓو  )دراضت ٔافٛت نهسٔاس- 3

. اكخطاب يٓاراث فٗ اضخُخاس يؤشراث انخٕافق انسٔاصٗ - 4

. اكخطاب يٓاراث فٗ كٛفٛت احخاد انقراراث االضرٚت - 5

دراضت اًَاط انخفكك االضرٖ ٔحارٛرِ ػهٗ كم يٍ انسٔس - 6

.. ٔانسٔصت ٔاالبُاء 

 

 

Intended Learning Outcomes  

Knowledge and Understanding  

 ٔظائف االضرة انًخخهفت  شرط.1.أ

 . ححذٚذ انؼٕايم انًؤررة فٗ انخٕافق انسٔاصٗ .2.أ

 انخؼرف ػهٙ انًشكالث انخٙ حًر بأ٘ اضرة بٕصّ ػاو .3.أ

 .نًٛكُّ يٍ يطاػذة األضر نخضأزْا 

 

Intellectual skills  

 إضخُباط انحهٕل انًُاضبت نحم انًشكالث األضرٚت ، .1.ب

 .ٔححطٍٛ يطخٕٖ يؼٛشت األضرة 

ربط  انؼٕايم االقخصادٚت االصخًاػٛت بٕاقغ االزياث .2.ب

 االضرٚت 



 .انقذرة ػهٗ ححهٛم انؼٕايم انًؤدٚت نهخٕافق انسٔاصٗ . 3.ب

 

Professional Skills 

بحذ آرار االزياث االضرٚت ػهٗ انصؼٛذ االضرٖ . 1.س

 ٔانًضخًؼٗ

 انقذرة ػهٗ ادارة االزياث االضرٚت  انًخخهفت .2.س

 قادر ػهٗ حخطٛط برَايش نخًُٛت انٕػٗ بانخٕافق انسٔاصٗ. 3.س

 

General Skills 

احخار انقراراث انطهًٛت نًٕاصٓٓت انًشكالث . 1.د

اضخخذاو انًٓاراث االدارٚت فٗ ربط انذراضت االكادًٚٛت .2.د

 .بًشكالث انًضخًغ ٔٔضغ حهٕل ػًهٛت نٓا 

 حًُٛت يٓاراث االحصال انفؼال ٔانؼالقاث االصخًاػٛت يغ 3.د

 اٜخرٍٚ

 

     Syllabus   محتوي المقرر - 3
 

 
 االضبٕع انًٕضٕع

ػذد 

 انطاػاث

 ع ٌ

: الوحذج األولى 

انُظى األضرٚت  

  9 انزانذ- األٔل

: الوحذج الثاوٍح

 انسٔاس ٔ انخٕافق انسٔاصٗ

  9 انطادش _انرابغ

: الوحذجالثالثح

ادارة االزياث االضرٚت 

 9 انخاضغ - انطابغ 

:  الوحذج الراتعح 

انخفكك االضرٖ 

 

انزاَٗ -انؼاشر

 ػشر

9  

: الوحذج الخامسح

حارٛر يشكالث انخفكك االضرٖ  

-  انزانذ ػشر

 انرابغ ػشر

6  

: الوحذج الساتعح 

حخفٛف آرار انخفكك االضرٖ  

انرابغ ػشر ـ 

انطادش ػشر 
6  -

  التذرٌس  والتعلم أسالٍة- 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

 

 

 

أسالٍة التذرٌس والتعلم للطالب روي - 5

القذراخ المحذودج 

Teaching and Learning methods for 

disables  

 . الوناقشات.أ.5
االطالع فٗ انًكخبت انًقرٔءة ٔشبكت االَخرَج . ب.5

 

 

 



 . الحقاريز و البحوخ .أ.6 المتمٍزٌه أسالٍة التذرٌس والتعلم للطالب- 6
  الحعلن الذاجي.ب.6

 

 

 Students assessment:  تقٍٍم الطالب    - 7

 

Tools  ٙانخفاػم انصف

حقٛٛى انخقارٚر  

حقٛٛى انبحٕد 

 نقٛاش انٕحذة االٔنٗ ٔانزاَٛت...................... انطؼٗ االٔل 

قٛاش انضسء االٔل يٍ  انٕحذة ارانزت ................ َصف انخٛرو

نقٛاش انٕحذة انزانزت ٔانرابؼت ......................... انطؼٗ انزاَٗ

 نقٛاش انًقرر باكًهّ............................ ...... انُٓائٗ

Time schedule 

 

 

 

  

 

 

 Grading system

 

 

: List of references  قائمح الكتة الذراسٍح والمراجع- 8

 

Course notes          ػهى االصخًاع  : (2008)ضًحاء ضًٛر ابراْٛى يحًذ. د

  االضرٖ 

Required books (Text books) 

 

   

Recommended books

 

يٕضٕػت يبادئ ػهى  : (2007)َؼًت يصطفٗ رقباٌ / د .  1

. االقخصاد انًُسنٗ ـ دار انحطٍٛ نهطباػت ٔانُشر، شبٍٛ انكٕو

االضرة ٔانؼائهت ، يكخبت االَضأ ،  : (1995)ضُاء انخٕنٗ- 2

 .انقاْرة



 

Periodicals, web sites.. etc. 

 

.                                             ـ الشزائح1

ـ   power point     ـ البوربوينث والكوبيوجز2

. الشفافيات

.  ـ األفالم الحعليوية4

 

               

 

د سمحاء سمٍر اتراهٍم محم .  د :(أضخار انًادة)يُطق انًقرر

 وعمح مصطفى رقثان. د . أ :رئٛص انقطى


