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Aims 

 

أْ يىْٛ اٌخشيح ػٍٝ دسايخ ثخبِخ اٌزشيىٛ ٚويفيخ 

اٌزؼبًِ ِؼٙب فٝ رصٕيغ اٌّالثظ اٌدب٘ضح ثّب يسمك 

 اٌدٛدح فٝ إٌّبفغخ اٌؼبٌّيخ 

:اٌّخشخبد اٌزؼٍيّيخ اٌّغزٙذفخ ِٓ رذسيظ اٌّمشس-2  

Intended Learning Outcomes 

Knowledge and Understanding 

 

أْ يؼذد ؼشق فشػ خبِخ اٌزشيىٛ ثأٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ ٚويفيخ اٌزؼبًِ ِؼٙب     . 2.أ

أْ يزوش ؼشق إػذاد اٌجبرشْٚ ثبٌٕغجخ ٌخبِخ اٌزشيىٛ ٚاٌؼيٛة اٌزٝ يزالفب٘ب ػٕذ اٌزؼبًِ .  3.أ

ِغ رٍه اٌخبِخ    

 

Intellectual skills 

أْ يسًٍ اٌّٛديالد اٌزٝ رؼشض ػٍيٗ ززٝ يّىٕٗ ِؼشفخ اٌخؽٛغ األعبعيخ ٌٍجبرشْٚ .  1.ة

ٚاٌخبِخ ٚرشغيٍٙب   

أْ يٛظف ِؼشفزٗ ثخبِخ اٌزشيىٛ ززٝ يّىٕٗ رسذيذ اٌّبويٕبد اٌزٝ رغزخذَ فٝ خؽٛغ .  2.ة

إٔزبج اٌزشيىٛ 



Professional Skills 

أْ يزمٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌفششبد اٌخبصخ ثألّشخ اٌزشيىٛ  

 General Skillsاٌّٙبساد اٌؼبِخ                                      -      د

أْ يىْٛ ػٍٝ دسايخ ثىً اٌؼيٛة ٚاٌّضايب فٝ خبِخ اٌزشيىٛ ززٝ يّىٕٗ اٌزؼبًِ ِؼٙب أٚ .   1.د

رٛخيٗ األخشيٓ فٝ اٌزؼبًِ ِؼٙب ٚفٝ راد اٌٛلذ رىْٛ ٌذيٗ اٌمذسح ػٍٝ زً أٜ ِشىٍخ رٛاخٙٗ 

فٝ رصٕيغ ألّشخ اٌزشيىٛ 

 

    Syllabusِسزٛٞ اٌّمشس    - 
اإلعجٛ

ٔظشٜ ع 

 

ػٍّٝ 
ػذد اٌغبػبد 

 

 

ْ     ع    ج 

 3 2 2اٌزذسيت ػٍٝ ػيٛة ألّشخ اٌزشيىٛ ٔجزح ربسيخيخ ػٕٗ + ِفَٙٛ اٌزشيىٛ االٚي 

ِّيضارٙب+ رصٕيف ألّشخ اٌزشيىٛ اٌثبٔٝ   

 

ػًّ فششبد ِخزٍفخ ٌزالفٝ اٌؼيٛة فٝ ألّشخ 

 اٌزشيىٛ

2 2 3 

 3 2 2ؼشق ٚظغ اٌّبسوش ػٍٝ اٌمّبػ اُ٘ ػيٛة ألّشخ اٌزشيىٛ ٚرصٕيفٙب  اٌثبٌث 

اُ٘ + أُ٘ اٌخيٛغ اٌزٝ رغزخذَ ِغ ألّشخ اٌزشيىٛاٌشاثغ 

اٌٛصالد  

ػشض رٛصيفبد ِخزٍفخ ٌّٛديالد ِٓ اٌزشيىٛ 

ٚإخزيبس ِٛديالد ِٕٙب ٌٍزٕفيز 

2 2 3 

اٌزغؼيش ٌّٕزدبد + دساعخ ٚزغبة اإلعزٙالوبد اٌخبِظ 

اٌزشيىٛ 

ػًّ اٌجبرشٚٔبد ٌٍّٛديالد + ششذ اٌجبرشْٚ 

اٌّخزبسح 

2 2 3 

اٌجبرشْٚ األعبعٝ ٌٍزٝ شيشد + إخزجبس شفٜٛاٌغبدط 

 ٚاٌجٕؽٍْٛ ِٓ خبِخ اٌزشيىٛ

ػًّ رذسيح ٌٍّمبعبد ٌٍّٛديالد + إخزجبس شفٜٛ

اٌزٝ رُ إخزيبس٘ب 

2 2 3 

 3 2 2ػًّ فششبد ٚلصٙب إعزىّبي اٌجبرشْٚ اٌغبثغ 

عّبزيبد اٌسيبوخ ٚاٌزشغيً فٝ اٌمؽغ اٌّصٕؼخ ِٓ اٌثبِٓ 

 اٌزشيىٛ

 3 2 2إعزىّبي لص اٌفششبد 

 اٌزٝ رذخً فٝ رصٕيغ إٌّزدبد داُ٘ اٌّبويٕباٌزبعغ 

اٌّصٕٛػخ ِٓ ألّشخ اٌزشيىٛ 

 3 2 2ثذايخ رشغيً إٌّزدبد اٌزٝ رُ لصٙب 

إعزىّبي رشؽيت إٌّزح ٚخشٚخٗ ِٓ خػ + إخزجبس  اٌّّيضاد+ فشػ ٚلص الّشخ اٌزشيىٛ اٌؼيٛة اٌؼبشش 

 اإلٔزبج

2 2 3 

اٌسبدٜ 

ػشش 
اٌزؽشيض ٚاٌؽجبػخ ػٍٝ ِٛديالد + إخزجبس شفٜٛ 

اٌزشيىٛ 

 3 2 2 اٌىٝ ٚاٌزؼجئخ ٌٍّٕزح ثؼذ رشغيٍٗ

اٌثبٔٝ 

ػشش 
 )أٛاع خؽٛغ اإلٔزبج فٝ ِصٕغ اٌّالثظ اٌدب٘ضح 

 (ِالثظ اٌزشيىٛ

ػًّ دساعخ خذٜٚ ٌٍمؽغ اٌزٝ رُ رشغيٍٙب ِٓ 

 اٌجذايخ اٌٝ إٌٙبيخ

2 2 3 



اٌثبٌث 

ػشش 
رذسيت ػٍّٝ ػٍٝ أُ٘ اٌخيٛغ اٌزٝ رغزخذَ فٝ اٌىٝ فٝ ِصبٔغ ِالثظ اٌزشيىٛ 

رؽشيض ػيٕبد ِٓ ألّشخ اٌزشيىٛ ِغ اٌزؼشف ػٍٝ 

 أُ٘ اٌغشص اٌزٝ يّىٓ إعزخذاِٙب

2 2 3 

اٌشاثغ 

ػشش 
 3 2 2إخزجبس رسشيشٜ إخزجبس رسصيٍٝ ٌّب رُ دساعزٗ 

اٌزذسيظ  ٚاٌزؼٍُ   أعبٌيت- 4

Teaching and learning methods 

أعبٌيت اٌزذسيظ ٚاٌزؼٍُ ٌٍؽالة رٚٞ اٌمذساد اٌّسذٚدح - 5

Teaching and Learning methods for disables 
يزُ رٌه أثٕبء اٌّسبظشح ٚثذْٚ فصً اٌؽٍجخ ثؼعُٙ ػٓ ثؼط ػٓ ؼشيك  

 صيبدح ٔغجخ اٌسٛاس ثيٓ األعزبر ٚ٘زٖ اٌفئخ ِٓ اٌؽٍجخ. أ. 

اٌزشويض ػٍٝ رٛظير اٌّؼٍِٛبد ثأوثش ِٓ ؼشيمخ ززٝ رصً اٌّؼٍِٛخ ِٓ أوثش ِٓ خٙخ  . ة. 5

  اإلػزّبد ثصٛسح وجيشح ػٍٝ اٌصٛس اٌزٛظيسيخ ززٝ رىْٛ اٌّؼٍِٛخ عٍٙخ اٌٛصٛي إٌيُٙ خـ.5

. ثبٌششذ ٚاٌصٛس ٚال ٔزشن ِدبي ٌٍزخيً 

اٌّزّيضيٓ أعبٌيت اٌزذسيظ ٚاٌزؼٍُ ٌٍؽالة- 6
 يزُ رٌه أثٕبء اٌّسبظشح ٚثذْٚ فصً اٌؽٍجخ ثؼعُٙ ػٓ ثؼط ػٓ ؼشيك 

 Students assessmen:  رمييُ اٌؽالة    - 7
 Toolاألعبٌيت اٌّغزخذِخ           -    أ

   اإلخزجبساد اٌشفٛيخ ٌميبط عشػخ اٌجذيٙخ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌزىيف ِغ اٌدذيذ ٚرّيض اٌؽٍجخ .1

 اإلخزجبساد اٌزسشيشيخٌميبط اإلدسان اٌّؼشفٝ ٌذٜ اٌؽٍجخ ٚلذسرُٙ ػٍٝ رزوش اٌّؼٍِٛبد .2

اإلخزجبساد اٌؼٍّيخ  ٌميبط لذسح اٌؽٍجخ ػٍٝ زً اٌّشىالد اٌزٝ رٛاخُٙٙ ػٕذ اٌؼًّ .   3     

 Time scheduleاٌزٛليذ        - ة



اٌزمييُ إٌظشٜ 
اٌذسخبد  ٔٛع االِزسبْ اإلعجٛع َ 
خّظ دسخبد شفٜٛ اٌغبدط  1

خّظ دسخبد  رسشيشٜ اٌشاثغ ػشش  2

ثالثْٛ دسخخ رسشيشٜ إٌٙبئٝ  3

اٌزمييُ اٌؼٍّٝ 
اٌذسخبد  ٔٛع االِزسبْ اإلعجٛع َ 
خّظ دسخبد شفٜٛ اٌغبدط  1

خّظ دسخبد  رسشيشٜ اٌشاثغ ػشش  2

خّغْٛ دسخخ رسشيشٜ إٌٙبئٝ  3

 

 Grading system ٔظبَ رسذيذ اٌزمذيشاد– د 

اٌزمذيش إٌغجخ اٌّئٛيخ 
ظؼيف خذا % 30ألً ِٓ 

ظؼيف % %49: 30ِٓ 

ِمجٛي % %64 : 50ِٓ 

خيذ % %74 : 65ِٓ 

خيذ خذا % %84 : 75ِٓ 

إِزيبص % 85أوثش ِٓ  

 :List of referencesلبئّخ اٌىزت اٌذساعيخ ٚاٌّشاخغ  - 
Course notes          

اٌّزوشاد اٌزٝ يمَٛ ثإػذاد٘ب أعزبر اٌّبدح  

Required books (Text books) 

Recommended books

 

Periodicals, web sites.. etc. 

  اٌّؽٍٛثخ ٌٍزذسيظ ٚ اٌزؼٍُاإلِىبٔيبد- 

 .وسائل عرض مختلفة  .1
 .سبورات متحركة  .2

 المصنع المصغر يتواجذ بو عذد من المكن والمقصات هوجود ما يشب. 3    

واألدوات المختلفة بما يسمح للطلبة بقضاء فترات من التمرين قبل التواجذ في 
أسواق العمل 

 

عٙب ِسّذ زّذٜ ػجذ اٌشاصق  / د.َ.أ: (أعزبر اٌّبدح)ِٕغك اٌّمشس

سشذٜ ػٍٝ ػيذ / د.أ: سئيظ اٌمغُ

 


