
                        

 

 

 

 توصيف مقرر دراسينموذج 

 

  HF CT (22)1  

       

Aims     

 

أن يلم الطالة تكافه المؼلوماخ الخاصه تتاريخ الىسيج 

 وتطورج ػثر الؼصور

 

Intended Learning Outcomes  

Knowledge and Understanding  

 .اٌ ٚعشف يعُٗ انُغٛح ٔيفشداتّ.1.أ

 .اٌ ٚفٓى تطٕس انُغٛح يُز انقذو.2.أ

 .اٌ ٚعٗ اعهٕب انتصُٛع انُغد3ٗ.أ

Intellectual skills  

 .اٌ ٚتخٛم اعانٛة انُغح. 1.ب

 .اٌ تٛتكش فٗ ٔضع انتصًًٛات انًُاعثّ تاعهٕب انُغٛح.2.ب

 .اٌ ٚكٌٕ نذّٚ انقذسِ عهٗ انُغح عهٗ َٕل انثشٔاص .1.ج   

اٌ ٚكٌٕ نذّٚ انقذسِ عهٗ تُفٛز انضخاسف عهٗ َٕل ..2.ج

 انُغٛح

General Skills

 

اٌ ًٚتهك انًٓاسج عهٗ عًم انتصًٛى انُغدٗ ٔتُفٛزِ .1.د

 تانًفشدات االٔنّٛ ٔاالعاعّٛ

. 

 .2.د



 

   (الىظرى)  Syllabusمحتوً المقرر    - 3
 

 

                             الموضوع                   ػذد الساػاخ

 .يقذيّ عٍ انُغٛح:- األعثٕع األٔل

. يقذيّ عٍ انُغٛح انثذائٗ:- األعثٕع انثاَٙ

. يقذيّ عٍ انُغٛح  انفشعَٕٗ:- األعثٕع انثانث

. يقذيّ عٍ انُغٛح انًصشٖ انقذٚى:- األعثٕع انشاتع

. يقذيّ عٍ انُغٛح فٗ انعصٕس انٕعطٗ:- األعثٕع انخايظ

. يقذيّ عٍ انُغٛح فٗ انعصٕس انحذٚثّ:- األعثٕع انغادط

. اختثاس شفٓٗ:-األعثٕع انغاتع

. ششذ تاسٚخ انُغٛح فٗ انعصش انقثطٗ:-األعثٕع انثايٍ

. ششذ صخاسف انُغٛح فٗ انعصش االعاليٗ:-األعثٕع انتاعع
 .ششذ تاسٚخ ٔصخاسف انُغٛح فٗ انعصش االعاليٗ:- األعثٕع انعاشش

. ششذ انُغٛح فٗ انعصش انحذٚث:- األعثٕع انحاد٘ عشش

ششذ صخاسف انُغٛح انًعاصشج : األعثٕع انثاَٙ عشش

. يشاخعّ يا عثق:-األعثٕع انثانث عشش

 .اختثاس تحشٚشٖ:-األعثٕع انشاتع عشش

  التذريس  والتؼلم أسالية- 4

Teaching and learning methods 

 

 .انًحاضشج.أ.4

 .داتا شٕ. ب.4

 .فٛذٕٚ تعهًٛٗ. ج.4

 

أسالية التذريس والتؼلم للطالب روً - 5

 القذراخ المحذودج

Teaching and Learning methods for 

disables  

 .أعهٕب االداء تانشكم انًُاعة يع انقذسات. . أ.5

. ب.5

 .ج.5

 .أ اثاسِ انقذسات انزُّْٛ انعانّٛ  أثُاء انًحاضشج.6 المتميزيه أسالية التذريس والتؼلم للطالب- 6

 .ب.6

 Students assessment:  تقييم الطالب    - 7

Tools 

 

 

 

 

Time schedule  

 

 

  

 

 

 

 Grading system  

 

 

 



 :List of references  قائمح الكتة الذراسيح والمراجغ- 8

 

Course notes         

 

 انًزكشات انتٗ ٚقٕو تإعذادْا اعتار انًادج انقائى تانتذسٚظ

Required books (Text books) 

 

 

Recommended books

 

 

Periodicals, web sites.. etc.

 

 

 داتا شٕ–فٛذٕٚ تعهًٛٙ  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

وشوى ػثذ الرؤوف توفيق /د:(أستار المادج)مىسق المقرر

 رشذً ػلي احمذ ػيذ/د.أ: رئيس القسم

 

 

 


