
                                                                                        

 

 

 

توصيف مقرر دراسي نموذج 
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Aims     

 

اإلنًاو تًراحم انغزل وأنىاعه ويراحم اننسيج وانصثاغح 

 وانتجهيز

 

Intended Learning Outcomes  

Knowledge and Understanding  

 .إكضاب انًؼهىياث ػٍ انغزل  وأَىاػه ويشازهه.1.أ

 .اإلنًاو بخكُىنىخُا انُضُح ويشازم انخسضُشاث وانُضُح.2.أ

 .يؼشفه انخقُُت ويذي اسحباطها بًدال االصخخذاو.3.أ

 

Intellectual skills  

انخخُم واإلبذاع فٍ حسذَذ َىػُه انغزل وانُضُح انًشحبط . 1.ب

 .باالصخخذاو انُهائٍ

ابخكاس يىاصفت حشغهُه نهغزل وانُضُح وفقا نُىػُه انًُخح .2.ب

 .وانخصائص انًطهىبت

Professional Skills 

انقذسة ػهً بُاء يىاصفت حشغُهُت نًشازم وحقُُاث انغزل .1.ج

 .وفقا نُىػُه انًُخح

انقذسة ػهً حسذَذ انؼًهُاث انخسضُشَت وػًهُه انُضُح بًا .2.ج

 .َخالءو يغ خصائص انًُخح انًطهىبت

General Skills

 

إكضاب انُظش انقذسة ػهً حسذَذ قطش انخُط وَىع انغزل .1.د

 .وأصهىب انُضح بًدشد انُظش أو نًش انخُط فٍ انًُضىج

انقذسة ػهً حصىس انًىاصفت انبُائُه نهغزل وانُضُح الي .2.د

 َىػُه يٍ االقًشه
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                             انًىضىع                   ػذد انضاػاث

 .نًسه حاسَخُت ػٍ انغزل:األصبىع األول

. ششذ ػًهُه انًسهح:-األصبىع انثاٍَ

. ششذ يشازم انغزل:-األصبىع انثانذ

ششذ ويقاسَه بٍُ انغزل انًضشذ وانًًشط :-األصبىع انشابغ

.                      وانطشف انًفخىذ

ششذ بٍُ خصائص وصفاث أَىاع انغزول :-األصبىع انخايش

.                       ويداالث اصخخذايها

. اخخباس:-األصبىع انضادس

ػشض انؼالقاث انشَاضُت انًشحبطت بًشازم  :-األصبىع انضابغ

.                          انغزل

. حطبُقاث سَاضُه ػهً يشازم انغزل:-األصبىع انثايٍ

. ششذ انُضُح ويشازم انُضُح:-األصبىع انخاصغ

. ششذ انخسضُشاث انُضدُت:-األصبىع انؼاشش

ػشض انؼالقاث انشَاضُت انًشحبطت :- األصبىع انسادٌ ػشش

.                             بًشازم انخسضُشاث

ػشض انؼالقاث انشَاضُت انًشحبطت :األصبىع انثاٍَ ػشش

.                           بًشازم انُضُح

حطبُقاث سَاضُه ػهً انخسضُشاث  :-األصبىع انثانذ ػشش

.                            وانُضُح

 .اخخباس:-األصبىع انشابغ ػشش

  انتدريس  وانتعهى أسانية- 4

Teaching and learning methods 

 

 .انًساضشة.أ.4

 .ػشض فُذَى حؼهًٍُ.ب.4

 .انسىاس وانًُاقشت. ج.4

 

أسانية انتدريس وانتعهى نهطالب ذوي - 5

 انقدراخ انًحدودج

Teaching and Learning methods for 

disables  

 َؼخًذ ػهً يهاسة انًساضش فٍ 6، 5َخى رنك فٍ انبُذ .أ. أ.5

خزب انؼقىل وانضُطشة ػهُها بًخخهف .إنقاء انًساضشة و

يضخىَاث انزكاء وانًكٍ يٍ ػذو خشوج انزهٍ ػٍ انًساضشة 

وحهقج انًؼهىيت ورنك ندًُغ يضخىَاث وقذساث انطالب 

. ب.5

 .ج.5

 َؼخًذ ػهً يهاسة انًساضش فٍ 6، 5َخى رنك فٍ انبُذ .أ. أ.6 انًتًيزين أسانية انتدريس وانتعهى نهطالب- 6

خزب انؼقىل وانضُطشة ػهُها بًخخهف .إنقاء انًساضشة و

يضخىَاث انزكاء وانًكٍ يٍ ػذو خشوج انزهٍ ػٍ انًساضشة 

 .وحهقج انًؼهىيت ورنك ندًُغ يضخىَاث وقذساث انطالب

 .ب.6

 Students assessment:  تقييى انطالب    - 7

Tools  

 

 

 

Time schedule  

 



 

  

 

 

 

 Grading system 

 

 

 :List of references  قائًح انكتة اندراسيح وانًراجع- 8

 

Course notes         

 

 هً انخً َقىو بإػذادها أصخار انًادة انقائى بانخذسَش

Required books (Text books) 

 

 

Recommended books

 

 

Periodicals, web sites.. etc.

 

 

انذوسَاث انؼهًُت وانًُشىسة فً كم يٍ  

 انًشكز انقىيً نهبسىد  .1

 كهُت اإلقخصاد انًُزنً خايؼت زهىاٌ  .2

 كهُت اإلقخصاد انًُزنً خايؼت انًُىفُت .3

 انًدهت انؼهًُت نكهُت انفُىٌ انخطبُقُت .4

 داحا شى– ششائر يصىسة–فُذَى حؼهًٍُ  

               

 

رشدي عهى احًد عيد /د.أ:(أستاذ انًادج)ينسق انًقرر

رشدي عهى احًد عيد /د.أ: رئيس انقسى

 

 


