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 دساسي  يقشسذىصيف ًَىرج

 

 االلزصبد انًُشني  ثكبنٕريٕص:    انذي يزجؼّ انًمزرانجزَبيج

 2007/2008:  انذراطي انؼبو       لظى انزغذيخ ٔػهٕو االغؼًّ  . انذي يزجؼّ انجزَبيجانمظـى

  :   إلزار انزٕصيفربريخ انزغذيخ ٔػهٕو االغؼًّ     لظى:  انذي يزجؼّ انًمزرانمظى

       :يؼهىياخ أساسيح- أ

 يشاكم انرغزيح في يصش:  انًقشساسى

 

 انشيض

 HENFS(41)1:انكىدي

  انشاتؼح:  انًسرىي/ انفشقح

انساػاخ /  انىحذاخػذد

 : انذساسيح
 2 َظشي 2

أو  / و ػًهي

 ذًاسيٍ
 يجًالاإل 3

 :يؼهىياخ يرخصصح- ب

     Aimsأهذاف انًقشس - 1               

 .انزؼزف ػهي يشبكم انزي يؼبَيٓب انًجزًغ انًصزي يٍ َبديخ انزغذيخ -

 .يؼزفخ أطجبة ظٕٓر رهك انًشبكم ٔغزق انذذ يُٓب -

 (انذظبطيخ انغذائيخ-انزظًى انغذائي- رهٕس انغذاء)اإلنًبو ثجؼط األيضهخ نًشبكم انزغذيخ- 

:- انًخشجاخ انرؼهيًيح انًسرهذفح يٍ ذذسيس انًقشس-2

 Knowledge and understanding وانفهى       انًؼشفح

 .فٓى أطجبة انًشكهخ انغذائيخ في يصز ٔٔطبئم انمعبء ػهيٓب -

 .انزؼزف ػهي ػاليبد طٕء انزغذيخ -

 .انزؼزف ػهي انذظبطيخ انغذائيخ ٔاألغذيخ انًظججخ نٓب -

 .اإلنًبو ثؼاللخ انزغذيخ ثإيزاض انظزغبٌ ٔانزػبيخ انغذائيخ نًزظبِ -

 .انزؼزف ػهي يخبغز انًيبِ انغبسيخ -

  Intellectual skillsانقذساخ انزهُيح           -  ـب
 .رذهيم أطجبة انًشكهخ انغذائيخ في يصز -

  .6 ٔ أييجب3انزًييش ثيٍ دٌْٕ أييجب  -

 Professional Skillsانًهاساخ انًهُيح         - ج
 . نزذميك انزٕاسٌ ثيًُٓب6 ٔ أييجب3رٕظيف انًؼزفخ ثًصبدر أييجب -

 .االطزفبدح يٍ انؼبداد انغذائيخ انظهيًخ ٔرجُت انخبغئخ -

. اػذاد رمبريز يزؼهمخ ثبنًشبكم انغذائيخ ٔايزاض انظزغبٌ ٔانؼبداد انغذائيخ -

 General Skills:           انًهاساخ انؼايح-د
 .انزٕػيّ ثًشبكم انزغذيخ انًخزهفخ -

 .انزٕػيّ ثًخبغز انًيبِ انغبسيخ -

 .َشز انٕػي ثبنؼبداد انغذائيخ انظهيًخ -

 .انزذذيز يٍ انؼبداد انغذائيخ انخبغئخ -

. 6رًُيخ انًؼهٕيبد انًزؼهمّ ثبنفٕائذ انصذيخ الٔييجب -



     Syllabus   يحرىي انًقشس - 

 األسثىع

 (أسثىع 14)

  انساػاخػذد                                           انًىضىع                  

 ع              ٌ                                                                                    

 2          2 دساسح األسثاب انري ذؤدي اني ظهىس يشاكم انغزاء  األٔل

 2          2 دراطخ غزق يمبٔيخ يشبكم انغذاء انضبَي

 2          2 دراطخ انظبْز انًزرجطخ ثًشبكم انغذاء انضبنش

 2          2 دراطخ يشبكم انزهٕس انًيكزٔثي انزاثغ

 2          2 دراطخ انزهٕس انكيًيبئي كبدذي يشبكم رهٕس انغذاء انخبيض

 2          2 دراطخ يشبكم أصُبء اإلػذاد ٔانزصُيغ انظبدص

 2          2 دراطخ رهٕس انغذاء ثبنظًٕو انفطزيخ انظبثغ

دراطخ انؼاللخ ثيٍ انزغذيخ انظهيًخ ٔغيز انظهيًخ  انضبيٍ

 ٔظٕٓر ايزاض انظزغبٌ

2          2 

 2          2 دراطخ ايزاض انذظبطيخ كبدذي يشبكم انزغذيخ انزبطغ

 ٔانذبدي انؼبشز

 ػشز

دراطخ ايزاض انكظبح ٔنيٍ انؼظبو يٍ ديش 

 انًظججبد ٔغزق انٕلبيخ

2          2 

انضبَي  ػشز 

 ٔانضبنش ػشز

دراطخ االَيًيب ٔانغذح انذرليخ كبدذي ايزاض طٕء 

 انزغذيخ

2          2 

دراطخ انطزق انًزجؼّ نهذصٕل ػهي غذاء صذي  انزاثغ ػشز

 طهيى في جًيغ يزادهّ

2          2 

  وانرؼهى  انرذسيس أسانية - 4

Teaching and learning methods 

. إنمبء يذبظزاد َظزيخ ٔليبو انطالة ثًٓبو ثذضيخ ٔيُبلشخ انطالة في ْذِ انزمبريز انجذضيخ

 

 وانرؼهى نهطالب روي انقذساخ انًحذودج انرذسيسأسانية -  5

Teaching and Learning methods for disables 

 

 

 انرذسيس وانرؼهى نهطالب انًرًيضيٍ أسانية- 6

انُذٔاد  -

  األثذبس

   Students assess:ذقييى انطالب      - 7

  Toolsاألطبنيت انًظزخذيخ        - أ  

  انًؼزفيخانمذرح:       نميبصرذزيزي اخزجبر

  ٔانًٓبرادانمذراد:        نميبصشفٓيخ اخزجبر

 انمذراد ٔ انًٓبراد:  ٔانًُٓيخ نميبصانؼًهيخ  االخزجبراد

انًٓبراد انؼبيخ : نميبص اطزجيبَبد  إجزاء

  انًؼزفخ ٔانفٓىنميبص:       انذٔريخ األطئهخ غزق

 Time scheduleانرىقيد        - ب    

 2009خالل شٓز يُبيز .                               انزمييى األٔل

 2009خالل شٓز يُبيز .                               انزمييى انضبَي

 2009خالل شٓز يُبيز .                               انزمييى انضبنش



 2009خالل شٓز يُبيز .                               انزمييى انزاثغ

 

 انذسجاخ            ذىصيغ  -ج  

  %60 انفصم انذساسي    َهايح

 

     %10 انفصم انذساسي   يُرصف

 % 5 انشفىي             االيرحاٌ

  %20 انؼًهي      االيرحاٌ

  %5 فصهيح      أػًال

 Grading system َظاو ذحذيذ انرقذيشاخ – د

% 85                                ايزيبس

 % 85اني الم يٍ  % 75                جذا جيذ

 % 75اني الم يٍ % 65                        جيذ

 % 65 يٍاني الم   % 50                   يمجٕل

 % 50اني الم يٍ  % 30 يٍ راطت           

 يٍ يجًٕع انذرجبد % 30 جذا الم يٍ   ظؼيف        

 

: List of references  قائًح انكرة انذساسيح وانًشاجغ- 8

          Course notesيذكزاد - أ       

  

كرة يهضيح - ب      

Required books (Text books 

 

كرة يقرشحح  - ج      

 Recommended book 
. ايشاض سىء انرغزيح، يُشاج انًؼاسف تاإلسكُذسيح نهطثاػه وانُشش: (2000)نيهي انسثاػي 

 

انخ ...دوسياخ ػهًيح أو َششاخ  - د

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 اإليكاَياخ انًطهىتح نهرذسيس و انرؼهى- 
انظجٕرح ٔرظزخذو نزٕظيخ انُمبغ انٓبيخ أصُبء انشزح انُظزي ٔكزت انًكزجخ  -

  .ٔاإلَززَذ ٔيظزؼيٍ ثٓب انطالة نؼًم انزمبريز انجذضيخ

 

 

 

  حًذيح احًذ هالل /د.أ:(انًادجأسرار ) انًقشسيُسق

 سجة صثشيششيف /د.أ: انقسىسئيس

 

   /    / انراسيخ

 

 
 


