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نموذج توصيف مقرر دراسي       

 HE 

HM (41)1

       

Aims     

 

َهذف انًساق إنً دساست يىضىعاث فٍ يجال انتخصص  نى تتضًنها انخطت 
انذساسُت نتزوَذ انطانباث بآخش انتطىساث و انًستجذاث راث انًغزي فٍ يجال 

.  انتخصص عهً أٌ تتغُش هزه انًىضىعاث فٍ كم فصم دساسٍ 
:- وَتضًٍ

 .يفهىو األسشة و أشكانها ووظائفها و يقىياتها 
 .انًشكالث األسشَت فٍ انًجتًع انًصشٌ 

 .                   خذياث سعاَت األسشة
 .فهسفت انشعاَت االجتًاعُت نألسشة فٍ انًجتًع انًصشٌ

 .يؤسساث سعاَت انطفىنت 

 يشكالث انطفىنت

 

Intended Learning Outcomes  

Knowledge and 

Understanding  

.1.أ

 

انرؼشف ػهً يؤسساخ األسشج وانغفىنح تأَىاػها وػىايم االسذثاط تُُها . 3.أ

 .وتٍُ انًُرفؼٍُ وانؼايهٍُ تها

 

Intellectual skills  

اسرُثاط حهىل نهًشكالخ األسشَح يٍ خالل انرؼايم يغ انًؤسساخ . 1.ب

 .انًجرًؼُح

 .انقذسج ػهً اسرُراج  أسانُة يرُىػح نالسذقاء تًسرىي يؼُشح األفشاد. 2.ب

 

 

 .ذخغُظ وذُفُز وذقُُى األسس انؼهًُح نشػاَح األو وانغفم وانًسٍُُ.1.ج

 .إداسج انًؤسساخ االجرًاػُح انخاصح تاألسشج وانغفىنح.2.ج



Professional Skills قادس ػهً إػذاد دساساخ جذوي إلقايح يششوػاخ صغُشج فٍ يجال ذًُُح .3.ج

 .انًىاسد انثششَح نألسشج وانًؤسساخ

General Skills 

 .اسرخذاو انًهاساخ اإلداسَح انًُاسثح فٍ يجال انؼًم.1.د

انرفكُش تغشَقح يُظًح ذىاكم انرقذو انؼهًٍ فٍ يجال انرؼهُى انزاذٍ و. 2.د

 .انرخصص وذقذَى انرقاسَش تشكم جُذ

 

 

 

     Syllabus   محتوي المقرر - 3
 

 

 األسثىع انًىضىع
ػذد 

 انساػاخ

: انىحذج األونً 

يقذيح ػٍ يفاهُى  األسشج 

:  األسشج و يشكالذها 

. انًشكالخ األسشَح انًجرًغ انًصشٌ

 .أسثاب انًشكالخ األسشَح 

  

 

 10 انخايس- األول

: انىحذج انثاَُح

: خذياخ سػاَح األسشج  

  انخذياخ انًجرًؼُح و سػاَح األسشج  

 .يؤسساخ سػاَح األسشج - 

 .يشاكز سػاَح األيىيح و انغفىنح - 

 .انجًؼُاخ انُسائُح - 

 

 8  التاصع–الضادس 

: انىحذج انثانثح 

: سػاَح انغفىنح 

يؤسساخ سػاَح انغفىنح  

يشاكز انشػاَح  )دوس انحضاَح 

 (انُهاسَح 

 .انًؤسساخ اإلَىائُح 

. انؼُاداخ انُفسُح 

 8  الثالث عشر–العاشر 

: انىحذج انشاتؼح 

. يشكالخ انغفىنح 

. ظاهشج انرسشب يٍ انرؼهُى

 .يشكهح اَحشاف األحذاز 

 .انًشكالخ انُفسُح 

أهًُح األسشج فٍ حُاج انغفم  

 

 –الراتع عشر 

الضادس عشر 

6 

  التدريش  والتعلم أصالية- 4

Teaching and learning 

methods 

 

   انًحاضشاخ انُظشَح

  انحىاس انحش

  انؼصف انزهٍُ

    .سياراخ ييداَيح نًؤسساخ رعايح انطفىنح

 

 

أصالية التدريش والتعلم للطالب ذوي القدراخ - 5

المحدودج 

Teaching and Learning methods for 

disables  

قشاءاخ يىضىػاخ يرؼهقح تانًادج ػٍ عشَق انًكرثاخ 

 اإلَرشَد وَثى يُاقشرها ، جانًىجىدج فٍ يصش و ػثش شثك

وذذخم ضًٍ يحرىَاخ انًادج و َقىو انغانة تأداء االيرحاٌ 

فُه 

 



 

 

 يٍ خالل انًشاجغ انرٍ َقرشحها أسرار يٍ خالل  انرؼهُى انزاذٍ.أ.6 المتميزيه أصالية التدريش والتعلم للطالب- 6

. نًادج

 إػذاد انغانثاخ نألتحاز وانرقاسَش انفشدَح تاالسرؼاَح ب.6

 تاإلَرشَد

 

 

  

 

Tools االختثار اندوري األول نتقييى انًعارف ويدي فهى انطانة . أ
نًحتىي انًقزر

 

األداء األسثىعي نتقييى يتاتعح انطانة ويهاراخ انتفكيز . ب
  واألداء انعًهي وقدرته عهي انًُاقشح 

 انشفهي نتقييى قدرج انطانة عهي االختثار. ج 

انتفكيز ويعانجح انًشكالخ وإيجاد حهىل خالقح

 

Time schedule 

 

 

 

  

 

 

 Grading system

 

 

 List of references  قائمح الكتة الدراصيح والمراجع- 8

 

 

Course notes          َىتح يحاضزاخ انًقزر اندراسي . أ 

يحاضزاخ خاصح يٍ إعداد أساتذج انقسى 

. تسهى نهطانة أسثىعيا

 



Required books (Text books) 

 

          ًَى انغفم : ( 2004)َؼًح يصغفً سقثاٌ 

 و سػاَره فٍ األسشج ـ داس انكرة انًصشَح ـ انقاهشج

 

Recommended books

 

 

 

Periodicals, web sites.. etc. 

يجهح االقرصاد انًُزنٍ جايؼح انًُىفُح، جايؼح حهىاٌ  

 

   
وكذنك جهاس – جهاس تهيفشيىٌ وفيديى نعزض أفالو تعهيًيح  

(,( slides projector  overhead projector))  

  
, اختثاراخ نقياص ًَى وتطىر انطفم وكذنك إلعداد وأجهشج 

وصفاخ نهطفم وتقييًها سياراخ ييداَيح نًؤسساخ رعايح 
 األيىيح وانطفىنح نهتدرية انًيداَي

     
  

               

 

 

 

 

 

 

د وعمح رقثان .أ : (أصتاذ المادج)مىضق المقرر

د وعمح رقثان .أ: رئيش القضم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


