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       :يعهىياخ أساسٍح- أ 

 :انشيض انكىدي انرشتٍح انغزائٍح وانصحٍح:انًقشس اسى
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انفشقح انشاتعح :انًسرىي/ انفشقح

  َظشي 3 :  انذساسٍحانساعاخ/ عذد انىحذاخ
أو /  و عًهً

 ذًاسٌٍ
 يخًالاإل 2

 :يعهىياخ يرخصصح- ب

     Aimsأهذاف انًقشس - -1

تؼذيم طشيقخ حيبح اإلَغبٌ يٍ صاويخ انظحخ وانتغزيخ ثبعتخذاو وعبئم أفضم تتفق يغ انُبحيخ - 1

. االقتظبديخ واإليكبَيبد

. تجغيظ انًؼهىيبد انغزائيخ وسثظ انغزاء ثبنُىاحي انظحيخ-2

. انتؼشف ػهي انًُظًبد انتي تؼًم في يجبل األغزيخ وانظحخ وكيفيخ االعتفبدح يُهب-3

 انًعشفح و انفهى-      أ

Knowledge and Understanding      

 .انؼًم ػهي انتؼشف ػهي اعبعيبد انتغزيخ وكيفيخ االعتفبدح يُهب وتىطيههب نالخشيٍ -1

 .انؼًم ػهي انتثقيف انغزائي وػالقته ثبنظحخ وانًشع -2

 انقذساخ انزهٍُح-      ب

Intellectual skills  

.  كيفيخ انتخطيظ نجشايج انتذسيت في ػهى انغزاء وانتغزيخ- 1

انًهاساخ انًهٍُح - خـ

Professional Skills 

 .يؼشفخ انطبنت كيف يًكٍ تطجيق وعبئم انتشثيخ -1

 .انغزائيخ ثذايخ ثبنفحىص انغزائيخ وانضيبساد انًيذاَيخ انًحبضشاد انتثقيفيخ -2

 انًهاساخ انعايح- د

General Skills 

اكتغبة انطالة خظبئض انتذسيت انًيذاَي وكيفيخ تُفيز انجشايج في يجبل انتشثيخ - 1 -3

 .انغزائيخ وانظحيخ

  



 

     Syllabus   يحرىي انًقشس -  3

 عدد الساعات 24       الموضوع                                     
.  انرشتٍح انغزائٍح ويعشفح احرٍاخاخ اندسى يٍ انعُاصش انغزائٍحتعريف-1

. ػاليبد انتغزيخ انظحيحخ ػهي اإلَغبٌ-2

. أهذاف انتشثيخ انغزائيخ وانظحيخ-3

. انظؼىثبد انتي تؼتشع انتشثيخ انغزائيخ وانظحيخ وكيف يًكٍ انتخطيظ نهتغهت ػهيهب- 4

.  ثشايج انتغزيخ انتطجيقيخ يغ تىضيح أهذافهب وتُفيزهب- 5

. انهيئبد انتي يشًههب ثشايج انتشثيخ انغزائيخ وانظحيخ- 6

. انتؼشف ػهي وعبئم انتشثيخ انغزائيخ وانظحيخ وتطجيقبتهب-7

. انتذسيت في ػهى انغزاء وانتغزيخ-8

. انؼىايم انتي تؤثش ػهي انظحخ وانًشع ووعبئم َقم انؼذوي- 9

 Teaching and learning methods انرذسٌس  وانرعهى أسانٍة- -4

. انًحبضشح- 1

تخطيظ انجشايج انتذسيجيخ في يجبل انتشثيخ انغزائيخ وانظحيخ تقذيى يخطظ يختظش يٍ - 2

. انطالة

. اعتخذاو اجهضح انؼشع في يجبل انتشثيخ انغزائيخ وانظحيخ-3

أسانٍة انرذسٌس وانرعهى نهطالب روي انقذساخ انًحذودج - - 5 

Teaching and Learning methods for disables 

. انًحبضشح يغ اعتخذاو َظبو انتؼهيى انًظغش نهفئبد راد انقذساد انًحذودح* 

 انًرًٍضٌٍ أسانٍة انرذسٌس وانرعهى نهطالب- 6

 .انًشبهذح انًيذاَيخ نجشايج انتشثيخ انظحيخ وانغزائيخ وتطجيقبتهب ـ 1

   Students assess:  ذقٍٍى انطالب    - 7

 Tools mentاألسانٍة انًسرخذيح            -   أ

االيتحبٌ انتحشيشي نقيبط يغتىي انتحظيم انذساعي -1

يششوػبد تؼًيذ ػهي حظش انحبنخ انغزائيخ وانظحيخ نقيبط يذي اَتشبس انىػي انغزائي -2

 .وانظحي ثيٍ انًجتًغ

 Time scheduleانرىقٍد        -     ب

 انشاثغاألعجىع   

 انثبيٍاألعجىع   

 انثبَي ػششاألعجىع   

 انشاثغ ػششاألعجىع   

  ج  ذىصٌع انذسخاخ            

      %80َهبيخ انفظم انذساعي    

 %  20يُتظف انفظم انذساعي   

 %         االيتحبٌ انؼًهي         

 %     أػًبل فظهيخ              



 Grading system َظاو ذحذٌذ انرقذٌشاخ– د 

 

فاكثش  % 85يًراص 

  %85انى اقم يٍ  % 75خٍذ خذا   يٍ 

  %75انى اقم يٍ  % 65خٍذ    يٍ 

 % 65انى اقم يٍ   % 50يقثىل   يٍ

 % 50 انى اقم يٍ 35ضعٍف يٍ

 35ضعٍف خذا اقم يٍ 
 

: List of references  قائًح انكرة انذساسٍح وانًشاخع-  8

          Course notesيزكشاد -        أ

انتشثيخ انظحيخ وانغزائيخ 

 

كرة يهضيح -       ب

Required books (Text books 

 

كرة يقرشحح  -       ج

Recommended books 

. و1985انذاس انؼشثيخ نهُشش . أيبل انشيًي وآخشوٌ/ د: انتغزيخ انظحيخ نإلَغبٌ- 1

. و1975داس انًطجىػبد انجذيذ . ايضيظ َىاس/ د: انغزاء وانتغزيخ-2

 

 انخ...دوسٌاخ عهًٍح أو َششاخ  -       د

Periodicals, web sites.. etc. 

 

  انًطهىتح نهرذسٌس و انرعهىاإليكاٍَاخ-  9
  (داتب شى)جهبص ػشع انًؼهىيبد اعتخذاو -                                          

 

 

يحًذ يصطفً انسٍذ عهً / د. أ:(أسرار انًادج)يُسق انًقشس

: سئٍس انقسى

 

 /    /انراسٌخ   
 


