
                                                                                        

 

 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي

  HF CT (31)2  

       

Aims     

 

انتؼسف ػهً أسبنُت أحداث وتنفُر انتصمُمبث اننسجُت 

وانشسوط انىاجت تىافسهب فٍ انتصمُمبث اننسجُت ومالئمتهب 

 .نهغسض انجمبنٍ وانىظُفٍ

 

Intended Learning Outcomes  

Knowledge and Understanding  

إكظاب انًعهٕياخ عٍ إَٔاع االقًشّ ٔأطانٍة احذاث .1.أ

 .انتصًًٍاخ انُظجٍح ٔيالئًتٓا نهغزض انٕظٍفً

إكظاب انقذرج عهى عًم أفكار تصًًٍٍّ تُاطة انغزض .2.أ

 .ٔيعزفّ طزق انتُفٍذ

 .يعزفّ كٍفٍّ عًم انًٕاصفح انُظجٍح انتُفٍذٌح.3.أ

 

Intellectual skills  

انتخٍم ٔاإلتذاع فً اختٍار أطض انتصًٍى ٔعُاصزِ . 1.ب

 .انًُاطثح

 .االتتكار فً عًم تصًًٍاخ يعاصزِ يُاطثح نهغزض.2.ب

Professional Skills 

انقذرج عهى اختٍار يفزداخ انتصًٍى ٔانًشج انهًَٕ تٍٍ 1.ج

 انظذاء ٔانهحًّ فً االقًشٓانًهثظٍح

 .تصٍُف انًالتض ٔتحذٌذ انًٕاصفح انثُائٍّ نكم َٕع.2.ج

General Skills

 

انقذرج عهى ٔظع يٕاصفح تُفٍذٌح نكم إَٔاع انتصًًٍاخ .1.د

 انُظجٍح تًا ٌتُاطة ٔطٕق 
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    (اننظسي)
 

 

                             انًٕظٕع                   عذد انظاعاخ

 .تعزٌف انتصًٍى عًٕيا:األطثٕع األٔل

. رتط تعزٌف انتصًٍى انعاو تًجال االطتخذاو:-األطثٕع انثاًَ

. تعزٌف تصًٍى انًُظٕجاخ:-األطثٕع انثانج

. تٕظٍح يزاحم تصًٍى انًُظٕجاخ:-األطثٕع انزاتع

. ٔظع أفكار تصًًٍٍّ تصهح نهًُظٕجاخ:-األطثٕع انخايض

. اختثار:-األطثٕع انظادص

. انتعزف عهى أطانٍة تصًٍى انًُظٕجاخ:-األطثٕع انظاتع

دراطح انعالقح تٍٍ أطانٍة انتصًٍى ٔيجال :-األطثٕع انثايٍ

.                      االطتخذاو

. ٔظع أفكار تصًًٍٍّ نكم أطانٍة انتصًٍى:-األطثٕع انتاطع

اإلتذاع ٔاالتتكار :-.األطثٕع انعاشز ٔ األطثٕع انحادي عشز

. فً انتصًٍى انشخزفى ٔانهًَٕ تًا ٌالئى أطهٕب انتُفٍذ

. اختثار:األطثٕع انثاًَ عشز

تٕظٍف األفكار :-األطثٕع انثانج عشز ٔ األطثٕع انزاتع عشز

ٔاالتتكاراخ انتصًًٍٍح يع يجاالخ االطتخذاو نجًٍع إَٔاع 

 .                           انًالتض
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   (انؼمهً)
 

 

                             انمىضىع                   ػدد انسبػبث

 .يزاجعّ عهى دائزج االنٕاٌ:االطثٕع األٔل

. عًم تصًًٍاخ يقهًّ:-االطثٕع انثاًَ

-قًٍص-تهٕسج–يُشنى –تصٍُف نهًقهًاخ :-االطثٕع انثانج

. تهٕسج

.  يقهى 20*20تثٍط :-االطثٕع انزاتع

. عًم تصًًٍاخ ُْذطٍّ ٔتصٍُفٓا:-االطثٕع انخايض

. تكٌٍٕ تصًًٍاخ:-االطثٕع انظادص

.  ُْذطى20*20تثٍط :-االطثٕع انظاتع

. اطتهٓاو تصًًٍاخ يٍ انطثٍعّ:االطثٕع انثايٍ

. عًم تصًًٍاخ تتٕسٌعاخ يختهفّ:-االطثٕع انتاطع

. تهٌٍٕ تعط انتصًًٍاخ:-االطثٕع انعاشز

. تهٌٍٕ تعط انتصًًٍاخ:- االطثٕع انحادي عشز

. 20*20تثٍط :االطثٕع انثاًَ عشز

تظهٍى انًشزٔع :-االطثٕع انثانج عشز

. اختثار اعًال طُّ:-االطثٕع انزاتع عشز

  انتدزَس  وانتؼهم أسبنُت- 4

Teaching and learning methods 

 

 .انًحاظزج.أ.4

 .انتذرٌثاخ انتطثٍقٍّ.ب.4

 .انحٕار ٔانًُاقشح. ج.4

 

أسبنُت انتدزَس وانتؼهم نهطالة ذوٌ - 5

 انقدزاث انمحدودة

Teaching and Learning methods for 

disables  

 ٌعتًذ عهى خثزج ٔيٓارج انًحاظز فً 6، 5انثُذ . . أ.5

انظٍطزج عهى انعقٕل تًختهف يظتٌٕاتٓا ٔانتزكٍش ٔانتفاعم يع 

 .يا ٌتهقى يٍ يعهٕيّ تانًحاظزج

. ب.5

 .ج.5

 ٌعتًذ عهى خثزج ٔيٓارج انًحاظز فً انظٍطزج 6، 5انثُذ . أ.6 انمتمُصَن أسبنُت انتدزَس وانتؼهم نهطالة- 6

عهى انعقٕل تًختهف يظتٌٕاتٓا ٔانتزكٍش ٔانتفاعم يع يا ٌتهقى 



 .يٍ يعهٕيّ تانًحاظزج

 .ب.6

 Students assessment:  تقُُم انطالة    - 7

Tools  

 

 

Time schedule  

 

  

 

 

 

 Grading system  انتقدَس اننسبت انمئىَت

ضؼُف جدا % 30أقم من 

ضؼُف % 49%: 30من 

مقبىل % 64% : 50من 

جُد % 74% : 65من 

جُد جدا % 84% : 75من 

إمتُبش % 85أكثس من  
 

 

 :List of references  قبئمت انكتت اندزاسُت وانمساجغ- 8

 

Course notes         

 

 

Required books (Text books) 

 

 

Recommended books

 

 

Periodicals, web sites.. etc. 

 داتا شٕ–جٓاس عزض  شزائح يصٕرج 

               

 زشدٌ ػهً احمد ػُد/د.أ:(أستبذ انمبدة)منسق انمقسز

زشدٌ ػهً احمد ػُد /د.أ: زئُس انقسم

 


