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     Aimsأهداف المقرر  -1

 

صميم انتجارب انعمهيح وتحهيم أن يكىن انطانة قادرا عهي ت

 وتائجها تطريقح احصائيه صهيمح.

 

 

 

المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:  -2  
Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفهم -أ     
Knowledge and Understanding  

أٌ يكىٌ لادرا عهي تظًيى انتدزتح انثحثيح تشكم عهًي .1أ.

 ى يحمك انهذف يٍ انثحثسهي

أٌ يستطيع تحذيذ انًتغيزاخ وانًعايالخ انخاطح تانثحث 2أ.

 .تطزيمح سهيًح احظائيا

أٌ يكىٌ لادرا عهي تحهيم واستخالص انُتائح تاألسانية .3أ.

 االحظائيح انًختهفح طثما ألهذاف انثحث

 

 القدرات الذهنية -ب     
Intellectual skills  

اختيار وتحذيذ حدى عيُاخ انثحث تشكم  أٌ يستطيع.1ب.

 طحيح

أٌ يستطيع اختيار َىع انتحهيم اإلحظائي انسهيى انذي  .2ب.

 يتُاسة يع انتدزتح انثحثيح

 

 

 المهارات المهنية  -جـ     
Professional Skills 

أٌ يكىٌ لادرا عهي تحهيم انُتائح تاستخذاو انثزايح .1ج.

 آلني تشكم يالئىاإلحظائيح تىاسطح انحاسة ا

 .2ج.

 .3ج.

أٌ يستطيع تهخيض وتىضيح انُتائح تاندذاول وانزسىو  .1د. المهارات العامة -د     

  انثياَيح انًختهفح تشكم واضح ويفسز



General Skills, 

 
  أٌ يكىٌ لادرا عهي انتعهيك وتفسيز انُتائح تأسهىب عهًي .2د.

 

 

 

 Syllabusمحتىي انمقرر     -3
 

 

 عذد انساعاخ انًىضىع

 األصثىع األول

 انتعزف عهي انطزيمح

انظحيحح نتظًيى انتدزتح 

 هذفه طثما نُىع انثحث و

2 

 انثاَي األصثىع

 انتعزف عهي انطزيمحتاتع 

انظحيحح نتظًيى انتدزتح 

 طثما نُىع انثحث وهذفه

2 

 انثانث األصثىع

 كيفح اختيار عيُاخ انثحث
2 

 األصثىع انراتع

كيفيح تحذيذ انًعايالخ 

 وانًتغيزاخ تانثحث 

2 

 األصثىع انخامش

انتعزف عهي أَىاع انتحهيم 

االحظائي انًختهفح وَىع 

 انثياَاخ انتي تظهح نكم َىع

2 

 األصثىع انضادس

تاتع انتعزف عهي أَىاع 

انتحهيم اإلحظائي انًختهفح 

وَىع انثياَاخ انتي تظهح نكم 

َىع وانتعثيز عُها تانزسىو 

 انثياَيح انًختهفح

2 

 األصثىع انضاتع

 اختثار تحريري
2 

 األصثىع انثامه
تذريس تحهيم انتثايٍ تأَىاعه 

 انًختهفح

2 

 األصثىع انتاصع

واختثار كاي   Tاختثار 

 ر انظذق وانثثاخ واختثا

2 

 األصثىع انعاشر

انتعزف عهي انثزايح  

االحظائيح انًختهفح 

 انًستخذيح تانحاسة

2 

 األصثىع انحادي عشر

 SPSSاستخذاو تزَايح 
2 

 األصثىع انثاوي عشر

 SPSSتاتع استخذاو تزَايح 
2 

 األصثىع انثانث عشر

 انتطيك عهي انثزَايح
2 

 األصثىع انراتع عشر

 ار انتحزيزياالختث
2 



  انتذريش  وانتعهم أصانية -4

Teaching and learning methods 

 

  data showاستخذاو انـ.أ.4

 استخذاو انحاسة.ب.4

 عًم ورش عًم يٍ انطهثح .ج.4

 

 

 

أصانية انتذريش وانتعهم نهطالب روي  -5

 انقذراخ انمحذودج

Teaching and Learning methods for 

disables  

 تذريثهى عهي تًاريٍ عًهيح .أ.5

 عًم يدًىعاخ يٍ انطهثح يع انطهثح انًتًيزيٍ.ب.5

 .ج.5

 

 

 انتشديع وانتحفيز وانتذرية عهي تزايح إضافيح.أ.6 انمتميزيه أصانية انتذريش وانتعهم نهطالب -6

 .ب.6

 

 

 Students assessment:  انطالب     تقييم -7
 

 الجانب المعرفي لقياس   ....... االختبار الشفوي...... Tools       األساليب المستخدمة      -أ    

 الجانب المهاري لقياس   .. االختبار العممي................
 المهاري لقياس   .......... التدربي العممي.........

 ...........السابعاألسبوع .......... Time scheduleالتوقيت         -ب    
 ............الرابع عشرسبوع ...........األ

 األسبوع .............................

 األسبوع .............................

 %    08نهاية الفصل الدراسي   توزيع الدرجات  -ج   

 %   18منتصف الفصل الدراسي  

 %       5االمتحان الشفوي     

 %     ــ االمتحان العممي      
 %         5أعمال فصمية       

 مقبول   Grading system 08- 06 نظام تحديد التقديرات –د 
 جيد   06 -08
 جيد جدا  06 – 08
 فأكثر امتياز 68

 

 

 :List of references  قائمح انكتة انذراصيح وانمراجع -8

 

          Course notesمذكرات  -أ       

 
 انتخظض في يدال

 كتب ممزمة -ب      
Required books (Text books)     

 كتة في يدال انتخظض



 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books 

 انثزايح انًتخظظح نهتحهيم االحظائي

 دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د      

Periodicals, web sites.. etc 
 في يدال انتخظض

 data showأخهزج انحاسة و انـ موبة لمتدريس و التعمماالمكانيات المط -6
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