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اٌ َهى انطبنت ثبنزؼسَفبد االزصبئُخ ووظُفخ االزصبء ورسدَد انؼُُبد 

انًسازم واَضب خًعغ ورهيعُو وػعسل انجُبَعبد  انؼشىائُخ وانًزؼددح

 ويؼسفخ يمبَُط انزىظظ وانزشزذ.

 انًيسخبد انزؼهًُُخ انًعزهدفخ يٍ ردزَط انًمسز:-2

Intended Learning Outcomes 

 Knowledge and Understandingالمعرفة و الفيم                     -أ     

الزصبء ورسهُم انزدبزة يٍ خالل انزغرَخ انزٍ َسدد انؼدَد يٍ انًىضىػبد فٍ يدبل ا .1أ.

 رفزر ذهٍ انطبنت ورصَد يٍ لدزره ػهً ثهىزح انجُبَبد انًزسصم ػهُهب ازصبئُب.

.  َهى انطبنت ثجؼض االظط وانمىاػد انهبيخ انزٍ َجًُ ػهُهب فٍ يدبل االزصبئٍ ورسهُم 2أ.

 انزدبزة انًؼًهُخ فٍ يدبل انزغرَخ.

ًجبدئ وانمىاػد وانُظسَبد وانًفبهُى انًزؼهمخ ثؼهى االزصبء ورسهُم .َؼسف انطبنت ثؼض ان3أ.

 انزدبزة.

 

 Intellectual skills                           القدرات الذىنية            -ب   

.  َمبزٌ انطبنت ثٍُ انؼدَد يٍ انًفبهُى االزصبئُخ انًزؼهمخ ثزفعُس انُزبئح انًزسصم 1ة.

 َخ .ػهُهب فٍ يدبل االغر

.  َمبزٌ انطبنت ثٍُ َزبئح انزدبزة انغرنئُخ ويمبزَزهب ثبنزىصُبد ػٍ طسَك انطسق 2ة.

 االزصبئُخ انًيزهفخ.



 .  َؼسل انطبنت انجُبَبد االزصبئُخ ػٍ طسَك انسظىو انزصىَسَخ وانهجُبَُخ انهُدظُخ.3ة.

 Professional Skillsالميارات المينية                              -جـ   

َُفر انطبنت انطسق االزصبئُخ انًيزهفخ ػهً انجُبَبد ػٍ طسَك ايثهخ نزدبزة ظبثمخ  1جـ.  

 غرائُخ لد اخسَذ.

. تفسير الطالب البيانات الغذائية من خالل الطرق االحصائية وعرضيا عن طريق 2جـ. 
 الرسوم البيانية والتصويرية.

ة في حل االمثمة والتمارين الممثمة . يطبق الطالب ما قام بدراستو من طرق احصائي3جـ.
 لتجارب معممية سابقة. 

 General Skillsانًهبزاد انؼبيخ                                       -د     

 . رعبػد انطبنت فٍ رسهُم انجُبَبد انًؼًهُخ ورهيُصهب فٍ صىزح يجعطخ ويؼجسح.1د.

انزٍ رصَد يٍ لدزح انطبنت ػهً رفعُس انُزبئح  . انًشبزكخ انفؼبنخ فٍ رسهُم انجُبَبد انغرائُخ2د.

 واهًُزهب ثبنُعجخ نهُزبئح انعبثمخ.

 

  Syllabus   يسزىٌ انًمسز  -3

   
 اإلسبوع

 َظسي

 

 ػًهً
 ػدد انعبػبد

 

 

 ن     ع    ج

 3 2 2 انزدزَت ػهً اخزُبز انؼُُبد  يمديخ ػٍ انزؼسَفبد االزصبئُخ االول

ورًثُعم انجُبَعبد  -زم رًبزٍَ ػٍ رهيُو انجُبَعبد خًغ انجُبَبد ورهيُصهب انثبًَ

 ثُبَُب
2 2 3 

 -انسظىو انزصىَسَخ –ػسل انجُبَبد االزصبئُخ  انثبنث

 االشكبل انجُبَُخ انهُدظُخ

اخساء ردزَجبد ػهً االشكبل انجُبَُخ انهُدظُخ ػعٍ 

 طسَك االػًدح 
2 2 3 

 3 2 2 َك انسظىو اندائسَخ رًثُم انجُبَبد ػٍ طس يمبَُط انزىظظ او انزًسكص انساثغ

 3 2 2 زم ردزَجبد ػٍ رىشَغ انجُبَبد رىشَغ ركسازٌ يمبَُط انزشزذ او االخزالف انيبيط

 3 2 2 رسهُم انجُبَبد ركسَبزَب يزدًؼب انُظسَخ انسدَثخ نالززًبالد انعبدض

 3 2 2 زم ردزَجبد ػبيخ ػهً يب ظجك ) ايزسبٌ( االيزسبٌ انُصفٍ انعبثغ

 -انىظُظ  –زم ردزَجبد ػٍ انًزىظظ انسعبثٍ  نزىشَؼبد انًزمطؼخ ا انثبيٍ

 انًُىال
2 2 3 

 3 2 2 زم ردزَجبد ػٍ انزجبٍَ واالَسساف انمُبظٍ  انزىشَؼبد انًعزًسح انزبظغ

 3 2 2 زم رًبزٍَ ػٍ انزىشَغ انطجُؼٍ ورىشَغ د اخزجبز انفسول وانًؼُىَخ -َظسَبره –رىشَغ د  انؼبشس



انسبدي 

 ػشس
 3 2 2 رًبزٍَ ػٍ رىشَغ ف َظسَبره  –ىشَغ ف ر

انثبًَ 

 ػشس
زم رًبزٍَ ػٍ رسهُم انزجبٍَ نهؼُُبد وزعبة الم  طسَمخ دَكٍ  -رسهُم انزجبٍَ نهجُبَبد

 انفسوق انًؼُىَخ 
2 2 3 

انثبنث 

 ػشس
 3 2 2 زم ردزَجبد ػبيخ ػهً يبظجك خصبئو يؼبدنخ خظ االَسداز -االَسداز انًعزمُى

انساثغ 

 سػش
     االيزسبٌ انزسسَسٌ

 
 انزدزَط  وانزؼهى  أظبنُت -4

Teaching and learning methods 

  Data show. أ .4

   CD films. ب.4
 . جـ.االنترنت   4
 أظبنُت انزدزَط وانزؼهى نهطالة ذوٌ انمدزاد انًسدودح -5

Teaching and Learning methods for disables 
 ثدوٌ فصم انطهجخ ثؼضهى ػٍ ثؼض ػٍ طسَك َزى ذنك أثُبء انًسبضسح و

 انًسبضسح. أ. 5

 انًسبوزح. ة. 5

 المناقشة  .خـ5
 انًزًُصٍَ أظبنُت انزدزَط وانزؼهى نهطالة -6

 َزى ذنك أثُبء انًسبضسح وثدوٌ فصم انطهجخ ثؼضهى ػٍ ثؼض ػٍ طسَك 

 طرح االسئمة. أ  6
 طريقة المجموعات اوالندوات المصغرة.ب  6
 Students assessment:  طالة    رمُُى ان -7

 Toolsاألظبنُت انًعزيديخ             -أ    

 االخزجبزاد انشفىَخ    .1

 االخزجبزاد انزسسَسَخ   .2

 طسذ االظئهخ انًزؼددح اثُبء انشسذ .3

 Time scheduleانزىلُذ       -ة    

 انزمُُى انُظسي
 اندزخبد االيزسبٌَىع   اإلظجىع و
 11 رسسَسٌ يُزصف اندزاظخ انعبثغ 1

 11 زم انزدزَجبد انؼبيخ انثبنث ػشس 2

 61 رسسَسي انساثغ ػشس 3



 انزمُُى انؼًهً
 اندزخبد االيزسبٌَىع   اإلظجىع و
 21 رسسَسٌ انساثغ ػشس 2

 

 

 

 Grading system َظبو رسدَد انزمدَساد –د 

 انزمدَس انُعجخ انًئىَخ
 ضؼُف خدا %31ألم يٍ 

 ضؼُف %44%: 31يٍ 

 يمجىل %64% : 51يٍ 

 خُد %74% : 65يٍ 

 خُد خدا %44% : 75يٍ 

 إيزُبش %45أكثس يٍ  

 

 :List of referencesلبئًخ انكزت اندزاظُخ وانًساخغ   -4

          Course notesمذكرات  -أ       

 
 كتب ممزمة -ب      

Required books (Text books)     
 كتب مقترحة  -ج      

Recommended books 
 دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د  

Periodicals, web sites.. etc. 

 
 

 االيكبَُبد انًطهىثخ نهزدزَط و انزؼهى -9

 مراجع علمية بالمكتبة .1

2.  Data show 

3. over head projector  

4. CD video 

 
 يُعك انًمسز)أظزبذ انًبدح(:أ.د/  انُؼًبًَ ػجد انسبفع انُؼًبًَ 

 َىظف ػجد انؼصَس انسعبٍَُزئُط انمعى:أ.د/    

 2112/2113انفصم اندزاظً االول 

 
 


