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     Aimsأىداف المقرر  -1

 

اى يكىى الذارس قبدرا علي اإللوبم ثأًست الخىاص الىظيفيخ 

 الجوبليخ الخبصخ ثوالثس الفئبد والوهي الخبصخ و

 

 

 

 المخرجات التعممية المستيدفة من تدريس المقرر:  -2

Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفهم -أ     
Knowledge and Understanding  

 أُ يتفٌٖ اىَتطيجبد اى٘ظيفيخ اىخبطخ ثنو ٍْٖخ ٗفئخ خبطخ .1أ.

تطيع تحذيذ ٍ٘اطفبد اىخبٍبد اىالصٍخ ىنو ّ٘ع ٍِ أُ يغ.2أ.

 ٕزٓ اىَالثظ

 .3أ.

 

 القدرات الذهنية -ب     
Intellectual skills  

أُ يغتطيع تحذيذ اىَتطيجبد اى٘ظيفيخ ىنو ٍْٖخ ٗ فئخ .1ة.

 خبطخ في اىَجبالد اىَختيفخ 

 .2ة.

 

 

 المهارات المهنية  -جـ     
Professional Skills 

أُ يذسك ٍ٘اطفبد اىَالثظ اىتي تْبعت مو ٍْٖخ .1ج.

ٗٗظيفخ حغت طجيعخ عَو ٕزٓ اىَِٖ الختيبس اّغت اىَعبييش 

 اى٘ظيفيخ ىَالثظ مو ٍْٖخ ٗفئخ 

اُ يغتطيع تحذيذ ٍعبييش اىشاحخ اىتي يجت ت٘افشٕب في .2ج.

ٍالثظ اىَِٖ ٗاىفئبد اىخبطخ حتي يغتطيع ٍشتذيٖب اإلحغبط 

 ثبىشاحخ ٗاألٍبُ.



 .3ج. 

 المهارات العامة -د     
General Skills 

 

اُ يغتطيع اىتعشف عيي خ٘اص اىشاحخ ٗاىخ٘اص .1د.

 اىفيضيبئيخ ىيَالثظ في اىَجبالد اىَختيفخ.

 .2د.

 Syllabusهحتىي الوقرر     -3
 

 

 عذد اىغبعبد اىَ٘ض٘ع

 األسجىع األول

اىخ٘اص اى٘ظيفيخ ىيَالثظ 

 اىتقييذيخ 

3 

 الثبًي األسجىع

أّ٘اع األقَشخ ٗاىَالثظ 

ىيفئبد اىخبطخ ٗاىخ٘اص 

اى٘ظيفيخ ىنو ّ٘عيخ ٗمزىل 

 اىَ٘اطفبد اىقيبعيخ ىنو ّ٘ع:

أ: أقَشخ اىَالثظ اىتي تغتخذً 

 في اىظْبعخ

3 

 الثبلث األسجىع

ة: أقَشخ اىَالثظ اىتي 

 تغتخذً في اىَجبه اىطجي

3 

 الراثع األسجىع

ج: أقَشخ اىَالثظ اىتي 

 ً في اىَجبه اىعغنشيتغتخذ

3 

 األسجىع الخبهس

د: أقَشخ اىَالثظ اىتي 

 تغتخذً في اىَجبه اىشيبضي

3 

 األسجىع السبدس

ٕـ: أقَشخ اىَالثظ اىتي 

تغتخذً في ٍجبه اىحَبيخ 

 –)ىَقبٍٗخ اىَ٘اد اىنيَيبئيخ 

 اىحَبيخ ىَقبٍٗخ اىحشاسح(

3 

 االسجىع السبثع

 اختجبس ٍْتظف اىفظو
3 

 لثبهياألسجىع ا

تبثع أقَشخ اىَالثظ اىتي 

تغتخذً في ٍجبه اىحَبيخ 

ىَقبٍٗخ  –)ىَقبٍٗخ اىجنتشيب 

 األشعخ اىجْفغجيخ(

3 

 األسجىع التبسع

ٗ: أقَشخ اىَالثظ اىتي 

تغتخذً ىزٗي االحتيبجبد 

 اىخبطخ

3 

 األسجىع العبشر

ط: أقَشخ اىَالثظ اىتي 

 تغتخذً ىيَغْيِ 

3 

 األسجىع الحبدي عشر 

أقَشخ اىَالثظ اىتي ح: 

 تغتخذً في ٍجبه اىتشثخ

3 



 األسجىع الثبًي عشر

اىع٘اٍو اىتي تحذد اىخ٘اص 

اى٘ظيفيخ ىنو ّ٘عيخ ٗتشتَو 

اىتشميت  –عيي اىخبٍخ 

 اىجْبئي ىألقَشخ 

3 

 األسجىع الثبلث عشر

اىع٘اٍو اىتي تحذد تبثع 

اىخ٘اص اى٘ظيفيخ ىنو ّ٘عيخ 

 –أعي٘ة اىتْفيز  – ٗتشتَو

 اىَالثظتظَيٌ 

3 

  التذريس  والتعلن أسبليت -4

Teaching and learning methods 

 

 data showاعتخذاً اه .أ.4

 اىح٘اس ٗاىْقبػ ٍع اىطيجخ .ة.4

طشح اىعْ٘اُ اىشئيغي ىيَحبضشح ٗاىتجَيع ثٌ اىح٘اس .ج.4

 ٗاىْقبػ

 ٗسشخ عَو ح٘ه ٍ٘ض٘عبد اىَْٖج

ٕيئخ ٍجَ٘عبد طيت ٍششٗع يشتشك فئ جَع اىطالة عيي 

يتٌ فئ تطجيق جَيع ٍ٘ض٘عبد اىَقشس ٍْٗبقشتٔ عيي ٕيئخ 

 عَيْبس

أسبليت التذريس والتعلن للطالة روي  -5

 القذراد الوحذودح

Teaching and Learning methods for 

disables  

تن٘يِ ٍجَ٘عبد عَو ٍشتشمخ ٍِ اىطيجخ اىَتَيضيِ .أ.5

 ٗاىطيجخ رٗي اىقذساد اىَحذٗدح 

ذيذ ّقط سئيغيخ ىيجحث فيٖب ٍع ٍحبٗىخ تحذيذ اىَشاجع تح.ة.5

 اىشئيغخ ىيشج٘ع ىٖب 

 .ج.5

 

 

تحذيذ ّقبط دساعيخ ٍٗطبىجخ عَو ثحث ح٘ه اىَششٗع .أ.6 اىَتَيضيِ أعبىيت اىتذسيظ ٗاىتعيٌ ىيطالة -6

 ٗعشضٖب ثطشيق اى٘عبئط اىَتعذدح

 .ة.6

 

 

 Students assessment:  الطالة     تقيين -7
 

القدره عمي استيعاب المعمومة  لقياس    عمل ورش عمل Toolsاألساليب المستخدمة             -أ    
 وتحصيميا

أبحاث حول نقاط بحثية في انواع األقمشة والمالبس المالئمة 
 القدره عمي عمل بحث العممي  لقياس    لمفئات الخاصة

 قياسل    تجهيز المادة العممية الخاصة بموضوع المحاضرة
قدرة الطالبة عمي استخالص المعمومة العممية من المراجع 

 الحديثة
قدرة عمي التحصيل العممي  لقياس    االختبارات التحريرية 
 وتطبيق ماتم تحصيمو

)كل اسبوع في تحضير المعمومة العممية حول األسبوع . Time scheduleالتوقيت         -ب    
 موضوع المحاضرة(

 لسابع االختبار التحريريااألسبوع .



في نياية كل محاضرة تكوين ورشة عمل لتطبيق ما تم 
 دراستو في ورش عمل

 الربع عشر االختبار النظرياألسبوع 

 00نياية الفصل الدراسي         % توزيع الدرجات  -ج   

 5منتصف الفصل الدراسي       %

 االمتحان الشفوي              % 

 العممي               % االمتحان
 %15أعمال فصمية                  

 % مقبولGrading system 00-06 نظام تحديد التقديرات –د 
 % جيد00-06
 % جيد جدا00-06
 % فأكثر امتياز60

 :List of references  قبئوخ الكتت الذراسيخ والوراجع -8

 

          Course notesمذكرات  -أ       

 
 

 كتب ممزمة -ب      
Required books (Text books)     

 

 

 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books 

 

 متت عيَيخ  في ٍجبه اىتخظض 

 دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 
 

 في ٍجبه اىتخظض دوريات عممية أو نشرات  

 اعتخذاً شجنخ اىَعيٍ٘بد االىنتشّٗيخ موبة لمتدريس و التعمماالمكانيات المط -6

               

 

     رشدى على عيد د/ 1منسق المقرر)أستاذ المادة (:أ

 رئيس القسم:ا.د/ نشأت نصر الرفاعي

 3122/3123الفصل الدراسي الثانى                         
 


