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 انكٕدي: انشيض
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  دكرٕساِ أٔنى/ انًسرٕي:  انفشقح

/ انساػاخ انٕحذاخ ػذد

 : انذساسٍح
 2 َظشي 2

/ أٔ  ٔ ػًهً

 ذًاسٌٍ
 ًخًاناإل 3

 يؼهٕياخ يرخصصح: -ب

     Aimsأْذاف انًقشس  -1

 .ػٍ انزغذيخ انؼالعيخ ثكم يزض انخبصخانطبنت ثبنًؼهٕيبد  إكسبة -

 .زض َٕٔػٓب ٔكيفيخ رُبٔنٓبيؼزفخ انطبنت أًْيخ انزغذيخ انخبصخ ثبنً -

 رزٔيذ انطبنت ثإَٔاع األيزاض انزي رصيت اإلَسبٌ ٔكيفيخ انٕقبيخ يُٓب. -

 -انًخشخاخ انرؼهًٍٍح انًسرٓذفح يٍ ذذسٌس انًقشس:-2

  Knowledge and understanding ٔانفٓى                 انًؼشفح

 َجذح ػٍ إَٔاع األيزاض ٔاسجبثٓب ٔغزق ػالعٓب انغذائي. -

 زؼزف ػهي غزق انٕقبيخ يٍ األيزاض.ان -

 .يؼزفخ خصبئص انزغذيخ رجؼب نُٕع انًزض -

 انقذساخ انزٍُْح  -ـ ب

Intellectual skills  

 ػهي رثػ انًؼهٕيبد ٔرٕظيفٓب. انقذرح -

 . انزًييز ثيٍ األيزاض ٔغزق ػالعٓب انغذائي -

 

 انًٓاساخ انًٍُٓح -ج

Professional Skills 
 نؼُبصز انًُٓظ ٔيٕظٕػبرّ. ػهي انفٓى ٔانزحهيم انقذرح -

 .اإلنًبو ثطزق انزغذيخ انؼالعيخ رجؼب نُٕع انًزض -

 اسزيؼبة انطالة انذُْي ٔانؼهًي.  اسزُزبط -

 

 انًٓاساخ انؼايح: -د

General Skills 
 .ثبنزغذيخ انؼالعيخانًٓبراد انًزؼهقخ  رًُيخ -

 .انقذرح ػهي رخطيػ انٕعجبد انخبصخ ثُٕع انًزض -



 Syllabus   يحرٕي انًقشس  -3

     

                                                                            انساػاخ ػذد                                                                 انًٕضٕع                                   األسثٕع

 أيزاض رغٕيف انفى ٔانًزئ ٔانًؼذح: -2 -1

 خصائص االطؼًّ انًرُأنح. -انٓذف يُٓا -انشػاٌّ انغزائٍح -أسثاتّ –شاض انًشئ أي - أ
انؼٕايم انزي رؤصز  -االنزٓبة انًزيٍ -االنزٓبة انحبد -أيزاض انًؼذِ - ة

 ػهي درعخ انحًٕظخ "انزيبدح أٔ انخفط"

 انزػبيخ انغذائيخ -أْذافّ -انؼالط انطجي -أسجبثٓب -قزحخ االصُي ػشز -ط

 اإليسبك -د

 انزػبيخ انغذائيخ -أسجبة كم يُٓب -اإلسٓبل -ـْ

 

  انزػبيخ انغذائيخ -أسجبثٓب -أػزاظٓب -رشخيصٓب -إَٔاػٓب -األَيًيب -1 -2
 ظغػ انذو انًزرفغ. -3 -3

 انٕقبيخ -انؼالط انغذائي -ػٕايم اإلصبثخ -رصُيفّ -رؼزيفّ

 

 أسجبة انًزض. -ٔايزاض رصهت انشزاييٍ -أيزاض انقهت ٔاالٔػيّ انذيٕيّ -4 -4
 انشػاٌح انغزائٍح -انؼٕايم األكثش خطٕسج ٔيشذثطح تأحذاز أيشاض انقهة انٕقاٌح ٔانؼالج

 

 أيزاض انكجذ -أ -5 -5

 انزػبيّ انغذائيخ في يزض انكجذ -أيزاض انكجذ -ٔظيفخ انكجذ

 ػبيّ انغذائيخ نٓبانز -أيزاظٓب -أيزاض انًزارح - د

 انزػبيخ انغذائيخ نًزض انجُكزيبس  -ٔظيفخ انجُكزيبس -يزض انجُكزيبس

 

 انكهي -6

 انزػبيّ انغذائيخ -األػزاض انًزؼهقخ ثًزض انكهي -أيزاض انكهي -ٔظيفخ انكهي

 

 يزض انسكز –انسكز  -7

انزػبيّ  -انؼالط -أػزاض انًزض -رشخيص انًزيط -أسجبة انًزض -رصُيفّ

 ذائيخ نًزيط انسكزانغ

 

  ٔانرؼهى  انرذسٌس أسانٍة - 4

Teaching and learning methods 

 انُظزيخ انًحبظزاد (2

 ثحٕس ٔرقبريز. رقذيى (1

 في انًزاعغ انؼهًيخ ٔاإلَززَذ. انجحش انًُبقشخ (3

 انًحذٔدج انقذساخأسانٍة انرذسٌس ٔانرؼهى نهطالب رٔي  - 5

Teaching and Learning methods for disables 

 .انزي رذرس ثبنًُٓظانًٕظٕػبد  ٔفٓى انًُبقشخ (4

 .نهًبدحيٍ األسئهخ ٔانًُبقشخ نجيبٌ يذي فًٓٓى  اإلكضبر (5

 بد انخبصخ ثبنًُٓظ.ثأثحبس حٕل انًٕظٕػ ركهيفٓى (6

 انرذسٌس ٔانرؼهى نهطالب انًرًٍضٌٍ أسانٍة -6

انزي رذرس ثبنًُٓظ أسهٕة انحٕار ٔانًُبقشخ حٕل يٕظٕػبد  اسزخذاو -

 ثبنكهيخ.انًٕعٕدح 

 رقبريز ٔثحٕس نجيبٌ يذي رًيزْى. كزبثخ -

 

 

 



   Students assessذقٍٍى انطالب      : -7

  Toolsانًسرخذيح         األسانٍة -أ  

 نقيبس: انفٓى ٔيؼزفخ انقذرح  رحزيزي اخزجبر

 نقيبس: انزحصيم ػهي انًٕظٕع شفٓيخ اخزجبر

 : يذي االسزيؼبةنقيبسأثحبس  ػًم

 نقيبس: انقذراد انذُْيخ ٔانحٕار انًُبقشخ

 Time scheduleانرٕقٍد         -ب    

 .......... انشاتغ           )اخرثاس شفًٓ(   األسثٕع

 ............ انثايٍ           )اخرثاس ذحشٌشي(   األسثٕع

 األتحاز َٓائٍح  خًغ............ انراسغ            األسثٕع                           

 َٓائٍح  يشاخؼّ      انثاًَ ػشش ............   األسثٕع                           

 انذسخاخ:            ذٕصٌغ  ج

 %  66انفصم انذساسً     َٓاٌح

   %  26انفصم انذساسً    يُرصف

 % 5انشفٕي              االيرحاٌ

 % 16انؼًهً                  االيرحاٌ

 %  5      فصهٍح           أػًال

 Grading system َظاو ذحذٌذ انرقذٌشاخ – د

 

 :List of references  قائًح انكرة انذساسٍح ٔانًشاخغ -8

          Course notesيزكشاخ  -أ       

      

 يهضيح كرة -ب 

Required books (Text books 

      

 كرة يقرشحح  -ج 

 Recommended book 

Therapeutic Nutution 

 

 دٔسٌاخ ػهًٍح أٔ َششاخ  ...انخ -د

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 .اإلَززَذ -انُشزاد انؼهًيخ انحذيضخ – انذٔراد انًٕعٕد ثبنًكزجخ

 اإليكاٍَاخ انًطهٕتح نهرذسٌس ٔ انرؼهى: -9

 انًزاعغ انؼهًيخ ٔسبئم اإليعبػ

 

 

 ػاٌذِ االصفٓاًَيُسق انًقشس)أسرار انًادج(:أ.د/ 

  ششٌف صثشي سخة.د/سئٍس انقسى:أ

 2611/2612انفصم انذساسى انراَى 
 


