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الرمز 
 HEPHNFS(11)1الكودي

              أولي دكتوراةالفرقة/ المستوي:  

 ( 2/ ) عدد الوحدات 
 : الدراسية الساعات

 يجمالاإل 2 / أو تمارين عممي - نظري 2

 معمومات متخصصة: -ب
أُداف الوقسز  -2

 الؼبهخ

 General Aims    

  

 اكعبة الطبلت ّالوؼلْهبد الؾدٗضخ ّالغدٗدح فٔ الزغرٗخ .1

هؼسفةةخ الطبلةةت ثبلزغرٗةةخ ّػبقزِةةب ثةةبدّال ّرةةبص٘س كةةل هٌِةةب ػلةةٔ  .8

 االخس

ّالؼةةدّٓ ّالؼبقةةخ   رصّٗةةد الطبلةةت ثبلوؼلةةخهبد الابصةةخ ثبلزغرٗةةخ .3

   ثٌِ٘ن
 



الواسعبد الزؼل٘و٘خ الوعزِدفخ هي ردزٗط الوقسز:   -8  

Intended Learning Outcomes 

الوؼسفخ ّ الفِنأ  -8  

Knowledge and 

Understanding 

هؼسفخ الطبلت ًزبئظ االظزادام الابطٔل للؼقبق٘س ػلٔ ا .1

 الغعن

 ؼكط صؾ٘ؼًجرح ػي اًْاع الؼدّٓ ّرأص٘س الغرال ػلَ٘ ّال .8

اكعبة الطبلت ثبلوؼلْهبد الابصخ ثبلزلْس الو٘كسّثٔ  .3

 ّالعوْم

ة  القدزاد الرٌُ٘خ-8  

Intellectual skills 

 القدزح ػلٔ زثظ الوؼلْهبد ّرْظ٘فِب .1

 إلوبم ثبالُداف ّاالزشبداد الابصخ ثبلزغرٗخ  .8

 

ط الوِبزاد الوٌِ٘خ-8  
Professional Skills 

 الوٌبُظ ّهْضْػبرَ القدزح ػلٔ فِن ّرؾل٘ل لؼٌبصس .1

 اظزٌزبط اظز٘ؼبة الطبة الرٌُٔ ّالؼلؤ .8

 االظفبدح هي الوبدح الؼلو٘خ ّاللوبم ثِب .3

 القدزح ػلٔ ك٘ف٘خ رفسٗس االطؼوَ لسفغ ق٘وزِب الغرائ٘خ .4

 رٌو٘خ الوِبزاد الهزؼلقخ ثبلزغرٗخ الؼبع٘خ .5

 

 الوِبزاد الؼبهخ د-1
General Skills 

 

   هؾزْٕ الوقسز  -3

Syllabus الوْضْع األظجْع م 

الؼدد  ػدد العبػبد

الكلٖ 

 الؼولٖ الٌظسٕ للعبػبد

 

1  

 الوغبػخ

الاصبئص الزشةسٗؾ٘خ -هعججبد الوغبػخ

الزغ٘٘ةةةساد الةةةٔ رؾةةةدس فةةةٔ -ّالزبزٗا٘ةةةخ

هكًْةةبد الغعةةن االػةةسات الٌبرغةةخ ػةةي 

 الؼبط-الغْع الشدٗد رشا٘ص الوست

   

 

8  

 الزغرٗخ ّالؼدّٓ 

ٓ ّالزغرٗةخ ّظةبئل الةدفبع الؼبقخ ث٘ي الؼدّ

 فٔ الغعن ضد الػدّٓ الزغرٗخ ّالوٌبػخ

 رأص٘س االهسات الوؼدٗخ ػلٔ الزغرٗخ

 رأص٘س الزغرٗخ ػلٔ األهسات الوؼدٗخ

   

 

3  

 رغرٗخ هغزوغ

 االُداف ّاالزشبداد القْه٘خ الابصخ ثبلزغرٗخ

الةةْكبد –ثةةساهظ الزغرٗةةخ –الوعةةبػداد الغرائ٘ةةخ 

الزلةةْس الو٘كسّثةةٔ ّالعةةوْم الطج٘ؼ٘ةةخ -الوٌظوةةخ

 الوضبفبد الغرائ٘خ-فٔ الطؼبم

   

 

4  

 ردخل الدّال هغ الغرال

اظبظةةةةة٘بد ػلةةةةةن الؼقةةةةةبق٘س ّاػزجةةةةةبزاد 

 غرائ٘خ  ػْاهل الاطْزح ثعت الزدخبد 

اهزصةةةبت ّروض٘ةةةل رةةةأص٘س الغةةةرال ػلةةةٔ ا

 االدّٗخ ّاخساعَ

 اإلظزادام الابطٔل للؼقبق٘س  

   

 

5  

 الكعبػ ّل٘ي الؼظبم

ًجرٍ ػٌةَ فةٔ ثؼةل الةدّ  –رؼسٗف الكعبػ 

–االظةةجبة -الؼةةبط-االػةةسات-الزشةةا٘ص–

-االكلٌ٘٘ك٘ةخالاصةبئص -اظةجبثَ-لة٘ي ػظةبم

 الْقبٗخ-الؼبط-الزشا٘ص

   



 

  الزدزٗط  ّالزؼلن أظبل٘ت -4

Teaching and learning methods 

 

                      الٌظسٗخ .أ.الوؾبضسح   4

                 ّالزقبزٗس رقدٗن الجؾْس ة -4

 ط الوٌبقشخ                         -4

                                                      فٔ الوساعغ الؼلو٘خ ّاالًزسًذ ػلٔ هب ُْ عدٗدالجؾش  د -4

أظبل٘ت الزدزٗط ّالزؼلن للطبة ذّٕ القدزاد  -5

 الوؾدّدح

Teaching and Learning methods for 

disables  

 الؾست ػلٔ ػدم للزشزذ أصٌبل الوؾبضسح .أ. 5

  اربؽخ الفسصخ للوٌبقشخ.ة.5

طسػ االظئلخ هزؼددح ؽْ  الوْضْع لزضج٘ذ الوبدح .ط. 5

 الؼلو٘خ ّهؼسفخ هدٓ فِن الهٌِظ ّرؾق٘ق الِدف هٌَ

 

 

٘فِن ثبلؾصْ  ػلٔ الوؼلْهبد الؾدٗضخ ركل.أ.  .1 الوزو٘صٗي أظبل٘ت الزدزٗط ّالزؼلن للطبة -6

 ّالوساعغ ّاالًزسًذ

 كزبثخ الزقبزٗس ّالجؾْس لج٘بى هدٓ رو٘صُن- .8

 

 

 

 Students assessment:  رق٘٘ن الطبة     -7
 

 الفهمالقدرات المعرفية وا االختبارات التحريرية.     لقياس Toolsاألساليب المستخدمة             -أ    

  التحصيل عمى الموضوع الشفوية        لقياساالختبارات 

 مدى االستيعاب لقياس         عمل االبحاث
 القدرات الذهنية لقياس         المناقشة والحوار

 

 رابع اختبار شفهىاألسبوع   ــــــــ ا Time scheduleالتوقيت         -ب    

 ثامن اختبار تحريرىاألسبوع ــــــــ   ال

 جمع األبحاث والمناقشة بوع ــــــــ   التاسعاألس

 اختبار تحريرى األسبوع ــــــــ   الثانى عشر
 

    
  توزيع الدرجات -ج

 
 %68نهاية الفصل الدراسي    

 %   08منتصف الفصل الدراسي    

 %    5االمتحان الشفوي           

  %     5االمتحان العممي        

               أعمال فصمية

 Grading system نظام تحديد التقديرات –د 
 46- 58مقبول             088-65أمتياز   

 67 -27ضعيف            66- 55جيد جدا  
 26 -ضعيف جدا  صفر     56-45جيد       

 درجة 088 -الدرجة الكمية لممادة :        

 

 

 

 

 

 



 :List of references  عغقبئوخ الكزت الدزاظ٘خ ّالوسا -8

 

          Course notesمذكرات  -أ       
 

 

 كتب ملزمة -ب      
Required books (Text books)     

 

 

       
 كتب مقترحة  -ج

Recommended books 
 

 

 دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د      
Periodicals, web sites.. etc. 

 

 االًزسًذ -بلزغرٗخهي الوكزجبد الابصخ ث 

 االهكبً٘بد الوطلْثخ للزدزٗط ّ الزؼلن -9

                

 شٗبزح الوؼبزت-االًزسًذ-الوساعغ الؼلو٘خ

               

              

 هٌعق الوقسز)أظزبذ الوبدح(:أ.د/  ػبٗدح االصفِبًٔ  

 زئ٘ط القعن:أ.د/ْٗظف ػجد الؼصٗس الؾعبً٘ي
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