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 دكرْساج االقرصاد الوٌضلٔ ّالرشت٘حالثشًاهح الزٕ ٗرثؼَ الوقشس:   

 1021/1023الؼام الذساعٖ      .قغن االقرصاد الوٌضلٔ ّالرشت٘ح  القغـن الزٕ ٗرثؼَ الثشًاهح

 8/6/8008 ذاسٗخ إقشاس الرْص٘ف: االقرصاد الوٌضلٔ ّالرشت٘ح          القغن الزٕ ٗرثؼَ الوقشس

 

       هؼلْهاخ أعاع٘ح: -أ
 الشهزززززززض ال زززززززْدٕ: دساعاخ ًّظشٗاخ ذشتْٗحاعن الوقشس: 

HEPHE(11)2 

  دكرْساجاّلٔ الفشقح/ الوغرْٕ:

 / الغززززززززاػاخػززززززززذد الْحززززززززذاخ

 1الذساع٘ح: 
 ٖخوالإلا 1- - - ًظشٕ 1

 هؼلْهاخ هرخصصح: -ب

     Aimsأُذاف الوقشس  -
 :  أىٗ ْى قادسا ػلٔ  أىغٔ ثالطالة هي دساعح الوقشس ٌٗ ٌٗرِٖ أىتؼذ 

 .الراسٗخٖالٌظشٗاخ الورؼلقح تالرشت٘ح  هي الوٌظْس فٔ  ٗرؼوقاى 

 فغش الحقائق الورصلح ترطْٗش الف ش الرشتْٓ ٗ اى                      

 ّالغواخ ّالرحل٘ل  ٗلن تالٌظشٗاخ فٔ هدال ػلن الٌفظ )ًظشٗاخ الشخص٘ح اى                        

 ًظشٗاخ الرؼلن ( – الٌفغٔ                   

 ٗفغش ًظشٗاخ الوٌِح ّتٌاءج ّذطْٗشٍ اى                      

 

 

 الوؼشفح ّ الفِن -أ     

Knowledge and Understanding     
اى ْٗضززم هاذورززاص تززَ كززل ًظشٗززح ػززي  ٘شُززا هززي  -2أ                                                

 الٌظشٗاخ الرشتْٗح االخشٓ

                          

فززززٖ ذ صزززز٘ل هدززززاالخ الوؼشفززززح الرشتْٗززززح  اى ٗغززززِن-  1 أ                                             

 ظن ذشتْٗح هٌاعثحتفشّػِا ّصْالً إلٔ اعرخالص هٌاُح ًّ

 القذساخ الزٌُ٘ح -ب

Intellectual skills                     

ْٗزززززززززززح الوخرلفزززززززززززح ّتززززززززززز٘ي                                                          شتالؼالقزززززززززززح تززززززززززز٘ي الٌظشٗزززززززززززاخ الر اى ٗ رشزززززززززززف  -2ب    

 الوؤعغاخ الرشتْٗحالرطث٘قاخ الؼلو٘ح لِا داخل 

 ٌِ٘ح                    الوِاساخ الو -خـ

Professional Skills                                              



ذ ززْٗي هفِززْم عززل٘ن لوؼٌززٔ الزززكاء االًغززأً فززٔ صززٌغ الرقززذم  -2ج                                  

 اهِا فٔ ذطْٗش الوواسعاخ الرشتْٗحذّاعرخ  االخرواػٖ

التأكيد عمي الصمة الوثيقة بين النظرية التربوية والممارسات  -1ج                                 
 . المهنى والتربوىالتربوية األخرى ومواد التخصص 

  

 الوِاساخ الؼاهح -د   

General Skills                                        

 لفلغف٘حذقْٗن الٌظشٗاخ الرشتْٗح الراسٗخ٘ٔ ّا– 2د                     

 ذطث٘ق ًظشٗاخ الوٌاُح فٔ تٌاء الوٌاُح ّذحل٘لِا ّذطْٗشُا – 1د                     

 حل٘ل الشخص٘ح االًغاً٘ح فٔ اطاس ًظشٗاخ الشخص٘ح ذ– 3د                    

 ّالرحل٘ل الٌفغٔ                   

 .يمّيز العوامل المؤثرة في تطوير المنهج - 4د                  

اإلعززِام فززٖ ذ صزز٘ل هدززاالخ الوؼشفززح الرشتْٗززح تفشّػِززا ّصززْالً  -د                   

 إلٔ اعرخالص هٌاُح ًّظن ذشتْٗح هٌاعثح

     Syllabus   هحرْٕ الوقشس  -
  

 :ّاالعثْع الثأً األّل األعثْع       

 Theory  &Research in Teachingالٌظشٗح ّالثحس فٖ الرذسٗظ:                  
ٚزُبٔل ْزا أْى َظشٚبد انزذسٚظ ٔانًُبرج انًشزقخ يُٓب ٔطشق انزذسٚظ انقذًٚخ ٔانحذٚثخ ٔرفشٚذ 

 انزؼهٛى ٔاألثحبس انزٙ رقٛظ فبػهٛخ انزذسٚظ .

 

 :     ّ الشاتغ  االعثْع الثالس     

 Theory  &Educational Administrationًظشٗح اإلداسج الرشتْٗح:                

اإلداسح انزشثٕٚخ ٔرطٕسِ ، َظشٚبد اإلداسح انزشثٕٚخ ثُؼذ انشخصٛخ ٔاإلدساك ٔانغهٕك يفٕٓو 

ٔانًُبخ انزُظًٛٙ ٔرطٕسِ ، االرصبل فٙ اإلداسح ، اإلصالذ ٔانزطٕس فٙ اإلداسح يشبكم اإلداسح 

 انزشثٕٚخ ٔرحذٚبرٓب.

 

 االعثْع الغاتغ ّالثاهي :

  Theory  &Research in Curriculumالٌظشٗح ّالثحس فٖ الوٌاُح:         

يغبئم ٔقضبٚب انًُٓح انزشثٕ٘ ، انًُٓح ٔانًؼشفخ ، رقٕٚى انًُٓح ، رطٕٚش انًُٓح انزشثٕ٘ ، 

 ٔثحٕس انًُبْح ، ٔانًؼهى فٙ انًُٓبج ، انزحذٚبد انزٙ رٕاخّ انًُٓح انًذسعٙ

 

 الراعغ ّالؼاشش:االعثْع 

  Theory of Educational Counselingالٌظشٗح فٖ اإلسشاد الرشتْٕ:                       
يفٕٓو اإلسشبد انزشثٕ٘ ٔانُفغٙ ٔيدبالرّ ٔأخالقٛبرّ ٔثشايدّ ٔأعغّ ٔاردبْبرّ انُظشٚخ ، يثم 

انًؼشفٛخ اإلَغبَٛخ انغهٕكٛخ ٔانزحهٛهٛخ ٔغٛشْب ، كًب ٚزُبٔل أعبنٛت انزشخٛص ٔانؼالج 

 رٕاخّ انًششذ انزشثٕ٘ ٔاإلداس٘ ػهٗ انًغزٕٖ انفشد٘ ٔانًؤعغٙ  ٔانزحذٚبد ٔانصؼٕثبد انزٙ

 االعثْع الحادٓ ػشش ّالثأً ػشش:

 رطجٛقبد ٔايزحبٌ اػًبل انغُخ  

         



 Teaching and learning methodsالرذسٗظ  ّالرؼلن  أعال٘ة -
        

 أعال٘ة الرذسٗظ ّالرؼلن للطالب رّٕ القذساخ الوحذّدج - 5

Teaching and Learning methods for disables 

 .أ.  الوحاضشج                                                       

 .ب.الوٌاقشح                                                            

 

 أعال٘ة الرذسٗظ ّالرؼلن للطالب الورو٘ضٗي -6
 الثحْز إخشاء.أ.                                 

 

   Students assess:  ذق٘٘ن الطالب     -7

 Tools mentاألعال٘ة الوغرخذهح             -أ                
 

 الرحص٘ل اخرثاس اػوال الغٌح  ًصف الرشم     لق٘اط

 الرحص٘ل الرشم     لق٘اط اخشاخرثاس اػوال الغٌح  

 ّالوِاساخ الو رغثح ٘لالرحص لق٘اط          ذحشٗشٓ ًِاٗح الرشماخرثاس 

      

 Time scheduleالرْق٘د         -ب 
 األعثْع   الغاتغ

 الثأً ػششاألعثْع   

 الشاتغ ػششاألعثْع   

 ج  ذْصٗغ الذسخاخ

 %     00                ًِاٗح الفصل الذساعٖ    

 

 %                        هٌرصف الفصل الذساعٖ   

 %          10                               أػوال فصلٖ

 

 Grading system ًظام ذحذٗذ الرقذٗشاخ –د 

 

 

 % فاكثش 00هوراص                                       

 % 00% الٔ اقل هي  00خ٘ذ خذا   هي                                       

 % 00الٔ اقل هي %  70خ٘ذ    هي                                        

 % 70% الٔ اقل هي   60هقثْل   هي                                     

 % 60الٔ اقل هي  35ضؼ٘ف هي                                      

 35ضؼ٘ف خذا اقل هي                                                

 

 :List of referencesقائوح ال رة الذساع٘ح ّالوشاخغ   -0

 
االخزًبػٛخ يٍ ثبسعَٕض إنٗ ْبثشيبط، رشخًخ يحًذ  (، انُظشٚخ9111إٚبٌ كشٚت. )(1)

 (13)انكٕٚذ.  ،(422حغٍٛ غهٕو، ػبنى انًؼشفخ، ع )



داس انًؼشفخ  (، دساعبد فٙ ػهى االخزًبع انزشثٕ٘،9111ػجذ انغًٛغ عٛذ أحًذ. )(2)

 اندبيؼٛخ، االعكُذسٚخ. 

اخزًبع انزشثٛخ انًؼبصش، داس انفكش انؼشثٙ،  (، ػهى4004جٙ. )ػهٙ انغٛذ انشخٛ )1(

 انقبْشح. 

 ، َظشٚخ انًُٓح ، رشخًخ يحًٕد عهًٛبٌ ٔآخشٌٔ ، انطجؼخ(9191)خٕسج ثٕشبيت   (4)

 األٔنٗ ، ، انذاس انؼشثٛخ نهُشش ٔ انزٕصٚغ ، يقذيخ انطجؼخ

   ، داس انفكش  ، انطجؼخ األٔنٗ  َظشٚبد انًُبْح انزشثٕٚخ (9111)ػهٙ أحًذ يذكٕس         ( 5)

  انؼشثٙ ، يذُٚخ َصش 

(. انقٛبدح انزشثٕٚخ فٙ انقشٌ اندذٚذ. ػًبٌ ،داس انحبيذ 4002يحًذ حغٍ يحًذ. )         (6)

 نهُشش ٔانزٕصٚغ

 

 حًذ٘ شبكش يحًٕد انزٕخّٛ ٔاإلسشبد انطالثٙ نهًششذٍٚ ٔانًؼهًٍٛ       (7)

 نزشثٕ٘ نهٕانذٍٚ فٙ رُشئخ انفزبح انًغهًخ فٙ يشحهخ انًشاْقخاندُٓٙ انذٔس ا حُبٌ ػطٛخ   (8(

  27 األٔل ، اندضء انثبَٙ اندضء

 ٔانًشاْقخ خهٛم يٛخبئٛم يؼٕض عٛكهٕخٛخ انًُٕ ) انطفٕنخ (9) 

(10)Shraideh, Heyam.(2002). Evaluating Educational Supervisors' 

leadership Training in Irbid Governorate – Jordan, CD, (Forty seven 

world council on Education for Teaching, ICET, Amsterdam, the 

Netherlands volume (2), 

             (11) Dessler, M. Gary. (2001). Management, Leading People and 

Organizations in The 21 Century, Upper Saddle River, New 

Jersey: Prentice _ Hall Inc. 

 Course notesهزكشاخ  -أ
أ ٚكهف انطالة   زبة ٚقٕو ثٕضؼّ انقبئى ثبنزذسٚظ ٔ ٚقشِ انقغىك                                

 ثزصٕٚش احذ انًشاخغ نألعبرزح انكجبس فٗ انزخصص

 كرة هلضهح -ب

Required books (Text books 

 كرة هقرشحح -ج

Recommended books 

 ٘اخ الوطلْتح للرذسٗظ ّ الرؼلنااله اً -

 
 ردٓٛضاد انًذسج األعبعٛخ

 خٓبص ػشض انًؼهٕيبد )دارب شٕ(  -

 
 اهأً كوال اتْ الخ٘ش :د/هٌغق الوقشس )أعرار الوادج( 

 سئ٘ظ القغن:  ا.د/ْٗعف ػثذ الؼضٗض الحغاً٘ي
 1021/1023الفصل الذساعٔ االّل 

 


