
                                                                                        
     
 ظاهؼه الوٌىفُح                                 كلُح االقرصاد الوٌضلٍ    

 واى العىدج واالػروادوحذج ض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علن نفس تعليوى هتقدمتوصيف هقرر نووذج 
 

 الثشًاهط الزٌ َرثؼه الوقشس:   

 1022/1021الؼام الذساعٍ    .قغن االقرصاد الوٌضلً والرشتُح  القغـن الزٌ َرثؼه الثشًاهط

 8/6/8008 ذاسَخ إقشاس الرىصُف: د الوٌضلً والرشتُح       االقرصا   القغن الزٌ َرثؼه الوقشس

 

       هؼلىهاخ أعاعُح: -أ

ػلمن :                 اعن الوقشس

 ًفظ ذؼلُوً هرقذم

 

 الشهممض الدممىدٌ:

HEPHE(22)1 

 شاًُح دكرىساجالفشقح/ الوغرىٌ:

 / الغمممممماػاخػممممممذد الىحممممممذاخ

 الذساعُح: 
 ٍظوالاإل 1   ًظشٌ 1

 صح:هؼلىهاخ هرخص -ب

     Aimsأهذاف الوقشس  -

 :  أىَدىى قادسا ػلً  أىغً ثالطالة هي دساعح الوقشس ٌَ ٌَرهٍ أىتؼذ 

 

 الوؼشفح و الفهن -أ     

Knowledge and Understanding     

 ًظشَاخ الرؼلن الوذسعًاى َقاسى تُي  -2أ                                                       

 

 قذساخ الزهٌُحال -ب     

Intellectual skills                     

 اى ٌَرقذ تؼض الٌظشَاخ وَىضح هضاَاها وػُىتها -2ب                                      

 

 الوهاساخ الوهٌُح                     -ظـ

Professional Skills                 

 ًظشَاخ الرؼلن فٍ الرؼلُن الوذسعٍ. اى َطثق -2ض                                   

 الوهاساخ الؼاهح -د

General Skills 

 

    Syllabus   هحرىٌ الوقشس  -

  

الرؼلن الغلىكٍ: إعهاهاخ الٌظشَاخ الغلىكُح فٍ الرؼلُن ، هٌظىس -االعثىع االول  :         

 الغلىكُح للرؼلن

 

 ذضوٌُاخ وذطثُقاخ فٍ الرؼلُن . االعثىع الصاًً   : قضاَا واًرقاداخ،        



 الرؼلن والؼولُاخ الوؼشفُح:-

 

االعثىع الصالس   :   أ( الوؼالعح الوؼشفُح للوؼلىهاخ ذضوٌُاخ وذطثُقاخ فٍ         

 الرؼلُن. 

 

االعثىع الشاتغ  :   ب( الرؼلن االعرقثالٍ رو الوؼًٌ وًظشَح الوخطىط        

Schema Theory لُن. وذطثُقاذها فٍ الرؼ 

 

 االعثىع الخاهظ  :   ض( تُاظُه وذطثُقاخ ًظشَره فٍ الرؼلُن.          

 

االعثىع الغادط :   د ( الٌظشَاخ الرفاػلُح فٍ الٌوى والرؼلن الوؼشفٍ           

 ودالالذها وذطثُقاذها فٍ الرؼلُن .

 

 . االعثىع الغاتغ  :    هـ( ًظشَح العشرالد وذطثُقاذها فٍ الرؼلُن       

 االعثىع الصاهي :   الٌظشَاخ الرؼلُوُح: ًظشَح الرصوُن الرؼلُوٍ لعاًُه وذطثُقاذها فٍ الرؼلُن. 

         

   الفغُىلىظُح فٍ الرؼلن، وذطثُقاذها فٍ الرؼلُن.-الٌظشَاخ الؼصثُح-االعثىع الراعغ:     

 

   الوؼشفُح فٍ الرؼلن لثٌذوسا وذطثُقاذها فٍ الرؼلُن.-االعثىع الؼاشش : الٌظشَح االظرواػُح         

             

ودساعح هخرثشَح الًرقال أشش الرؼلن وهؼالعح الوشدالخ الرؼلُوُمح االعثىع الحادي ػشش :         

 فٍ الوشاحل الذساعُح الوخرلفح. 

 

 

 Teaching and learning methodsالرذسَظ  والرؼلن  أعالُة -

        

 أعالُة الرذسَظ والرؼلن للطالب روٌ القذساخ الوحذودج - 5

Teaching and Learning methods for disables 

 .أ.  الوحاضشج                                                       

 .ب.الوٌاقشح                                                            

 أعالُة الرذسَظ والرؼلن للطالب الوروُضَي -6

 الثحىز إظشاء.أ.                                 

 

   Students assess:  ذقُُن الطالب     -7

 Tools mentاألعالُة الوغرخذهح             -أ               

 الرحصُل اخرثاس اػوال الغٌح  ًصف الرشم     لقُاط

 الرحصُل الرشم     لقُاط اخشثاس اػوال الغٌح  اخر

 الرحصُل لقُاط          ذحشَشي ًهاَح الرشماخرثاس 

      

 Time scheduleالرىقُد         -ب 

 األعثىع   الغاتغ

 الصاًً ػششاألعثىع   

 الشاتغ ػششاألعثىع   



 ض  ذىصَغ الذسظاخ

 %     00                ًهاَح الفصل الذساعٍ    

 

 %                        هٌرصف الفصل الذساعٍ   

 %    10            \                      أػوال فصلٍ

 

 Grading system ًظام ذحذَذ الرقذَشاخ –د 

 % فاكصش 00هوراص                                       

 % 00ً اقل هي % ال 00ظُذ ظذا   هي                                       

 % 00% الً اقل هي  70ظُذ    هي                                        

 % 70% الً اقل هي   60هقثىل   هي                                     

 % 60الً اقل هي  55ضؼُف هي                                      

 55ضؼُف ظذا اقل هي                                                

 

 :List of referencesقائوح الدرة الذساعُح والوشاظغ   -0

 Course notesهزكشاخ  -أ

كتاب يقىم بىضعه القائن بالتذريس و يقزه القسن  او يكلف الطالب                                 

 بتصىيز احذ الوزاجع لألساتذة الكبار فى التخصص

 

 كرة هلضهح -ب

Required books (Text books 

 

 كرة هقرشحح -ض

Recommended books 

 

 دوسَاخ ػلوُح أو ًششاخ  ...الخ -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 االهداًُاخ الوطلىتح للرذسَظ و الرؼلن -

 تجهيشاث الوذرج األساسيت

 جهاس عزض الوعلىهاث )داتا شى( 

 

 منى عبد الرازق      منسق المقرر )أستاذ المادة(: د/

     ا.د/َىعف ػثذ الؼضَض الحغاًُيسئُظ القغن:  
              3122/3123الفصل الدراسى الثانى 

/ 

 

 


