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 معمومات متخصصة: -ب
 Aimsأىداف المقرر  -1

انطبنت ثأطض وعىايم َجبح انجحث انعهًً  انًبو

واٌ يكىٌ قبدر عهً صيبغخ انجحث ثبطهىة عهًً 

 وفقب نًُهج كم ثحث

 

 اٌّخشجبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغزٙذفخ ِٓ رذس٠ظ اٌّمشس:-2

Intended Learning Outcomes 

 Knowledge and Understandingالمعرفة و الفيم                     -أ     

    مم اسس المشكمة بطريقة صحيحةان يتع.1أ.

     اْ ٠ص١غ اٌفشٚض اٌجحث١خ ٚفمب ٌٍّشىٍخ.2أ.

 .   اْ ٠زجغ االعظ اٌصح١حخ فٝ ج١ّغ ِشاحً اػذاد اٌخطخ اٌجحث١خ 3أ.

 

 Intellectual skills                           القدرات الذىنية            -ب   

 .  اْ ٠حًٍ إٌزبئج غجمب ٌٍفشٚض 1ة.

 ٔظشٜ( ػٍٝ اجشاءاد اٌجحث  -.اْ ٠أخذ فٝ االغزجبسأثش ٔٛع اٌذساعخ)ػ2ٍّٝة.

 .  3ة.

 Professional Skillsالميارات المينية                              -جـ   

 ٠ؼذ خطخ ثحث١خ ٌّٛظٛع ٔظشٜ  1جـ.  

    ٠ؼذ خطخ ثحث١خ ٌّٛظٛع ػٍّٝ .2جـ. 



 General Skills                      اٌّٙبساد اٌؼبِخ                 -د     

 .اٌمذسح ػٍٝ اػذاد سعبٌخ ػ١ٍّخ   1د.
    Syllabusِحزٛٞ اٌّمشس     -

 اإلطجىع

 ٔظشٜ
 ػذد اٌغبػبد

 

 

 

 4 رؼش٠ف اٌجحث اٌؼٍّٝ ٚأ٘ذافخ االٚي

  اٌثبٔٝ

 ػٛاًِ اٌعؼف-ػٛاًِ ٔجبح اٌجحث اٌؼٍّٝ
4 

ف١سسسخ غسسس١بغخ و١-اعسسسظ ٚظسسسغ ػجسسسب٠ٚٓ ٌٍذساعسسسبد اٌخزٍفسسسخ اٌثبٌث

 اٌّشىٍخ اٌجحث١خ
4 

 4 ظ١بغخ اال٘ذاف ٚفمب ٌٍجحث اٌشاثغ

 4 غ١بغخ اٌفشٚض اٌجحث١خ ٚفمب ٌّشىٍخ اٌخبِظ

 4 أخزجبس اٌغبدط

 4 اعظ غ١بغخ اٌذساعبد اٌغبثمخ اٌغبثغ

اعظ رمغ١ُ اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ ِٓ ح١ث االثٛاة ٚاٌفصٛي  اٌثبِٓ

 رجؼب ٌٍّٛظٛػبد اٌّطشٚحخ )ػٍّٝ ٔظشٜ(
4 

 4 غشق ػشض اٌذساعبد اٌزطج١م١خ اٌزبعغ

 4 اعظ ِٕبلشخ ٚرح١ًٍ إٌزبئج رجؼب ٌٍفشٚض ٚالحصبئ١بد اٌؼبشش

-غش٠مخ وزبثخ اٌّشاجغ–اعظ ػًّ اٌٍّخص ٚاٌّغزخٍص  اٌحبدٜ ػشش

 اٌؼشث١خ ٚاالجٕج١خ
4 

 4 غش٠مخ ٚظغ اٌّالحك اٌثبٔٝ ػشش

 4 اػذاد خطخ ثحث ِغزٛفبٖ ج١ّغ ِب عجك اٌثبٌث ػشش

 4 اخزجبس اٌشاثغ ػشش

 اٌزذس٠ظ  ٚاٌزؼٍُ  أعب١ٌت -4

Teaching and learning methods 

 اٌّحبظشاد . أ . 4

  اٌذساعخ اٌؼ١ٍّخ. ة. 4

 اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ. جـ.  4

   



 أعب١ٌت اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ ٌٍطالة رٚٞ اٌمذساد اٌّحذٚدح -5

Teaching and Learning methods for disables 
 ثٕبء اٌّحبظشح ٚثذْٚ فصً اٌطٍجخ ثؼعُٙ ػٓ ثؼط ػٓ غش٠ك ٠زُ رٌه أ

 ص٠بدح ػ١ٍّخ اٌحٛاس ٚإٌّبلشخ. أ. 5

 األعئٍخ اٌذائّخ ٌٍزأوذ ِٓ ٚغٛي اٌّؼٍِٛخ اٌٝ ٘زح اٌفئخ ِٓ اٌطٍجخ. ة. 5

 .  ػذَ ػمذ ِمبسٔخ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ اٌطٍجخ األخش٠ٓ حزٝ ال٠ىْٛ ٕ٘بن احغبط ثبٌٕمص ٌذ٠ُٙ .جـ5

 اٌّز١ّض٠ٓ س٠ظ ٚاٌزؼٍُ ٌٍطالةأعب١ٌت اٌزذ -6
 ٠زُ رٌه أثٕبء اٌّحبظشح ٚثذْٚ فصً اٌطٍجخ ثؼعُٙ ػٓ ثؼط ػٓ غش٠ك 

 أ  حث ىؤالء الطمبة عمى االبتكار الدائم مع اتاحة الفرصة ليم لعرض أفكارىم عمى األخرين. 6
عمى محاولة تطبيق المقترحات الخاصة بيم لمتاكد من نجاح تفكيرىم مما يشجعيم دائما .ب 6

  االجتياد
 Students assessment:  رم١١ُ اٌطالة     -7

 Tools            األعب١ٌت اٌّغزخذِخ -أ    

 االختجبراد انشفىيخ نقيبص طزعخ انجديهخ وانقدرح عهً انتكيف يع انجديد وتًيش انطهجخ  -1

 ز انًعهىيبد    االختجبراد انتحزيزيخ نقيبص اإلدراك انًعزفي ندي انطهجخ وقدرتهى عهً تذك -2

 االختجبراد انعًهيخ نقيبص قدرح انطهجخ عهً حم انًشكالد انتي تىاجهى عُد انعًم -3

 Time scheduleاٌزٛل١ذ       -ة    

 اٌزم١١ُ إٌظشٜ

 
 اندرجبد َىع االيتحبٌ  اإلطجىع و
 خًض درجبد شفىي انظبدص 1

 خًض درجبد تحزيزي انزاثع عشز 2

 ىٌ درجخثًبَ تحزيزي انُهبئً 3

 اٌزم١١ُ اٌؼٍّٝ

 
 اندرجبد َىع االيتحبٌ  اإلطجىع و
 خًض درجبد  شفىي انظبدص 1

 خًض درجبد تحزيزي انزاثع عشز 2

 

 Grading system ٔظبَ رحذ٠ذ اٌزمذ٠شاد –د 

 انتقديز انُظجخ انًئىيخ
 ضعيف جدا %45أقم يٍ 

 ضعيف %66%: اقم ي45ٍيٍ 

 يقجىل %06% : اقم ي66ٍيٍ 

 جيد %06% : اقم ي06ٍيٍ 

 جيد جدا %06% : اقم ي06ٍيٍ 

 إيتيبس %06أكثز يٍ  



 :List of referencesلبئّخ اٌىزت اٌذساع١خ ٚاٌّشاجغ   -8

          Course notesمذكرات  -أ       

 اٌّزوشح اٌزٝ ٠مَٛ اعزبر اٌّبدح ثإػذاد٘ب 
 كتب ممزمة -ب      

Required books (Text books)     
 كتب مقترحة  -ج      

Recommended books 
 دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د  

Periodicals, web sites.. etc. 

 
 
 

 االِىب١ٔبد اٌّطٍٛثخ ٌٍزذس٠ظ ٚ اٌزؼٍُ -9

 داتب شى .1

 طجىرح  .2

  

 

 

 

 

 
 ِٕغك اٌّمشس)أعزبر اٌّبدح(:أ.د/  ٠ٛعف ػجذ اٌؼض٠ش اٌحغب١ٔٓ

 حغب١ٔٓسئ١ظ اٌمغُ:أ.د/٠ٛعف ػجذ اٌؼض٠ش اٌ

 2112/2113اٌفصً اٌذساعٝ االٚي 
 

 
 


