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     Aimsأىداف المقرر  -1

 

قادرا علً اإللوام تاالًىال الوضتخذهه فى اى ٌكىى الذارس 

 الٌضٍج 

 

 

 

 المخرجات التعممية المستيدفة من تدريس المقرر:  -2

Intended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفيم -أ     
Knowledge and Understanding  

 .أٌ ٚتفٓى يشتمبد انتشاكٛت انُسدّٛ 1أ.

 انتدٓٛزاد انًختهفّ .أٌ ٚستطٛغ تحذٚذ يٕاصفبد2أ.

 .3أ.

 

 القدرات الذىنية -ب     
Intellectual skills  

 .أٌ ٚستطٛغ تحذٚذ انتشاكٛت انُسدّٛ انًتطٕسِ 1ة.

 .2ة.

 

 الميارات المينية  -جـ     
Professional Skills 

 .أٌ ٚذسن انًًٛزاد ٔانؼٕٛة نهتشاكٛت انُسدّٛ 1ج.

 شاد االٔنّٛ ٔانحذٚث يُٓب.اٌ ٚستطٛغ تحذٚذ انتحض2ٛج.

 .3ج. 

 الميارات العامة -د     
General Skills 

 

 .اٌ ٚستطٛغ انتؼشف ػهٙ االَٕال انحذٚثّ.1د.

 .2د.



 Syllabusهحتىي الوقرر     -3
 

 

 ػذد انسبػبد انًٕضٕع

 األصثىع األول

 َجزِ ػٍ يُظٕيّ انُسٛح 
 

 الثاًً األصثىع

انتؼشف ػهٗ االَٕال 

 ذيّ فٗ انُسٛحانًستخ

 

 األصثىع الثالث

 االَٕال انحذٚثّ
 

 األصثىع الراتع

 طشق انغزل ٔانحذٚث يُٓب
 

 األصثىع الخاهش

يشتمبد انتشاكٛت انُسدّٛ 

 انجسٛطّ

 

 األصثىع الضادس

 انتشاكٛت انُسدّٛ انًتطٕسِ
 

 االصثىع الضاتع

 انتشاكٛت انُسدّٛ انًتطٕسِ
 

 األصثىع الثاهي

انتطجٛك -انزٖٔ-انجشو

 ػٕٛة -خصبئص يًٛزاد 

 

 األصثىع التاصع

 انحذٚث يُٓب -انتحضٛشاد االٔنّٛ
 

 األصثىع العاشر

 انحذٚث يُٓب-انتدٓٛزاد انًختهفّ
 

 األصثىع الحادي عشر 

 تاتع التجهٍزاخ الحذٌثه
 

 األصثىع الثاًً عشر

 اختجبس 
 

  التذرٌش  والتعلن أصالٍة -4

Teaching and learning methods 

 

 data show.أ.استخذاو ال 4

 .ة.انحٕاس ٔانُمبش يغ انطهجخ 4

 .ج.طشذ انؼُٕاٌ انشئٛسٙ نهًحبضشح ٔانتدًٛغ ثى انحٕاس ٔانُمبش4

 ٔسشخ ػًم حٕل يٕضٕػبد انًُٓح

طهت يششٔع ٚشتشن فّٛ خًغ انطالة ػهٙ ْٛئخ يدًٕػبد ٚتى فّٛ 

 تطجٛك خًٛغ يٕضٕػبد انًمشس ٔيُبلشتّ ػهٙ ْٛئخ سًُٛبس
أصالٍة التذرٌش والتعلن للطالب روي  -5

 القذراخ الوحذودج

Teaching and Learning methods for 

disables  

.أ.تكٍٕٚ يدًٕػبد ػًم يشتشكخ يٍ انطهجخ انًتًٛزٍٚ 5

 انطهجخ رٔ٘ انمذساد انًحذٔدح ٔ

.ة.تحذٚذ َمظ سئٛسٛخ نهجحث فٛٓب يغ يحبٔنخ تحذٚذ انًشاخغ 5

 انشئٛسخ نهشخٕع نٓب 

 .ج.5

.أ.تحذٚذ َمبط دساسٛخ ٔيطبنجخ ػًم ثحث حٕل انًششٔع 6 أسبنٛت انتذسٚس ٔانتؼهى نهطالة انًتًٛزٍٚ -6

 ٔػشضٓب ثطشٚك انٕسبئظ انًتؼذدح

 .ة.6

 Students assessment:     تقٍٍن الطالب  -7
 

 لقياس القدره عمي استيعاب المعمومة وتحصيميا   عمل ورش عمل  Toolsاألساليب المستخدمة             -أ    

   أبحاث حول نقاط بحثية في التراكيب النسجيو المتطوره 
 لقياس القدره عمي عمل بحث العممي 



لقياس قدرة    محاضرة تجييز المادة العممية الخاصة بموضوع ال
 الطالبة عمي استخالص المعمومة العممية من المراجع الحديثة

لقياس قدرة عمي التحصيل العممي    االختبارات التحريرية  
 وتطبيق ماتم تحصيمو

األسبوع .)كل اسبوع في تحضير المعمومة العممية حول  Time scheduleالتوقيت         -ب    
 موضوع المحاضرة(

 األسبوع .السابع االختبار التحريري

في نياية كل محاضرة تكوين ورشة عمل لتطبيق ما تم 
 دراستو في ورش عمل

 األسبوع الربع عشر االختبار النظري

 08نياية الفصل الدراسي         % توزيع الدرجات  -ج   

 5منتصف الفصل الدراسي       %

 االمتحان الشفوي              % 

 االمتحان العممي               %
 %15أعمال فصمية                  

 % مقبولGrading system 08-06 نظام تحديد التقديرات –د 
 % جيد08-06
 % جيد جدا08-06
 % فأكثر امتياز68

 :List of references  قائوح الكتة الذراصٍح والوراجع -8

 

          Course notesمذكرات  -أ       

 
 

 كتب ممزمة -ب      
Required books (Text books)     

 

 

 كتب مقترحة  -ج      
Recommended books 

 

 كتت ػهًٛخ  فٙ يدبل انتخصص 

 دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د      

Periodicals, web sites.. etc. 
 فٙ يدبل انتخصص دوريات عممية أو نشرات  

 استخذاو شجكخ انًؼهٕيبد االنكتشَٔٛخ نيات المطموبة لمتدريس و التعمماالمكا -6

 
 د/رشا عبد الرحمن النحاس  0م0منسق المقرر)أستاذ المادة (: أ

 رئيس القسم:ا.د/ نشأت نصر الرفاعي
 2002/2002التاريخ: الفصل الدراسي االول         


