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جبيؼخ  /أكبدًٛٚخ  :انًُٕفٛخ
كهٛخ  /يؼٓذ  :االقزصبد انًُضنٗ
 :إداسح يُضل
قغى

تىصيف مقرر دراسي
 -1ثٛبَبد انًقشس

انشيض انكٕدٖ HE M :
HM(22)3

انفشقخ  /انًغزٕٖ  :انثبَٛخ
اعى انًقشس  :غفٛهٛبد
يبجغزٛش
ػًهٗ
ػذد انٕحذاد انذساعٛخ َ :ظشٖ

ْ -2ذف انًقشس :

دساعخ اْى انحششاد انزٗ رزطفم ػهٗ اإلَغبٌدساعخ اْى انحٕٛاَبد األٔنٛخ انزٗ رزطفم ػهٗاالَغبٌ ٔانحٕٛاٌ
دساعخ انحٕٛاَبد يفصهٛخ االسجمدساعخ اْى انذٚذاٌ انزٗ رزطفم ػهٗ االَغبٌٔانحٕٛاٌ

انزخصص :

2

 -3انًغزٓذف يٍ رذسٚظ انًقشس:

أ -انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى:

االنًبو ثبنحششاد انزٗ رزطفم ػهٗ االَغبٌٔرغجت نّ االيشاض
انزؼشف ػهٗ انزطٕس ٔإَاع رطٕس انحششاددساعخ اْى انطفٛهٛبد األٔنٛخ ٔرصُٛفٓبٔانزؼشف ػهٗ دٔسح حٛبرٓب
األنًبو ثإَٔاع انذٚذاٌ انطفٛهٛخ ٔانزؼشف ػهٗدٔسح حٛبرٓب ٔااليشاض انزٗ رغججٓب
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انًٓبساد
ة-
انزُْٛخ :

انًقبسَخ ث ٍٛإَاع انزطٕس فٗ انحششادانًقبسَخ ث ٍٛانزطفم انذائى ٔانًؤقذ فٗ انحششادانزًٛٛض ث ٍٛإَاع انحٕٛاَبد يفصهٛخ االسجمانًقبسَخ ث ٍٛانصفبد انؼبيخ نهذٚذاٌانزؼشف ػهٗ دٔسح حٛبح كم غفٛم ٔيؼشفخ انؼبئماالعبعٗ ٔانٕعٛػ نهطٕس انًؼذٖ ٔغشٚقخ انؼذٖٔ

جـ -انًٓبساد انًُٓٛخ
انخبصخ ثبنًقشس :

يؼشفخ انطبنت ثإَٔاع انزطٕس فٗ انحششاداإلنًبو ثبنصفبد انؼبيخ نهحٕٛاَبد األٔنٛخ ٔانذٚذاٌانقذسح ػهٗ فٓى دٔسح انحٛبح نكم غفٛمانزؼشف ػهٗ انؼبئم االعبعٗ ٔانٕعٛػ ٔانطٕس انًؼذٖ

د -انًٓبساد انؼبيخ :
 يقذسح انطبنت ػهٗ اعزخذاو ثؼط ْزِ انطفٛهٛبدنهقعبء ػهٗ انحششاد
 يقذسح االغهت ػهٗ انزؼشف االجٓضح انًخزهفخ نٓزِانطفٛهٛبد
 يقذسح انطبنت ػهٗ انزؼشف ػهٗ إَاع انذٚذاٌ ٔانًقبسَخ ثُّٛ -4يحزٕٖ انًقشس:

انًٕصٕع
االعجٕع
دساعخ ػهى انطفٛهٛبد يٍ حٛث
انزؼشٚفَ -شأح انزطفم-انزصُٛف-
انصفبد انؼبيخ
انحششاد ٔدٔسْب كطفٛهٛبد حٕٛاَٛخ
خبسجٛخ

ػذد انغبػبد
2
2

انرتة انحشريح وانحشراخ انهامح مه
انىاحيح انطثيح وانثيطريح

2

انحٕٛاَبد يفصهٛخ االسجم
ربثغ انحٕٛاَبد يفصهٛخ االسجم
انحٕٛاَبد األٔنٛخ انطفٛهٛخ
ربثغ انحٕٛاَبد األٔنٛخ انطفٛهٛخ
ربثغ انحٕٛاَبد األٔنٛخ انطفٛهٛخ

2
2
2
2
2
2
2

انديدان انطفيهيح(اندودج انكثديح)
انديدان انطفيهيح(اندودج انثههارسيا ودودج
انهتروفيس)
انديدان انطفيهيح(اندودج انشريطيح)
انديدان انطفيهيح(اندودج االسكارس
واالوكهستىما)
انديدان انطفيهيح(اندودج انفيالريا)
انديدان انحهقيح

2
2
2
2
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 -5أسانية انتعهيم
وانتعهم

 -6أسانية انتعهيم
وانتعهم نهطالب ذوي
انقدراخ انمحدودج

-1انششح انًحبظشح
-2انًُبقشخ
 -3ثشٔجٛكزٕس
-4دارب شٕ.
-1غشٚقخ انًحبظشح
-2اعزخذاو انشعٕو انزٕظٛحٛخ
-3غشٚقخ انًُبقشخ

 -7تقىيم انطـــالب :
أ -األعبنٛت انًغزخذيخ

اخزجبس رحشٚش٘ نقٛبط :انزحصٛم انذساعٗ نهطبنت
انزحصٛم انذساعٗ نهطبنت
اخزجبس شفٓٛخ نقٛبط:
االخزجبساد انؼًهٛخ ٔانزطجٛقٛخ نقٛبط :يغزٕٖ انطبنت انًٓبسٖ

ة -انزٕقٛذ

األعجٕع انخبيظ
األعجٕع انزبعغ
األعجٕع انحبدٖ ػشش

جـ -رٕصٚغ انذسجبد

َٓبٚخ انفصم انذساعٙ
االيزحبٌ انشفٕ٘
االيزحبٌ انؼًهٙ

 -8قائمح انكتة اندراسيح وانمراجع :
أ -يزكشاد

% 06
% 26
% 26
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ة -كزت يهضيخ

جـ -كزت يقزشحخ

د -دٔسٚبد ػهًٛخ أٔ
َششاد  ...انخ

يٕاقغ ػهٗ شجكخ االَزشَذ يغ االقزشاح ايبكٍ انحصٕل ػهٓٛب

أعزبر انًبدح  :ا.د /عادل عثد انمعطي أحمد
سئٛظ يجهظ انقغى انؼهًٗ  :ا.د/رتيع محمىد وىفم

