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 وحدة
 يجمالاإل

 معمومات متخصصة: -ب
 Aimsأهداف المقرر  -1

 

ٌسؼرشف بٌسىٕىٌىجُرةذ بٌحذَ رد َهذف هزب بٌّمشس بًٌ ب

فررً ِجررةي بٌسؼحاررد وبٌسغٍُررف جّررة َسٕةعررث وِغررسىَةذ 

بٌجىدخ بٌّطٍىجد وبٌسةوُذ ػًٍ بهُّرد ػٍُّرد بٌسغٍُرف 

 فً زغىَك بٌّٕسج

 بٌّخشجةذ بٌسؼٍُُّد بٌّغسهذفد ِٓ زذسَظ بٌّمشس:-1
Intended Learning Outcomes 

 Knowledge and Understandingالمعرفة و الفهم                     -أ     
    ان يذكر طرق التغميف المختمفة .1أ.
       بْ َؼذد بٌىعةئً بٌسىٕىٌىجُد بٌحذَ د بٌّغسخذِد فً ػٍُّد بٌسغٍُف.. 1أ.
 

 Intellectual skills                           القدرات الذهنية            -ب   
 سفغ ِغسىي جىدخ بٌّٕسج .  َغسىػث بهُّد ػٍُّد بٌسغٍُف فً 2ت.
 .  َحسىش طشق جذَذخ ٌٍسغٍُف َّىٓ بْ زغةػذ فً ػٍُّد زشوَج بٌغٍغ بٌٍّحغُد1ت.
.  َسفهُ بهُّد  بدبء ػٍُّد بٌسغٍُف فً بلً ولر ِّىٓ وبػًٍ جىدخ ِّة َغةػذ ػًٍ زغٍُُ 3ت.

 بٌّٕسج فً بفضً صىسخ
 Professional Skillsالمهارات المهنية                              -جـ   

 بِىةُٔد بألعسفةدخ ِٓ ػٍُّد بٌسغٍُف فً سفغ ِغسىي جىدخ بٌّٕسج 1. جـ 

. التخطيط لإلستفادة من عممية التغميف لموصول الى اهم اهداف المشروع وهى جودة عالية 2جـ. 
 بمنتج جيد وفى افضل صورة  

 General Skillsبٌّهةسبذ بٌؼةِد                                       -د



.   بٌسةوُذ ػًٍ بْ بٌؼًّ بٌجّةػً َؼسحش ِٓ بفضً بٌطشق إلٔجةح ػٍُّد بٌسصُٕغ حُث بْ بٌسغٍُف 2د.

َؼسحش بخش بٌّشبحً بإلٔسةجُد وٌىٕه فً ربذ بٌىلر هى بٌّؤشش بألعةعً فً ػٍُّد بٌسغىَك ٌجىدخ 

 بٌّٕسج.

    Syllabusِحسىٌ بٌّمشس     
 ٔظشي اإلسبىع

 

ػذد 

بٌغةػة

 ذ

 

 ى     و

 1 1 ِؼًٕ بٌفحص ٌٍّٕسج ػًٍ حغث ٔىػه بالوي

طشق بٌفحص بٌّخسٍفد وزطىسهة + بجهضخ بٌفحص  بٌ ةًٔ

 بٌّخسٍفد)ِ ً جهةص بٌححث ػٓ بٌّؼةدْ(

1 1 

بٌطشق بٌحةٌُد بٌّغسخذِد فً فحص بٌّٕسجةذ بٌّؼذخ  بٌ ةٌث

 ٌٍسصذَش

1 1 

 1 1 ؼحادِفهىَ بٌسؼحاد وبٌسغٍُف+ بٌطشق بٌّخسٍفد ٌٍس بٌشبجغ

أٔىبع ِىبد بٌسؼحاد وِىبصفةذ وً ِةدخ ػًٍ حذخ  بٌخةِظ

 وبٌششوط بٌىبجث زىبفشهة فُهة 

 

1 1 

 1 1 بخسحةس شفىي ٌّة عحك بٌغةدط

بعسىّةي أٔىبع ِىبد بٌسؼحاد وِىبصفةذ وً ِةدخ ػًٍ  بٌغةجغ

 حذخ وبٌششوط بٌىبجث زىبفشهة فُهة 

 

1 1 

بٌّررررىبد بٌّغررررةػذخ بٌسررررً زغررررسخذَ فررررً ػٍُّررررد بٌسؼحاررررد)  بٌ ةِٓ

 بٌشّةػةذ.......( -بٌغٍىفةْ–بٌىٍحغةذ -بٌذجةجُظ

1 1 

 1 1 بٌٍّصمةذ بٌسً زىضغ ػًٍ بٌّٕسج ٔفغه لحً بٌسؼحاد بٌسةعغ

بٌٍّصمةذ وبٌىسةجةذ بٌسً َجث وضؼهة ػًٍ ػحىبذ  بٌؼةشش

ذ بٌّطحىػة -بٌسغٍُف بٌسً َىضغ فُهة بٌّٕسج) بٌحةسوىد

 ػًٍ بٌىشزىٔد(

1 1 

بٌحةدي 

 ػشش

ِىبصفةذ بٌىشزىٔد بٌسً َسُ وضغ بٌّٕسج  وبٌخةِةذ بٌسً 

 زصٕغ ِٕهة وبٔىبػهة

1 1 

بٌ ةًٔ 

 ػشش

طشق زطحُك بٌّٕسج جةشىةي ِخسٍفد ػًٍ حغث ٔىع 

 بٌّٕسج

1 1 

بٌ ةٌث 

 ػشش

 1 1 طشق زؼحاد بٌّٕسج فً دبخً بٌىشزىٔد بٌخةصد جه

بٌشبجغ 

 ػشش

 1 1 ًٍ ٌّة زُ دسبعسهبخسحةس زحصُ

 بٌسذسَظ  وبٌسؼٍُ  أعةٌُث -4

Teaching and learning methods 

 . أ . المحاضرات 4
 . ب. الزيارات الميدانية4
 أعةٌُث بٌسذسَظ وبٌسؼٍُ ٌٍطالت روٌ بٌمذسبذ بٌّحذودخ -5

Teaching and Learning methods for disables 
 ٍحد جؼضهُ ػٓ جؼض ػٓ طشَك َسُ رٌه أثٕةء بٌّحةضشخ وجذوْ فصً بٌط

 صَةدخ ػٍُّد بٌحىبس وبٌّٕةلشد. أ. 5

 بألعاٍد بٌذبئّد ٌٍسأوذ ِٓ وصىي بٌّؼٍىِد بًٌ هزخ بٌفاد ِٓ بٌطٍحد. ت. 5

 .  ػذَ ػمذ ِمةسٔد جُٕهُ وجُٓ بٌطٍحد بألخشَٓ حسً الَىىْ هٕةن بحغةط جةٌٕمص ٌذَهُ .جـ5



 ٓبٌّسُّضَ أعةٌُث بٌسذسَظ وبٌسؼٍُ ٌٍطالت -6
 َسُ رٌه أثٕةء بٌّحةضشخ وجذوْ فصً بٌطٍحد جؼضهُ ػٓ جؼض ػٓ طشَك 

 حث هؤالء الطمبة عمى االبتكار الدائم مع اتاحة الفرصة لهم لعرض أفكارهم عمى األخرين. أ  6
 محاولة تطبيق المقترحات الخاصة بهم لمتاكد من نجاح تفكيرهممما يشجعهم دائما عمى االجتهاد .ب 6
 Students assessment:  ت    زمُُُ بٌطال -7

 Toolsبألعةٌُث بٌّغسخذِد             -أ    

 االختببراث الشفىيت لقيبس سزعت البذيهت والقذرة علً التكيف هع الجذيذ وتويز الطلبت  -1

 االختببراث التحزيزيت لقيبس اإلدراك الوعزفي لذي الطلبت وقذرتهن علً تذكز الوعلىهبث     -2

 اث العوليت لقيبس قذرة الطلبت علً حل الوشكالث التي تىاجهن عنذ العولاالختببر -3

 Time scheduleبٌسىلُر       -ت    

 بٌسمُُُ بٌٕظشي
 الذرجبث نىع االهتحبى  اإلسبىع م
 عشز درجبث شفىي السبدس 1

 عشز درجبث تحزيزي الزابع عشز 2

 ثوبنىى درجت تحزيزي النهبئً 3

 Grading system َشبذٔظةَ زحذَذ بٌسمذ –د 
 بٌسمذَش بٌٕغحد بٌّاىَد

 ضؼُف جذب %45ألً ِٓ 

 ضؼُف %60%: بلً 45ِِٓٓ 

 ِمحىي %70% : بلً 60ِِٓٓ 

 جُذ %00% : بلً 70ِِٓٓ 

 جُذ جذب %00% : بلً 00ِِٓٓ 

 إِسُةص %00أو ش ِٓ  

 :List of referencesلةئّد بٌىسث بٌذسبعُد وبٌّشبجغ   -0

          Course notesات مذكر  -أ       

 بٌّزوشبذ بٌسٍ َمىَ أعسةر بٌّةدخ جئػذبدهة
 كتب ممزمة -ب      

Required books (Text books)     
 كتب مقترحة  -ج      

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

Periodicals, web sites.. etc. 

 سؼٍُبالِىةُٔةذ بٌّطٍىجد ٌٍسذسَظ و بٌ -9
 داتب شى .1
 هعول هجهز ببعض االدواث الوستخذهت فً التعبئت  .2

 الزيبراث الويذانيت  .3
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