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       يؼهىياخ أساسُح: -أ 

فسُىنىجً س:انًقش اسى

 يتقذو
 

 :انكىدٌ انشيض

HEMNFS(11)3 

 أونً ياجستُش   :انًستىٌ/ انفشقح

/ انساػاخ انىحذاخ ػذد

 : انذساسُح
 2- َظشٌ 2

/ أو  و ػًهٍ

 تًاسٍَ
 ٍجًاناإل 3

 يؼهىياخ يتخصصح: -ب

     Aimsأهذاف انًقشس  -1               

  راطخ رزكٛت اندٓشح انًخزهفخ نهدظى -

 زًثٛم ٔ االخزاج راطخ انعًهٛبد انفظٕٛنٕخٛخ يثم االيزابص ٔان -

  راطخ اندٓبس انعاجٗ -

  راطخ اندٓبس انزُبطهٙ فٗ اإلَظبٌ -

 -انًخشجاخ انتؼهًُُح انًستهذفح يٍ تذسَس انًقشس:-2

 انًعزفخ ٔانفٓى - أ

Knowledge and understanding 

 االنًبو ثبنعًهٛخ انفظٕٛنٕخٛخ انزٗ رحدس  اخم اندظى  -

 ُٕٔٚخانزعزف عهٗ انُٕارح نٓدو انجزٔرٍٛ ٔاالحًبض ان -

 انزعزف عهٗ إَاع االعابة -

 االنًبو ثبنعٕايم انًؤثزح عهٗ عًهٛخ انزُبطم -

 انًقبرَخ ثٍٛ َٕارح انٓضى انًًزاخ  -

 انقذساخ انزهُُح  -ـب 

Intellectual skills  
 انزعزف عهٗ انُٕارح انُبردخ يٍ عًهٛخ انٓضى نهًزكجبد انغذائٛخ -

 ٚخانًقبرَخ ثٍٛ األعابة انظًجثبٔٚخ ٔانجبراطًجبثٕ -

 يعزفخ االيزاض انُبردخ يٍ حدٔس خهم فٗ انٕظبئف انكهٛخ   -

 انًقبرَخ ثٍٛ اندٓبس انزُبطهٗ انذكزٖ ٔاالَثٕٖ -

 
 

 

 



 

 انًهُُحانًهاساخ  -ج

Professional Skills 
 انزعزف َٕارح انٓضى انًًزاخ     -

 االطزفب ح يٍ ْذِ انًزكجبد فٗ ثُبء اندظى -

 راطًجبثٕٚخانظًجثبٔٚخ ٔانجبانًقبرَخ ثٍٛ االعابة   -

 انًقبرَخ ثٍٛ رزكٛت اندٓبس انزُبطهٗ انذكزٖ ٔاالَثٕٖ -

 انألنًبو ثباليزاض انُبردخ يٍ حدٔس خهم فٗ انٕظبئف انكهٛخ -

 

 انًهاساخ انؼايح: -د

General Skills 

 يقدرح انطبنت عهٗ انزعزف عهٗ إَاع االخٓشح -

 يقدرح انطبنت عهٗ يعزفخ إَاع االعابة انًٕخٕ ح ثبندظى -

نطبنت عهٗ انزعزف عهٗ إَاع االيزاض انُبردخ يٍ حٕس خهم فٗ انٕظبئف يقدرح ا -

 انكهٛخ .

 Syllabus   يحتىٌ انًقشس  -

     

 األسثىع

 اسثىع( 14)

 انًىضىع                         ػذد انساػاخ                  

 ع1-1ٌ انٓضى ٔاندٓبس انٓضًٗ 

 ع1-1ٌ انغذائٗ ٔانزًثٛم انغذائٗ  
 ع1-1ٌ ربثع انزًثٛم انغذائٗ 

 ع1-1ٌ ربثع انزُفض ٔاندٓبس انزُفظٗ 

 ع1-1ٌ اندٓبس اندٔرٖ 

 ع1-1ٌ ربثع اندٓبس اندٔرٖ 

 ع1-1ٌ ربثع االخزاج ٔاندٓبس االخزاخٗ 

 ع1-1ٌ ربثع االخزاج ٔاندٓبس االخزاخٗ 

 ع1-1ٌ اندٓبس انزُبطهٗ 

 ع1-1ٌ ربثع اندٓبس انزُبطهٗ  

 ع1-1ٌ ٗاندٓبس انعاج 

 ع1-1ٌ ربثع اندٓبس انعاجٗ  

 ع1-1ٌ ربثع اندٓبس انعاجٗ  

  وانتؼهى  انتذسَس أسانُة - 4
Teaching and learning methods 

 انًحبضزح: انشزذ  (1

 . انًُبتقشخ (2

 ثزٔحخٛكزٕر (3

  ارب شٕ (4

 



 

 وانتؼهى نهطالب روٌ انقذساخ انًحذودج انتذسَسأسانُة  - 5

Teaching and Learning methods for disables 

 طزٚق انًحبضزح  (5

 اطزخداو انزطٕيبد انزٕضٛحٛخ (6

 طزٚقخ انًُبتقشخ (7

 انًتًُضٍَأسانُة انتذسَس وانتؼهى نهطالب  -6

 طزٚقخ طزذ االطئهخ .2

 اطزخداو االثحبس .2

   Students assessتقُُى انطالب      : -7-

  Toolsاألطبنٛت انًظزخديخ         -أ  

 

 نزحاٛم اندراطٗ نهطبنت:      انقٛبص رحزٚز٘ اخزجبر

 :       انزحاٛم اندراطٗ نهطبنت نقٛبصشفٓٛخ  اخزجبر

 : يظزٕٖ انطبنت انًٓبرٖنقٛبصاالخزجبراد  انعًهٛخ ٔانزطجٛقٛخ 

 

 Time scheduleانزٕتقٛذ         -ة    

 االسثىع انخايس

 انتاسغ   األسثىع

 االسثىع انحادي ػشش     

 ثُقً( االسثىع انشاتغ ػشش)االيتحاٌ انتط
 ا

 انذسجاخ            تىصَغ  ج  

 % تحشَشي 66انفصم انذساسٍ     َهاَح

 % 26االيتحاٌ انشفىٌ             

 % 26االيتحاٌ انؼًهٍ      

 

 Grading system َظاو تحذَذ انتقذَشاخ – د

 % يقجٕل70اتقم يٍ -60

 % خٛد80اتقم يٍ -70

 % خٛد خدا90اتقم يٍ -80

 فأكثز ايزٛبس 90

         

 

 :List of references  قائًح انكتة انذساسُح وانًشاجغ -8

          Course notesيذكزاد  -أ       

  

 كتة يهضيح -ب      

Required books (Text books 

 

 كتة يقتشحح  -ج      

 Recommended book 

.  



 

     

 دوسَاخ ػهًُح أو َششاخ  ...انخ -د

Periodicals, web sites.. etc. 

 يٕاتقع عهٗ شجكخ االَززَذ يع اتقززاذ االيبكٍ نهحإل عهٛٓب

 

 انًطهىتح نهتذسَس و انتؼهى اإليكاَُاخ -
  * ارب شٕ -ثزٔخٛكزٕر –ٔطبئم عزض  -

 

 

 يحًذ يصطفً انسُذ   يُسق انًقشس)أستار انًادج(:أ.د/

 سئُس انقسى:أ.د/َىسف ػثذ انؼضَش انحساٍَُ

 2612/2613انفصم انذساسً االول 

 
 

 

 

 

 

 

 


