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 حلقاخ ذشتْٗح

 

 الشهممض الدممْدٕ:

HEPHE(12)1 

اقرصممماد  دكرمممْساٍاّلٖ الفشقمممح/ الوغمممرْٕ:

 هٌضلٔ ّذشت٘ح

 / الغمممممماػاخػممممممذد الْحممممممذاخ

 الذساع٘ح: 
 ٖخوالاإل 3   ًظشٕ 3

 هؼلْهاخ هرخصصح: -ب

     Aimsذاف الوقشس أُ -
 :  أىٗدْى قادسا ػلٔ  أىغٔ ثالطالة هي دساعح الوقشس ٌٗ ٌٗرِٖ أىتؼذ 

 الوؼشفح ّ الفِن -أ     

Knowledge and Understanding     

الطالــــم منــــا بحــــانص الاتــــج يالة ــــبيبا  الة  يايــــ   ان يــــ    -2أ                                    
 .األ ث  اسةخدابا

 .ببيزا  يعييم بحانص الاتج  اى ٗؼذد الذاسط-1أ                                   

 .الخطيا  األساسي  ل ةاا  خط  الاتج  ان يعدد-3                                  

 القذساخ الزٌُ٘ح -ب     

Intellectual skills                     

                                    .  يقا ن اين مديا   بع الاياحا  فى الاتيج الحفسي  يالة ايي ان  -2ب                               

 يتلل ن ه الاياحا  إت ائيا   اى  -1ب                                

                                      

 الوِاساخ الوٌِ٘ح                     -خـ

Professional Skills                  

ىٍّج ااات راث  ااامت    اااى ه القضااا ي  ال اي يقااا سي  ااا ً -1ج                                  

 البحٓث ْ ٍ ء األدْاث ْتحم ل الب  ٌ ث

 الوِاساخ الؼاهح -د



General Skills 

   ٓيتاي يقٓن الىع ي شالٓاجب تٓافشِ  فى البحٓث ال ش  -2 د                              

 

 

     Syllabus   هحرْٕ الوقشس  -
  

ــــ  فــــى  –: مندافــــ   الاحببببثلال م بببب لاالسبببباالولاالال ل ل ــــى الط يقــــ  العلبي االقة ــــاد البحزل
 .البةغي ا  يمحياعها  –الب طلتا   –البفانيا  –يالة اي 
 

 .بعايي نا  – ياغةها  –ب اد نا  -: ةع يفها   شكمةلالاحثلاالساالولالثان ل 
 

 .بعايي   ياغ  الف يض  -محياعها  -: ةع يفها  الفرالضللثل لاالساالولالثا
 

ةقديا مبثل  لخطط اتثي   –عحا  نا األساسي   –: ةع يفها  خطةلالاحثلاالساالولالرااعل ل
 .فى ب ال علا الحفس

 
 يفيـ  ةتديـد  -محياعهـا  –ط ق اخةيا  العيحا   -:  ةع يفها  ال يناتلاالساالولالخا سل ل

 .حاسم ت ا العيح  الب
 

الاتــيج الســااي   –: الاتــيج الة  يايــ  تصبب ي اتلالاحببالثلالك يببةللاالسبباالولالسببا سل ل
 .الاتيج البستي   –الاتيج اال ةااطي   –البقا ح  
 

 –الة ـــبيبا   ـــا  الة  يايــــ   –: محياعهـــا  التصببب ي اتلالتبريايببببةلاالسببباالولالسبببااعل ل
ببيـــزا  يعيـــيم  ـــل  –بيا الفـــ د الياتـــد ة ـــ –السالســـل الزبحيـــ   –الة ـــبيا الة  ياـــى التقيقـــى 

  .ة بيا ة  ياى 
 

 البالتظ    –البقااال   –االسةاياحا   –: االخةاا ا   ب علالاياناتلاالساالولالثا نل ل
 

 –الثاـا   –: ال ـدق  الشرالطلالتب ليببتلتالاهر بالهب لت الاتلال يباسلاالساالولالتاسعلل ل
  .البعايي  



ــــى األســــاليم البحاســــا   اتلإحصببببا يا لتحميبببب لالايانبببباالسبببباالولال اشببببرل ل  بــــع الة  يــــز عل
 .للة بيبا  الة  ياي  

 
 –مســليم ال ةااــ   –: عحا ــ ه  إ:بب ا لالت ريببرلالن ببا  للماحببثلاالسبباالولالحببا رل:شببرل ل

 .الب ا ع 
 

بـع ةقـديا اتـج بح ـي  فـى ب لـ   ،بعايي  ةقـييا الاتـيج العلبيـ  لاالساالولالثان ل:شرل ل
اةــ  يســلاياة  فــى اــي  بعــايي  ةقــييا الاتــيج ، ي ــ ل  الت ــيل علــى علبيــ  يعــ ض منــا إي ااي

 .اتج م حاى بن خالل البياقع البخةلف  ااالحة ح  
 

 

 Teaching and learning methodsالرذسٗظ  ّالرؼلن  أعال٘ة -
        

 أعال٘ة الرذسٗظ ّالرؼلن للطالب رّٕ القذساخ الوحذّدج - 5

Teaching and Learning methods for disables 

 .أ.  الوحاضشج                                                       

 .ب.الوٌاقشح                                                            

 

 أعال٘ة الرذسٗظ ّالرؼلن للطالب الورو٘ضٗي -6
 الثحْز إخشاء.أ.                                 

 

   Students assess:  الطالب    ذق٘٘ن  -7

 Tools mentاألعال٘ة الوغرخذهح             -أ                
 

 الرحص٘ل اخرثاس اػوال الغٌح  ًصف الرشم     لق٘اط

 الرحص٘ل الرشم     لق٘اط اخشاخرثاس اػوال الغٌح  

 الرحص٘ل لق٘اط          ذحشٗشٓ ًِاٗح الرشماخرثاس 

      

 Time schedule    الرْق٘د     -ب 
 األعثْع   الغاتغ

 الثأً ػششاألعثْع   

 الشاتغ ػششاألعثْع   

 ج  ذْصٗغ الذسخاخ

 %     00                ًِاٗح الفصل الذساعٖ    

 

 %                        هٌرصف الفصل الذساعٖ   

 %   10                                      أػوال فصلٖ



 

 Grading system ذحذٗذ الرقذٗشاخًظام  –د 

 

 

 % فاكثش 00هوراص                                       

 % 00% الٔ اقل هي  00خ٘ذ خذا   هي                                       

 % 00% الٔ اقل هي  70خ٘ذ    هي                                        

 % 70% الٔ اقل هي   60هقثْل   هي                                     

 % 60الٔ اقل هي  35ضؼ٘ف هي                                      

 35ضؼ٘ف خذا اقل هي                                                

 

 :List of referencesقائوح الدرة الذساع٘ح ّالوشاخغ   -0

 Course notesهزكشاخ  -أ
اْ يكمف الطالب     ب يقٓن  ٓضعُ الق ئه   ل ذسيس ْ يقشَ القسهك                                

    ٓيش احذ الىشاجع لألس تزة الكب س فى ال خ ص

 

 

 كرة هلضهح -ب

Required books (Text books 

 

 

 

 كرة هقرشحح -ج

Recommended books 
 

لاتج في الة اي  يعلا الحفس. ) الطاع  (. بحانص ا8798 اا ، عاد التبيد، ي اظا، متبد ) -
 الثاحي (، القان ة: دا  الحها  الع اي .

ـــد ) - ـــد الخـــالق،  اي ـــ تبن، يعا ـــد ال ـــان، يعـــدس، عا ـــدا ،  يق الاتـــج العلبـــي:  –( 8781عاي
 بفهيا مدا ة  مساليا ، عبان: دا  الف   للح   يالةيزيع.

نص الاتـج العلبـي يمسـاليا . (، بحـا8798ع يفص، سابي، يب ـل،، خالـد، يتيا ـين، بفيـد. ) -
 عبان: دا  ب داليي للح   يالةيزيع.

 (. الاتج العلبي: البحانص ياإل  ا ا . العين: بطاع  العين التديث .8786الع ش، فيزي ) -

(. مساليم الاتج العلبي في الة اي  يالعليا اإلحساحي : 8798عيده، متبد، يبل ايي، فةتي ) -
 ئي لاياحاة . عبان: ب ةا  البحا  للح   يالةيزيع.عحا  ه يبحان   يالةتليل اإلت ا

ــد ) - ة  بــ  بتبــد حيفــل  -(. بحــانص الاتــج فــي الة ايــ  يعلــا الــحفس8768فــان دالــين، يييايل
 يسليبان ال يخ يطلع  غالاير. القان ة: ب ةا  األح لي الب  ي .

 غ يم.(. بحانص الاتج في العليا اال ةباعي . القان ة: ب ةا  8788الفيال،  الح ) -
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 دّسٗاخ ػلو٘ح أّ ًششاخ  ...الخ -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 

 االهداً٘اخ الوطلْتح للرذسٗظ ّ الرؼلن -

 
 تجّ ضاث الىذسج األس س ت

 جّ ص عشض الىعمٓو ث )دات  شٓ(  -
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