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       يؼهٕياخ أعاعٛح: -أ
:                 اعممممممممممممممممممى انًقممممممممممممممممممشس

 دساعٛححهقاخ 

 

انشيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممض 

 HEPHE(21)3انكٕد٘:

 دكرممممممٕساِثاَٛح انفشقممممممح/ انًغممممممرٕ٘:

 اقرصاد يُضنٗ ٔذشتٛح

 / انغممماػاخػمممذد انٕحمممذاخ

 انذساعٛح: 
 ٙخًاناإل 3   َظش٘ 3

 يؼهٕياخ يرخصصح: -ب

     Aimsأْذاف انًقشس  -
  :  أٌٚكٌٕ قادسا ػهٗ  أٌغٗ ثانطانة يٍ دساعح انًقشس ُٚ ُٚرٓٙ أٌتؼذ                              

 

 انًؼشفح ٔ انفٓى -أ     

Knowledge and Understanding     

منـــــلىح  والـــــث   وتجـــــماملت  وت راااـــــ      ـــــر  أىـــــ  اٌ ٚمممممزكش 2أ                                    
 . ستخد مل

 .مماز ت  عا ب منلىح  والث  اٌ ٚؼذد -1أ                                   

   سلسا  و تلا  خط   والث .  ن الدد  وخط  ت -3                                  

 انقذساخ انزُْٛح -ب     

Intellectual skills                     

    ن اقلرن اان أد  ت  مع  واالنلت فى  وال ث  ونفسا    وترا ا  -2ب                               

 اللل ىذه  واالنلت إلجلئال  اٌ   -1ب                                  

                                      

  انًٓاساخ انًُٓٛح                    -خـ

Professional Skills                  



قضايا منهجية ذات صلةة تصملميا احوثلوب اتنلاد ات اات الثةيل   ان يناقش  -2ج     

 احويانات

 انًٓاساخ انؼايح -د

General Skills 

 احوثوب احصستوية ان يقوم تنقد -2د                               

 

     Syllabus   يحرٕ٘ انًقشس  -
  

  :  العمم والبحث والعممي سا ع    ل   و لني  

  ويدف من در س  منلىح  والث  ، ختالر مش ل   والث ، فر ض  والث ،               

    وعان   م تمع  ودر س  ، طرق  ختالر  وعانلت ، أن  ع  وعانلت                  
  العممي االسبوع الثالث والرابع  :تطبيقات عمى وسائل وأدوات البحث

  الستاالن   ،  ومقلال    ،   وماللظ   ،  الختالر ت                   
 
  االسبوع الخامس والسادس : أساليب البحث العممي 

  ومنيح  و جفي  ، مفي    والث  و جفي  أىد فو  ، مجلدر  ومعل ملت -                    
 االت  وال ث  و جفا خط  ت  ومنيح  و جفي  ،  ا لاالت  سل          

   المنهج التاريخي-باالسبوع  السابع والثامن  :  
 مفي    والث  وتلراخي ،  إل ر ء ت في  والث  وتلراخي             
  مع  واالنلت   ومعل ملت  ،  وفر ض في  والث  وتلراخي              
 تق ا    سل ب  وتلراخي              
 

   االمنهج التجريبي-جشر :  االسبوع التاسع والعا
 مفي    والث  وت رااي ، مجطلللت  والث  وت رااي ، ضاط  ومتغار ت             

  مش التو رااا  ، ماز ت   سل ب  وت رااي أن  ع  وت لرب ، أن  ع  وتجماملت  وت
  الحادى عشر : دور المكتبات في البحث العممي األسبوع

 خد    وم تا   غر ض  والث  وعلمي ،  ومر  ع،   ود رالت افا   ست                  
 االسبوع الثانى عشر: كتابة تقرير البحث

 تقرار  والث  ، عنلجر تقرار  والث ، طراق   تلا   ومر  ع                   
 Teaching and learning methodsانرذسٚظ  ٔانرؼهى  أعانٛة -

 أعانٛة انرذسٚظ ٔانرؼهى نهطالب رٔ٘ انقذساخ انًحذٔدج - 5

Teaching and Learning methods for disables 



 .أ.  انًحاضشج    

 .ب.انًُاقشح       

 

 أعانٛة انرذسٚظ ٔانرؼهى نهطالب انًرًٛضٍٚ -6
 انثحٕز إخشاء.أ.                                 

 

   Students assess:  ذقٛٛى انطالب     -7

 Tools mentاألعانٛة انًغرخذيح             -أ                
 

 انرحصٛم اخرثاس اػًال انغُح  َصف انرشو     نقٛاط

 انرحصٛم انرشو     نقٛاط اخشاخرثاس اػًال انغُح  

 انرحصٛم نقٛاط          ذحشٚشٖ َٓاٚح انرشواخرثاس 

      

 Time scheduleانرٕقٛد         -ب 
 عثٕع   انغاتغاأل

 انثاَٗ ػششاألعثٕع   

 انشاتغ ػششاألعثٕع   

 ج  ذٕصٚغ انذسخاخ

 %     00                َٓاٚح انفصم انذساعٙ    

 

 %                        يُرصف انفصم انذساعٙ   

 %     10                                    أػًال فصهٙ

 

 Grading system َظاو ذحذٚذ انرقذٚشاخ –د 

 

 

 % فاكثش 00يًراص                                       

 % 00% انٗ اقم يٍ  00خٛذ خذا   يٍ                                       

 % 00% انٗ اقم يٍ  70خٛذ    يٍ                                        

 % 70% انٗ اقم يٍ   60يقثٕل   يٍ                                     

 % 60انٗ اقم يٍ  35ضؼٛف يٍ                                      

 35ضؼٛف خذا اقم يٍ                                                

 

 :List of referencesقائًح انكرة انذساعٛح ٔانًشاخغ   -0

 Course notesيزكشاخ  -أ
اا يكةف احطالب   صاب يقوم توضعو احقائا تاحصدزيس ا يقسه احقساك                                

 تصمويس احد احمساجع حألسالرة احكواز فى احصخمص

 كرة يهضيح -ب

Required books (Text books 

 

 

 



 

 

 كرة يقرشحح -ج

Recommended books 
 

  ونفس. (. منلىح  والث في  وتراا   عل  8791 لار، عاد  ولماد،   لظ ، ألمد ) -

 )  وطاع   و لنا (،  وقلىرة: د ر  ونيض   وعراا .

ـــد ) - ـــد  وخـــلوق،  لا ـــرلمن،  عا ـــد  و ـــلن،  عـــدس، عا ـــد ت، ذ ،  والـــث  وعلمـــي:  –( 8711عاا
 مفي   أد رتو أسلوااو، عملن: د ر  وف ر ولنشر   وت زاع.

وااو. (، منـلىح  والـث  وعلمـي  أسـل8791عرافح، سلمي،  مجـل،، خلوـد،  ل  شـان، مفاـد. ) -
 عملن: د ر م دال ي ولنشر   وت زاع.

 (.  والث  وعلمي:  ومنلىح   إل ر ء ت.  وعان: مطاع   وعان  ولدا  .8711 وع ش، ف زي ) -

(. أسلواب  والث  وعلمي في  وتراا    وعل    إلنسلنا : 8791ع ده، ألمد،  مل ل ي، فتلي ) -
  تا   ومنلر ولنشر   وت زاع.عنلجره  منلى و   وتللال  إللجلئي واالنلتو. عملن: م

ــد ) - تر مــ  ملمــد ن فــل  -(. منــلىح  والــث فــي  وترااــ   علــ   وــنفس8711فــلن د وــان،  ا ا و
  سلاملن  وشاخ  طلعت غالاير.  وقلىرة: م تا    ن ل   ومجرا .

 (. منلىح  والث في  وعل    ال تملعا .  وقلىرة: م تا  غراب.8711 وف  ل، جالح ) -
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 دٔسٚاخ ػهًٛح أٔ َششاخ  ...انخ -د      

Periodicals, web sites.. etc. 

 

 االيكاَٛاخ انًطهٕتح نهرذسٚظ ٔ انرؼهى -
 لجهيصات احمدزج اتساسية   

 جهاش عسض احمعةومات ) الا شو( 
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