ًَىرج ذىصٍف يقشس دساسً
انجشَبيذ انزي يتجؼه انًمشس :ثكبنىسيىط االلتصبد انًُضني
انؼبو انذساعي 2009 /2008 :
انمغـى انزي يتجؼه انجشَبيذ .لغى انتغزيخ وػهىو االطؼًه
انمغى انزي يتجؼه انًمشس :لغى انتغزيخ وػهىو االطؼًه تبسيخ إلشاس انتىصيف/ / :
أ -يؼهىياخ أساسٍح:
اسى انًقشس :كًٍٍاء ػضىٌح

انشيض انكىدي:
HE(12)1

انفشقح /انًسرىي :األونى

ػذد انىحذاخ /انساػاخ
انذساسٍح:
ب -يؼهىياخ يرخصصح:
 -1أهذاف انًقشس Aims
 تًكيٍ انطبنت يٍ فهى ثؼط انًجبدئ انؼبيخ في يزبل تخصصه نيمبثم ثه عىقانؼًم.
 -2انًخشجاخ انرؼهًٍٍح انًسرهذفح يٍ ذذسٌس انًقشس-:
أ  -انًؼشفح وانفهى
Knowledge and understanding
يهى انطبنت ثتفغيش ثؼط انُظشيبد وانظىاهش انهبيخ انًتؼهمخ ثبنًبدح انؼعىيخ
وانتي نهب ػاللخ ثًزبل تخصصه.
يؼشف انطبنت ثؼط انًجبدئ وانمىاػذ واألعظ وانُظشيبد وانًفبهيى انًتؼهمخ
ثؼهى انكيًيبء انؼعىيخ.
يضذد انؼذيذ يٍ انًىظىػبد (انكيًيبء انؼعىيخ) انتي تفتش رهٍ انطبنت وتضيذ
يٍ لذسته ػهي فهى انكخيش يٍ انًىظىػبد في يزبل تخصصه.
ب ـ -انقذساخ انزهٍُح
Intellectual skills
 يخطط انطبنت نفهى انؼذيذ يٍ انُظشيبد انؼهًيخ نهًبدح انؼعىيخ وانتي تخذويزبل انتخصص.
 يمبسٌ انطبنت ثيٍ انؼذيذ يٍ انًفبهيى انًتؼهمخ ثفهى انًبدح انؼعىيخ (تؼشيفهب-خىاصهب -تفبػالتهب -تطجيمبتهب).
 يضهم انطبنت ويفغش في ظىء يب تؼهى انؼذيذ يٍ انتطجيمبد انؼًهيخ انتي تخذويزبل انتخصص.
َ 2ظشي

ػًهً و  /أو
4
ذًاسٌٍ

4

اإلجًالي

ج -انًهاساخ انًهٍُح
Professional Skills
يُفز انطبنت انؼذيذ يٍ انذسوط انؼًهيخ انتي تؼيُه ػهي فهى انؼذيذ يٍ انؼعىيخ
انهبيه.
يطجك انطبنت يب يمىو ثذساعخ يٍ يىظىػبد في تضهيم انؼذيذ يٍ انتطجيمبد
انؼًهيخ انتي نهب ػاللخ ثًىظىع انتخصص.
تزؼم انطبنت لبدس ػهي تفغيش انؼذيذ يٍ انًىظىػبد وانتطجيمبد انؼهًيخ
انؼذيذح في يزبل تخصصه.
د-انًهاساخ انؼايح:
General Skills
تغبػذ انطبنت في صم انؼذيذ يٍ انًشكالد انتي نهب ػاللخ ثًزبل انتخصص.
يجضج انطبنت في انؼذيذ يٍ انًىظىػبد انهبيخ انخبصخ ثتفغيش انؼذيذ يٍ
انُظشيبد وانظىاهش انؼعىيخ انهبيخ.
انًشبسكخ انفؼبنخ في إػذاد خطط نهتفكيش انؼهًي انًتًيض تضيذ يٍ لذسح انطبنت
ػهي انًشبسكخ وانضىاس في انؼذيذ يٍ انمعبيب انؼهًيخ انهبيخ.
 - 3يحرىي انًقشس Syllabus
األسثىع

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

انًىضىع

ػذد انساػاخ

يجبدئ انكيًيبء انؼعىيخ
انشواثط في انكيًيبء انؼعىيخ
خصبئص رسح انكشثىٌ
تغًيخ انًبدح انؼعىيخ
ييكبَيكيخ انتفبػالد انؼعىيخ
ييكبَيكيخ انتفبػالد انؼعىيخ
ايتضبٌ يُتصف انفصم انذساعي
االنكبَبد
االنكيُبد
انكضىالد
األصًبض انؼعىيخ
االدهيذاد وانكيتىَبد
انصُبػبد انؼعىيخ انًُضنيخ
ايتضبٌ شفىي

 - 4أسانٍة انرذسٌس وانرؼهى
Teaching and learning methods
Over head projector )1
Data show )2
CD/ video films )3
 - 5أسانٍة انرذسٌس وانرؼهى نهطالب روي انقذساخ انًحذودج
Teaching and Learning methods for disables
 انًضبوسح. انًُبلشبد -طشلخ انًضبظشح

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

 -6أسانٍة انرذسٌس وانرؼهى نهطالب انًرًٍضٌٍ
اعتخذاو األثضبث انًُبظشح. طشلخ انُذوحطشق طشس االعئهخ
Students assess:
 -7ذقٍٍى انطالب
Tools
أ -األسانٍة انًسرخذيح
اختجبس تضشيشي
اختجبس شفهيخ
األعئهخ انؼبثشح
طشس األعئهخ انًتؼذدح أحُبء انششس
Time schedule
ب -انرىقٍد
األعجىع انغبثغ (ايتضبٌ يُتصف انفصم انذساعي -تضشيشي)
األعجىع انشاثغ ػشش يٍ ثذايخ انتشو (االيتضبٌ انشفىي)
ج ذىصٌغ انذسجاخ
َهاٌح انفصم انذساسً % 60
يُرصف انفصم انذساسً % 10
% 10
االيرحاٌ انشفىي
% 20
االيرحاٌ انؼًهً
د – َظاو ذحذٌذ انرقذٌشاخGrading system
ريذ رذا
ايتيبص
ساعت
ريذ
 -8قائًح انكرة انذساسٍح وانًشاجغ :List of references
أ -يزكشاد Course notes
ب -كرة يهضيح
Required books (Text books
ج -كرة يقرشحح
Recommended book
د -دوسٌاخ ػهًٍح أو َششاخ ...انخ
Periodicals, web sites.. etc.
 اإليكاٍَاخ انًطهىتح نهرذسٌس و انرؼهى أ -يشارغ ػهًيخ ثبنًكتجخ ةOver head projector - دData show- دCD/ video films -يُسق انًقشس(أسرار انًادج)

سئٍس انقسى

أ.د /يىعف ػجذ انؼضيض انضغبَيٍ

أ.د/ششيف صجشي سرت
انراسٌخ2008 / 9 / 1 :

