ًَىرج ذىصيف يقشس دساعي
الثزًاهج الذي يتثعه الوقزر :تكالىريىس االقتصاد الوٌزلي
العام الذراصي  :الفصل الذراصي الثاًي
القضـن الذي يتثعه الثزًاهج :اللغح العزتيح
تاريخ إقزار التىصيف/ / :
القضن الذي يتثعه الوقزر :اللغح العزتيح
أ -يؼهىياخ أعاعيح:
اعى انًقشس :انهغح انؼشتيح

انشيض انكىدي:
HE(12)5

انفشقح /انًغرىي :انثاَيح

ػذد انىحذاخ /انغاػاخ
انذساعيح42 :
ب -يؼهىياخ يرخصصح:
 -1أهذاف انًقشس Aims
 أى يقزا الطالة قزاءج صذيذح. أى يعزب اإلعزاب الصذيخ. أى يكىى لذيه القذرج علي التوييز تيي الخطا والصىاب. -2انًخشجاخ انرؼهيًيح انًغرهذفح يٍ ذذسيظ انًقشس-:
أ  -انًؼشفح وانفهى
Knowledge and understanding
القذرج علي االداء اللغىي الصذيخ.
القذرج علي االداء اللغىي الصذيخ.
الزتط تيي الٌذى والوعٌي.
ب ـ -انقذساخ انزهُيح
Intellectual skills
 القذرج علي التوييز تيي االداء الخاطئ واألداء الصذيخ. القذرج علي هعزفح تثعاخ االداء الخاطئ وتثعاخ واألداء الصذيخ. القذرج علي هعزفح تثعاخ الزتط تيي الخطا والصىاب .َ 2ظشي

ػًهي و  /أو
ذًاسيٍ

2

اإلجًالي

ج -انًهاساخ انًهُيح
Professional Skills
القذرج علي االداء الشفهي الجيذ.
القذرج علي تجٌة أخطاء االداء الشفهي واألداء الكتاتي.
القذرج علي االرتخاء اللغىي.
 - 3يحرىي انًقشس Syllabus

انًىضىع

األعثىع

ػذد

انغاػاخ
األعثىع األول
األعثىع انثاَي
األعثىع انثانث
األعثىع انشاتغ
األعثىع انخايظ
األعثىع انغادط
األعثىع انغاتغ
األعثىع انثايٍ
األعثىع انراعغ
األعثىع انؼاشش
األعثىع انحادي ػشش

األعثىع انثاَي ػشش

األعثىع انثانث
األعثىع انشاتغ

تفضيز آياخ هي القزاى الكزين
تفضيز آياخ هي القزاى الكزين
تفضيز آياخ هي القزاى الكزين
تفضيز آياخ هي القزاى الكزين
دراصح تعض األداديث الٌثىيح
دراصح تعض األداديث الٌثىيح
ها يعزب تعالهاخ فزعيه
ها يعزب تعالهاخ فزعيه
الوثتذأ والخثز
الٌىاصخ
دراصح تعض الصىر الثالغيح
قصيذج هي عيىى الشعز
قصيذج هي عيىى الشعز
قصيذج هي عيىى الشعز

 - 4أعانية انرذسيظ وانرؼهى
Teaching and learning methods
 )1الوذاضزاخ
 )2تطثيقاخ
 )3اختثاراخ شفىيح
 - 5أعانية انرذسيظ وانرؼهى نهطالب روي انقذساخ انًحذودج
Teaching and Learning methods for disables
 -6أعانية انرذسيظ وانرؼهى نهطالب انًرًيضيٍ
Students assess:
 -7ذقييى انطالب
Tools
أ -األعانية انًغرخذيح
أثٌاء الوذاضزاخ لتقيين اصتيعاب الطالة
التطثيقاخ لتقيين قذرج الطالة علي التطثيق
االهتذاًاخ الشفىيح لتقيين فهن الطالة
Time schedule
ب -انرىقيد
األصثىع الخاهش (اهتذاى هٌتصف الفصل الذراصي -تذزيزي)
األصثىع الزاتع -التاصع (تطثيقاخ)
األصثىع الزاتع عشز (اختثار شفىي)

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

ج ذىصيغ انذسجاخ
اخرثاس َصف انفصم انذساعي % 10
اخرثاس َهايح انفصم انذساعي % 75
% 15
االيرحاٌ انشفىي
% 100
انًجًىع
د – َظاو ذحذيذ انرقذيشاخGrading system
 -8قائًح انكرة انذساعيح وانًشاجغ :List of references
أ -هذكزاخ Course notes
*هذاضزاخ في الٌذى والصزف للشعة غيز الوتخصصح.
ب -كرة يهضيح
Required books (Text books
* اللذي في اللغح العزتيح  :د /إتزاهين االدكاوي
ج -كرة يقرشحح
Recommended book
 شزح تي عقيل
 أوضخ الوضالك
 شزح شذور الذهة التي هشام
د -دوسياخ ػهًيح أو َششاخ ...انخ
Periodicals, web sites.. etc.
هجلح هجوع اللغح العزتيح
 اإليكاَياخ انًطهىتح نهرذسيظ و انرؼهى -أ -قاعح الذرس – الوكتثح.

يُغق انًقشس(أعرار انًادج)

سئيظ انقغى

أ.د /عيذ هذوذ هذوىد شثاتيك

أ.د /عيذ علي ههذي تلثع

انراسيخ /

/

