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انجزنبيج انذي ٌتجعو انًمزر :تغذٌخ ًعهٌو االغعًو
انعبو انذراسً 2009 /2008
انمسـى انذي ٌتجعو انجزنبيج .لسى االلتصبد انًنزنى ًانتزثٍخ
تبرٌخ إلزار انتٌصٍف2008 /9/1 :
انمسى انذي ٌتجعو انًمزر االلتصبد انًنزنى ًانتزثٍخ
أ -يؼهىياخ أعاعيح:
اعى انًقشس:ػهىو االطؼًه وذحهيهها
ػذد انىحذاخ /انغاػاخ انذساعيح:

انشيض انكىدي:
HEE(32)6
َ 2ظشي

انفشقح /انًغرىي:انفشقح انثانثح
2

ػًهي و  /أو
ذًاسيٍ

4

اإلجًالي

ب -يؼهىياخ يرخصصح:
 أهذاف انًقشس Aims -1دراسخ غزق إعذاد ثعط األغعًخ ًتحهٍهيب
 -2دراسخ غزق انطيً انًختهفخ
 -3دراسخ انكًٍٍبء انغزًٌخ ًعاللتيب ثعًهٍبد إعذاد االغعًو
 -4دراسخ أنٌاع انهحٌو ًانتعزف عهً يمبغع انهحى
 -5دراسخ انمًٍخ انغذائٍخ نألسًبن ًأنٌاعيب

أ -انًؼشفح و انفهى
Knowledge and Understanding
1
2
3
4
5
6

 اإلنًبو ثطزق انطيً انًختهفخ فً إعذاد االغعًو انتعزف عهً أنٌاع انًٌاد انغزًٌخ انتعزف عهً يكٌنبد انهجن ًتأثٍز غزق انتخزٌن عهٍو االنًبو ثبنتغٍٍزاد انتً تحذث نهفبكيخ ًانخعز ثتأثٍز انطيً انتعزف عهً انمًٍخ انغذائٍخ نهجمٌل انجبفخ ًغزق غيٍيب -انتعزف عهً أنٌاع انهحٌو ًتزكٍجيب انكًٍبًي

ب -انقذساخ انزهُيح
Intellectual skills
1
2
3
4
5
6

 انًمبرنخ ثٍن أنٌاع غزق انطيً انًختهفخ ٌحذد أنٌاع انًستحهجبد ًانعٌايم انتً تسبعذ عهً إنجبحيب انًمبرنخ ثٍن لطعٍبد انهحى انًختهفخ دراسخ انتغٍزاد انتً تحذث فً انفبكيخ ًانخعز ًانًمذرح عهً فيى ىذه انتغٍزاد انًمبرنخ ثٍن أنٌاع انطٌٍر ًانفزق ثٍنيًب ًثٍن نحٌو انحٌٍانبد ثبننسجخ نهمًٍخ انغذائٍخ انًمبرنخ ثٍن أنٌاع األسًبن ًيعزفخ انفزق ثٍنيًب ًثٍن نحٌو انحٌٍانبد ًانطٌٍر ثبننسجخنهمًٍخ انغذائٍخ.

جـ -انًهاساخ انًهُيح
Professional Skills
 -1انتعزف عهً انتغٍزاد انتً تحذث فً االغعًو ثتأثٍز انطيً.
-2االستفبدح ين انًستحهجبد ًانزغٌٌبد ًانغزًٌبد انًستخذيخ فً االغعًو.
-3اكتسبة انطبنت انًيبرح فً غزق غيً انًختهفخ.
ٌ-4حذد انطبنت انصجغبد انًٌجٌدح فً انفبكيخ ًانخعز.
-5اكتسبة انطبنت خجزح فً انتفزلخ ثٍن أنٌاع انهحٌو.

د -انًهاساخ انؼايح
General Skills
-1يمذرح انطبنت عهً انتعزف عهً أنٌاع انطيً انًختهفخ.
ٌ-2طجك استخذاو انغزًٌبد فً تحعٍز ثعط االغعًو.
-3انمذرح عهً استخذاو ثعط غزق انطيً فً إعذاد ثعط االغعًو.

 -3يحرىي انًقشس

Syllabus
انًىضىع

 -1انًبء -انًحبنٍم
 -2انذلٍك ًانعجبئن ًغزق رفعيب
 -3انجٍط يكٌنبتو -تبثٍز انتخزٌن ًغزق غيٍخ
 -4انهجن( يكٌنبتو ًخٌاصو -استخذايو فً انطيً)
 -5انحًٌظخ –األس االٌزًجٍنً -األيالح
 -6انكًٍٍبء انغزًٌخ ًعاللتيب ثعًهٍبد اعذ االغعًو
 -7انًحبنٍم انغزًٌخ -انًستحهجبد -انزغٌٌبد
 -8انفبكيخ ًانخعز
 -9تبثع انفبكيخ ًانخعز
 -10انجمٌل انجبفخ
 -11انهحٌو
 -12تبثع انهحٌو
 -13انطٌٍر
 -14األسًبن
 - 4أعانية انرذسيظ وانرؼهى Teaching and learning methods
.أ .شزح انًحبظزح
.5ة.انًنبلشخ
.5ج.ثزًجٍكتٌر
.5د .داتب شٌ
 - 5أعانية انرذسيظ وانرؼهى نهطالب روي انقذساخ انًحذودج
Teaching and Learning methods for disables
*غزٌمخ انًحبظزح
* استخذاو انزسٌيبد انتٌظٍحٍخ
* غزٌمخ انًنبلشخ
 -6أعانية انرذسيظ وانرؼهى نهطالب انًرًيضيٍ

ػذد انغاػاخ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

 2ـ استخذاو األثحبث .

 1ـ غزٌمخ غزح األسئهخ (انًنبظزح).
 -7ذقييى انطالب :Students assess
Tools ment
أ -األعانية انًغرخذيح

اختجبر انشفٌٌخ نقياط انتحصم انذراسً نهطبنت
اختجبر انتحزٌزٌخ نقياط انتحصم انذراسً نهطبنت
انتًزٌنبد انعًهٍخ ًانتطجٍمٍخ نقياط يستٌي انطبنت انًيبري

ب -انرىقيد

Time schedule
األعثىع انشاتغ
األعثىع انثايٍ
األعثىع انحادي ػشش
األعثىع انشاتغ ػشش (االيرحاٌ انرطثيقي)

ج ذىصيغ انذسجاخ
َهايح انفصم انذساعي

60

%

االيرحاٌ انشفىي % 20
% 20
االيرحاٌ انؼًهي

د – َظاو ذحذيذ انرقذيشاخGrading system
 -50اقم يٍ  %60يقثىل
 -65اقم يٍ  %75جيذ
 -75اقم يٍ  %85جيذ جذا
 85فاكثش يًراص

 -8قائًح انكرة انذساعيح وانًشاجغ :List of references
أ -يزكشاخ Course note
عهٌو االغعًو ًتحهٍهيب

ب -كرة يهضيح
Required books (Text books
ج -كرة يقرشحح
Recommended books
(نًزٌذ ين انًعزفخ)

د -دوسياخ ػهًيح أو َششاخ ...انخ
Periodicals, web sites.. etc.
 - 9اإليكاَياخ انًطهىتح نهرذسيظ و انرؼهى
ًسبئم عزض -ثزًجٍكتٌر -داتب شٌ
يُغق انًقشس(أعرار انًادج) :أ.د /ػادل ػثذ انًؼطي ػثذ انًؼطي احًذ
سئيظ انقغى:
انراسيخ /

/

