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Aims

رؤصش دساسخ رنّْخ ٌِاسد األسشح ػٍِ ؽسن رصشف سثخ األسشح
فِ ٌِاعيخ نمص اٌٌّاسد ػٍِ اٌّسزٌُ األسشٍ ًٌِاعيخ
اٌّشىٍخ االلزصبدّخ ػٍِ اٌّسزٌُ اٌمٌِِ
رفْذ ىزه اٌذساسخ فِ اٌزؼشف ػٍِ اٌمٌاػذ اٌزِ ّغت ِشاػبريب
ػنذ اسزخذاَ اٌٌّاسد
سعغ أىّْخ دساسخ رنّْخ ٌِاسد األسشح إٌَ أنيب رفْذ فِ رششْذ
اسزخذاَ األسشح ٌيب ٌٌٍصٌي ٌؾْبح أسشّخ افضً 0

Intended Learning Outcomes
أ.1.اوسبثيُ اٌّؼبسف االسبسْخ راد اٌصٍخ ثٌّاسد االسشح
أ.2.اٌفيُ اٌغْذ ٌذًسه وجبؽش فَ ِغبي االسزيالن
Knowledge and Understanding
أ.3.
ة. 1.اسزنجبط عشق ؽذّضخ ٌٍزغٍت ػٍَ اٌزؼت ًِشىالرو
ة. 2.اٌشثظ ثْن نٌػْخ االعيضح ًاالدًاد اٌزَ رخذَ االسشح ثّب
Intellectual skills
ّؤصش ػٍَ ًلذ ًعيذ اٌمبئُ ثبٌؼًّ
ة. 3.اسزنزبط اٌّيبساد اٌّسبػذح ػٍَ رؼظُْ االسزفٍذح ِن اٌٌلذ
ة. 4.رؾًٍْ اٌؼشض ًاٌغٍت ػٍَ اٌسٍغ اٌزَ رفْذ ًرؤصش ػٍَ
ِْضانْزيب اٌّبٌْخ
ط. 1.لبدس ػٍَ اػذاد نٌّرط ٌّضؼ وْفْخ ًضغ ِْضانْخ ِبٌْخ
ٌالسشح
Professional Skills
ط. 2.لبدس ػٍَ اػذاد اٌخغظ ًرنفْزىب ًرمّْْيب فّْب ّزؼٍك
ثبٌٌّالف اٌؾْبرْخ اٌٌِْْخ ٌالسشح

ط. 3.لبدس ػً اداسح ًرؾًٍْ اٌٌلذ افشاد االسشح
ط .4.االسزفبدح ِن اسس ًِجبدٍء ػٍُ االداسح ًرنّْخ ٌِاسد
االسشح ًلٌاػذ رجْظ االػّبي اٌّنضٌْخ ًاالسبسْخ ٌزٌفش اٌٌلذ
ًاٌغيذ ٌٍزغٍت ػٍَ اٌّشىالد اٌغسّْخ ًاٌصؾٌْ ًاٌنفْسخ
ًاالعزّبػْخ اٌزٍزصبؽت رٍه االػّبي ًاٌّسئٌٌْبد
ط .4.لبدس ػٍَ رخغْظ ًعجبد غزائْخ صؾْخ رزنبست ِغ
ِزغٍجبد وً افشاد االسشح وً ؽست نؼو ًنٌع اٌنشبط اٌزٍ ّمٌَ
ثو
د.1.ارخبر لشاساد سٍّْخ ٌؾً اٌّشىالد اٌزَ ٌّاعييب
د.2.اٌزؾٍَ ثشًػ اٌفشّك
General Skills
د .3.االرصبي اٌفؼبي ِغ االخشّن
د.4.اٌزفىْش ثغشّمخ ِنظّخ رٌاوت اٌزمذَ اٌؼٍَّ فَ ِغبي
اٌزخصص
 -3محتوً المقرر Syllabus
ػذد
االسجٌع
اٌٌّضٌع
اٌسبػبد
االول

2

الثاوي

2

الثالث

2

الراتع

2

الخامش

2

الضادس

2

الضاتع

2

الثامه

2

تىمَح موارد األصرج الثشرٍح

 -4أصالَة التذرٍش والتعلم
Teaching and learning methods

التاصع

2

العاشر
والحادى
عشر

4

الثاوي
عشر
والثالث
عشر

4

الراتع
عشر
والخامش
عشر

4

الضادس
عشر

2

اٌّؾبضشاد اٌنظشّخ
اٌؾٌاس اٌؾش
اٌؼصف اٌزىنِ

ـ ىنذسخ االنزجبه إلصاٌخ ػٌاًِ اٌزشزذ أصنبء اٌّؾبضشح
 -5أصالَة التذرٍش والتعلم للطالب روً
ـ أسٌٍة اٌنّزعخ.
القذراخ المحذودج
 Teaching and Learning methods forـ أسٌٍة رؾًٍْ ًرغضئخ اٌّؾزٌٍ اٌؼٍِّ ٌٍّنيظ.
disables
. 6أ .اٌزؼٍُْ اٌزارِ ِن خالي ِن خالي اٌّشاعغ اٌزِ ّمزشؽيب أسزبر ٌّبدح.
 -6أصالَة التذرٍش والتعلم للطالب المتمَزٍه

. 6ب إػذاد اٌغبٌجبد ٌألثؾبس ًاٌزمبسّش اٌفشدّخ ثبالسزؼبنخ ثبإلنزشنذ

 -7تقََم الطالب :Students assessment
 Toolsأ .االختثار الدوري األول لتقيين الوعارف وهدي فهن الطالة
لوحتىي الوقزر
ب .األداء األسثىعي لتقيين هتاتعح الطالة وههاراخ التفكيز
واألداء العولي وقدرته علي الوناقشح
الشفهي لتقيين قدرج الطالة علي
ج.
التفكيز وهعالجح الوشكالخ وإيجاد حلىل خالقح
Time schedule

Grading system

 -8قائمح الكتة الذراصَح والمراجع :List of references
Course notes
)Required books (Text books

Recommended books
Periodicals, web sites.. etc.
جهاس تليفشيىى وفيديى لعزض أفالم تعليويح – وكذلك جهاس
( ) overhead projector) ,( slides projector
Power Point
اٌشبفْبد  -األلالَ اٌزؼٍّْْخ

مىضق المقرر(أصتار المادج):أ.د/وعمح مصطفٌ رقثان
رئَش القضم :أ.د/وعمح مصطفٌ رقثان

