نموذج توصيف مقرر دراسي

HF CT (22)5

Aims

إنًاو انطانة وتنًُح لذراته (انًؼرفُح وانًهارَح) تأصىل
انتفصُم وانحُاكح نهًالتس تًختهف أنىاػها وانطرق انصحُح
الختُار انًهثس نألفراد.

Intended Learning Outcomes
 -1اٌ تغشح تاسيخ انتفصيم نهًالتش ٔاالصانية انًتثعّ ٔانتُفيز.
 -2اٌ تعذد االدٔاخ انًضتخذيح في تُفيز انًالتش ٔكزنك
Knowledge and Understanding
انًصطهحاخ (يشد -عشأي -اكٕال)
 -3اٌ تفٓى انًقصٕد انثاتشٌٔ ٔانطشق انًختهفح نشصى انثاتشٌٔ
-4اٌ تذسس االقًغح انًضتخذيح في عًم انًالتش ٔكيفيح انتعايم
يعٓا عُذ انتُفيز.
-5اٌ تذسس انخصائص انًًيزِ نًالتش االطفال (انتصًيى-
انتُفيز) في انًشاحم انًختهفّ.
ب . 1.يحهم انعالقح تيٍ انًالتش ٔيشاحم انًُٕ.
ب.2.اٌ ياجذ في االعتثاس انتصًيًاخ انًالئًح نهًشاحم انًختهفّ
Intellectual skills
-1اٌ يشصى انثاتشٌٔ االصاصي نهجَٕهح طثقا نهًقاصاخ انغخصيح
ٔاالصاصيح.
 -2اٌ يعًم تاتشَٔاخ يقتشحّ نتصًيًاخ يختهفح ٔتُفذ احذاًْا
عهي انذيٕس ٔاخشي عهي خايح (انًغشٔع)
 -3اٌ تشصى انثاتشٌٔ االصاصي نًالتش انطفم في اعًاس يختهفح-
تصًيى يقتشح عهي انذيٕس -تُفيذج عهي خايح (انًغشٔع)
 - 1اختياس انًهثش انًالئى نًشحهح انًُٕ
 - 2اختياس انخايح انًالئًح نهزي.
General Skills

 -3يحتىٌ انًمرر ( Syllabusاننظري)

(انؼًهٍ)

 -1تاسيخ تصًيع انًالتش
 -2انثاتشٌٔ –تعشيفّ -طشق اعذاد انثاتشَٔاخ
 -3االدٔاخ انًضتخذيح في اعذاد انثاتشَٔاخ
 -4يصطهحاخ خاصح في يجال انًالتش (يشد-
كٕنح -جية)
-5انًالتش ٔعالقتٓا تًشاحم انًُٕ
 -6االقًغح انًضتخذيح في عًم انًالتش ٔطشق
اعذادْا
 -7اختثاس انُصفي
 -8انعٕايم انًؤثشج عهي اختياس انًالتش ()1
 -9انعٕايم انًؤثشج عهي اختياس انًالتش ()2
-10انًالتش ٔاًْيتٓا نهفشد ٔانًجتًع
 -11يالتش االطفال ٔانضًاخ انًًيزِ نٓا
-12انخصائص انٕاجة يشاعاتٓا عٍ اختياس
ٔتُفيز يالتش االطفال
 -13يشاجعّ
 -14اختثاس

 - 1سصى تاتشٌٔ انجَٕهح.
 - 2سصى تاتشٌٔ انجَٕهح  +تصًيى
 - 3عًم تصًيًاخ نهجَٕهح ًَٕ+رج عهي انذيٕس
 - 4تصًيى  2جَٕهح  +تشكية صٕصتّ تطشيقتيٍ
 - 5عًم تاتشٌٔ جَٕهح ًَٕ +رج تانًقاصاخ انغخصيّ
عهي انذيٕس
 - 6عًم جَٕهح (كهٕط -كشاَيظ -كغكغح)
 - 7اختثاس
 - 8عًم تاتشَٔاخ يالتش أطفال ( )8-4صُٕاخ
 - 9تصًيًاخ يالتش أطفال
- 10تُفيز عهي انذيٕس
- 11تُفيز عهي خاياخ انزٖ
- 12انًغشٔع

انًىضىع

ػذد انساػاخ

.4أ.انًحاضشج.
 -4أسانُة انتذرَس وانتؼهى
.4 Teaching and learning methodsب .انثياٌ انعًهي.
.4ج .انًُاقغح.
.5أ . .اصتخذاو ٔصائم إيضاح ٔاصطٕاَاخ تعهيًيح.
 -5أسانُة انتذرَس وانتؼهى نهطالب روٌ
. 5ب .
انمذراخ انًحذودج
.5 Teaching and Learning methods forج.
disables
 -6أسانُة انتذرَس وانتؼهى نهطالب انًتًُزَن .6أ اصتخذاو أصهٕب انتعهى انزاتي ٔانًٕديٕالخ.
. 6ب .
 -7تمُُى انطالب :Students assessment
Tools

Time schedule

Grading system

:List of references  لائًح انكتة انذراسُح وانًراجغ-8
Course notes

Required books (Text books)

Recommended books

Periodicals, web sites.. etc.

ٕاصطٕاَاخ تعهيًيّ –داتا ع

:رئُس انمسى

:)ينسك انًمرر(أستار انًادج

رشذٌ ػهً احًذ ػُذ/د.أ

 ػال َىسف يحًذ/د

