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جامعه المنوفية

وحدة ضمان الجودة واالعتماد

ًَىرج تىصُف يقشس دساسٍ
انجسَبيج انرٌ َزجؼه انًمسز :ثكبنىزَىض االلزاب انًُصنٍ
انؼبو اندزاظٍ 1021/1022 :
انمعـى انرٌ َزجؼه انجسَبيج .لعى انزغرَخ وػهىو االطؼًه
انمعى انرٌ َزجؼه انًمسز :لعى انزغرَخ وػهىو االطؼًه ربزَخ إلساز انزىصُف1008/6/8 :
أ -يؼهىياخ أساسُح:
اسى انًقشس:اجهضج ػهًُح انشيض انكىدٌ:
وتحهُم اطؼًح
HEMNFS(22)2

انفشقح /انًستىٌ :انثاَُح ياجُستُش

ػذد انىحذاخ /انساػاخ
انذساسُح:
ب -يؼهىياخ يتخصصح:
 -1أهذاف انًقشس Aims
 رًكٍُ انطبنت يٍ فهى ثؼض انًجب يء انؼبيخ فً يجبل رخااه نُمبثم ثه ظىقانؼًم
-2انًخشجاخ انتؼهًُُح انًستهذفح يٍ تذسَس انًقشس-:
أ -انًؼسفخ وانفهى
Knowledge and understanding
 َهى انطبنت ثجؼض االظط وانمىاػد انهبيخ انًزؼهمخ ثؼًم االجهصح انؼهًُخ انزًنهب ػاللخ ثًجبل رخااه
 َؼسف انطبنت ثؼض يجب يء وانمىاػد واألظط وانُظسَبد وانًفبهُى انًزؼهمخثؼهى رذهُم االطؼًخ
 َذد الػدَد يٍ انًىضىػبد (اجهصح انزذهُم انؼهًُخ)انزً رفزخ ذهٍ انطبنتورصوَد يٍ لدزاره ػهً فهى انكضُس يٍ انًىضىػبد فً يجبل رخااه
ب ـ -انقذساخ انزهُُح
Intellectual skills
 َخطظ انطبنت نفهى انؼدَد يٍ االظط وانمىاػد انؼهًُخ نزشغُم االجهصح انؼهًُخوانزً رخدو يجبل انزخاص
 َمبزٌ انطبنت ثٍُ انؼدَد يٍ انًفبهُى انًزؼهمخ ثؼهى رذهُم االطؼًخ(رؼسَفهب –ثسوركىالد انؼًم-انزطجُمبد انؼًهُخ)
 َذهم انطبنت وَفعس فً ضىء يب رؼهى انؼدَد يٍ انزطجُمبد انؼهًُخ انزً رخدويجبل انزخاص(انزغرَخ وػهىو االطؼًخ)
2

َظشٌ

ػًهٍ و  /أو
4تًاسٍَ

4

اإلجًانٍ

ج -انًهاساخ انًهُُح
Professional Skills
 َطجك انطبنت يب َمىو ثدزاظخ يٍ يىضىػبد فً رذهُم انؼدَد يٍ انزطجُمبدانؼهًُخ انزً نهب ػاللخ ثًىضىع انزخاص
 َُفر انطبنت انؼدَد يٍ اندزوض انؼًهُخ انزً رؼُُه ػهً فهى انؼدَد يٍثسورىكىالد رذهُم األطؼًخ
 رجؼم انطبنت لب زا ػهً رفعُس انؼدَد يٍ انًىضىػبد وانزطجُمبد انؼهًُخانؼدَدح فً رخااه
د-انًهاساخ انؼايح:
General Skills
َجذش انطبنت فً انؼدَد يٍ انًىضىػبد انهبيخ انخبصخ ثزذهُم انًب ح انغرائُخ واالجهصح
انًعزخديخ فً هرا انغسض
رعبػد انطبنت فً دم انؼدَد يٍ انًشكالد انزً نهب ػاللخ ثًجبل انزخاص
انًشبزكخ انفؼبنخ فً إػدا خطظ نهزفكُس انؼهًٍ انًزًُص رصَد يٍ لدزح انطبنت ػهً
انًشبزكخ وانذىاز فً انؼدَد يٍ انمضبَب انؼهًُخ انهبيخ يضم رذهُم األطؼًخ وانىلىف ػهً لًُزهب
انغرائُخ
 يحتىٌ انًقشس Syllabusػذد انساػاخ
انًىضىع
األسثىع
يجب يء رهذُم األطؼًخ واخر انؼُُبد

1

اانزذهُم انكًً نهًب ح انغرائُخ (رمدَس انسطىثخ)

1
1
1

رمدَس انكسوثهُدزاد انعكسَبد
رمدَس انًؼب ٌ واالنُبف
ايزذبٌ يُزاف انفام اندزاظً
اجهصح انمُبض انفاهً

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

تقذَش انثشوتُُاخ

رمدَس اندهىٌ

يثاديء ػهى انتحهُم انكشوياتجىسافً
اجهضج انتحهُم انكشوياتجىسافً انغاصي
اجهضج انتحهُم انكشوياتجىسافً ػانً االداء
اجهضج انهجشج فً انًجال انكهشتً
اجهضج االيتصاص انزسي
ايتحاٌ شفىي

 - 4أسانُة انتذسَس وانتؼهى
Teaching and learning methods
Over head projector )1
Data show )2
Cd/video films )3

 - 5أسانُة انتذسَس وانتؼهى نهطالب روٌ انقذساخ انًحذودج
Teaching and Learning methods for disables
 )4طسَمخ انًذبضسح
 )5انًذبوزح
 )6انًُبلشخ
 -6أسانُة انتذسَس وانتؼهى نهطالب انًتًُضٍَ
طسَمخ طسح األظئهخ (انًُبظسح)طسَمخ انُدوح
اظزخداو األثذبس انًُبظسح.
 -7تقُُى انطالب Students assess:
Tools
أ -األظبنُت انًعزخديخ
اخزجبز رذسَسٌ
اخزجبز شفهُخ
األظئهخ انؼبثسح
طسح األظئهخ انًزؼد ح أصُبء انشسح
Time schedule
ة -انزىلُذ
األسثىع انساتغ يٍ تذاَح (ايتحاٌ يُتصف انفصم انذساسً –تحشَشي)
األسثىع انشاتغ ػشش يٍ تذاَح انتشو(االيتحاٌ انشفىي)
ج تىصَغ انذسجاخ
َهاَح انفصم انذساسٍ % 66
يُتصف انفصم انذساسً %16
% 16
االيتحاٌ انشفىٌ
االيتحاٌ انؼًهٍ % 26
د – َظاو تحذَذ انتقذَشاخGrading system
 %60يمجىل
 %70جُد
 %80جُد جدا
 90فأكضس ايزُبش
 -8قائًح انكتة انذساسُح وانًشاجغ :List of references
أ -يركساد Course notes
ب -كتة يهضيح
Required books (Text books
ج -كتة يقتشحح
\ Recommended book

د -دوسَاخ ػهًُح أو َششاخ ...انخ
Periodicals, web sites.. etc.
يىالغ ػهً شجكخ االَزسَذ يغ االلزساح ايبكٍ انذاىل ػهُهب
 اإليكاَُاخ انًطهىتح نهتذسَس و انتؼهىOver head projector .1
Data show .2
Cd/video films .3

يُسق انًقشس(أستار انًادج):أ.دَ /ىسف ػثذ انؼضَض
سئُس انقسى:أ.دَ/ىسف ػثذ انؼضَض
انفصم انذساسً انتاًَ 2612/2611

