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: ٔطف انجشَبيظ األكبدًٚٙ        
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 من البرنامجويصاحبه وصف لكل مقرر ض. تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 

  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌّووي /  ػٍّٟاٌمَُ اي .2
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ

اٚ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ

 اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .4
 ثىٍٛه٠ًٛ

  :إٌظبَ اٌلهاٍٟ  .5
 أفوٜ /ِموهاد /ٍٕٛٞ 

ٍٕٞٛ 

٠ٛعل  ال  اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .6

فٟ إٌظف اٌضبٟٔ ِٓ اٌؼبَ  ٠َٛ  45ؽج١مبد اٌظف اٌواثغ ٌّٚلح د اٌّإصواد اٌقبهع١خ األفوٜ  .7

 اٌؾٍمبد إٌمبش١خ -3ى٠بهاد ١ِلا١ٔخ ٌٍّلاهً  -2  اٌلهاٍٟ 
  ربه٠ـ ئػلاك اٌٛطف  .8

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .9

 ٜ اٌجشو٠خ ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾم١ك عٛأت ِّٙخ ِٓ ٠َُٙ لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ فٟ ػ١ٍّخ اػلاك ٚرط٠ٛو اٌمٛ

 اٌؼبَ اٌشبًِ ٚاال٘لاف اٌؼبِخ ٌٍٕظبَ اٌزوثٛٞ ٚا٘لاف اٌزؼٍُ اٌؼبٌٟ ٚا٘لاف و١ٍبد اٌزوث١خ فٟ ػٛء اٌفٍَفخ 

 اٌّووي٠خ ٌٍلٌٚخ فٟ ػ١ٍّخ اػلاك اٌغ١ً ٚثٕبء االَٔبْ ٚاٌّغزّغ اٌغل٠ل
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 اٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُاٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚ ثؤبِظِقوعبد اي  .10

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - أ
 ٚإٌف١َخ    اٌزوث٠ٛخ ٚرّى١ُٕٙ ِٓ ِؼوفخ اٌؾمبئك ٚاٌّفب١ُ٘ ٚإٌظو٠بد" ٚصمبف١ب" ١ِٕٙٚب" اػلاك اٌطٍجخ اػلاكاً ػ١ٍّب  -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽج١ك االٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ فٟ ِؼبٌغخ اٌّشىالد ٚاٌّٛالف اٌؾبر١خ ٚا١ٌّٕٙخ -2أ

ِٓ ِٛاطٍخ كهاٍزٗ اٌؼ١ٍب ٚاٍز١ؼبة اٌَّزغلاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطٛهاد فٟ ِغبي اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ   رّى١ٓ اٌقو٠ظ -3أ

 ٚارمبٔٗ اٍب١ٌت اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 كها١ٍخرؼ١ّك اٌزؼبْٚ اٌؼٍّٟ ِغ اٌّإٍَبد اٌزوث٠ٛخ ٚاالعزّبػ١خ ٚػمل ٔلٚاد ٚؽٍمبد -4أ

ثؤبِظ  ٌقبطخ ثبيا ٠خاٌّٙبهاد األ٘لاف –ة 

 رله٠ٌاي  -1ة 

 ِوشل روثٛٞ  –2ة 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبػوح  -

 ػًّ ثؾٛس ٚرمبه٠و ؽٛي ِٛػٛع اٌلهً -

 رم١َُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ وً ِغّٛػخ رؼًّ ِشوٚع ِؼ١ٓ فبص ثىً ِبكٖ كها١ٍخ -

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبه ِٓ ِزؼلك -

 افزجبهاد ِٛػٛػ١خ

 
 .اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  األ٘لاف -ط

 اٌفُٙ -1ط -1ط         

 ى٠بكح اٌزؾظ١ً اٌلهاٍٟ  -2ط

 اٍزقلاَ االٍب١ٌت اٌظؾ١ؾخ فٟ ِؼبٌغخ اٌّشىالد ٚاٌمؼب٠ب إٌف١َخ -3ط

       
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٠َزط١غ اْ ٠ىزت رمبه٠و ٚثؾٛس رزٕبٍت ِغ ِٙبهح اٌزفى١و فٟ اٌّٛػٛع اٌنٞ كهٍزٗ

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٌت ثبٌٛاعجبد اٌج١ز١خرى١ٍف اٌطب
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. (اٌشقظٟاألفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  اٌّٙبهاد)إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 ِلهً ِبكح فٍَفخ اٌزوث١خ -1ك

 ِوشل روثٛٞ  -2ك

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 وزبثخ ثؾش ػٓ اٌؾبالد اٌزٟ رُ رٛع١ٙٙب ٚاهشبكُ٘ -

 اهاد ِٛػٛػ١خ اٚ ِمب١ٌخاعواء افزت -

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ          

 اعواء ِفبثالد اٌؾبالد -

 اػلاك اٍزّبهاد فبطخ ثبٌّالؽظخ -

 اعواء عبٍبد اهشبك٠خ -

 ث١ٕخ اٌجؤبِظ  .11

هِي اٌّموه أٚ  اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 اٌَّبق

 اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق

اٍُ اٌّموه ثبٌٍغخ 

 اٌؼوث١خ

ػٍّٟ     ٔظوٞ        ٍُ اٌّموه ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خا

االٌٚٝ 
   

  

 
101 PGP علم النفس العام General Psychology 3  

 
102 P GES 

المبادئ العامة للتربٌة 
 والتعلٌم

General Principles of  
Education & Studying 

3  

 103 P HR حقوق االنسان Human Rights 2  

 104 P CS تحاسبا Computer Sciences 1 1 

 105 P AL اللغة العربٌة Arabic Language 2  
 106 P SE علم االجتماع التربوي Sociology Education 2  

 107 P TEL نصوص باللغة االنكلٌزٌة Text in English Language 2  

 108 P EE التربٌة البٌئٌة  Education Environment 2  

 109 P PD الفردٌة الفروق Personal Difference 2  
  Arabic Language 2 اللغة العربٌة P AL 210 اٌضب١ٔخ

 211 P CT التعلٌم المستمر Continuous Teaching 2  

 212 P CS الحاسبات Computer Sciences 2  

 213 P ES االحصاء التربوي Educational Statistics 2  
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 214 P SP يعلم النفس االجتماع Social Psychology 2  

 215 P EP التخطط التربوي Educational Planning 2  

 216 P GPs علم نفس النمو Growth Psychology 2  

 
217 P 

المنهج والكتاب  
  المدرسً

2  

 218 P EL اللغة االنكلٌزٌة English Language 2  

 219 P Eps علم النفس التربوي Educational Psychology 2  
  Experimental Psychology 2 علم النفس التجرٌبً  P EPY 320 اٌضبٌضخ

 
321 P CPH االرشاد والصحة النفسٌة 

Consulting &Psychological 
Health  

2  

 322 P PKn ًعلم النفس المعرف Psychological Knowledge 2  

 323 P PP علم نفس الشخصٌة Psychology of Personality 2  

 324 P ET تقنٌات تربوٌة Educational Technical 2  

 325 P ME طرائق تدرٌس Methods of Education 2  

 326 P SG ًاحصاء استدالل Statistic Guidance 2  

 327 P RC مناهج البحث Research Curricula  2  

 328 P CE تربٌة مقارنة Comparative Education 2  

 329 P PhP لنفس الفسٌولوجًعلم ا Psychological Psychology 2  
  Behavior Evaluation 2 تعدٌل السلوك P BE 430 اٌواثؼخ

 

431 P Ase االدارة واالشراف 

Administration & 
Supervision 
Education 2 

 

 432 P TE تعلٌم التفكٌر Thinking Education 2  

 433 P PsH الصحة النفسٌة Psychological Health 2  

 434 P EoT اقتصادٌات التعلٌم Economy of Teaching 2  

 
435 P MaE قٌاس وتقوٌم 

Measurement and 
Evaluation 2 

 

 436 P AP التطبٌقات Applications 4  

 437 P EdP فلسفة التربٌة Educational Philosophy 2  

 
438 P PSG علم نفس الخواص 

Psychology of Special 
Groups 2 

 

 439 P RP بحث التخرج Research Project    
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 اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ .12
 استخدام الحاسوب  -
 استخدام االنترنٌت -
 كتابة البحوث -

 القٌام بالجلسات االرشادٌة

 (اٌّؼٙلاألٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  عٚع)ِؼ١به اٌمجٛي  .13

 قبول مركزي -
 
 ٔبِظأُ٘ ِظبكه اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجو .14

 القرار الكتب المنهجٌة" الهٌئة القطاعٌة تتم سنوٌا
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 يخطؾ يٓبساد انًُٓظ

 ٚشعٗ ٔػغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدٚخ يٍ انجشَبيظ انخبػؼخ نهزمٛٛى

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيظ 

/ انغُخ 

انًغزٕ

ٖ 

أعبعٙ  اعى انًمشس سيض انًمشس

 ٘أو اخزٛبس
 ٚخانًٓبساداألْذاف  ح ٘انًؼشفاألْذاف 

ثشَبيظ  انخبطخ ثبل

األْذاف انٕعذاَٛخ 

 ٔانمًٛٛخ 
ٔانزأْٛهٛخ اساد انؼبيخ انًّ

انًٓبساد األخشٖ  )انًُمٕنخ

انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف 

   (ٔانزطٕس انشخظٙ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 االٔنٗ
101 PGP علم النفس العام 

General 
Psychology 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

102 P GES 
المبادئ العامة 
 للتربٌة والتعلٌم

General 
Principles of  
Education & 
Studying 

    *   * *    * * * * * اعبعٙ

103 P HR حقوق االنسان Human Rights ٙاعبع * * *  *    * *   *    

104 P CS حاسبات 
Computer 
Sciences 

    *   * *  * * *  * * * اعبعٙ

105 P AL اللغة العربٌة 
Arabic 
Language 

    *   * *    * * * * * اعبعٙ

106 P SE 
علم االجتماع 

 التربوي
Sociology 
Education 

    *  * * *    *   * * اعبعٙ
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107 P TEL 
نصوص باللغة 

 االنكلٌزٌة
Text in English 
Language 

    *   * *   * *  * * * اعبعٙ

108 P EE التربٌة البٌئٌة 
 Education 
Environment 

    *   * *   * *   * * اعبعٙ

109 P PD الفروق الفردٌة 
Personal 
Difference 

    *   * *    *  * * * اعبعٙ

 انضبَٛخ
210 P AL اللغة العربٌة 

Arabic 
Language 

    *   * *  * * * * * * * اعٙاط

211 P CT التعلٌم المستمر 
Continuous 
Teaching 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

212 P CS الحاسبات 
Computer 
Sciences 

    *   * *   * * * * * * اعبعٙ

213 P ES االحصاء التربوي 
Educational 
Statistics 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

214 P SP 
علم النفس 
 االجتماعً

Social 
Psychology 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

215 P EP التخطط التربوي 
Educational 
Planning 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

216 P GPs علم نفس النمو 
Growth 
Psychology 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

217 P 

منهج والكتاب ال 
  المدرسً

                 

218 P EL اللغة االنكلٌزٌة 
English 
Language 

    *   * *  * * *  * * * اعبعٙ

219 P Eps علم النفس التربوي 
Educational 
Psychology 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

     *   * * * * * * * * * * Experimentalعلم النفس   P EPY 320 انضبنضخ
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 Psychology التجرٌبً

321 P CPH 
االرشاد والصحة 

 النفسٌة

Consulting 
&Psychological 
Health  

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

322 P PKn ًعلم النفس المعرف 
Psychological 
Knowledge 

    *   * *     * * * * اعبعٙ

323 P PP علم نفس الشخصٌة 
Psychology of 
Personality 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

324 P ET تقنٌات تربوٌة 
Educational 
Technical 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

325 P ME طرائق تدرٌس 
Methods of 
Education 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

326 P SG ًاحصاء استدالل 
Statistic 
Guidance 

    *   * *     * * * * عٙاعب

327 P RC مناهج البحث 
Research 
Curricula  

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

328 P CE تربٌة مقارنة 
Comparative 
Education 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

329 P PhP 
علم النفس 
 الفسٌولوجً

Psychological 
Psychology 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

 
430 P BE تعدٌل السلوك 

Behavior 
Evaluation 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

 انشاثؼخ

431 P Ase االدارة واالشراف 

Administration & 
Supervision 
Education 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

432 P TE تعلٌم التفكٌر 
Thinking 
Education 

    *  * * * * * * * * * * * اعبعٙ
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433 P PsH الصحة النفسٌة 

Psychological 
Health 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

434 P EoT اقتصادٌات التعلٌم 
Economy of 
Teaching 

    *   * *     * * * * اعبعٙ

435 P MaE قٌاس وتقوٌم 
Measurement 
and Evaluation 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

436 P AP التطبٌقات Applications 
    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

437 P EdP فلسفة التربٌة 
Educational 
Philosophy 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

438 P PSG علم نفس الخواص 
Psychology of 
Special Groups 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ

439 P RP بحث التخرج 
Research 
Project 

    *   * * * * * * * * * * اعبعٙ
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س يٕرط ٔطف انًمشٌ

 انًشحهّ االٔنٗ  

علم النفس العام / ٔطف انًمشس

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .2
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ  

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .3
 PGP 101ػٍُ إٌفٌ اٌؼبَ 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .4
ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ " اٍجٛػ١ب ٍبػزبْ

 إٌَخ/ اٌفظً  .5
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .6
 ٍبػخ 64

   ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 
 ػٍُ إٌفٌ ،اٌٍَٛن ،اٌلٚافغ ،االٔفؼبالد ، االرغب٘بد ، االٔزجبٖ : ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ  -1

 ر ،االستدالل ،االبداع ،التعلم ،الذكاءاالدراك ،التذكر ،النسٌان ،التفكً

 تزوٌد الطالبات بالمعلومات ذات العالقة بعلم النفس فً التراث العربً االسالمً -2

 تزوٌد الطالبات بالمعلومات ذات العالقة بمٌادٌن ومناهج علم النفس -3
 تزوٌد الطالبات بالمعلومات ذات العالقة بنظرٌات علم النفس -4
 لومات ذات العالقة بالقدرات العقلٌة وقٌاسهاتزوٌد الطالبات بالمع -5

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم ستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 ؛.البرنامج

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .10
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 نشأته وتطوره ومناهجه اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ػٍُ إٌفٌ ِٓ ؽ١ش -1أ-1أ

 مراحل النمو االنسانً اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  -2أ

 ماء العرب  فً دراسة النفس االنسانٌة والسلوك البشرياسهام العلاٌزأو١ل ػٍٝ   -3أ
 اٌزؼوف ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّإصوح ف١ٙب -4أ
 رٛظ١ف اٌؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ فٟ رؾظ١ً اٌّؼوفخ ٚرؾ١ٍٍٙب ٚرم٠ّٛٙب -5أ
   الفو٠ٓ ٠ّزٍه اٌطبٌت اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ ِؼوفخ ٍٍٛوٗ ٍٍٚٛن اي  -6أ

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خِٙبهاداياأل٘لاف   -ة 

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت ثبرغبٖ فُٙ مارٗ ٚماد االفو٠ٓ – -1ة

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت ثبٍزقلاَ ١ٌِٛٗ ٌوفغ اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ ٌل٠ٗ  –2ة

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت ثبرغبٖ اٌزؼبًِ ِغ االفو٠ٓ ٍٍٚٛوُٙ  –3ة

 ٌٍّغزّغ ِؼوفخ و١ف١خ اٌزالئُ ِغ اٌج١ئخ ثّب ٠ؾمك اٌق١و    -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح -
 إٌّبلشخ -

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -

 اٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ -
 االِزؾبٔبد اٌشٙو٠خ -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ اٌطبٌت ثبرغبٖ ى٠بكح ِٙبهاد اٌجؾش فٟ ِبكح ػٍُ إٌفٌ اٌؼبَ -1ط

 ؽبٌت ثبرغبٖ ى٠بكح فؼب١ٌخ اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ ثّب ٠زفك ٚاِىبٔبرٗ ١ٌِٚٛٗر١ّٕخ اي  -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اعواء ثؾٛس ٚرمبه٠و فٟ ِفوكاد ِبكح ػٍُ إٌفٌ اٌؼبَ

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙو٠خ ٌٍطٍجخ -
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 ِموهح اٌّطٍٛثخ ـ اٌىزت اي1
 ال٠ٛعل وزبة ِموه/ وزت اٌّموه

فٟ ِٕب٘ظ ػٍُ إٌفَٛفبطخ   ٚهُ ػًّ ،اٍزقلاَ اٌلٚه٠بد ٚ االٔزو١ٔذ(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

إٌّٙظ االهرجبؽٟ ٚاؽالػُٙ ػٍٝ اٌجؾش ٚػاللخ ِٙبهح ؽً اٌّشىالد 

ثبالوزئبة ٌلٜ ؽٍجٗ اٌغبِؼخ  

 

) ٚطٝ ثٙب                 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٞ

 (2011/ِٕظٛه ٚافوْٚ )اٌٍ ػٍُ إٌفٌ اٌؼبَ -1 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ 

١ٌٕلا كاف١لٚف /ِلفً ػٍُ إٌفٌ  -2

 1991االٌٍٟٛ :ػٍُ إٌفٌ اٌؼبَ 

 ....ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

 ِٛالغ االٔزو١ٔذ

 
ػىٌ ِٛػٛػبد ػٍُ –ٚػغ ِقزجواد ي ػٍُ إٌفٌ ٚاعواء اٌجؾٛس اٌزغو٠ج١ٗ -1: ٞ فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاً .13

ٔشو صمبفخ ػٍُ إٌفٌ ٌلٜ اٌطٍجٗ حاٌّإٍَبد ٚمٌه ٌغوع اٌزؼوف ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ػٓ –إٌفٌ ػٍٝ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ 

 ؽو٠ك اٌٍٛبئً االٌىزو١ٔٚٗ

 

(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) ٌخ إٌّمٛاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِلهً   -1ك

   ِوشل روثٛٞ  -2ك

 ث١ٕخ اٌّموه .11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 الختبار والتحصٌلا انًحبػشح ػهى انُفظ ٔيشاحهّ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 1-3(3)

 :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 4-7(4)
يٛبدٍٚ ٔيُبْظ ػهى 

 انُفظ
 االختبار والتحصٌل انًحبػشح

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح انغٕن ٔانذٔافغ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 8-11(4)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح االَفؼبالد ٔاالرغبْبد :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 12-15(4)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح االَزجبِ ٔاالدسان :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 16-17(2)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح انؼًهٛبد انؼمهٛخ انًؼشفٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 18-19(2)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح انزؼهى ٔانزكبء :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 20-23(4)
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 اسس التربية/ ٔطف انًمشس

 

 كمية التربية لمبنات اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9
 قسم العموم التربوية والنفسية    اٌّووي/  اٌمَُ اٌؼٍّٟ  .10
 أسس التربية هِي اٌّموه/ اٍُ  .11
 ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب ٌفظً كهاٍٟ وبًِ أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .12

 إٌَخ إٌَخ/ اٌفظً  .13

 32 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .14

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .15

 أ٘لاف اٌّموه .16

ق االساسية لمماده ، وابرز جوانب القوه والضعف ماده اسس التربية وتوضيح المبادى والحقائبيان أهمية 
 .في أنواع التربية القديمة والحديثة

هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اد اٌّموهِقوط .14
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  األ٘لاف اٌّؼوف١خ  -أ
اْ ٠زؼوف اٌطٍجخ ِفَٙٛ اٌزوث١خ ٚاغواػٙب  -1أ

اْ رزؼوف اٌطٍجخ ا٘لاف اٌزوث١خ  -2 

ث١خ اْ ٠ؼلك اٌطٍجٗ أٛاع اٌزو -3

اْ ٠ٛػؼ اٌطٍجخ االٌٍ االعزّبػ١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚااللزظبك٠خ   -4

اْ ٠ج١ٓ اٌطٍجخ أٛاع اٌفٍَفخ  -5

  اْ ٠ٛػؼ اٌطٍجخ اُ٘ اٌّلاهً اٌشبٍِخ فٟ اٌؼواق -6

  .٠خ اٌقبطخ ثبٌّموهاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

اْ رىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهٖ اٌزؼٍُ اٌنارٟ ٚاٌزؼبٟٚٔ     –1ة

ٌجخ ثبٍب١ٌت ِٚٙبهاد اٌزؼبًِ ِغ ٌٍظؼٛثبد اٌزٟ رؼزوػُٙ فٟ رؼٍُ اٌّبكٖ اْ ٠فىو اٌؾ  –2ة

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ػوع ٌّٕبمط ِٓ رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ فٟ اٌٍ اٌزوث١خ -4اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  -3ٚاالٍزغٛاة  -2إٌّبلشخ  -1

:-  ؽوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد اٌفظ١ٍخ -3اٌشف٠ٛخ   االٍئٍخ  -2االفزجبهاد اٌشٙو٠خ  -1
األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ   -ط

اٌملهٖ ػٍٝ اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد  -1ط

اٌملهٖ ػٍٝ اٌؼًّ اٌفوكٞ  -2ط

رؾًّ اٌَّٛؤ١ٌخ فٟ اٌؼًّ اٌّٛوً ا١ٌُٙ  ٚأغبىٖ   -3ط

   -4ط

  
:- ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٚاٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ    -4عٛاة  ٚاالٍذ -3إٌّبلشٗ      -2اٌّؾبػوٖ        -1
:- ؽوائك اٌزم١١ُ    

 اػلاك كهًٚ ِظغوٖ ػٓ اٌّبكٖ ِٚالؽظخ  اكاء اٌطٍجبد اصٕبء اٌلهًٚ  -1
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

اٌملهٖ ػٍٝ اٌؼًّ اٌفوكٞ  -1ك

ٞ ِغّٛػبد اٌؼًّ ف -2

رؾًّ اٌَّإ١ٌٚخ فٟ اٌؼًّ اٌّٛوً ا١ٌٗ ٚأغبىٖ  -3
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 ث١ٕخ اٌّموه .15

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ان تتعرف  -1 2 1
مفهوم التربية 

ان تعدد  -2
 اهداف التربية

معنى التربية 
 اهداف التربية

المناقشة  -
ستجواب اال -
 التعميم التعاوني -

الشفوية  -
 التحريرية -

ان تتعرف االساس  - 2 2
 التاريخي لمتربية

االساس التاريخي 
 لمتربية

= = 

ان تتعرف خصائص  2 3
 التربية اليونانية

 = = التربية اليونانية

ان توضح تطور  - 2 4
 التربية االثنية

 = = تطور التربية االثنية

عصر التربية في ال 2 5
 الوسيط

ان تتعرف خصائص 
التربية في العصر 

 الوسيط

= = 

اْ رزؼوف ا١ّ٘خ  - 2 6

اٌزوث١خ اٌؼوث١خ 

 االٍال١ِخ

اٌزوث١خ اٌؼوث١خ 

 االٍال١ِخ
= = 

 = = اِزؾبْ اٌفظً االٚي اِزؾبْ اٌفظً االٚي 2 7
اْ رؼلك ِؼب٘ل اٌزؼ١ٍُ  2 8

فٟ االٍالَ 

ِؼب٘ل اٌزؼ١ٍُ فٟ 

االٍالَ 
= = 

كك اٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ اْ رغ 2 9

فٟ اٌزوث١خ اٌؼوث١خ 

االٍال١ِخ 

اٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ فٟ 

اٌزوث١خ اٌؼوث١خ 

االٍال١ِخ 

= = 

اْ رؼلك اػالَ اٌفىو  2 10

اٌزوثٛٞ اٌؼوثٟ 

االٍالِٟ 

اػالَ اٌفىو اٌزوثٛٞ 

اٌؼوثٟ االٍالِٟ 
= = 

اْ رٛػؼ ِجبكٜ  2 11

اٌزوث١خ اٌؾل٠ضخ 

 = =اٌزوث١خ اٌؾل٠ضخ 
ُ٘ اػالَ اْ رؼلك ا 2 12

اٌفىو اٌزوثٛٞ اٌغوثٟ 

اػالَ اٌفىو اٌزوثٛٞ 

اٌغوثٟ 
= = 

اْ رٛػؼ افىبه عْٛ  2 13

ك٠ٛٞ 

 = =عْٛ ك٠ٛٞ 
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اْ رٛػؼ ػاللخ اٌزوث١خ  2 14

ثبٌّغزّغ 

االٍبً االعزّبػٟ 

ٚػاللخ اٌزوث١خ ثبٌّغزّغ 
= = 
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ٠مخ اٌزؼ١ٍُؽو

ان توضح التربية وثقافة  2 15
 المجتمع

التربية وثقافة المجتمع 
 وعالقة بين التربية والبيئة

= = 

التربية ان تتعرف  - 2 16
 الخمقية

 = = التربية الخمقية

توضح االساس العممي ان  2 17
 لمتربية

 = = االساس العممي لمتربية

ان توضح خصائص  - 2 18
 بحث التاريخيال

 = = البحث التاريخي

 = = االسس االجتماعية لمتربية ان تعدد حاجات المجتمع 2 19
ان تبين عالقة  - 2 20

 االقتصاد بالتربية
 = = االسس االقتصادية لمتربية

 = = كمفة التربية ان توضح كمفة التربية 2 21
 = =التربية عممية استثمار ان تشرح عممية االستثمار  2 22
 = =مفهوم التنمية ان توضح مفهوم التربية  2 23
ان تبين متطمبات التنمية  2 24

االقتصادية 
متطمبات التنمية 

االقتصادية 
= = 

 = =االسس الفمسفية لمتربية ان توضح المعنى الفمسفي  2 25
ان توضح الفمسفات  2 26

التربوية 
 = =الفمسفات التربوية 

ات ان تعدد انواع الفمسف 2 27
التقدمية 

 = =الفمسفات التقدمية 

ان توضح الفمسفة  2 28
االسالمية 

الفمسفة االسالمية 
وتطبقاتها 

= = 

ان توضح مبادى التجديد  2 29
التربوي في العراق 

 = =التجديد التربوي في العراق 

ان تبين اهم المدارس  2 30
الشاممة في العراق 

المدارس الشاممة المتميزين 
والتسريع 

= = 

 = =التربية المنهجية ان تعرف التربية المنهجية  2 31
 = =امتحان الفصل الثاني امتحان الفصل الثاني  2 32
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .16

   

االؽالع ػٍٝ اٌَّزؾلصبد اٌزوث٠ٛخ اٌؾل٠ضخ 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .17

الناصر المكتب االسالمي لمطباعة  االسس العامة لمتربية ابراهيم ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 1979والنشر 

اسس التربية عباس عبد المهدي واخرون بغداد وزاره التعميم 
 1994العالي 

مقدمة في التربية ابراهيم ناصر دار عمار لمنشر والتوزيع (   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
2011 

 2011اسس التربية عمي القائمي دار النبالء 
ٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 اـ اٌىزت ٚا

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
بحث التربية وطرائق التدريس عند الماوردي مجمة ديالى العد 

 د مثنى عموان.د سندس عبد القادر و أ. ، اعداد أ 2005، 21

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 اسس الرتبية والتعليم  
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 سيٕرط ٔطف انًمشٌ

حقوق االنسان والديمقراطية / ٔطف انًمشس

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .17
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .18
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ /اٌمَُ اٌؼٍّٟ 

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .19
 P HR 103        ؽمٛق االَٔبْ ٚاٌل٠ّمواؽ١خ 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

وبٌن وصف والبد من الربط بٌنها . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .20
ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ " ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .21
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .22
64 

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .23

 أ٘لاف اٌّموه .24

 .بمفاهٌم الحقوق والحرٌة والدٌمقراطٌةتعرٌف الطالبات 

 
رٌة المفاهٌم والقوانٌن المتعلقة بحقوق االنسان والحتزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة عن اهم 

 .والدٌمقراطٌة ومبادئها وانواعهاالفردٌة 

 
 .المفكرٌن والفالسفة االوربٌٌن ودورهم فً مجال حقوق االنساناهم تهدف المادة الى تعرٌف الطلبة عن  

 .حقوق االنسان والحرٌة 
. طلبة المتوسطة واالعدادٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 
. بصفة خاصة حقوق االنسانإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس 

 
 .مادة حقوق االنسانتنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس 

 

 . ة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌقإكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد الماد

 

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .18

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
  ِٓ فالي اٌمواءح ٚاػلاك اٌجؾٛس ثبالػزّبك ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبه٠قٟاٌَّبػ ثزواوُ اٌّؼبهف اٌؼ١ٍّخ    -1أ          
 . ثشىً ػٍّٟ  ؽالثٌٗؼٍّٗ ٚفك ئؽبه ٔظوٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزله٠َٟح ِّبهً -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽلاس اٌزبه٠ق١خرؾم١ك أ٘لاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 .اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبكح اٌَّزمجً فٟ اكاهح اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخفُٙ  -4أ
 .ٌقجوادهثؾ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ثبٌقجواد اٌمبئّخ ٚاالفبكح ِٓ ٘نٖ ا -5أ         

 .اٌزله١َ٠خى٠بكح للهح ٚفبػ١ٍخ اٌفوك فٟ أكائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ        
  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

 .تمكٌن الطلبة على التدرٌس –1ب         

 .ادارة الصف الدراسًعلى  الطلبةقدرة تطوٌر  –2ب         

 عملٌة التربوٌةمن اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر التمكٌن الطلبة  –3ب 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
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 الشرح والتوضٌح     -

  االحداث التارٌخٌةطرٌقة عرض  -

 طرٌقة المحاضرة  -

 طرٌقة التعلم الذاتً -

  اعداد البحوث التارخيية

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -

 

 اِزؾبٔبد كٚه٠خ شٙو٠خ -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط          

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 .القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن  -3ط
 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 كاد ِبكح اٌل٠ّمواؽ١خ ٚؽمٛق االَٔبْاعواء ثؾٛس ٚرمبه٠و فٟ ِفو

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 كهاٍخ ؽلس ربه٠قٟ ِؼ١ٓ -1

 اٍزقلاَ ٍٚبئً االٔزو١ٔذ -

 

 
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِلهً -1ك

 ِوشل روثٛٞ-2ك

- 3ك

    -4ك
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 ١ٔخ اٌّموهة .19

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ أٚ اٌّٛػٛع/ اٍُ اٌٛؽلح 

 االختبار والتحصٌل محاضرةحمٕق االَغبٌ فٙ انحؼبساد انمذًٚخ  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2  1-2

 الختبار والتحصٌلا محاضرةحمٕق االَغبٌ فٙ انذٚبَبد انغًبٔٚخ  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 3-4

5-6 
حمٕق االَغبٌ فٙ انؼظٕس انٕعطٗ  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2

 ٔػظش انُٓؼخ

 
 االختبار والتحصٌل محاضرة

7-8 
انًفكشٍٚ ٔانفالعفخ االٔسثٍٛٛ  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2

 ٔدٔسْى فٙ يغبل حمٕق االَغبٌ

 
 االختبار والتحصٌل محاضرة

الَغبٌ ٔانًٕاؽٍ فٙ اػالٌ حمٕق ا :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 9

فشَغب 
 االختبار والتحصٌل محاضرة

 االختبار والتحصٌل محاضرةاالػالٌ انؼبنًٙ نحمٕق االَغبٌ  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 10

انؼٓذٍٚ انذٔنٍٛٛ انخبطٍٛ ثحمٕق  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 11

االَغبٌ 
 االختبار والتحصٌل محاضرة

رفبلٛبد االلهًٛٛخ انذعبرٛش ٔاال :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 12

ٔانذٔنٛخ 
 االختبار والتحصٌل محاضرة

انذعبرٛش ٔاالرفبلٛبد االلهًٛٛخ  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 13

ٔانذٔنٛخ 
 االختبار والتحصٌل محاضرة

 االختبار والتحصٌل محاضرةااليزحبٌ انشٓش٘  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 14

غٛش  دٔس انًُظًبد االَغبَٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 15

انحكٕيٛخ انًؼُٛخ ثحمٕق االَغبٌ 
 االختبار والتحصٌل محاضرة

16 
دٔس انًُظًبد االَغبَٛخ غٛش  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2

 انحكٕيٛخ انًؼُٛخ ثحمٕق االَغبٌ

 

 االختبار والتحصٌل محاضرة

حمٕق االَغبٌ فٙ انزششٚؼبد  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 17

انٕؽُٛخ 
 االختبار والتحصٌل محاضرة

18 
انذعزٕس انؼشالٙ ٔانًٕاد انزٙ  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2

 ٔسدد فّٛ انخبطخ ثحمٕق االَغبٌ

 

 االختبار والتحصٌل محاضرة

يفٕٓو انذًٚمشاؽٛخ ٔانزؼبسٚف  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 19

انخبطخ ثٓب 
 االختبار والتحصٌل محاضرة

 االختبار والتحصٌل محاضرةانجؼذ انزبسٚخٙ نهذًٚمشاؽٛخ  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 20

انذًٚمشاؽٛخ فٙ االعالو ٔانششائغ  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 21

انغًبٔٚخ االخشٖ 
 االختبار والتحصٌل محاضرة

َشٕء انذًٚمشاؽٛخ فٙ انؼظٕس  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 22

انحذٚضخ 
 االختبار والتحصٌل محاضرة

 االختبار والتحصٌل محاضرةانذًٚمشاؽٛخ فٙ انًغزًغ انغشثٙ  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 23

 حشٚخ انشأ٘ ٔانحك فٙ انزؼجٛش :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 24

 
 االختبار والتحصٌل محاضرة

االٚذٕٚنٕعٛخ انذًٚمشاؽٛخ  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 25

 
 االختبار والتحصٌل محاضرة

خظبئض ٔيًٛضاد انذًٚمشاؽٛخ  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 26

 
 االختبار والتحصٌل محاضرة

 يجبدئ انذًٚمشاؽٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 27

 
 االختبار والتحصٌل محاضرة

يمٕيبد انحكى انذًٚمشاؽٙ  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 28

 ٔٔعبئم يًبسعزّ
 االختبار والتحصٌل محاضرة
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .20

ٔشأرٙب ٚربه٠قٙب : ؽمٛق االَٔبْ، ه٠بع ػي٠ي ٘بكٞ ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 .ٚرطٛه٘ب

 

 .اٌل٠ّمواؽ١خ ٔشأرٙب ٚرطٛه٘ب ٚربه٠قٙب، ه٠بع ػي٠ي ٘بكٞ(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( .... ،اٌزمبه٠و ، ١ٌّخ اٌّغالد اٌغ) 
ٔشأرٙب ٚربه٠قٙب : ؽمٛق االَٔبْ، ه٠بع ػي٠ي ٘بكٞ

 .ٚرطٛه٘ب

 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .21

   

اٌل٠ّمواؽ١خ ٚؽمٛق االَٔبْ فٟ االٍالَ .. ؽمٛق االَٔبْ ٚاٌطفً ٚاٌل٠ّمواؽ١خ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجؼذ انذٔنٙ نهذًٚمشاؽٛخ ٔانحمٕق  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 29

ٔانحشٚبد انؼبيخ 
 ٌلاالختبار والتحص محاضرة

 يجبدئ انذًٚمشاؽٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 30

 
 االختبار والتحصٌل محاضرة

31 
يمٕيبد انحكى انذًٚمشاؽٙ  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2

 ٔٔعبئم يًبسعزّ

 

 االختبار والتحصٌل محاضرة

انجؼذ انذٔنٙ نهذًٚمشاؽٛخ ٔانحمٕق  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  2 32

ٔانحشٚبد انؼبيخ 
 حصٌلاالختبار والت محاضرة
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س يٕرط ٔطف انًمشٌ

الحاسبات  /  ٔطف انًمشس

 

 

 ٍخ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّإً .25
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .26
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ / اٌمَُ اٌؼٍّٟ 

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .27
  P CS  104  اٌؾبٍجبد   

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .28
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .29
ٍٕٞٛ 

 (وٍٟاي)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .30
 ٍبػخ 40 

 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .31
 

 أ٘لاف اٌّموه .32

 
 االعضاء انًبدٚخٖ انًشاحم انزطٕٚشٚخ انزٙ يشد ثٓب انحبعجبد االنكزشَٔٛخ، انزؼشف ػم: رضٔٚذ انطبنت ثبنًفبْٛى االرٛخ  -1

 االنسان ،التعرف على كٌفٌة حل نهحبعجخ االنكزشَٔٛخ ٔإَاع انجشايغٛبد ، انزؼشف ػهٗ اْى االَظًخ انؼذدٚخ  انزٙ ٚزؼبيم ثٓب 
 ، التعرف على كٌفٌة التعامل مع الحاسوب وتشغٌله والتعامل معوتحوٌلها الى مخططات انسٌابٌة ( الخوارزمٌات) البرامج

 فً exelفً طباعة الوثائق والبحوث ، استخدام برنامج الــ  word، استخدام برنامج الــ   windowsالملفات فً نظام 
  الجداول والبٌاناتاستخدام 

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .22

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  ٔشأح ػٍَٛ اٌؾبٍجبد

 ِؼوفخ ٚفُٙ اٌؼاللخ ث١ٓ اع١بي اٌؾبٍٛة ٚاالٔظّخ اٌؼلك٠خ -2أ

 فُٙ اٌقطٛاد ٌؾً اٌّشىالد ٚاٌّٙبَ  -3أ
 -4أ

 

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

 اوزَبة ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ –

 اوزَبة ِٙبهاد ؽجبػ١خ  –2ة

 ر١ٍٛغ االفك  –3ة

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح -

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -

 االٍزٕزبط -

 

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اعواء ثؾٛس ٚرمبه٠و فٟ ِفوكاد ِبكح اٌؾبٍجبد

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙو٠خ ٌٍطٍجخ -
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 ٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ا .24

 الٌوجد  كتاب مقرر/ كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
شرح مكونات .. ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 عماد الدٌن فضل القاضً /الحاسب االلً 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( .... ،اٌزمبه٠و ، ١ٌّخ اٌّغالد اٌغ) 
 اثر استخدام الوسائل االلكترونٌه الحدٌثه واهمٌتها فً التعلٌم 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .25
ٔٛػٗ ٚاٌلارب شٛ اٌَجٛهح اٌنو١ٗ ٚاعٙيح اٌؾبٍٛة اٌّذ: ػوٚهح االٍزؼبٔٙخ ثبٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍٙبٌؾل٠ضٗ 

 ٚاٌزم١ٕبد اٌّزٕٛػٗ اٌزٟ رَبػل ػٍٝ رؾ١َٓ اكاء اٌطٍجٗ

(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِٙبهح اٍزقلاَ اٌؾبٍجخ االٌىزو١ٔٚخ -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .23

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 أع١بي اٌؾبٍجبد :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 8 1-4
انًحبػشح 

 
 االسئلة الموضوعٌة

 االسئلة الموضوعٌة انًحبػشح االٔظّخ اٌؼلك٠خ :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 10 5-9
 والعملٌة

 االسئلة الموضوعٌة انًحبػشح اٌقٛاهى١ِبد :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 8 10-13
 والعملٌة

 Windows :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 10 14-18
+ المحاضرة

 مختبر

 االسئلة الموضوعٌة
 والعملٌة

 Word :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 14 19-25
مخت+المحاضرة

 بر

 االسئلة الموضوعٌة
 والعملٌة
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س يٕرط ٔطف انًمشٌ

 

اللغة العربية / ٔطف انًمشس

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .33
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .34
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ  

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .35
 P AL 105 اٌٍغخ اٌؼوث١خ   

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .36
ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ  "ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .37
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .38
 ٍبػخ  64 

 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .39
 

 أ٘لاف اٌّموه .40

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم وى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القص

 ؛.البرنامج
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 رؼو٠ف اٌطبٌت ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚا١ّ٘زٙب ٚٔظبَ ؽوٚفٙب ٚاُ٘ ػٍِٛٙب -1
 تبٌن اقسام الكالم والفعل والوصف والكتابة والظرف واالداة -2

 ي واالدبًتوضح االسلوب العلم -3

 تمٌٌز بٌن كتابة االلف المقصورة والممدودة والتاء المربوطة والمفتوحة -4

 تحلٌل النصوص النثرٌة والشعرٌة وبٌان حركاتها واعرابها -5

 تبٌن الجملة العربٌة واقسامها  -6

 

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .26

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 ػٍٝ االٍزقلاَ اٌظؾ١ؼ ٌمٛاػل اٌٍغخ اٌؼوث١خاْ ٠زؼوف اٌطبٌت  -1أ

 ابرز الشعراء العرب اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  -2أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ الَبَ اٌىالَ   -3أ
 رطج١ك االػواة ِٓ فالي إٌظٛص اٌموا١ٔخ ٚاٌشؼو٠خ-4أ

 
 

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

 وزبثخ اٌجؾٛس فٟ ِبكح اٌٍغخ اٌؼوث١خ

 

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح -

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ ِٙبهح اٌطبٌت ثبرغبٖ ى٠بكح ِٙبهاد اٌجؾش فٟ ِبكح اٌٍغخ اٌؼوث١خ

 كح اٌٍغخ اٌؼوث١خر١ّٕخ ِٙبهح اٌطبٌت ثبرغبٖ ى٠بكح فؼب١ٌخ اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ فٟ ِب  -2ط
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 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌطو٠مخ االٍزموائ١خ ٚاٌم١ب١ٍخ اٌٝ عبٔت ؽو٠مخ إٌّبلشخ ٚاالٍزغٛاة

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙو٠خ ٌٍطٍجخ -

 

 
(. ١ٌخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبة) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اٌزله٠ٌ -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .28

 الٌوجد كتاب مقرركتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

(   اٌّظبكه) ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

تارٌخ االدب العربً ،تارٌخ االدب الحدٌث ،شرح ابن عقٌل  ( .... ،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 ،اساسٌات اللغة العربٌه 

 ِٛالغ االٔزو١ٔذ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 
اصو –اصو اٍزقلاَ اٌؾبٍٛة فٟ رؾؼٟ اٌطبٌجبد ٌٍظف اٌضبٟٔ ِزٍٛؾ :فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .29

 اٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٟٚٔ فٟ رؾظ١ً اٌطبٌجبد ٌٍظف االٚي اٌّزٍٛؾ فٟ ِبكح لٛاػل اٌٍغخ اٌؼوث١ٗ 

 

 

س يٕرط ٔطف انًمشٌ

 

علم االجتماع التربوي /  ٔطف انًمشس

 ث١ٕخ اٌّموه .27

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصٌل ػشحانًحب ا١ّ٘خ اٌٍغخ اٌؼوث١خ :ان ٌتعرف الطالب على 8 1-4

 االختبار والتحصٌل ػشحانًحب الَبَ اٌىالَ :طالب علىان ٌتعرف ال 8 5-8

 االختبار والتحصٌل ػشحانًحب االٍبً اٌؼٍذ :ان ٌتعرف الطالب على 8 9-12

 االختبار والتحصٌل ػشحانًحب االِالء ٚاالٌف :ان ٌتعرف الطالب على 4 13-14

 :ان ٌتعرف الطالب على 8 15-18
اٌغٍّخ اٌؼوث١خ 

 ٚالَبِٙب
 ختبار والتحصٌلاال ػشحانًحب

 االختبار والتحصٌل ػشحانًحب اٌظٛه اٌّغبى٠خ  :ان ٌتعرف الطالب على 8 19-22

 االختبار والتحصٌل ػشحانًحب االػواة ٚػاللبرٗ :ان ٌتعرف الطالب على 6 23-25
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 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اي اٌمَُ .42
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .43
 P SE 106ػٍُ االعزّبع اٌزوثٛٞ     

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .44
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .45
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .46
 ٍبػخ  56 

 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .47
  

 كاف اٌّموهأٖ .48

 
ػٍُ االعزّبع ثبالؽلاس ثبٌغٕٛػ ،اٌّغزّغ ،اٌؾؼبهح ،االطبٌخ  :ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ  -1

 االجرام

 الفرق بٌن علم االجتماع وعلم النفس االجتماعً ومدارس علم : تزوٌد الطالبات بالمعلومات عن  -2
 ٌف الجنوح ،تصنٌف المجتمع ، مدارس االجتماع ،علم االجتماع من وجهة نظر العلماء ، مدارس تصن

 جرامتصنٌف اال
 –القيم االجتماعيه والثقافة واجملتمع والتغيري والتنميه االجتماعيه –التفاعل االجتماعي –التنشئه االجتماعيه والظواهر االجتماعيه  -3

 .النظام والضبط االجتماعي والعمليات االجتماعيه 

 

المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 َ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚؽوائك اٌزؼٍٟ ِموهاد ايِقوط .30
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ ػٍُ االعزّبع اٌزوثٛٞ ٚاٌفوق ِغ ػٍُ إٌفٌ االعزّبػٟ 

                                                      التعرف على مدارس علم االجتماع التربوي -2أ

 ٔظو اٌؼٍّبء اٌزؼوف ػٍٝ ِجبكب ػٍُ االعزّبع اٌزوثٛٞ ِٓ ٚعٙخ   -3أ

 ِؼوفخ ِفَٙٛ ِٚلاهً رظ١ٕف عٕٛػ اٌّغزّغ-4أ
 اٌزؼوف ػٍٝ رظ١ٕفبد اٌّغزّغ -5أ
 ِؼوفخ ِؼٕٝ اٌؾؼبهح ٚاالطبٌخ ِٚلاهً رظ١ٕف االعواَ  -6أ

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

 ِٙبهح اٍزقلاَ ِجبكب ػٍُ االعزّبع اٌزوثٛٞ فٟ اٌزؼ١ٍُ -1ة

 االهاء اٌزوث٠ٛخ ٌٍؼٍّبء ٚثبالفض اٌؼوة ا١ٌٍَّّٓ فٟ اٌزله٠ٌِٙبهح اٍزقلاَ   –2ة

 اوزَبة ِٙبهح رظ١ٕف عٕٛػ االؽلاس   –3ة

 اوزَبة ِٙبهح رظ١ٕف االعواَ    -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
  االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙو٠خ ٌٍطٍجخ

 
 اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  األ٘لاف -ط

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت ثبرغبٖ فُٙ اٌّزغ١واد االعزّبػ١خ ٚاٌزوث٠ٛخ اٌَبئلح فٟ اٌّغزّغ  -1ط

ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت ثبرغبٖ ى٠بكح ِٙبهاد اٌجؾش ٚاٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ فٟ ِبكح ػٍُ االعزّبع   -2ط

اٌزوثٛٞ   

 اٌزالئُ ِغ اٌج١ئخ ثّب ٠ؾمك اٌق١و ٌٍغ١ّغر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت ثبرغبٖ اٌزؼبًِ ِغ االفو٠ٓ ٚ -3ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ا عواء ثؾٛس ٚرمبه٠و فٟ ِفوكاد ِبكح ػٍُ االعزّبع اٌزوثٛٞ

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙو٠خ ٌٍطٍجخ -
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .32

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

الجامعة /هللا ناصر ابراهٌم عبد( 2011)علم االجتماع التربوي  ( .... ،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 عمان/االردنٌه 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 
ػىٌ ِٛػٛػبد ػٍُ –ٚػغ ِقزجواد ي ػٍُ إٌفٌ ٚاعواء اٌجؾٛس اٌزغو٠ج١ٗ فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .33

مٌه ٌغوع اٌزؼوف ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ٔشو صمبفخ ػٍُ إٌفٌ ٌلٜ اٌطٍجٗ حاٌّإٍَبد ٚ–إٌفٌ ػٍٝ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ 

 ؽو٠ك اٌٍٛبئً االٌىزو١ٔٚٗ

 

(. اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ  اٌّٙبهاد األفوٜ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اٌزله٠ٌ -1ك

 اٌزفبػً االعزّبػٟ -2ك

 اوزَبة اٌم١ُ االعزّبػ١ٗ -3ك

  رؼٍُ إٌظبَ ٚاٌؼجؾ االعزّبػٟ   -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .31

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصٌل ِؾبػوح ِفَٙٛ ػٍُ االعزّبع :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 4 1-2(2)

الفرق مع علم النفس  :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 6 3-5(3)
 االختبار والتحصٌل يحبػشح االجتماعً

 االختبار والتحصٌل يحبػشح ِلاهً ػٍُ االعزّبع :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 6 6-8(3)

تماع من وجهة علم االج :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 14 9-15(7)
 االختبار والتحصٌل يحبػشح نظر العلماء

 االختبار والتحصٌل يحبػشح االؽلاس ٚاٌّغزّغ :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 12 16-21(6)

 االختبار والتحصٌل يحبػشح اٌؾؼبهح ٚاالطبٌخ :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 8 22-25(4)

 لاالختبار والتحصً يحبػشح االعواَ :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 6 26-28(3)
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س يٕرط ٔطف انًمشٌ

اللغة االنكليزية / ٔطف انًمشس

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .49
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .50
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .51
 P TEL 107اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ    

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .52
ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ " ٚػ١بٍبػزبْ اٍت

 إٌَخ/ اٌفظً  .53
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .54
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .55

 أ٘لاف اٌّموه .56

اكتساب الطالب القدرة على تناول المفردات الخاصة بعلم النفس فً اللغة االنكلٌزٌة وتمكنه من -1
المهارات  

 (ء ، التكلمالقراءة ، الكتابة  االصغا) اللغوٌة 

 تعرٌف الطالبات ب قواعد اللغة االنكلٌزٌه من خالل الشرح والتوضٌح للقطع وحل التمارٌن  -2

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةلتعلم امبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .34
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ إٌظٛص إٌف١َخ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ -1أ

 علم النفس وتطوره باللغة االنكلٌزٌة نشأة اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  -2أ

 ؽفع ٔظٛص ٔف١َخ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  -3أ
 ِؼوفخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّٙبهاد اٌٍغ٠ٛخ ٚرٕبٌٚٙنٖ اٌّفوكاد -4أ
 أ 

 

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

 وزبثخ ِبكح أشبئ١خ فبطخ ثؼٍُ إٌفٌ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  –1ة

 ِٙبهاد اٌؾفع  –2ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح -
 اٌزؼٍُ ثبٌّغّٛػبد ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ -

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -
 افزجبهاد شف٠ٛخ -

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ اٌطبٌت ثبرغبٖ ى٠بكح ِٙبهاد اٌجؾش ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ -1ط

 رفك يغ يٕٛنّ ٔايكبَٛبرّ٘دح فؼبنٛخ انزحظٛم انؼهًٙ ثًبدح انهغخ االَكهٛضٚخ ثًب رًُٛخ انطبنت ثبرغبِ صٚب  -2ط

 اٌزفى١و إٌبلل -3ط

 اٌزفى١و االثلاػٟ  -4ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

اعواء ثؾٛس ِظغوح ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

 ػوع افالَ ٚاالٍزفَبه ػٓ اٍجبة اٌٛطٛي اٌزٝ إٌزبئظ اٌّٛعٛكح

 

 
 رم١١ُ ؽوائك اي   

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙو٠خ ٌٍطٍجخ -
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .36

 Headway plus ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

Pre-Intermediate Student's Book 

 (   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

           اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب      

 YouTube/ تمارٌن حدٌثه ( .... ،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

اٍزؾلاس ثؤبِظ رله٠جٟ ٌٍّؾبٚهح ث١ٓ اٌطبٌجب د ثبٍزلاَ اٍزوار١غ١ٗ :  فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .37

  ؽ٠ٛو وفبءرٙٓ ثبٍزقلاَ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠ِّٗب ٠إكٞ اٌٝ د رجبكي االكٚاه

 

 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اٌزله٠ٌ -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .35

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
ؽو٠مخ  اٌّٛػٛع أٚ/ اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌزؼ١ٍُ
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ

1 2 Chapter one Getting to know you تحرٌري  امتحان ِؾبػوح  

3-2 
2 

Chapter two The way to live 
 القاء

 المحاضرة

 تحرٌريامتحان 

4-5 
2 

Chapter three It all went wrong 
 القاء

 المحاضرة

تحرٌري  امتحان  

5-6-7  
2 

Chapter four Let's go shopping 
 القاء

 المحاضرة

 تحرٌريامتحان 

8-9-10 
2 

Chapter five 
What do you want to 

do 

 القاء
 المحاضرة

تحرٌري  امتحان  

11-12- 
2 

Chapter six 
Tell me! What's it 

like? 

 القاء
 المحاضرة

 تحرٌريامتحان 

19-13 
2 Chapter 

seven 
Fame 

 القاء
 المحاضرة

تحرٌري نامتحا  

19-28 
2 Revision of 

the chapters 
 الدروس لكافة مراجعة

 درسناها التً

 القاء
 المحاضرة

تحرٌري  امتحان  
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س يٕرط ٔطف انًمشٌ

التربية البيئية / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .57
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .58
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P EE 108 اٌزوث١خ اٌج١ئ١خ    هِي اٌّموه/ اٍُ  .59

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .60
 اسٌةلمدة سنة در" ساعتان اسبوعٌا

 إٌَخ/ اٌفظً  .61
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .62
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .63

 أ٘لاف اٌّموه .64

 تزوٌد الطالب بالمعلومات والمفاهٌم والحقائق واالفكار المرتبطة بالبٌئة الشاملة ومكوناتها الطبٌعٌة والبشرٌة لٌكون الطالب  -1

 ازن البٌئً ،النظام البٌئً،المشكالت البٌئٌة ،االخالق البٌئٌة ،الوعً البٌئً ، التربٌة والحفاظفهوم البٌئة ،التوقادر على معرفة م

 على البٌئة وحٌاتها 

 تنمٌة القٌم واالتجاهات لدى الطالب بالحفاظ على البٌئة ومصادرها الحٌة من خالل تمكٌن قدرة الخالق سبحانه وتعالى فً  -2

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

بد من الربط بٌنها وبٌن وصف وال. المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 ر العلماء فً الحفاظ على البٌئة وتمكٌن دور مؤسسات الدولة فً الحفاظ على البٌئةخلق البٌئة الشاملة ،وتعزٌز دو

اكساب الطالب المهارات المختلفة لصٌانة والحفاظ على البٌئة من خالل رصد الظاهر السلبٌة واالٌجابٌة والتعبٌر عنها بكتابة  -3

. تقارٌر او رسم او جمع صور

 

 

 ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ  ِموهاد ايِقوط .38

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّظطٍؾبد اٌج١ئ١خ ِٚظبكه٘ب اٌزبه٠ق١خ -1أ

 التوازن البٌئً اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  -2أ

 إٌظُ اٌج١ئ١خ اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ    -3أ
  اٌج١ئخ  اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّظطٍؾبد اٌزٟ رقض اٌؾفبظ ػٍٝ -4أ

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

 حساوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد عّغ ِؼٍِٛبد إٌّبظك إٌظ١فخ ٚاٌٍّٛ  –1ة

 البِخ اٌّؼبهع اٌقبطخ ثبٌج١ئخ  –2ة

 اوَبة اٌطبٌت ِٙبهاد اٌزؼج١و ػٓ اٌوأٞ ؽٛي اٌّظب٘و اٌٍَٛو١خ   -3ة

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح -

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ِٙبهح اٌزظٛه اٌجل٠ً -1ط

 ِٙبهح اٌزق١ً-2ط

 ِٙبهح اٌزؾ١ًٍ-3ط

 ِٙبهح اٌزّض١ً  -4ط       
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .40

 كتب المقرر ٌّطٍٛثخ ـ اٌىزت اٌّموهح ا1

(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( .... ،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
التربٌه البٌئٌه أم د اٌاد عاشور الطائً  

عبد الؤرحمن محمد   .د)علم النفس البٌئً
 م ماهر اسماعٌل .د.أ:المدخل البٌئً 

 ....ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

 مواقع االنترنٌت

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .41

ٔشو صمبفخ –ػىٌ ِٛػٛػبد ػٍُ إٌفٌ ػٍٝ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ –ٚػغ ِقزجواد ي ػٍُ إٌفٌ ٚاعواء اٌجؾٛس اٌزغو٠ج١ٗ 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 ٚاٌشٙو٠خ ٌٍطٍجخاالِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ  -

 
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ظب٘و اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجشو٠خَعٍت طٛه ًٌ  -1ك

 عّغ ػ١ٕبد ّٚٔبمط ؽج١ؼ١ٗ -2ك

 ث١ٕخ اٌّموه .39

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصٌل ِؾبػوح ِفب١ُ٘ ث١ئ١خ :ان ٌتعرف الطالب على 4 1-2

 االختبار والتحصٌل ِؾبػوح ِفب١ُ٘ اٌزوث١خ ٚاٌج١ئ١خ :ان ٌتعرف الطالب على 6 3-5

 االختبار والتحصٌل ِؾبػوح اٌزٛػ١خ اٌج١ئ١خ :ان ٌتعرف الطالب على 6 6-8

 االختبار والتحصٌل ِؾبػوح االػالَ اٌج١ئٟ :ان ٌتعرف الطالب على 6 9-11

 االختبار والتحصٌل ِؾبػوح االٚهاق اٌج١ئ١خ :ان ٌتعرف الطالب على 4 12-13

 االختبار والتحصٌل ِؾبػوح اٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ :ان ٌتعرف الطالب على 4 16-15
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 ٚمٌه ٌغوع اٌزؼوف ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ؽو٠ك اٌٍٛبئً االٌىزو١ٔٚٗ ػٍُ إٌفٌ ٌلٜ اٌطٍجٗ حاٌّإٍَبد
 
 

 

 

 

 

 

 

س يٕرط ٔطف انًمشٌ

 

الفروق الفردية / ٔطف انًمشس

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .65
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .66
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P PD 109  اٌفوٚق اٌفوك٠خ    هِي اٌّموه/ اٍُ  .67

 
 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .68

 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ْ اٍجٛػ١بٍبػزب

 إٌَخ/ اٌفظً  .69
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .70
 ٍبػخ 64

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من

 ؛.البرنامج
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  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .71

 أ٘لاف اٌّموه .72

 الفروق الفردٌة،البٌئة والوراثة ،المكونات الجسمٌة ، القدرات العقلٌة : تزوٌد الطالبات بالمفاهٌم االتٌة  -1

   تطور الفروق الفردٌة فً الصٌن ولبالد العربٌة نالتطور الحدٌث لعلم نفس الفروق :  تزوٌد الطالبات بالمعلومات عن -2

 اهمٌة الفروق الفردٌة فً التربٌة والتعلٌم ،لفروق الفردٌة فً المكونات الجسمٌة والشخصٌة القدرات العقلٌة

 روق الفردٌةتزوٌد الطالبات بالمعلومات ذات العالقة باالسس االحصائٌة العامة لقٌاس الف  -3

 
 
 

 

 

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .42

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّجبكب ٚاالٌٍ اٌؼبِخ ٌؼٍُ ٔفٌ اٌفوٚق اٌفوك٠خ 

 اٌزبو١ل ِٓ اٍٙبِبد اٌؼٍّبء اٌؼوة ٚا١ٌٍَّّٓ ٚهٚاك اٌفىو االٔبٟٔ فٟ ٘نا اٌّغبي   -2أ

 و توظٌف مفاهٌمهامجاالت الفروق الفردٌة على لطالب ف ٌتعران    -3أ
 أٍز١ؼبة اٌفوٚق اٌفوك٠خ ث١ٓ االفواك ٚاٌغّبػخ  -4أ

 

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت ٚرط٠ٛو٘ب ثبرغبٖ فُٙ اٌفوٚق اٌفوك٠خ ٚاٌزؼبًِ ِغ االفو٠ٓ  –1ة

 كاَ االٍب١ٌت اٌظؾ١ؾخ فٟ ِؼبٌغخ ِشبوً اٌفوٚق اٌفوك٠خر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت فٟ اٍزـ   -2ة

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت ٚرّى١ٕٗ ِٓ ى٠بكح فؼب١ٌخ اٌزؾظ١ً فٟ ِغبي اٌفوٚق اٌفوك٠خ   -3ة

   ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت فٟ اٍزقلاَ االٌٍ االؽظبئ١خ ٌٍم١بً   -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح -

 

 
  ؽوائك اٌزم١١ُ     

 

 افزجبهاد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اعواء ثؾٛس ٚرمبه٠و فٟ ِفوكاد ِبكح اٌفوٚق اٌفوك٠خ

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙو٠خ ٌٍطٍجخ -

 

 
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ )  إٌّمٌٛخاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اٌزله٠ٌ -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .44

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( .... ،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 اد والجماعاتسٌكولوجٌة الفروق بٌن االفر/ الفروق الفردٌة 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .45

ٔشو صمبفخ –ػىٌ ِٛػٛػبد ػٍُ إٌفٌ ػٍٝ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ –ٚػغ ِقزجواد ي ػٍُ إٌفٌ ٚاعواء اٌجؾٛس اٌزغو٠ج١ٗ 

 اٌّؼٍِٛبد ػٓ ؽو٠ك اٌٍٛبئً االٌىزو١ٔٚٗػٍُ إٌفٌ ٌلٜ اٌطٍجٗ حاٌّإٍَبد ٚمٌه ٌغوع اٌزؼوف ػٍٝ 
 
 

 

 

انًشحهّ انضبَّٛ  

س يٕرط ٔطف انًمشٌ

 

 ث١ٕخ اٌّموه .43

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

: ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 8 1-4(4)
ِملِخ ػبِخ ٌؼٍُ اٌفوٚق 

 اٌفوك٠خ
 االختبار والتحصٌل محاضرةال

 االختبار والتحصٌل المحاضرة رطٛه ػٍُ ٔفٌ اٌفوٚق :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 8 5-8(4)

 االختبار والتحصٌل المحاضرة ا١ّ٘خ اٌفوٚق اٌفوك٠خ :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 8 9-12(4)

 حصٌلاالختبار والت المحاضرة اٌفوٚق فٟ اٌّىٛٔبد اٌغ١َّخ :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 8 13-16(4)

 االختبار والتحصٌل المحاضرة ٌشقظ١خاٌفوٚق فٟ اٌّىٛٔبد ا :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 8 17-20(4)

 االختبار والتحصٌل المحاضرة اٌؼم١ٍخاٌفوٚق فٟ اٌّىٛٔبد  :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 8 21-24(4)

 االختبار والتحصٌل المحاضرة االٌٍ االؽظبئ١خ ٌٍم١بً  :٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 8 25-28(4)
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اللغة العربية / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .73
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .74
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .75
 P AL 210       اٌٍغخ اٌؼوث١خ

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .76
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .77
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .78
 ٍبػخ 64

 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .79
 

 أ٘لاف اٌّموه .80

 
 ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثبٌّفب١ُ٘ ماد اٌؼاللخ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚلٛاػل٘ب إٌؾ٠ٛخ ٚاٌظوف١خ ٚاالِالئ١خ ٚاٌجالغ١خ -1

 ٚر١ّٕخ اٚالٙٓ االكث١خ
 ن التحدث والكتابة بلغة سلٌمة خالٌة من االغالط اللغوٌة واالمالئٌةتمكٌن الطالبات م -2

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةم التعلمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .46
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّج١لأ ٚاٌقجو 

 اٌز١١ّي ث١ٓ وبْ ٚافٛارٙب ٚاْ ٚافٛارٙب  -2أ

 ٌٕفٟ ، ٚغ١و٘باٌزؼوف ػٍٝ اٍب١ٌت اٌطٍت ، اٌزٛو١ل ،ا  -3أ
 اٌزؼوف ػٍٝ ثؼغ إٌظٛص االكث١خ ٚاٌشؼو٠خ-4أ

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

 رله٠ت اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌىزبثخ ثلْٚ اغالؽ  –1ة

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ اٍزؼّبي ػالِبد اٌزٛو١ل  –2ة

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ اٌزؾلس ثٍغخ ١ٍٍّخ  –3ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 إٌّبلشخ ٚاٌطو٠مخ االٍزموائ١خ

  اٌزله٠ت ثبٍزقلاَ اٌلاد شٛ

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -1ط 

 االٍزٕزبط -2ط        

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 رؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙو٠خ ٌٍطٍجخاالَ -

 

 
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اٌزله٠ٌ -1ك

- 2ك

- 3ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .48

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( .... ،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 اللغة العربٌة بطرٌقة مبسطة

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .49
 اٌٍغخ اٌؼوث١خ فٓ ٚاكاة/ ... ح ٌغخ اٌؼبكاٌٍغخ اٌؼوثٟ

 
 

 

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .47

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ٠مخ اٌزم١١ُؽو ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انًجزذا ٔانخجش :ٌتعرف الطالب على 10 1-5

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا كبٌ ٔاخٕارٓب :ٌتعرف الطالب على 10 6-10

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا ظٍ ٔاخٕارٓب :ٌتعرف الطالب على 10 11-15

 االختبار والتحصٌل محاضرةلا اٌ ٔاخٕارٓب :ٌتعرف الطالب على 10 16-20

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا اعهٕة انزٕكٛذ :ٌتعرف الطالب على 10 25 -21

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا َظٕص ادثٛخ :ٌتعرف الطالب على 6 26-28
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س يٕرط ٔطف انًمشٌ

 

التعليم المستمر  /  ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .81
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .82
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .83
  P CT 211   اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو   

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .84
 كها١ٍخ ٌّلح ٍٕخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .85
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .86
 ٍبػخ  64 

 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .87
20 /9 /2019 

 أ٘لاف اٌّموه .88

 
 ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثّفَٙٛ اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو اٌّؾلك اٌٛاٍغ -1
 االخذ بهتزوٌد الطالبات بالمعلومات عن ماهٌة التعلٌم المستمر،مؤسساته ،انماطه واشكالهن معوقات  -2

 تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول النماذج العالمٌة للتعلٌم المستمر -3

 تزوٌد الطالبات بالمعلومات حواللخبرات العراقٌة فً مجال التعلٌم المستمر -4

 تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول النظرة المستقبلٌة للتعلٌم المستمر فً العراق -5

6-  
 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

البد من الربط بٌنها وبٌن وصف و. المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 َ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚؽوائك اٌزؼٍٟ ِموهاد ايِقوط .50

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو  -1أ

اٌزيٚك ثبٌّؼٍِٛبد ؽٛي كٚاػٟ اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو ١ِّٚيارٗ ٚفظبئظٗ  -2أ

 اٍز١ؼبة االّٔبؽ ٚاالشىبي اٌجل٠ٍخ ٌٍزؼ١ٍُ  -3أ
 اٌزؼوف ػٍٝ ِمِٛبد االفن ثّجلأ اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو -4أ
 إٌّبمط اٌؼب١ٌّخ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو اٌزؼوف ػٍٝ  -5أ

 

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

 ر١ّٕخ للهاد اٌطبٌت ثبرغبٖ ارمبْ ِٙبهاد اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو  –1ة

 ر١ّٕخ للهاد اٌطبٌت ثبرغبٖ افز١به ِٛػٛػبد اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو   -2ة

 ِٓ اثزىبهاد ٌٍزؼ١ٍُ اٌَّزّور١ّٕخ للهاد اٌطبٌت فٟ اٍزضّبهوً ِب٘ٛ ِزبػ    -3ة

 "اٌزله٠ت ػٍٝ اٌّٙبهاد االٍب١ٍخ ٌزٛظ١ف ِفب١ُ٘ اٌزؼٍُ اٌَّزّو ٚاٌزؼبًِ ِؼٗ َِزمجال    -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح -

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -
 اطاالٍزٕذ -

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اعواء ثؾٛس ػ١ٍّخ فٟ ِبكح اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو  

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙو٠خ ٌٍطٍجخ -
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .52

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( .... ،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 حٌاةالتعلٌم المستمر مدى ال

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .53

 اٌزؼٍُ ِلٜ اٌؾ١بح.. اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ االٌٍ ٚاٌزطج١مبد 

 

 
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 رله٠ٌاي -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .51

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
ؽو٠مخ  أٚ اٌّٛػٛع/ اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌزؼ١ٍُ
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح ِفَٙٛ اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو :ٌتعرف الطالب على  6 1-3( 3)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح َِزّو  عنٚه ِب١٘خ اٌزؼ١ٍُ اي :ٌتعرف الطالب على  6 4-6(3)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح ِإٍَبد اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو :ٌتعرف الطالب على  6 7-9(3)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح االّٔبؽ ٚاالشىبي اٌجل٠ٍخ :ٌتعرف الطالب على  6 10-12(3)

 االختبار والتحصٌل ػوحاٌّؾب ِمِٛبد اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو :ٌتعرف الطالب على  6 13-15(3)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح إٌّبمط اٌؼب١ٌّخ :ٌتعرف الطالب على  6 16-18(3)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح دور الجامعة والخبرات العراقٌة :ٌتعرف الطالب على  6                  19-21(3)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح ٔظوح  َِزمج١ٍخ :ٌتعرف الطالب على  6 22-24(3)
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س يٕرط ٔطف انًمشٌ

 

الحاسبات / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .89
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .90
 إٌف١َخلَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .91
 P CS 212     اٌؾبٍجبد

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .92
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .93
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .94
 ٍبػخ  64

 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .95
15 /9 /2019 

 أ٘لاف اٌّموه .96

 
فٙ اَشبء ػشٔع رمذًٚٛخ ٔػشع    power pointانزؼشف ػهٗ كٛفٛخ اعزخذاو ثشَبيظ  -1

  Datashowوالبحوث على جهاز  انًحبػشاد
 فً انشاء قاعدة بٌانات بما فٌها انشاء جدول ونموذج واستعالم  Accessالتعرف على استخدام برنامج  -2

التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 واستخداماته فً تطبٌقات الحٌاة الٌومٌة Matlabالتعرف على برنامج الــ  -3
 ت االنترنٌت وتطبٌقاته فً الواقعالتعرف على مفاهٌم وأساسٌا -4

 
 

 

 

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .54

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
ِؼوفخ و١ف١خ أشبء ػوٚع رمل١ّ٠خ ٌؼوع اٌّؾبػواد  -1أ

 ِؼوفخ اٌَجً الٔشبء لٛاػل ث١بٔبد -2أ

 ِؼوفخ ٚفُٙ اٍزقلاِبد االٔزو١ٔذ  -3أ
 هٔبِظ اٌفُٙ ٚاالؽالع ػٍٝ ة-4أ

 

لوه َاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

 ِٙبهاد ػوع اٌّٛاػ١غ  –1ة

 ِٙبهاد رؾ١ٍ١ٍخ ٌزؾ١ًٍ اٌّشبوً  –2ة

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح إٌظو٠خ ِغ ِقزجو ػٍّٟ ٌزطج١ك اٌجؤبِظ

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -

 

 

 
 كا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ األ٘لاف اٌٛط -ط

 

 اٌزؾ١ًٍ -1ط

 اٌزظ١ُّ ٌٍؼوٚع اٌزمل١ّ٠خ  -2ط
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .56

 كتب المقرر ؽٍٛثخ ـ اٌىزت اٌّموهح ا1ٌُ

(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( .... ،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 الحاسوب التعلٌمً

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙو٠خ ٌٍطٍجخ -

 

 
(. اٌشقظٟ اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اٌزله٠ٌ -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .55

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

االسئلة الموضوعٌة  ِقزجو+ِؾبػوح Pawor Point :ٌتعرف الطالب على  12 1-6
 والعملٌة

االسئلة الموضوعٌة  ِقزجو+ِؾبػوح Access :ٌتعرف الطالب على  12 7-12
 والعملٌة

االسئلة الموضوعٌة  ِقزجو+ِؾبػوح Matlab :ٌتعرف الطالب على  12 13-18
 والعملٌة

االسئلة الموضوعٌة  ِقزجو+ِؾبػوح االٔزو١ٔذ :ٌتعرف الطالب على  12 19-24
 والعملٌة
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .57

 اٌؾبٍٛة اٌزؼ١ٍّٟ ث١ٓ ٠ل٠ه... رؼٍُ اٌؾبٍٛة ثٕفَه 
   

 

 

 

س يٕرط ٔطف انًمشٌ

 

االحصاء التربوي /  ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .97
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .98
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P ES 213االؽظبء اٌزوثٛٞ     هِي اٌّموه/ اٍُ  .99

 

 ٌؾؼٛه اٌّزبؽخأشىبي ا .100
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .101
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .102
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .103

 أ٘لاف اٌّموه .104

 
 االؽظبء ،االؽظبء اٌٛطفٟ ٔبالؽظبء االٍزلال١ٌٓ، اٌّزغ١واد : ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ -1

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم الستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق ا

 ؛.البرنامج
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المدى،االنحراف الربٌعً ، المئٌنات، بً ،الوسٌط،المنوال،الربٌعات،العسٌراتالقٌاس ، الوسط الحسا
 والمتوسط والمعٌاري

 ماهٌة االحصاء ، دراسة المتغٌرات ،طرائق عرض وتنظٌم : تزوٌد الطالبات بالمقاسات عن  -2

 البانات ،مقاٌٌس النزعة المركزٌة ،مقاٌٌس الوضع النسبً،مقاٌسس التشتت، مقاٌٌس العالقة
 ،االحصاء االستداللً

 
 

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .58

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ االؽظبء ٚللهرٗ فٟ ِغبي اٌجؾش اٌزوثٛٞ   -1أ

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌّزغ١واد اٌزٟ رزٕبٌٚٙب اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس  -2أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ؽوق ػوع رٕظ١ُ اٌج١بٔبد  -3أ
 ر١ؼبة ِمب١٠ٌ إٌيػخ اٌّووي٠خ ٚاٌٛػغ إٌَجٟ ٚاٌزشزذ ٚاٌؼاللخاً-4أ
 اؽزَبة اٌٍٛؾ اٌؾَبثٟ ٚا١ٌٍٛؾ ٚإٌّٛاي -5أ
 (ثو٠زٛي ١ٍٚوِبْ ٚفبٞ)اٍز١ؼبة ِمب١٠ٌ اٌؼاللخ   -6أ

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

 ٘بهاد ػب١ٌخر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ثبرغبٖ اٌزؼبًِ ِغ االٍب١ٌت االؽظبئ١خ ثُ  –1ة

 اٌزله٠ت ػٍٝ ػوع اٌج١بٔبد ٚرّض١ٍٙب ثأفن االشىبي اٌج١ب١ٔخ  –2ة

 اٌزله٠ت ػٍٝ اٌّٙبهاد االٍب١ٍخ ٌزٛظ١ف االٍب١ٌت االؽظبئ١خ   –3ة

 اٌزله٠ت ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ االٍب١ٌت االؽظبئ١خ ثفبػ١ٍخ اوجو فٟ ِغبي اٌؼًّ ثؼل اٌزقوط    -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

- ُ  ؽبػوحاٌ

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -1ط

 االٍزٕزبط  -2ط

 

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .60

 كتب المقرر اٌّطٍٛثخ ـ اٌىزت اٌّموهح 1

(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( .... ،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 االحصاء الوصفً واالستداللً

 اٌّؾبػوح

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙو٠خ ٌٍطٍجخ -

 

 
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ ١ٍ٠خ اٌزأٖاٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِلهً -1ك

 ِوشلح روث٠ٛخ-2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .59

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح ِفَٙٛ االؽظبء :ٌتعرف الطالب على  2 1   (1)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح ِزغ١واد اٌم١بً :ٌتعرف الطالب على  4 2-3(2)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح ػوع ٚرٕظ١ُ اٌج١بٔبد :ٌتعرف الطالب على  8 4-7(4)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح ِمب١٠ٌ إٌيػخ اٌّوويٞ :ٌتعرف الطالب على  8 8-11(4)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح ِمب١٠ٌ اٌزشزذ :ٌتعرف الطالب على  6 12-14(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح ِمب١٠ٌ اٌؼاللخ :ٌتعرف الطالب على  8 15-18(4)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح االؽظبء االٍزلالٌٟ :ٌتعرف الطالب على  6 19-21(3)
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ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 قع االنترنٌتموا

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .61

االؽظبء اٌزوثٛٞ اٍَٗ ٚرطج١مبرٗ ...  spss االؽظبء ثبٍزقلاَ 

 

 

 

س يٕرط ٔطف انًمشٌ

 

علم النفس االجتماعي / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .105
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/  ػٍّٟ اٌمَُ اي .106
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P SP 214اػٟػٍُ إٌفٌ االعزُ هِي اٌّموه/ اٍُ  .107

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .108
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .109
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .110
 ٍبػخ 64

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً 

 ؛.البرنامج



 
 
 
 

 

 
 57انظفحخ 

 
  

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .111

 أ٘لاف اٌّموه .112

 
 ػٍُ إٌفٌ االعزّبػٟ ، اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ،عٕٛػ : ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثبٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ االر١خ  -1

 االؽلاس ،االرغب٘بد ، اٌلػب٠خ ٚاالػالَ ٚاالشبػخ،اٌؾوة إٌف١َخ ،اٌم١بكح ،ك٠ٕبف١خ اٌغّبػخ
 التطور التارٌخً لعلم النفس االجتماعً ، دور االسرة فً التنشئة ، انماط : تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول  -2

 ا،التغٌرات فً الشخصٌة، كل ما ٌتعلق حول واسباب الجنوح ، رعاٌة االحداث ،االتجاهات وكل ما ٌتعلق بهاالحداث 

 ،االعالم واثره فً االفراد ،الحرب النفسٌة واسلحتها ، السلوك القٌادي واالعالم واالشاعاتالدعاٌة 

 
 

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِموهاد ايِقوط .62

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع اٌزؼٍُ ٚا٘لافٗ  -1أ

 اٌّجبكب ٚاٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ فٟ ػٍُ إٌفٌ االعزّبػٟ ِؼوفخ  -2أ

 اٌزيٚك ثبٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ِٚفِٙٛٙب  -3أ
 ِؼوفخ عٕٛػ االؽلاس ٚاٍجبثٗ ٚاالفبكح ِٓ ػالعٗ-4أ
 اٌزؼوف ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌقبطخ ثبٌلػب٠خ  ٚاالػالَ ٚا٘لافٙب -5أ
 اٍز١ؼبة ِفب١ُ٘ اٌؾوة إٌف١َخ ٚٔظو٠برٙب  -6أ

  .ِموهاٌقبطخ ثبي ٠خاٌّٙبهاداأل٘لاف   -ة 

 اوزَبة اٌّٙبهاد اٌالىِخ فٟ اٍزقلاَ ِفب١ُ٘ ِٚجبكب ػٍُ إٌفٌ االعزّبػٟ  –1ة

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ثبرغبٖ ارمبْ ِٙبهح اٌجؾش ٚاٌزمظٟ ؽٛي اٌظٛا٘و االعزّبػ١خ  –2ة

 ء ا١ٌٗ اٌملهح ػٍٝ اكهان اٌطبٌت ٌّٛلفٗ فٟ اٌّغزّغ ٚؽزغبد االٔزّب  –3ة

 اٌملهح ػٍٝ رؾم١ك إٌّٛ االعزّبػٟ ٚاوزَبة ِٙبهاد اٌؼًّ اٌغّبػٟ    -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح -

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -

 

 

 



 
 
 
 

 

 
 58انظفحخ 

 
  

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -1ط

 االٍزٕزبط  -2ط

 

 
 َ ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼً    

 اٌّؾبػوح

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙو٠خ ٌٍطٍجخ -

 

 
(. اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) إٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 ِلهً -1ك

 ِوشل روثٛٞ-2ك

- 3ك

    -4ك



 
 
 
 

 

 
 59انظفحخ 

 
  

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .64

 المقرركتب  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

(   اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( .... ،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 علم النفس االجتماعً/ الدعاٌة 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 تمواقع االنترنً

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .65

 ػٍُ ٔفٌ اٌغّٙٛه... اٌؾوة إٌف١َىخ 
 

 

 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

التخطيط التربوي / ٔطف انًمشس

 ث١ٕخ اٌّموه .63

د اٌزؼٍُ ِقوعب اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 :ٌتعرف الطالب على 4 1-2(2)
يبْٛخ ػهى انُفظ 

 االعزًبػٙ
 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انزُشئخ االعزًبػٛخ :ٌتعرف الطالب على 6 3-5(3)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا ػ االحذسعُٕ :ٌتعرف الطالب على 8 6-9(4)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا االرغبْبد :ٌتعرف الطالب على 6 10-12(3)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انزغٛشاد فٙ انشخظٛخ :ٌتعرف الطالب على 6 13-15(3)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انذػبٚخ ٔاالػالو  :ٌتعرف الطالب على 4 16-17(2)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا يفٕٓو االػالو :ٌتعرف الطالب على 4 18-19(2)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انحشة انُفغٛخ :ٌتعرف الطالب على 6 20-22(3)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انمٛبدح :ٌتعرف الطالب على 6 23-25(3)



 
 
 
 

 

 
 60انظفحخ 

 
  

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .2
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .3
  P EP 215اٌزقط١ؾ اٌزوثٛٞ

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .4
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍجٛػ١بٍبػزبْ ا

 إٌَخ/ اٌفظً  .5
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .6
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 
 االكاهح اٌزوث٠ٛخ –اٌقطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ –اٌزقط١ؾ اٌزوثٛٞ : ـ ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ1

 والمعلوات التربوٌة الكمٌة والكٌفٌة فً المبررات : تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول  -2

 التخطٌط التربوي ،كل ما ٌتعلق بالخطة التعلٌمة ،مسألة االولوٌات فً التخطٌط التربوي 

 التخطٌط التربوي فً عصر الثورة العلمٌة والتكنولوجٌة، االدارة التربوٌة فً ضوء 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          مستلزمات التخطٌط التربوي                               
 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . فرص التعلم المتاحة مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من

 ؛.البرنامج

 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .10



 
 
 
 

 

 
 61انظفحخ 

 
  

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزقط١ؾ اٌزوثٛٞ  -1أ

 بناء الخطة التربوٌة من معرفة خطوات بنائها الكمٌة والنوعٌة اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  -2أ

  ػ١ّ١ٍخ ٚاٌز١ّي ث١ّٕٙباْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ أٛاع اٌقطؾ اٌذ   -3أ
 انواع التخطٌط التربوي وتحلٌلها  اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  -4أ
 اٌزيٚك  ػٓ ثؼغ ّٔبم اٌزقط١ؾ اٌزوثٛٞ -5أ
 اٌّمبهٔخ ث١ٓ ّٔبم اٌزقط١ؾ اٌزوثٛٞ  -6أ

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت اٌؼ١ٍّخ فٟ ثٕبء اٌقطؾ اٌزوث٠ٛخ  –1ة

 ر١ّٕخ اٌّٙبهاد اٌف١ٕخ ٌٍطبٌت فٟ ثٕبء اٌقطؾ اٌزوث٠ٛخ    -2ة

 ر١ّٕخ اٌّٙبهاد اٌقبطخ ثبٍزقلاَ اٍب١ٌت رم٠ُٛ اٌقطؾ اٌزوث٠ٛخ   -3ة

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت اٌقبطخ ثبالكاهح اٌزوث٠ٛخ     -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

اٌّؾبػوح  -

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

٠خ ِٚٛػٛػ١خ افزجبهاد فؼبي -

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

اٌزؾ١ًٍ  -1ط

االٍزٕزبط   -2ط

 

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اعواء ثؾٛس ػ١ٍّخ ارقط١ؾ اٌزوثٛٞ

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙو٠خ ٌٍطٍجخ -
 

 



 
 
 
 

 

 
 62انظفحخ 

 
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 كتب المقرر هح اٌّطٍٛثخ ـ اٌىزت اٌّمو1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 التخطٌط التربوي

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 رنٌتمواقع االنت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .13
 اٌزقط١ؾ اٌزوثٛٞ ِٓ االٌف اٌٝ ا١ٌبء... اٌزقط١ؾ اٌزوثٛٞ اٌؾل٠ش اٍَٗ ّٚٔبمعٗ 

   

 

 

 

 (.هاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ اٌّٙب) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

ِلهً اٌزله٠ٌ -1ك

ِوشل روثٛٞ -2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
ؽو٠مخ  أٚ اٌّٛػٛع/ اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌزؼ١ٍُ
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ

 االختبار والتحصٌل حاٌّؾبػو اٌزقط١ؾ اٌزوثٛٞ :ٌتعرف الطالب على   12 1-6( 6)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح اٌقطخ اٌزوث٠ٛخ :ٌتعرف الطالب على  12 7-12( 6)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح َِباٌخ اال٠ٌٛٚبد :ٌتعرف الطالب على  12 13-18(6)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح فٙ ػظش انضٕسح انزكُٕنٕعٛخ :ٌتعرف الطالب على  12 19-24(6)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح االكاهح اٌزوث٠ٛخ :ٌتعرف الطالب على  8 24-28(4)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح اٌزقط١ؾ اٌزوثٛٞ :ٌتعرف الطالب على   12 1-6( 6)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح اٌقطخ اٌزوث٠ٛخ :ٌتعرف الطالب على  12 7-12( 6)



 
 
 
 

 

 
 63انظفحخ 

 
  

 

 

 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

علم نفس النمو / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .10
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P GPs 216 إٌّٛ ػٍُ ٔفٌ هِي اٌّموه/ اٍُ  .11

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .12
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .13
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .14
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .15

 أ٘لاف اٌّموه .16

 
 إٌّٛ ، إٌّٛ االعزّبػٟ ، إٌّٛ اٌقٍمٟ: ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثبٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ االر١خ -1

 المراهقة/شئة االجتماعٌة ،التطور الخلقٌن التطور العقلً،التطور االنفعالً التن

 لنموعلم فس ا فًماهٌة النمو ، مراحل الحٌاة ، مناهج البحث : تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول  -2

 لسلوك   االجتماعٌة واهمٌتها فً النمو ، تطور مفهوم التراث ،انماط ا لتنشئة او ،العوامل المؤثرة فً النمو
 االجتماعً ،مراحل التطور العقلً ، عوامل التطور االنفعالً ، المراهقة وكل ما ٌتعلق بهاز

ا ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقه

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج
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 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .14

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ إٌّٛ االَٔبٟٔ ٚفظبئظٗ -1أ

 ٞ ١ِّٚيارٗ اٌغ١َّخ ٚاٌؼم١ٍخ ٚاالٔؼجبؽ١خإٌّٛ االَٔبْ  اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  -2أ

   اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ إٌّٛ االَٔبٟٔ   -3أ
   اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِؼٕٝ اٌزطٛه اٌؼمٍٟ ٚاالٔفؼبٌٟ -4أ
   اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِوؽٍخ اٌّوا٘مخ ِٚشىالرٙب   -5أ

 

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ ٔمً اٌّؼٍِٛبد اٌقبطخ ثؼٍُ ٔفٌ إٌّٛ   1ة

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ رؾ٠ًٛ اٌّؼٍِٛبد اٌٝ اٍب١ٌت ػًّ ٚٔشبؽ فٟ   –2ة

 ر١ّٕخ ِٙبهح اٌطبٌت ثبرغبٖ فُٙ ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ ِٚزطٍجبرٙب ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب  –3ة

 ِزطٍجبرٙب ٚاٌزؼبًِ ِؼٙبر١ّٕخ ِٙبهح اٌطبٌت ثبرغبٖ فُٙ ِوؽٍخ اٌّوا٘مخ ٚ    -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

اٌّؾبػوح  -

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

افزجبهاد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ  -

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

اٌزؾ١ًٍ  -1ط

االٍزٕزبط   -2ط

 

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -

 أبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙو٠خ ٌٍطٍجخاالِزؼ -
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -1

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 علم نفس الطفولة والمراهقة

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .16

   

 

ّٔٛ اٌطفً ِٚٙبهارٗ / ػٍُ ٔفٌ إٌّٛ اٌموأٟ 

 

 
 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

ِلهً  -1ك

ِوشل روثٛٞ -2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .15

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ٠ُؽو٠مخ اٌزؼً

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح ِؼٕٝ إٌّٛ :ٌتعرف الطالب على  6 1-3(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح انؼٕايم انًإصشح فٙ انًُٕ :ٌتعرف الطالب على  6 4-6(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح انًُٕ االعزًبػٙ ٔانخهمٙ :ٌتعرف الطالب على  6 7-9(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح اٌزطٛه اٌؼمٍٟ :ٌتعرف الطالب على  6 10-12(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح اٌزطٛه االٔفؼبٌٟ :ٌتعرف الطالب على  6 13-15(3)

 االختبار والتحصٌل انًحبػشح اٌّوا٘مخ :ٌتعرف الطالب على  22 16-26(3)

 ختبار والتحصٌلاال انًحبػشح ِؼٕٝ إٌّٛ :ٌتعرف الطالب على  6 1-3(3)
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

المنهج والكتاب المدرسي / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .17
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .18
 ٚإٌف١َخلَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ  اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 هِي اٌّموه/ اٍُ  .19
 إٌّٙظ ٚاٌىزبة اٌّلهٍٟ

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .20
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .21
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .22
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .23

 أ٘لاف اٌّموه .24

 
 اك ، ِٕٙظ إٌشبؽ ،إٌّٙظ اٌّؾٛهٞ إٌّٙظ ، اال٘لاف اٌزوث٠ٛخ ،اٌّؾزٜٛ اٌلهاٍٟ ،ِٕٙظ اٌّٛ -1

 تقوٌم المنهج ، الكتاب المدرسً 

 تطور مفهوم المنهج الدراسً واسس بناء المناهج ، مكونات :تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول  -2

 المنهج وانواع المناهج الدراسٌة ،تقوٌم المنهج وتطوٌره ،الكتاب المدرسً

ت التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجا

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج
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 ٠ُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼً .17

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ إٌّٙظ اٌزم١ٍلٞ ٚاٌؾل٠ش ٚرؾل٠ل اٌؼٛاًِ اٌَّبػلح -1أ

اٌزؼوف ػٍٝ االٌٍ اٌفٍَف١خ ٚإٌف١َخ ٚاالعزّبػ١خ اٌج١ئ١خ ٌٍّٕٙظ  -2أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ِىٛٔبد إٌّٙظ ٚػٕبطوٖ ِٓ ؽ١ش اال٘لاف ٚاٌّؾزٜٛ  -3أ
 ٚاع إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخاٌزؼوف ػٍٝ اْ-4أ
 اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ رم٠ُٛ إٌّٙظ اٌلهاٍٟ -5أ
 (اٌزؼوف ػٍٝ اٌىزبة اٌّلهٍٟ اٌج١َؾ ِٚٛاطفبرٗ  -6أ

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت ثبرغبٖ ى٠بكح للهرٗ ػٍٝ رم٠ُٛ إٌّب٘ظ ٚاٌىزت اٌلها١ٍخ  –1ة

 ة فٟ اػزّبك اٍب١ٌت رط١و إٌّب٘ظ ٚاٌىزت اٌلها١ٍخر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبي   -2ة

 اوزَبة ِٙبهاد ط١بغخ اال٘لاف اٌزوث٠ٛخ اٌؼبِخ ٚاٌقبطخ ٚاٌٍَٛو١خ   -3ة

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت فٟ اٍزقلاَ اٌىزبة اٌّلهٍٟ فٟ اٌزله٠ٌ     -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

اٌّؾبػوح  -

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

ػب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ افزجبهاد ف -

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

اٌزؾ١ًٍ  -1ط

االٍزٕزبط   -2ط

 

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اعواء ثؾٛس ػ١ٍّخ فٟ ِبكح إِٙظ ٚاٌىزبة اٌّلهٍٟ  

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .19

 كتب المقرر لوهح اٌّطٍٛثخ ـ اٌىزت ا1ٌُ

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 زٌنب حمزة راجً و كاظم كرٌم: المنهج والكتاب الدرسً 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ١ٔخة ـ اٌّواعغ االٌىزوٚ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .20

 ٚاعجبد ث١ز١خ -

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙو٠خ ٌٍطٍجخ -
 

 
 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) ١ٌخ إٌّمٌٛخ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأٟ٘ -ك 

ِلهً اٌزله٠ٌ -1ك

ِوشل روثٛٞ -2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .18

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح ِٕب٘ظ اٌلها١ٍخرطٛه اي :ٌتعرف الطالب على 8 1-4(4)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح اٌٍ إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ :ٌتعرف الطالب على 8 5-8(4)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح ِىٛٔبد إٌّٙظ :ٌتعرف الطالب على 8 9-12(4)

 صٌلاالختبار والتح اٌّؾبػوح أٛاع إٌّب٘ظ :ٌتعرف الطالب على 10 13-17(5)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح رم٠ُٛ إٌّٙظ :ٌتعرف الطالب على 10 18-22(5)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح اٌىزبة اٌّلهٍٟ :ٌتعرف الطالب على 12 23-28(6)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح رطٛه إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ :ٌتعرف الطالب على 8 1-4(4)
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اٌىزبة اٌّلهٍٟ ا١ٌخ ٌزظو٠ف إٌّٙبط اٌلهاٍٟ ... كهًٚ فٟ إٌّٙظ ٚاٌىزبة اٌّلهٍٟ 

 
 

 

 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

 انهغخ االَكهٛضٚخ/ ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .25
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .26
 روث٠ٛخ ٚإٌف١َخلَُ اٌؼٍَٛ اي اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P EL 218      اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ هِي اٌّموه/ اٍُ  .27

 
 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .28
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .29
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .30
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .31

 أ٘لاف اٌّموه .32

 علم النفس فً اللغة االنكلٌزٌة والتمكن من المهارات اللغوٌة  اكتساب الطالب القدرة على تناول مفردات

 (االصغاء ، التكلم القراءة ، الكتابة،)

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج
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 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .21

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 ؽفع وٍّبد ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ -1أ

 ؽفع إٌظٛص -2أ

 اٌّٙبهاد اٌٍغ٠ٛخ  ِؼوفخ  -3أ
 -4أ

 

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 ؽفع إٌظٛص  –1ة

 فُٙ اٌؼاللخ ث١ٓ إٌظٛص  –2ة

 رطج١ك اٌؼالِبد اٌّٛعٛكح فٟ إٌظٛص فٟ وزبثخ اٌزمبه٠و  –3ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبػوح ،ِٕبلشخ،اٌؼًّ اٌغّبػٟ           

 

 

 
 ل١١ُ ؽوائك اٌذ     

 

 افزجبهاد ِٛػٛػ١خ ، ِمب١ٌخ ، شف٠ٛخ

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

اٌزفى١و إٌبلل  -1ط

اٌزفى١و االثلاػٟ    -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح

 وزبثخ اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ
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 ؽوائك اٌزم١١ُ    

اٍزجبٔبد 

 
 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ  )اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

ِلهً  -1ك

ِوشل روثٛٞ -2ك

- 3ك

    -4ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .23

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 YouTube/ تمارٌن حدٌثه

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، وزو١ٔٚخة ـ اٌّواعغ االي

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .24

   

اٍزؾلاس ثؤبِظ رله٠جٟ ٌٍّؾبٚهح ث١ٓ اٌطبٌجب د ثبٍزلاَ اٍزوار١غ١ٗ رجبكي االكٚاه ِّب ٠إكٞ اٌٝ رط٠ٛو 

وفبءرٙٓ ثبٍزقلاَ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠ٗ 

 

 ث١ٕخ اٌّموه .22

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
ؽو٠مخ  أٚ اٌّٛػٛع/ اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌزؼ١ٍُ
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ

1 2 Chapter one Getting to know you ي تحرٌر امتحان ِؾبػوح  

3-2 
2 

Chapter two The way to live 
 القاء

 المحاضرة

 تحرٌريامتحان 

4-5 
2 

Chapter three It all went wrong 
 القاء

 المحاضرة

تحرٌري  امتحان  

5-6-7  
2 

Chapter four Let's go shopping 
 القاء

 المحاضرة

 تحرٌريامتحان 

8-9-10 
2 

Chapter five 
What do you want to 

do 

 ءالقا
 المحاضرة

تحرٌري  امتحان  

11-12- 
2 

Chapter six 
Tell me! What's it 

like? 

 القاء
 المحاضرة

 تحرٌريامتحان 

19-13 
2 Chapter 

seven 
Fame 

 القاء
 المحاضرة

تحرٌري نامتحا  

19-28 
2 Revision of 

the chapters 

 الدروس لكافة مراجعة
 درسناها التً

 القاء
 المحاضرة

تحرٌري  امتحان  
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس
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علم النفس التربوي / نًمشسٔطف ا

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .33
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ ثغلاكعبِؼخ 

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .34
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

  P Eps 219ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ هِي اٌّموه/ اٍُ  .35

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .36
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .37
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .38
 ٍبػخ 64

  ه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف رب .39

 أ٘لاف اٌّموه .40

 
 ػهى انُفظ انزشثٕ٘ ، االْذاف انزشثٕٚخ ،انزاكشح ، انُغٛبٌ ، اَزمبل : رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االرٛخ -1

 االثر،الدافعٌة ، التغذٌة المرتدة ،الفروق الفردٌة ، المهارات والعادات

لتربوي ومجاالته ، تصنٌف االهداف التربوي ، نظرٌات تطور علم النفس ا: تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول  -2
 وطبٌعة 

الذاكرة والنسٌان ، تعلم المفاهٌم ،نظرٌات التعلٌم وتطبٌقاته التربوٌة ، العوامل المؤثرة فً التعلم ،اثر الفروق الفردٌة 
 .اكتساب واالستفادة من المهارات والعادات وانواع التعلم فً التعلم ، كٌفٌة

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج

 اد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوط .25
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 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اٌزؼوف ػٍٝ اال٘لاف اٌزوث٠ٛخ ٚكٚه٘ب فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ -1أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌناووح ٚا١ٌَٕبْ -2أ

 ِؼوفخ اٌّفَٙٛ أزمبي اصو اٌزله٠ت ٚٔظو٠برٗ   -3أ
 اٍز١ؼبة ِفَٙٛ اٌلافؼ١خ فٟ ِغبي اٌزؼٍُ-4أ
  -5أ

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 اٌملهح ػٍٝ ارمبْ ِٙبهح ٔمً اٌّؼٍِٛبد ٌؼٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ اٌٝ ِّبهٍبد ف١ٕخ  –1ة

 اٌزله٠ت ػٍٝ اٌّٙبهاد االٍب١ٍخ ٌؼٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ  –2ة

 اٌزله٠ت ػٍٝ اٌزفبػً ِغ اٌّزؼٍُ ثفبػ١ٍخ اوجو ثبٍزقلاَ ِٙبهاد ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ   –3ة

 اٌزله٠ت ػٍٝ اٍزقبَ ِواػبح اٌفوٚق اٌفوك٠خ فٟ اٌزؼٍُ    -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبػوح           

 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 فزجبهاد ِٛػٛػ١خ ، ِمب١ٌخ ا

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

اٌزؾ١ًٍ  -1ط

االٍزٕزبط   -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽبػوحاٌُ

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ اٍزجبٔبد -
 اِزؾبٔبد شٙو٠خ -
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .27

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 جابر عبد الحمٌد جابر/ علم النفس التعلٌمً 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ٌىزو١ٔٚخة ـ اٌّواعغ اال

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه  .28
 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ.. ػٍُ إٌفٌ اٌزؼ١ٍّٟ رطج١مبد فٟ ؽغوح اٌلهً 

 

 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

ِلهً  -1ك

ِوشل روثٛٞ -2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .26

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 :ٌتعرف الطالب على 10 1-5(5)
تطور واهداف علم النفس 

 التربوي
 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا الذاكرة والنسٌان :ٌتعرف الطالب على 8 6-9(4)

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا لدافعٌةانتقال االثر وا :ٌتعرف الطالب على 10 10-14(5)

(4)15-18 8 
تعلم المفاهٌم والتغذٌة  :ٌتعرف الطالب على

 المرتدة
 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا نظرٌات التعلم :ٌتعرف الطالب على 4 19-20(2)

 والتحصٌلختبار الا رةلمحاضا العوامل المؤثرة فً التعلم :ٌتعرف الطالب على 4 21-22(2)

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا الفروق الفردٌة :ٌتعرف الطالب على 4 23-24(2)

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا المهارات والعادات  :ٌتعرف الطالب على 4 25-26(2)

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا انواع التعلم :ٌتعرف الطالب على 4 27-28(2)
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

انًشحهخ انضبنضخ 

علم النفس التجريبي / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .42
 اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخلَُ  اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

  P EPY 320علم النفس التجرٌبً هِي اٌّموه/ اٍُ  .43

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .44
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .45
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .46
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .47

 أ٘لاف اٌّموه .48

 ػٍُ إٌفٌ اٌزغو٠جٟ ،اٌزغوثخ ،ػجؾ اٌّزغ١واد ،اٌؼجؾ : ح االر١خري٠ٚل اٌطبٌجبد ثبٌّفب١ُ٘ اٌؼٍّٟ -1

 اٌزغو٠جٟ ،اٌظلق اٌزغو٠جٟ ،اٌظلق اٌقبهعٟ ،فٍف١خ اٌجؾش ،اٌزظ١ُّ اٌزغو٠ت ،رم٠ُٛ اٌجؾش

ػٍُ إٌفٌ اٌزغو٠جٟ ، فطٛاد اٌزغوثخ ،ّٔبمط اٌزظ١ّّبد : ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثبٌّؼٍِٛبد ؽٛي  -2

 ثؾش اٌؼٍّٟ ،رغبهة ٚكهاٍبد ِقزجو٠خ فٟ ِغبالد ِقزٍفخاٌزغو٠ج١خ ،و١ف١خ رم٠ُٛ اي

 
 

 

ئص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصا

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج

 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .29
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 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اٌزؼوف ػٍٝ ػٍُ إٌفٌ اٌزغو٠جٟ ِٚغبالرٗ ٚػاللزٗ ثبٌؼٍَٛ االفوٜ -1أ

 ٌزغو٠جٟفٟ ِغبي  ػٍُ إٌفٌ ا ءِؼوفخ اشٙو اٌؼٍّب -2أ

 اٍز١ؼبة ِؼٕٝ اٌزغوثخ ٚإٌّٙظ اٌزغو٠جٟ ِٓ ؽ١ش فطٛارٗ ِٚزغ١وارٗ -3أ

 اٌزيٚك ثبٌّؼوفخ ػٓ اٌزظ١ُّ اٌزغو٠جٟ -4أ

 اٌزّىٓ ِٓ رم٠ُٛ اٌجؾش اٌزغو٠جٟ -5أ

 اٌزّىٓ ِٓ اعواء رغبهة ٚكهاٍبد ِقزجو٠خ-6أ
 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 ثبرغبٖ اعواء اٌزغبهة اٌؼ١ٍّخ ثارمبْ ٚكلخ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت  -1ة

 "كاف١ٍب" ر١ّٕخ ِٙبهاد ػجؾ اٌّزغ١واد ػجطب  –2ة 

ر١ّٕخ  اٌّٙبهاد ػٍٝ ا٠غبك اٌظلق اٌلافٍٟ ٚاٌقبهعٟ   –3ة 

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزظ١ُّ اٌزغو٠جٟ ٚرم٠ُٛ اٌجؾٛس اٌزغو٠ج١خ -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 شخ،اٌؼًّ اٌغّبػِٟؾبػوح ،ِٕبق           

 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 رجبهاد ِٛػٛػ١خ ، ِمب١ٌخ اؿ

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

اٌزؾ١ًٍ  -1ط

 االٍزٕزبط -2ط         

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .31

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

     اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب            

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
  وتجاربهاساسٌاته / علم النفس التجرٌبً 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .32

   
ٔشو صمبفخ ػٍُ إٌفٌ –لغ اٌؼٍّٟ ػىٌ ِٛػٛػبد ػٍُ إٌفٌ ػٍٝ اٌٛا–ٚػغ ِقزجواد ي ػٍُ إٌفٌ ٚاعواء اٌجؾٛس اٌزغو٠ج١ٗ 

 ٌلٜ اٌطٍجٗ حاٌّإٍَبد ٚمٌه ٌغوع اٌزؼوف ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ؽو٠ك اٌٍٛبئً االٌىزو١ٔٚٗ
 

 

 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) ١ٍ٠خ إٌّمٌٛخ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأٖ -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .30

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح عشٚجٙيفٕٓو ػهى انُفظ انذ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 1-3( 3)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح رغشثخال ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 4-6(3)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح انزظًٛى انزغشٚجٙ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 7-9(3)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح رمٕٚى انجحش انؼهًٙ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 10-12(3)

 االختبار والتحصٌل اٌّؾبػوح رغبسة انذساعبد انًخزجشٚخ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 13-15(3)
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

االرشاد والصحة النفسية / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .49
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .50
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

  P CPH 321الهشبك ٚاٌظؾخ إٌف١َخا هِي اٌّموه/ اٍُ  .51

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .52
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .53
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .54
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .55

 أ٘لاف اٌّموه .56

 
يُٓٙ ، االسشبد انُفغٙ ، انًمبثهخ االسشبدٚخ االسشبد انزشثٕ٘ ، انزٕعّٛ ال: رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى انؼهًٛخ االرٛخ  -1

 انغهٕن ، حم انًشكالد ، االسشبد انًذسعٙ ، خذيبد انزأْٛم  ،رؼذٚم 
َشأح االسشبد ٔرطٕسِ ٔاْذافّ َٔظشٚبد االسشبد انزشثٕ٘ ، انزٕعّٛ انًُٓٙ :رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًؼهٕيبد حٕل  -2

ح انزٙ ٚزُبٔنٓب االسشبد ، ؽجٛؼخ انزٕعّٛ انًُٓٙ ، انؼاللخ ثٍٛ ٔاالسشبد انُفغٙ ثشايظ االسشبد ، انًشكالد انزشثٕ٘

االعظ انزٙ ٚمٕو ػهٛٓب االسشبد انُفغٙ ، انًؼهٕيبد انالصيخ نؼًهٛخ االسشبد انُفغٙ  انزٕعّٛ انًُٓٙ ٔخذيبد انزأْٛم

نزٙ ٚزُبٔنٓب االسشبد ، ؽجٛؼخ ثشايظ االسشبد ، انًشكالد انزشثٕٚخ ا ، انًمبثالد االسشبدٚخ ،االسشبد فٙ انًذسعخ  ، رُظٛى

 انزٕعّٛ انًُٓٙ ، انؼاللخ ثٍٛ انزٕعّٛ انًُٓٙ ٔخذيبد انزأْٛم

 

تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج
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 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .33

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ االهشبك اٌزوثٛٞ ٚرطٛهٖ ٚاٍجبثٗ ٚا٘لافٗ -1أ

 اٌزوثٛٞ ٚأٛاػٗ اٌزؼوف ػٍٝ ٔظو٠بد االهشبك -2أ

 ِؼوفخ فلِبد اٌزٛع١ٗ ٚاالهشبك اٌّلهٍٟ ٚاٌؾبعخ ا١ٌٙب -3أ

 اٌزؼوف ػٍٝ االٌٍ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب االهشبك إٌفَٟ -4أ

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ ٌؼ١ٍّخ االهشبك إٌفَٟ -5أ

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌّمبثٍخ االهشبك٠خ ٚاالٍزؼلاك  -6أ

 . ثبٌّموه األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ  -ة 

 رط٠ٛو للهاد اٌطبٌت ثبرغبٖ االهشبك اٌزوثٛٞ ٚإٌفَٟ  –1ة

 ارمبْ اٌّٙبهاد االٍب١ٍخ ٌؼ١ٍّخ االهشبك اٌزوثٛٞ ٚإٌفَٟ   –2ة 

رط٠ٛو ِٙبهاد رشق١ض اٌّشىالد اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ   –3ة 

 اٌزّى١ٓ ِٓ ِٙبهاد اٍزقلاَ اٌجواِظ االهشبك٠خ اٌزٟ رإكٞ ٘لفٙب ثٕغبػ -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبػوح           

 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 رجبهاد ِٛػٛػ١خ ، ِمب١ٌخ اؿ

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -
االٍزٕزبط  -

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح

 وزبثخ اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .35

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  اٌّظبكه)اٌوئ١َ١خ ـ اٌّواعغ 2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 اسماء عبد الحسٌن/ االرشاد النفسً والتربوي

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  فطخ .36

 ٚاعجبد ث١ز١خ

شٙو٠خ اِزؾبٔبد 

 
 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .34

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح َشأح االسشبد َٔظشٚبرّ :ػشف انطبنت ػهٗ ٚذ 10 1-5( 5)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح انزٕعّٛ انًُٓٙ ٔاالسشبد :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 6-7(2)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح اعظ االسشبد :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 10 -8( 3)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح د انالصيخ نإلسشبدانًؼهٕيب :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 11-13(3)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح اٌّمبثٍخ االهشبك٠خ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 14-16( 3)
 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح االهشبك فٟ اٌّلهٍخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 17-18( 2)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً ؽبػوحاٌُ رٕظ١ُ ثواِظ االهشبك :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 19-21( 3)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح انًشكالد انزٙ ٚزُبٔنٓب االسشبد :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 22-23(2)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح اٌزٛع١ٗ اٌل٠ٕٟ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  10 24-28(5)
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 اٍب١ٍبد االهشبك إٌفَٟ ٚاٌزوثٛٞ... ؽم١جخ اٌّلهة فٟ صالصخ ا٠بَ / ؽم١جخ االهشبك اٌزوثٛٞ 
 

 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

علم النفس المعرفي / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .57
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .58
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P PKn 322ٌٕفٌ اٌّؼوفٟ   ػٍُ ا هِي اٌّموه/ اٍُ  .59

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .60
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .61
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .62
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .63

 أ٘لاف اٌّموه .64

 انحغٙ، انهغخ ػهى انُفظ انًؼشفٙ، االحغبط االَزجبِ ،االدسان : رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االرٛخ -1

االعبنٛت انًؼشفٛخ، يؼبنغخ انًؼهٕيبد ،انزاكشح ،حم انًشكالد، انؼًهٛبد انًؼشفٛخ انًبٔسائٛخ 

 ػاللخ ػهى انُفظ انًؼشفٙ ثبنؼهٕو االخشٖ، انٛبد ٔػمجخ: رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًؼهٕيبد حٕل  -2

 ّٚ َٔظشٚبرّ ، َظشٚبد االدسان انؼٕايم انًإصشح فٙ االحغبط ،ؽجٛؼخ ػًهٛخ االَزجبِ ٔانؼٕايم انًإصشح ف

 ٔانؼٕايم انًإصشح فّٛ ،ػاللخ انهغخ ثبنزفكٛش َٔظشٚبد اكزغبة انهغخ ، خظبئض ًَٔبرط االعبنٛت انًؼشفٛخ ،

 إًَرط ٔٔظبئف ٔيكَٕبد ،ًَٕرط يؼبنغخ انًؼهٕيبد، خطٕاد ٔاعزشارٛغٛبد ٔانؼٕايم انًإصشح فٙ حم 

قها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقً

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج
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 تها بالذكاءالمشكالت ، العملٌات المعرفٌة وعالق

 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .37

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اٌزيٚك ثبٌّؼٍِٛبد ؽٛي ربه٠ـ ػٍُ إٌفٌ اٌّؼوفٟ ٚػاللزٗ ثبٌؼٍَٛ االفوٜ-1أ

 ِؼوفخ اٌّؼٍِٛبد ماد اٌؼاللخ ثبإلؽَبً ٚاالٔزجبٖ ٚاالكهان اٌؾَٟ -2أ

 طبئظٙباٌزؼوف ػٍٝ االٍب١ٌت اٌّؼوف١خ ٚؿ -3أ

 ِؼوفخ أّٛمط ِؼبٌغخ اٌّؼٍِٛبد -4أ

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 اٍزقلاَ وً ِب ٠قض ػٍُ إٌفٌ اٌّؼوفٟ فٟ ػ١ٍّخ اٌزله٠ٌ َِزمجال  –1ة

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبػوح           

 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد ِٛػٛػ١خ ، ِمب١ٌخ 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -
االٍزٕزبط  -

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح

 وزبثخ اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .39

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 مل ،استخدام الدورٌات ورش ع

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 محمد الزغول/ علم النفس المعرفً 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .40

 

 (.ٌشقظٟ اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه ا) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .38

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح ػهى انُفظ انًؼشفٙ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 1-3

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح االحغبط ٔاالَزجبِ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ 6 4-6

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح االدسان انحغٙ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 7-9

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح اللغة :  ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 10-12

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح االعبنٛت انًؼشفٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 13-15

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح يؼبنغخ انًؼهٕيبد :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 16-19

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح حم انًشكالد ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 20-23

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح انؼًهٛبد انًؼشفٛخ انًبٔسائٛخ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 24-27

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً ِؾبػوحاياالرغبِ انًؼشفٙ فٙ رفغٛش انزفكٛش ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 31-28

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوحانهغخ ٔانفكش ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 32-35
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 اٌٍ اٌزفى١و ٚاٌزنوو.. اٍب١ٍبد ػٍُ إٌفٌ اٌّؼوفٟ 

 

 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

ية علم نفس الشخص/ ٔطف انًمشس

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .65
 ٔبدو١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍت/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .66
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

    P PP 323ػٍُ ٔفٌ اٌشقظ١خ هِي اٌّموه/ اٍُ  .67

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .68
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .69
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .70
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .71

 ٘لاف اٌّموهأ .72

 أْذاف انًمشس -1
 انشخظٛخ ،انظحخ انُفغٛخ ، انًُظٕيخ االَفؼبنٛخ ،االيشاع انُفغٛخ: رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االرٛخ  -1

االيشاع انؼمهٛخ ،رمٛٛى انشخظٛخ ، ػالط انشخظٛخ  

  انشخظٛخ ػجذ انزشاس ، ؽجٛؼخ ٔيكَٕبد ٔيحذداد:رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًؼهٕيبد راد انؼاللخ حٕل  -2

 ٔدُٚبيٛخ انشخظٛخ ،اثؼبد ثُبء ًَٕٔ انشخظٛخ ،َظشٚبد انشخظٛخ انزٙ رغزُذ انٗ انحزًٛخ انزكُٕٚٛخ ٔانجٛئٛخ 

 ركبيم انشخظٛخ ٔانظحخ انُفغٛخ ،ثؼغ إَاع االَفؼبالد انًًٓخ ،االيشاع انُفغٛخ ٔانؼمهٛخ ،كٛفٛخ رمٛٛى 

 انشخظٛخ ،ػالط انشخظٛخ انزمهٛذ٘ ٔانحذٚش

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج

 هه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد اٌّك .41
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 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ اٌشقظ١خ   -1أ

 ِؼوفخ اثؼبك ثٕبء اٌشقظ١خ ٚرّى١ٕٗ ِٓ اٌز١١ّي ث١ٓ  -2أ 

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اثؼبك ّٔٛ اٌشقظ١خ ٚرؾ١ًٍ ٚرم٠ُٛ ٔظو٠برٙب -3أ

 ح إٌف١َخ ٚاٌشقظ١خاْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌظؼ -4أ

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت ثبرغبٖ ارمبْ اٌمواءح اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٌٕظو٠بد اٌشقظ١خ  -1ة

 رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ االٌّبَ ثبٌّٙبهاد االٍب١ٍخ فٟ رم٠ُٛ اٌشقظ١خ  –2ة 

رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ ِؼوفخ ؽبالد اٌَٛء ٚاٌّوع    –3ة 

 ٠ٓ اٌطبٌت ِٓ ارمبْ ِٙبهح اٌؼالط إٌفَٟ ٌٍشقظ١خرّه -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبػوح           

 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد ِٛػٛػ١خ ، ِمب١ٌخ 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -
االٍزٕزبط  -

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح

 ٚإٌّبلشخوزبثخ اٌزمبه٠و 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .43

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 استخدام الدورٌات 

 

هاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 اـ اٌىزت ٚاٌُ

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 قاسم حسٌن صالح/ الشخصٌة بٌن التنظٌر والقٌاس 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .44
ٔشو صمبفخ –ػىٌ ِٛػٛػبد ػٍُ إٌفٌ ػٍٝ اٌٛالغ اٌؼٍّٟ – ٚػغ ِقزجواد ي ػٍُ إٌفٌ ٚاعواء اٌجؾٛس اٌزغو٠ج١ٗ

 ػٍُ إٌفٌ ٌلٜ اٌطٍجٗ حاٌّإٍَبد ٚمٌه ٌغوع اٌزؼوف ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ؽو٠ك اٌٍٛبئً االٌىزو١ٔٚٗ
 

 

 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .42

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 انزحظٛمٚ االخزجبس انًحبػشح يفٕٓو انشخظٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 1-3( 3)

 انزحظٛمٚ االخزجبس انًحبػشح اثؼبد ثُبء ًَٕٔ انشخظٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 4-6(3)

 حظٛمانذٚ االخزجبس انًحبػشح َظشٚبد انشخظٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 7-9(3)

 انزحظٛمٚ االخزجبس انًحبػشح َظشٚبد انشخظٛخ : ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 10-12(3)

 انزحظٛمٚ االخزجبس انًحبػشح انشخظٛخ ٔانظحخ انُفغٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 13-16(4)

 انزحظٛمٚ االخزجبس انًحبػشح انشخظٛخ ثٍٛ انغٕء ٔانًشع :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 17-20( 4)

 انزحظٛمٚ االخزجبس انًحبػشح رمٛٛى انشخظٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 21-24( 4)

 انزحظٛمٚ االخزجبس انًحبػشح ػالط انشخظٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 28 -25(4)
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

التقنيات التربوية / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .73
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .74
 إٌف١َخلَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

   P ET 324اٌزم١ٕبد اٌزوث٠ٛخ هِي اٌّموه/ اٍُ  .75

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .76
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .77
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .78
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .79

 أ٘لاف اٌّموه .80

 
 عٛب انزشثٛخ ،انٕعبئم انزؼهًٛٛخ ، انغجٕساد ،انشفبفٛبد ،عٓبص انؼبسع انذساعٙ ركُٕنٕ: رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى انؼهًٛخ االرٛخ  -1

 ػهٛى انًظغش  انظٕسح انضبثزخ ، االفالو انزؼهًٛٛخ ، انٕعبئم انغًؼٛخ ، انزهفضٌٕٚ انزؼهًٛٙ ، االشٛبء ،انؼُٛبد ،انًُبرط ، انزؼهٛى انًجشيظ ، انذ

 انحبعجبد اإلنكزشَٔٛخ  

 انٕعبئم انزؼهًٛٛخ إَاػٓب ٔيجبدئٓب انؼبيخ ، االْذاف انزؼهًٛٛخ ،اعزخذاو انٕعبئم ػجش : انًؼهٕيبد حٕل رضٔٚذ انطبنجبد ة -2

 انزبسٚخ ،دٔس انٕعبئم فٙ االدسان ٔانزؼهٛى ،اعزخذايٓب كؼُٛخ نهًذسط ،انخظبئض انفُٛخ نهٕعٛهخ ، حبالد اعزؼًبنٓب ،خطٕاد اعزؼًبنٓب 

ا انًخزهفخ ،ثشايظ انٕعبئم انزؼهًٛٛخ فٙ انؼشاق كٛفٛخ اخزٛبس انٕعبئم ، إَاػّ

التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج
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 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .45

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ ا١ٌٍٍٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚأٛاػٙب -1أ

 ِؼوفخ ؽوائك ٚاٍب١ٌت اٌزم١ٕبد اٌزوث٠ٛخ ِٚظبكه٘ب -2أ

 رله٠ٌ ِبكح ِؼ١ٕخاٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد فٟ  -3أ

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌزطٛه اٌزبه٠قٟ الٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ -4أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٍزؼّبي اٌّمب١٠ٌ اٌغ١لح ػٕل افز١بهٖ ١ٌٍٍٍٛخ -5أ

  -6أ
 

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 ًر١ّٕخ ِٙبهح اٌطبٌت ثبفز١به ٔٛع ا١ٌٍٍٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّالئّخ ٌٍزلهٞ  –1ة

 ر١ّٕخ ِٙبهح اٌطبٌت فٟ رم٠ُٛ اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ  –2ة 

ر١ّٕخ ِٙبهح افز١به ا١ٌٍٍٛخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثّب ٠زٛافك ِغ اال٘لاف    –3ة 

 ارمبْ ِٙبهح رؾؼ١و اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٕل اٍزقلاَ ا١ٌٍٍٛخ -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبػوح           

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 ثبهاد ِٛػٛػ١خ ، ِمب١ٌخ افذ

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -
االٍزٕزبط  -

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح

 وزبثخ اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .47

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 استخدام الدورٌات 

 

                 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 محمد حمدان/ التقنٌات التربوٌة 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .48
 رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ كافً اٌظف... ٍٚبئً اٌزؼ١ٍُ اٌؾل٠ضخ 

 

 (.لخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼً) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .46

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح انًمذيخ ٔإَاع انٕعبئم :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  10 1-5( 5)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح انغجٕساد ٔانشفبفٛبد :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 6-8(3)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح انظٕس ٔااللالو :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 12 -9( 4)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح انٕعبئم انشخظٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 13-14(2)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح في٠ْٛ اٌزؼ١ٍّٟاٌزً :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4  15-16( 2)
 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح االش١بء ٚاٌؼ١ٕبد ٚإٌّبمط :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 17-18( 2)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح اٌزؼ١ٍُ اٌّجوِظ ٚاٌّظغو :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 19-22( 4)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح حسَٔٙانحبعجبد اإلنكذ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 23-24(2)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح ثواِظ اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 25-26(2)
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

طرائق التدريس / سسٔطف انًك

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .81
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .82
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P ME 325 ؽواءق رله٠ٌ هِي اٌّموه/ اٍُ  .83

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .84
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .85
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .86
 ٍبػخ 64

  اٌٛطف ربه٠ـ ئػلاك ٘نا  .87

 أ٘لاف اٌّموه .88

 
 ؽشائك انزذسٚظ ، االْذاف انؼبيخ ٔانغهٕكٛخ ،انًحبػشح ، انًُبلشخ ، االعزغٕاة ،انزفكٛش : رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االرٛخ  -1

 انؼهًٙ ، انٕحذاد ،االعزمظبء ،االعزكشبف، حم انًشكالد ،انزخطٛؾ ،انزمٕٚى

 ط انغٛذ ،اْذاف انزذسٚظ ،رطٕس ؽشائك انزذسٚظ ، االَٕاع انزمهٛذٚخ ،ٔانحذٚضخ اعظ انزذس٘: رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًؼهٕيبد حٕل  -2

 نطشائك انزذسٚظ ، انزخطٛؾ نهزذسٚظ ، كٛفٛخ اػذاد خطخ انزذسٚظ انٕٛيٛخ ،اعبنٛت انزمٕٚى

 أْذاف انًمشس -1
 ، انًُبلشخ ، االعزغٕاة ،انزفكٛش  ؽشائك انزذسٚظ ، االْذاف انؼبيخ ٔانغهٕكٛخ ،انًحبػشح: رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االرٛخ  -3

 انؼهًٙ ، انٕحذاد ،االعزمظبء ،االعزكشبف، حم انًشكالد ،انزخطٛؾ ،انزمٕٚى

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج

 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .49
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 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ ؽوائك اٌزله٠ٌ ٚاٌٍ اٌزله٠ٌ اٌغ١ل -1أ

 ؽ ٌٍلهً ِٚجوهارٗ ٚاػلاك اٌقطخ اٌزله٠ج١خاٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ اٌزقطٟ -2أ

 اٍز١ؼبة ِؼٕٝ ؽو٠مخ اٌزله٠ٌ ٚرم٠ُٛ وً ؽو٠مخ -3أ

 اٌز١١ّي ث١ٓ اال٘لاف اٌمو٠جخ ٚاٌجؼ١لح اٌّلٜ اٌزله٠ٌ -4أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٚاٌز١١ّي ث١ٓ اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ -5أ

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 ة اٌطبٌت ػٍٝ اٍزقلاَ اٌٍ اٌزله٠ٌ اٌغ١ل فٟ اٌزله٠ٌرلهٞ  –1ة

 ط١بغخ اال٘لاف اٌزوث٠ٛخ ثأٔٛاػٙب ٚاٍزقلاِٙب فٟ اٌزله٠ٌ   –2ة 

اٍزقلاَ ؽوائك اٌزله٠ٌ اٌزم١ٍل٠خ ٚاٌؾل٠ضخ فٟ اٌزله٠ٌ   –3ة 

 اٌم١بَ ثّٙبهاد وزبثخ فطخ اٌزله٠ٌ ا١ِٛ١ٌخ  -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبػوح           

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد ِٛػٛػ١خ ، ِمب١ٌخ 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -
االٍزٕزبط  -

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح

 وزبثخ اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 

 
 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) ٠خ إٌّمٌٛخ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ً٘ -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك
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 ث١ٕخ اٌزؾز١خ اي .51

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 استخدام الدورٌات 

 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 افنان دروازة/ طرائق التدرٌس الحدٌثة 

ٚالغ االٔزو١ٔذ َ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .52

   

اصو اٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٟٚٔ فٟ رؾظ١ً اٌطبٌجبد –اصو اٍزقلاَ اٌؾبٍٛة فٟ رؾؼٟ اٌطبٌجبد ٌٍظف اٌضبٟٔ ِزٍٛؾ 

ٌٍظف االٚي اٌّزٍٛؾ فٟ ِبكح لٛاػل اٌٍغخ اٌؼوث١ٗ 

 

 

 
 

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .50

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح يفٕٓو ٔاعظ انزذسٚظ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  14 1-7( 7)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح اْذاف انزذسٚظ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  14 14  -8(7)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح ؽشائك انزذسٚظ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  14 21 -15( 7)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح انزخطٛؾ ٔانزمٕٚى :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  14 22-28(7)
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

ستداللي االحصاء اال/ ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .89
 ٠خ ٌٍجٕبدو١ٍخ اٌزوة/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .90
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P SG 326االؽظبء االٍزلالٌٟ هِي اٌّموه/ اٍُ  .91

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .92
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .93
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .94
 ٍبػخ 64

  ف ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛص .95

 أ٘لاف اٌّموه .96

1-  
 انخطأ انًؼٛبس٘ ، انؼُٛخ ٔانًغزًغ نهجحش ،اخطبء انًؼبُٚخ ، انفشػٛخ االحظبئٛخ ،اخزجبس : رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االرٛخ  -1

 انفشٔع ، رحهٛم انزجبٍٚ ، االخزجبساد انالٚبسايزشٚخ 

 انمٛى انحشعخ ، يُطمخ انشفغ ، اخزجبس انفشٔع ٔرمذٚشيغزٕٖ انذالنخ ،رمذٚش حغى انؼُٛبد ،:رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًؼهٕيبد حٕل  -2

 يؼبنى انًغزًغ نؼُٛخ ٔاحذح ، اخزجبس انفشٔع  ٔرمذٚش يؼبنى انًغزًغ نؼُٛزٍٛ ، االخزجبس حٕل يزٕعؾ ،االخزجبس حٕل انفشق ثٍٛ َغجزٍٛ ،

 ٚم انزجبٍٚ ،انًمبسَبد انًزؼذدح ،اخزجبس انفشع انظغشٖ ، رحهٛم انزجبٍٚ ثبرغبِ ٔارغبٍْٛٛ ، رحذٚذ حغى انؼُٛخ فٙ رحم

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج

 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .53
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 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثّفب١ُ٘ االؽظبء االٍزلالٌٟ -1أ

 ِؼوفخ و١ف١خ افزجبه اٌفوٚع ٚرمل٠و ِؼبٌُ اٌّغزّغ ٌؼ١ٕخ ٚاؽلح -2أ

 َ اٌّغزّغ ثبٍزقلاَ ػ١ٕز١ِٓؼوفخ و١ف١خ افزجبه اٌفوٚق ٚرمل٠و ِؼبي -3أ

ٚإٌَت ٚاٌفوع اٌظغوٜ ٚرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ  T   ٚXاٌزّىٓ ِٓ اٍزقلاَ افزجبه  -4أ

 ِؼوفخ االفزجبهاد اٌالثوا٠ز١و٠خ -5أ

 

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 اٌزفى١و -1
 اٌزؾ١ًٍ -2
 اٌزم٠ُٛ -3

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبػوح           

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد ِٛػٛػ١خ ، ِمب١ٌخ 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -
االٍزٕزبط  -

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح

 وزبثخ اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .55

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
  استخدام الدورٌات

 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 مناهج البحث التربوي قدٌما وحدٌثا

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .56

   

 

اصو اٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٟٚٔ فٟ رؾظ١ً اٌطبٌجبد –ٌٍظف اٌضبٟٔ ِزٍٛؾ اصو اٍزقلاَ اٌؾبٍٛة فٟ رؾؼٟ اٌطبٌجبد 

ٌٍظف االٚي اٌّزٍٛؾ فٟ ِبكح لٛاػل اٌٍغخ اٌؼوث١ٗ 

 

 

 

 

 

 ث١ٕخ اٌّموه .54

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ أٚ اٌّٛػٛع/ اٍُ اٌٛؽلح 

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح انًذخم ٔانًفبْٛى انؼبيخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 1-4( 4)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح انًشكهخ ٔاعزخذاو انًشاعغ  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 8 – 5(4)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح إَاع يُبْظ انجحش :ٖ ٚزؼشف انطبنت ػم 14 15 -9( 7)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح ادٔاد انمٛبط :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 16-17(2)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح اٌؼ١ٕخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 18-19(2)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح ِجبكب االؽظبء :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 20-22(3)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح وزبثخ اٌجؾش :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 23-25(3)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح ِإٍَبد اٌجؾش اٌزوثٛٞ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 26-27(2)
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

مناهج البحث / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .97
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .98
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P RC 327ِٕب٘ظ اٌجؾش هِي اٌّموه/ اٍُ  .99

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .100
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .101
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .102
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .103

 أ٘لاف اٌّموه .104

 
 سٔق ،انًشكهخ ،يُٓظ يُبْظ انجحش ،انُظشٚخ انؼهًٛخ ،االفزشاػبد ،االْذاف ،انف: رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى انؼهًٛخ  االرٛخ  -1
 انزبسٚخٙ ،انٕطفٙ ، انزغشٚجٙ ، انًالحظخ ، انًمبثهخ ، االعزجٛبٌ ، انؼُٛخ انجحش 

 اًْٛخ إَاع انجحش ، اعظ اعزخذاو انًظبدس ٔانًشاعغ انؼهًٛخ ، االًْٛخ ٔاالخزجبس ٔانًبدح :رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًؼهٕيبد حٕل  -2

 د ٔإَاع انذساعبد نهًُٓظ انٕطفٙ ، ؽجٛؼخ ٔػجؾ ٔاْذاف ٔإَاع انًُٓظ انزغشٚجٙ ، ادٔادٔانًظبدس ٔانُمذ نهًُٓظ انزبسٚخٙ ، خطٕا

 انمٛبط ،اخزجبس ٔإَاع ٔاحغبو انؼُٛبد ، يجبدئ االحظبء فٙ انجحش انزشثٕ٘ ،كزبثخ انجحش ،يإعغبد انجحش انزشثٕ٘

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة مبرهناً 

 ؛.البرنامج

 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .57
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 ف١خ  األ٘لاف اٌّؼو -أ

 ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثّفب١ُ٘ االؽظبء االٍزلالٌٟ -1أ

 ِؼوفخ و١ف١خ افزجبه اٌفوٚع ٚرمل٠و ِؼبٌُ اٌّغزّغ ٌؼ١ٕخ ٚاؽلح -2أ

 ِؼوفخ و١ف١خ افزجبه اٌفوٚق ٚرمل٠و ِؼبٌُ اٌّغزّغ ثبٍزقلاَ ػ١ٕز١ٓ -3أ

ٚإٌَت ٚاٌفوع اٌظغوٜ ٚرؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ  T   ٚXاٌزّىٓ ِٓ اٍزقلاَ افزجبه  -4أ

 ِؼوفخ االفزجبهاد اٌالثوا٠ز١و٠خ -5أ

 

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 اٌزنوو  -1
 اٌزطج١ك -2

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبػوح           

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد ِٛػٛػ١خ ، ِمب١ٌخ 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -
االٍزٕزبط  -

 
 ق اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽواب    

 اٌّؾبػوح

 وزبثخ اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 

 
 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .59

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  هاٌّظبك)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 استخدام الدورٌات 

 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 صالح عالم/ االحصاء الوصفً 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .60

   

اصو اٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٟٚٔ فٟ رؾظ١ً اٌلهاٍٟ فٟ ِبكح –رؼ١ٍُ االؽظبء ٌطٍجخ اٌى١ٍخاصو اٍزقلاَ اٌؾبٍٛة فٟ 

 االؽظبء اٌزوثٛٞ
 

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .58

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح انًذخم ٔانًفبْٛى انؼبيخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 1-4( 4)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح انًشكهخ ٔاعزخذاو انًشاعغ  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 8  -5(4)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح إَاع يُبْظ انجحش :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  14 15 -9( 7)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح ادٔاد انمٛبط :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 16-17(2)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح اٌؼ١ٕخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 18-19(2)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً ػوحاٌّؾب ِجبكب االؽظبء :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 20-22(3)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح وزبثخ اٌجؾش :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 23-25(3)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح ِإٍَبد اٌجؾش اٌزوثٛٞ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  4 26-27(2)
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

تربية مقارنة / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .105
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .106
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P CE 328روث١خ ِمبهٔخ هِي اٌّموه/ اٍُ  .107

 

 اٌّزبؽخ أشىبي اٌؾؼٛه .108
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .109
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .110
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .111

 أ٘لاف اٌّموه .112

 
 انزشثٛخ انًمبسَخ ، يشحهخ انُمم ٔاالعزؼبسح ، يشحهخ انمٕٖ ٔانؼٕايم،: رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االرٛخ  -1

 نًُٓظ انؼهًٙ ،انًُٓظ انٕطفٙ ،يُٓظ انزفغٛش، يُٓظ انًُبظشح يشحهخ اعزخذاو ا

 دٔس انًُظًبد انؼشثٛخ ٔانذٔنٛخ فٙ رطٕس يفٕٓو انزشثٛخ انًمبسَخ:رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًؼهٕيبد حٕل  -2

 انًكبرت ٔانًُظًبد انؼشثٛخ نهزشثٛخ ، اْذاف انزشثٛخ انًمبسَخ ،ثؼغ سٔاد انزشثٛخ انًمبسَخ ، يشاحم رطٕس 

ط انجحش فٙ انزشثٛخ انًمبسَخ، إَاع يُبْظ انجحش فٙ انزشثٛخ انًمبسَخ ،دساعخ يمبسَخ نجؼغ انُظى انزشثٕٚخ فٙ ثؼغ االلطبس، دساعخ يُب

 انُظبو انزؼهًٛٙ فٙ انذٔل انؼشثٛخ

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة مبرهناً عما إذا كان قد حقق

 ؛.البرنامج
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 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .61

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اٌزوث١خ اٌّمبهٔخ ِٓ ؽ١ش اٌزطٛه اٌزبه٠قٟ ٚكٚه إٌّظّبداٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ  -1أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ا٘لاف اٌزوث١خ اٌّمبهٔخ  ٚاٌز١١ّي ث١ٓ افىبه هٚاك٘ب -2أ

 ِؼوفخ ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ اٌزوث١خ اٌّمبهٔخ -3أ

 اٌزيٚك ثبٌّؼٍِٛبد اٌىبِٕخ ػٓ إٌّٙظ اٌٛطفٟ ٚاٌزف١َو ٚإٌّبظوح -4أ

 

 . اطخ ثبٌّموهاأل٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌـ  -ة 

 اوزَبة ِٙبهح اعواء اٌلهاٍبد اٌّمبهٔخ ث١ٓ إٌظُ اٌزوث٠ٛخ  –1ة

 ارجبع االٍب١ٌت اٌظؾ١ؾخ ِٓ ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ اٌزوث١خ اٌّمبهٔخ   –2ة 

رٛظ١ف ٔزبئظ اٌجؾش فٟ اٌزوث١خ اٌّمبهٔخ ٌطبٌؼ اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ   –3ة 

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبػوح           

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد ِٛػٛػ١خ ، ِمب١ٌخ 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -
االٍزٕزبط  -

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح

 وزبثخ اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .63

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 استخدام الدورٌات 

 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 دراسة مقارنة/ ذج تربوٌة نما

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .64

   

شجً ثلهاْ / كهاٍبد فٟ ٔظُ اٌزؼ١ٍُ / ٔبك٠خ ٍؼ١ل ، اٌزوث١خ اٌّمبهٔخ / ِؾبػواد فٟ اٌزوث١خ اٌّمبهٔخ 

 

 

 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) لٌٛخ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ آٌّ -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .62

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً ؽبػوحاٌُ يفٕٓو انزشثٛخ انًمبسَخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  14 1-7( 7)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح يشاحم رطٕس يُبْظ انجحش :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  14 14  -8(7)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح يُبْظ انجحش فٙ انزشثٛخ انًمبسَخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  14 21 -15( 7)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح انزشثٕٚخدساعخ يمبسَخ نجؼغ انُظى  :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  14 22-28(7)
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

فس الفسيولوجي علم الن/ ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .113
 اٌزوث١خ ٌٍجٕبد و١ٍخ/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .114
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P PhP 329ػٍُ إٌفٌ اٌف١ٌَٛٛعٟ هِي اٌّموه/ اٍُ  .115

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .116
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .117
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .118
 ٍبػخ 64

  ٘نا اٌٛطف  ربه٠ـ ئػلاك .119

 أ٘لاف اٌّموه .120

ػهى انُفظ انفغٕٛنٕعٙ ،انغٓبص انؼظجٙ، انغذد انظى، انحشيبٌ انحغٙ ، االَظًخ انجبٕٚنٕعٛخ : رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االرٛخ -1

 ،انًؼطٛبد انٕساصٛخ ، انًؼطٛبد انجٛئٛخ نهزؼهى ٔانزاكشح ، فغٕٛنٕعٛب االيشاع انُفغٛخ ٔانؼمهٛخ

ػاللخ ػهى انُفظ انفغٕٛنٕعٙ ثؼهٕو انُفظ االخشٖ، ،انغٓبص انؼظجٙ رششٚحّ ٔالغبيّ ، : يؼهٕيبد حٕلرضٔٚذ انطبنجبد ثبل -2

عٓبص انغذد انظى ،االعظ انفغٕٛنٕعٛخ نالَفؼبالد ،رأصٛشاد انحشيبٌ انحغٙ فٙ انشخظٛخ ، ثؼغ االَظًخ انجبٕٚنٕعٛخ /

 انًخذساد/لهٛخ اشكبنٓب ٔػمبلٛشْب انًزُبغًخ ،انًشَٔخ فٙ انغٓبص انؼظجٙ ،االيشاع انُفغٛخ ٔانغ

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج
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 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .65

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِٛػٛع ػٍُ إٌفٌ اٌف١ٌَٛٛعٟ ٚػاللزٗ ثبٌؼٍَٛ االفوٜ -1أ

 اٌزيٚك ثبٌّؼوفخ اٌالىِخ ؽٛي اٌغٙبى اٌؼظجٟ ٌإلَٔبْ  -2أ

 ػٍِٛبد ػٓ هٍُ اٌلِبؽ اٌىٙوثبئٟاٌزيٚك ثبٌُ -3أ

 اٌزؼوف ػٍٝ عٙبى اٌغلك اٌظّبء ٚأٛاػٙب ٚرأص١و٘ب ػٍٝ اٌٍَٛن -4أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ االؽب١ٌٍ ٚاٌٍ االٔفؼبالد -5أ

  -6أ
 

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 ً اٌف١ٌَٛٛعٟاوزَبة اٌّٙبهاد اٌالىِخ االٍب١ٍخ اٌّزؼٍمخ ثّفب١ُ٘ ِٚجبكب ػٍُ إٌف  –1ة

 للهح اٌطبٌت ػٍٝ ِٛاطٍخ اٌجؾش فٟ ِغبي ػٍُ إٌفٌ اٌف١ٌَٛٛعٟ  –2ة 

اٌملهح ػٍٝ رؾظ١ً اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّؼٍِٛبد فٟ ِغبي ػٍُ إٌفٌ اٌف١ٌَٛٛعٟ   –3ة 

 اٌملهح ػٍٝ اكهان ِظب٘و االِواع إٌف١َخ ٚاٌؼم١ٍخ -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبػوح           

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد ِٛػٛػ١خ ، ِمب١ٌخ 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -
االٍزٕزبط  -

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح

 وزبثخ اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .67

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 استخدام الدورٌات 

 

      اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب           

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 عبد علً الجسمانً/ علم النفس الفسٌولوجً 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .68

   

 

 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) لٌٛخ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ آٌّ -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .66

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً حاٌّؾبػو علم النفس الفسٌولوجً ٌتعرف الطالب على  6 1-3( 3)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح الجهاز العصبً ٌتعرف الطالب على  6 4-6(3)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح تشرٌح الجهاز العصبً  ٌتعرف الطالب على 6 7-9(3)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح الغدد الصم ٌتعرف الطالب على  6 10-12(3)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح النفعاالت على ٌتعرف الطالب 6 13-15(3)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح الحرمان الحسً ٌتعرف الطالب على  6 16-18(3)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً اٌّؾبػوح بعض االنظمة الباٌولوجٌة ٌتعرف الطالب على  6 19-21( 3)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ً هحاٌّؾبع المروتة فً الجهاز العصبً ٌتعرف الطالب على  6 22-24(3)

 االفزجبه ٚاٌزؾظ١ًاٌّؾبػوح  االمراض النفسٌة والعقلٌةٌتعرف الطالب على   6 25-27( 3)
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ؽ١َٓ ثبٟ٘ / اٌّوعغ فٟ ػٍُ إٌفٌ اٌف١ٌَٛٛعٟ .. اؽّل ٚؽبهق ػىبشخ / ػٍُ إٌفٌ اٌف١ٌَٛٛعٟ 
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ًَٕرط ٔطف انًمشس 
 

 

 انهغخ االَكهٛضٚخ/  ٔطف انًمشس
 

٠ٛفو ٚطف اٌّموه ٘نا ا٠غبىاً ِمزؼجبً ألُ٘ فظبئض اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ٌوثؾ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚطف ٚالثل ِٓ ا. ِجوٕ٘بً ػّب اما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح الظٜٛ ِٓ فوص اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ

. اٌجؤبِظ

 

 
كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد /عبيؼخ ثغذاد      انًٕعغخ انزؼهًٛٛخ

 

  انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ        :انمغى انؼهًٙ .1

 االٔى١ٍي٠خ اٌؼبِخ سيض انًمشس      / اعى .2

  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .3

 اٌؾؼٛه االٍجٛػٟ اشكبل انحؼٕس انًزبحخ       .4

 اٌفظً االٚي ٚاٌضبٟٔ  انغُخ/ انفظم  .5

 ٍبػخ أٍجٛػ١ب   ػذد انغبػبد انذساعٛخ .6

  ربسٚخ اػذاد ْزا انٕطف .7

 أْذاف انًمشس .8

ان الهدف وراء تدريس مادة االنكليزية العامة القسام غير المختصة هو تطوير مهارات اللغة 
ات الفكرية اللغوية يهدف المنهج الى دعم اطالع الطالبات على التقني. االنكليزية كلغة اجنبية

والدراسية الحديثة ومساعدتهم على التدريب الذاتي في اللغة األنكليزية لتطوير مهارات البحث 
 . الدراسي العالمي

 

 

 

 

 

 
 

- 6-انظفحخ 

 

 

 

يخشعبد انًمشس ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى  .1
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االْذاف انًؼشفٛخ  . أ

 .فٙ يبٚخض انجحش انؼهًٙ يغ اسشبدِ انًغزًشرًكٍٛ انطبنت يٍ االػزًبد ػهٗ انزاد . 1أ

. االؽالع ػهٗ صمبفبد يزُٕػخ . 2أ

. اػزًبد يُٓغٛخ صبثزخ فٙ رمظٙ انحمبئك ٔانزضجذ يُٓب. 3أ

رٓٛئخ انغٛم انغذٚذ يٍ رذسٚغٛٙ انًغزمجم نهزؼبيم يغ كم يبْٕ حذٚش يٍ يُبْظ ٔؽشائك . 4أ

 .رذسٚظ

االْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس  . ة

 .االؽالع ػهٗ صمبفبد انشؼٕة االخشٖ ٔاالعزفبدح يٍ رغبسثٓى. 1ة

. رٓٛئخ اعبنٛت حذٚضخ ثبنزذسٚظ رزًبشب يغ حذاصخ انًمشس.2ة

 .اششان انطهجخ اكضش ثبنؼًهٛخ انزشثٕٚخ ٔرٕفٛش ًَٕرط انمذٔح.3ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

نزؼهى ػٍ ؽشٚك انحهمبد اعهٕة حذٚش ٚؼزًذ ػهٗ اششان انطبنت انًزهمٙ فٙ ػًهٛخ انزؼهٛى ٔا

 .انذساعٛخ ٔاعزخذاو االَزشَذ ٔاالػزًبد ػهٗ اكضش يٍ يظذس الغُبء انًؼهٕيبد

 ؽشائك انزمٛٛى

 األمتحان النهائي المختبر الفصل الثاني نصف السنة الفصل األول 

25 ---- 25 -----  50 

 

 االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ. ط

ٔانطبنت رؼًٛك انؼاللخ ثٍٛ االعزبر . 1ط

 .االْزًبو ثبنغبَت االخاللٙ ٔانًؼشفٙ ػهٗ حذ عٕاء. 2ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 انًحبػشاد

ٔاعجبد يُضنٛخ 

يحبٔساد دائًخ َٔمبشبد طفٛخ 

 طف انكزشَٔٙ 

 ؽشائك انزمٛٛى

 

 األمتحان النهائي المختبر الفصل الثاني نصف السنة الفصل األول 

20 ---- 20 ----- 40 

 

  

- 7-فحخ انض 

 (.انًٓبساد االخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ)انًٓبساد انؼبيخ ٔانًُمٕنخ . د 

انزٕاطم ٔانزحذس ثبعزخذاو انهغخ االَكهٛضٚخ  . 1د

االعزًبع انٗ انهغخ االَكهٛضٚخ ثبعزًشاس يٍ اعم رطٕس انغبَت انهغٕ٘ ٔانزهفع ثظٕسح طحٛحّ  . 2د

انكزبثخ ثشكم يغزًش . 3د

 انمشاءح انًزٕاطهخ. 4د

 

 ثُٛخ انًمشس .2
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد اإلعجٕع

 اٌّطٍٛثخ

اٌَّبق أٚ / اٍُ اٌٛؽلح

 اٌّٛػٛع

ؽو٠مخ  ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

محاضرة مقدمة عن 
المادة العلمية وخطة 

تدريس المقرر 
وتعارف بين استاذ 

  المادة و الطلبة
 

     

محاضرة مقدمة عن  
الكتاب 

يالمنهج
Chapter 1 

افزجبهاد     

شٙو٠خ 

١ِٛ٠ٚخ 

رؾو٠و٠خ 

 ٚشف٠ٛخ   

Chapter  2 

اختبارات شهرية     
ويومية حتريرية 

    وشفوية

Chapters 3-
4 

اختبارات شهرية     
ويومية حتريرية 

    وشفوية

Chapters 5-
6 

اختبارات شهرية     
ويومية حتريرية 

    وشفوية

Chapters 7-
8 

رية اختبارات شه    
ويومية حتريرية 

    وشفوية

Chapters 9-
10 

اختبارات شهرية     
ويومية حتريرية 

    وشفوية

Chapters 
11-12 

اختبارات شهرية     
ويومية حتريرية 

    وشفوية

امتحان شفهي شهري 
 ثاني

اختبارات شهرية     
ويومية حتريرية 

    وشفوية

امتحان تحريري 
 شهري ثاني 

رية اختبارات شه    
ويومية حتريرية 

    وشفوية

 انجُٛخ انزحزٛخ  .3

 New Headway Plusانكزت انًمشسح  .1
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 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ. 13

 

 .لمشاهدة االفالم التعليمية واالستماع الى متحدثين باللغة اإلنكليزيةرفؼٛم انظفٕف االنكزشَٔٛخ 

 

 
- 8-اٌظفؾخ 

 

 

 

 

 

 

   Upper-Intermediate انًطهٕثخ

 Editors: Liz and John Soars 

Oxford Press 

 

انًشاعغ  .2

 (انًظبدس)انشئٛغٛخ 

• English 

Grammar in Use, R.Murphy 

(Cambridge) 

• The 

Elements of Style by Strunk & 

White 

• Word 

Power Made Easy by Norman 

Lewis 

انكزت  . أ

انًغالد انؼهًٛخ، )ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب 

 ....(انزمبسٚش،

 

انًشاعغ  . ة

 االنكزشَٔٛخ، يٕالغ االَزشَٛذ

 

BBC Learning Channels & websites 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

 

English Language Learning and resources 

http://www.bbc.co.uk/learning/ 

 

https://www.engvid.com/ 

https://www.merriam-webster.com/ 

http://www.grammar-monster.com/ 
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ًَٕرط ٔطف انًمشس 

 انًشحهخ انشاثؼخ

 

تعديل السلوك /  ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .121
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .122
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P BE 430رؼل٠ً اٌٍَٛن هِي اٌّموه/ اٍُ  .123

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .124
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 ٔخاٌٌ/ اٌفظً  .125
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .126
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .127

 أ٘لاف اٌّموه .128

 أهداف المقرر -1
 ٌهدف المقرر الى تعرٌف الطالبة بمفهوم تعدٌل السلوك واالسس النظرٌة التً ٌستند الٌها 

 ر العادٌٌنمع التركٌز على كٌفٌة استخدام اسالٌب تعدٌل السلوك المختلفة مع العادٌٌن وغً

 سواء فً بناء السلوك الجٌد و تعزٌزه او فً خفض السلوك غٌر المرغوب وتطبٌق نموذج 

 لخطة تعدٌل السلوك

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

بط بٌنها وبٌن وصف والبد من الر. مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج
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 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .69

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

اٌزؼوف ػٍٝ اٌقطٛاد االٍب١ٍخ فٟ ػ١ٍّخ رؼل٠ً اٌٍَٛن   -

 ٠خ ل١بً اٌٍَٛناٌزؼوف ػٍٝ و١ف  -2أ

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ ى٠بكح اٌٍَٛو١بد اٌّوغٛة ف١ٙب   -3أ

  اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ ففغ اٌٍَٛو١بد غ١و اٌّوغٛة ف١ٙب -4أ

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ ٚػغ ثؤبِظ رؼل٠ً اٌٍَٛن  –1ة

 روار١غ١بد ر١ّٕخ للهح اٌطبٌجخ ػٍٝ و١ف١خ افز١به اٌٌ  –2ة

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ رٛظ١ف ٍزوار١غ١بد رؼل٠ً اٌٍَٛن فٟ اٌّغبي إٌّٟٙ   –3ة

 ر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ هطل اٌٍَٛو١بد غ١و اٌّوغٛة ف١ٙب     -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبػوح           

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد ِٛػٛػ١خ ، ِمب١ٌخ 

 

 

 
 أل٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ ا -ط

 اٌزؾ١ًٍ -
االٍزٕزبط  -

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح

 وزبثخ اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .71

 كتب المقرر  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 استخدام الدورٌات 

 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 جمال الخطٌب/ اسالٌب تعدٌل السلوك 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 ؽ٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ فطخ د .72

   

 

ؽم١جخ اٌّلهة / ِٙبهاد رؼل٠ً اٌٍَٛن .. ػجل اٌوىاق رووٟ / رؼل٠ً اٌٍَٛن االَٔبٟٔ 

 (.ٞ اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقض) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .70

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ أٚ اٌّٛػٛع/ اٍُ اٌٛؽلح 

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا يفٕٓو رؼذٚم انغهٕن االَٕاع  :ٌتعرف الطالب على 8 1-4

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا ٔانغٛش انغٕ٘انغهٕن انغٕ٘  :ٌتعرف الطالب على 8 5-8

9-12 8 
يجبدئ انزؼهٛى ٔلٕاَُّٛ  :ٌتعرف الطالب على

 ٔرطجٛمبرّ فٙ رؼذٚم انغهٕن
 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا يغبالد رؼذٚم انغهٕن :ٌتعرف الطالب على 8 13-16

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انغهٕناعبنٛت رؼذٚم  :ٌتعرف الطالب على 8 17-20

21-24 8 
رظًٛى انجشايظ انخبطخ ثزؼذٚم  :ٌتعرف الطالب على

 انغهٕن
 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا

25-28 8 
رطجٛمبد ػًهٛخ العبنٛت رؼذٚم  :ٌتعرف الطالب على

 انغهٕن
 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

 االداسح ٔاالششاف انزشثٕ٘/ ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .129
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .130
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P Ase 431ٚاالشواف اٌزوثٛٞ االكاهح هِي اٌّموه/ اٍُ  .131

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .132
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .133
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .134
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .135

 أ٘لاف اٌّموه .136

 
 االششاف انزشثٕ٘/ح ،انُشبؽ انًذسعٙاالداسح،االداسح انزشثٕٚخ ،االداسح انًذسعٙ: رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االرٛخ  -1

 رطٕس االداسح ،خظبئض ٔػُبطش ٔيغزٕٚبد ٔانؼٕايم انًإصشح فٙ  :تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول  -2
 االدارة التربوٌة ،االتجاهات السائدة فً االدارة التربوٌة ،انماط واشكال االدارة التربوٌة ، اهداف وانماط ومهمات وصفات 

 مع ،اهمٌة واهداف وانواع وخدمات النشاطات المدرسٌة ، تطور واهمٌة وفلسفة واهداف ومهام وانواع المدرسة والمجت

 االشراف التربوي ،االتجاهات الحدٌثة فً االشراف وكٌفٌة اختبار وتدرٌب المشرفٌن وواقع االشراف التربوي فً العراق

ا ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقه

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج

 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .73
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 كاف اٌّؼوف١خ  األٖ -أ

اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ االكاهح ٚفظبئظٙب ٚػٕبطو٘ب ٚأٛاػٙب ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح ف١ٙب  -1أ

 اٌزؼوف ػٍٝ االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ ٚاالكاهح اٌزوث٠ٛخ  -2أ

ِؼوفخ  االكاهح اٌّله١ٍخ ٚا٘لافٙب ِٚٙبَ ِل٠و اٌّلهٍخ   -3أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ػاللخ اٌّلهٍخ ثبٌّغزّغ اٌّؾٍٟ-4أ
 ِؼٕٝ االشواف اٌزوثٛٞ ٚرطٛهٖ ٚا١ّ٘زٗ ٚأٛاػِٗؼوفخ  -5أ

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 اوزَبة اٌطبٌجخ اٌّٙبهاد اٌقبطخ ثبالكاهح اٌزوث٠ٛخ ٚاٌّله١ٍخ  –1ة

 اوزَبة اٌطبٌت اٌّٙبهاد اٌقبطخ ثبالشواف اٌزوثٛٞ  –2ة

 رٛػ١خ اٌطبٌت ثبكهان ِٛلؼٗ فٟ ِإٍَزٗ اٌزوث٠ٛخ  –3ة

 اوزَبة ِٙبهاد اٌؼًّ االكاهٞ ثّب ٠قلَ ِظٍؾخ اٌجٍل    -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبػوح           

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد ِٛػٛػ١خ ، ِمب١ٌخ 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -
االٍزٕزبط  -

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح

 ه٠و ٚإٌّبلشخوزبثخ اٌزمب

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 

 
 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .75

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  ٌّظبكها)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 استخدام الدورٌات 

 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 االدارة واالشراف التربوي

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .76

   

 ؽ١ّل ٍج١ه / اٌّؼ١ٓ فٟ االكاهح اٌزوث٠ٛخ .. هث٠ٛخ ، إٌظو٠بد ٚاٌّٙبهاد ِلفً اٌٝ االكاهح اٌذ

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .74

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / ح اٍُ اٌٛؽل

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا االداسح  يفٕٓيٓب :ٌتعرف الطالب على 6 1-3

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا االداسح انزشثٕٚخ :ٌتعرف الطالب على 6 4-6

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا االرغبْبد انغبئذح :ٌتعرف الطالب على 6 7-9

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا اًَبؽ االداسح :ٌتعرف الطالب على 6 10-12

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا االداسح انًذسعٛخ: ٌتعرف الطالب على 8 13-16

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انًذسعخ ٔانُشبؽبد: ٌتعرف الطالب على 8 17-20

 االختبار والتحصٌل ةلمحاضرا االششاف انزشثٕ٘: ٌتعرف الطالب على 4 21-22

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا االرغبْبد انحذٚضخ: ٌتعرف الطالب على 4 23-24

25-28 8 
اخزجبس انًششفٍٛ ٔٔالغ : ٌتعرف الطالب على

 االششاف
 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

تعليم التفكير / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .137
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .138
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P TE 432رؼ١ٍُ اٌزفى١و هِي اٌّموه/ اٍُ  .139

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .140
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ثٛػ١بٍبػزبْ اً

 إٌَخ/ اٌفظً  .141
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .142
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .143

 أ٘لاف اٌّموه .144

 
 المهارة الذهنٌة ومهارة تعلٌم التفكٌر لما له من اهمٌة قصوى فً مواكبة متطلبات : تزوٌد الطالبات بالمفاهٌم االتٌة  -1

  الشخصً فٌتعلم ا  صعٌدالطور الحاصل فً مٌادٌن المعرفة ككل هذاعلى مستوى الصعٌد العام اما على واالنفجار المعرفً والت

 الطالب اسالٌب التفكٌر االٌجابً وتوجٌه تفكٌر فً االتجاه الصحٌح ضروري لتحقٌق النجاح االكادٌمً والحٌائً وتحقٌق الذات 

 ٌعمل على تطوٌر المجتمع وتحقٌق الرفاهٌة لى النجاح والتفوق وبالتالً فً مجال العمل فالتفكٌر السلٌم ٌضع الحٌاة وٌحث ع
 سلٌم تستطٌع ان تحقق نجاحات فً الدراسة وفً الحٌاة العملٌة واالجتماعٌة " والطالبة التً تتعلم كٌف توجه تفكٌرها توجٌها

 له او مربٌة فً مؤسسات تربوٌةسواء ان كانت ام الطفا ما بعد الدراسة وحتى تحقٌق نجاحات فً تربٌة جٌل جدٌد
 التفكٌر، خصائص التفكٌر ، مستوٌات التفكٌر ،مزاٌا التفكٌر ،ادوات التفكٌر ،مقومات التعرف على مفاهٌم طبٌعة  -2

  عوامل نجاح التفكٌر ،انواع التفكٌر ،نظرٌات التفكٌر، التفكٌر السلٌم

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . ن فرص التعلم المتاحةمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى م

 ؛.البرنامج
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 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .77

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

اٌزؼوف ػٍٝ فظبئض اٌزفى١و  -1أ 

 اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزفى١و -2أ

اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزفى١و اٌؼٍّٟ   -3أ

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌزفى١و إٌبلل-4أ

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 و١ف١خ االٍزوعبع    –1ة

 ِب١٘خ اٌظٛه اٌن١ٕ٘خ  –2ة

 ٚاٌّؼبٟٔاالفىبه اٌؼبِخ   –3ة

 اٌزظٛه اٌؼمٍٟ    -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

ؽو٠مخ اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ        -

ػوة اِضٍخ ٚهثطٙب ثبٌّؾبػوح  -

 اٍزقلاَ ٍٚبئً رٛػ١ؾ١خ ٚفٍَغ١خ ٌّؼوفخ ِٕبؽك فبطخ ثبٌزفى١و ٚاٌناووح ٚاٌلِبؽ -
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 اٌزمبه٠و ٚاٌجؾٛس

 االِزؾبٔبد اٌشٙو٠خ

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ِٙبهاد اٌزفى١و االٍب١ٍخ اٌّؼوفخ ،االٍزلػبء ،اٌّالؽظخ -1ط

 اٌّووجخ ،رفى١و ٔبلل ،اثلاػٟ، ؽً ِشىالد ، ارقبم لواهاد  -2ط

 ػ١ٍّبد فٛق اٌّؼوف١خ ،رقط١ؾ ،ِوالجخ ،رفُٙ-3ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽٛاه ِٕٚبلشبد  -
 اػ ِزٛفوحاٍزقلاَ ٍٚبئً ا٠غ -
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .79

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 استخدام الدورٌات 

 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 تنمٌة مهارات التفكٌر/ تعلٌم التفكٌر 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .78

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
ٚ أ/ اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا يمذيخ فٙ رؼهٛى انزفكٛش :ٌتعرف الطالب على 2 32

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا رغبؤالد حٕل رؼهٛى انزفكٛش :ٌتعرف الطالب على  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انزفكٛش اًَبؽ ٔإَاع  :ٌتعرف الطالب على  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا  ارغبْبد ٔاعبنٛت انزفكٛش :ٌتعرف الطالب على  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةارظُٛف يٓبساد انزفكٛش  :ٌتعرف الطالب على  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةاانجشايظ انزذسٚجٛخ انًجبششح  :ٌتعرف الطالب على  

  
يظ اعزشارٛغٛبد ٔانجشا :ٌتعرف الطالب على

ٔانًُبرط انزؼهًٛٛخ 
 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةارًُٛخ رفكٛش انُبلذ  :ٌتعرف الطالب على  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةارًُٛخ انزفكٛش االثذاػٙ  :ٌتعرف الطالب على  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةارًُٛخ حم انًشكالد  :ٌتعرف الطالب على  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةارًُٛخ يٓبساد ارخبر انمشاس  :ٌتعرف الطالب على  

  
رًُٛخ يٓبساد يب ٔساء  :ٌتعرف الطالب على

انًؼشفخ 
 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .80

   

١ٌٚل اٌؼ١بطوح / اٍزوار١غ١بد رؼ١ٍُ اٌزفى١و ِٚٙبهارٗ .. عوٚاْ  فزؾٟ/ رؼ١ٍُ اٌزفى١و ِفب١ُ٘ ٚرطج١مبد 
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

الصحة النفسية / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .145
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .146
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P PsH 433 اٌظؾخ إٌف١َخ هِي اٌّموه/ اٍُ  .147

 

 اؽخأشىبي اٌؾؼٛه اٌّذ .148
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .149
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .150
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .151

 أ٘لاف اٌّموه .152

 
 انظحخ انُفغٛخ ، انزٕافك انُفغٙ ٔاالعزًبػٙ ، انشزٔر ،انًشع انُفغٙ ، انًشع: رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االرٛخ  -1

 فرٌنا ، الهوس ، االكتئاب ،االكتفاء على الذات ،االمراض النفسٌة الجسمٌة ،االمراض النفسٌة الخلقٌة ، العقلً،الشٌزو

 التخلف العقلً ،النقص العقلً ،الصالح النفسً

  :-تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول  -2

 فق النفسً ،االسالٌب المختلفة عملٌة التوافق للطفل والمراهقٌن فً المدرسة ، العوامل الدٌنامٌكٌة فً عملٌة التوا

 للتوافق ،الفرق بٌن المرض النفسً والعقلً ، اعراض ونماذج لالمراض العقلٌة ، نماذج من االمراض النفسٌة الجسمٌة 

 فً العراق ، اهداف ووسائل العالج النفسً ، المدرسة والمنهج وعالقتهما" والنفسٌة الخلقٌة ،مؤسسات المعوقٌن عقلٌا

 لنفسٌة بالصحة ا

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . دة القصوى من فرص التعلم المتاحةمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفا

 ؛.البرنامج
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 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .81

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ اٌظؾخ إٌف١َخ ٚػاللزٙب ثبٌزٛافك إٌفَٟ ٚاالعزّبػٟ  -1أ

 اٍز١ؼبة اٌؾ١بح وؼ١ٍّخ رٛافك ٚريٚك ثبٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌؾبعبد  -2أ

ػٓ اٌؼفٍٟ  اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّوع إٌفَٟ ٚر١١ّيٖ  -3أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ اٌزقٍف اٌؼمٍٟ-4أ
 اٌزؼوف ػٍٝ اٌؼالط إٌفَٟ ٚشوٚؽٗ -5أ
   -6أ

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت فٟ اٍزقلاَ اٍب١ٌت اٌظؾخ إٌف١َخ  –1ة

ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت فٟ ِؼبٌغخ ٚؽً اٌّشىالد إٌف١َخ   –2ة

 اد اوزَبة اٌؾبالد اٌّوػ١خ إٌف١َخ ٚاٌؼم١ٍخ ٚاٌقٍم١خر١ّٕخ ِٙبه  –3ة

 ر١ّٕخ ِٙبهاد و١ف١خ اؽبٌخ االِواع إٌف١َخ اٌٝ مٚٞ االفزظبص ٌٍؼالط إٌفَٟ    -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح   
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 االفزجبهاد اٌّٛػٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ

 

 
 ١ّ٠خ األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌك -ط

 اٌزؾ١ًٍ -1ط

 االٍزٕزبط -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح -

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .83

 كتب المقرر ٌّطٍٛثخ ـ اٌىزت اٌّموهح ا1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 استخدام الدورٌات 

 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 جمال االلوسً/ الصحة النفسٌة 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  فطخ .84

   

/ ٍِٛٛػخ االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ اٌظؾخ إٌف١َخ .. ػجل اٌوؽّٓ ١ٍٍّبْ / ثؾٛس ٚكهاٍبد فٟ اٌظؾخ إٌف١َخ 

ػجل اٌجبٍؾ فؼو 

 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 اٌّموهث١ٕخ  .82

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا يؼُٗ انظحخ انُفغٛخ :ٌتعرف الطالب على 6 1-3

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا ػًهٛخ انزٕافك :ٌتعرف الطالب على 4 4-5

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا ػٕايم انزٕافك :علىٌتعرف الطالب  6 6-8

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا اعبنٛت انزٕافك :ٌتعرف الطالب على 6 9-11

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انًشع انُفغٙ: ٌتعرف الطالب على 4 12-13

 حصٌلاالختبار والت لمحاضرةا االيشاع انؼمهٛخ ٔانُفغٛخ: ٌتعرف الطالب على 16 14-21

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انزخهف انؼمهٙ : ٌتعرف الطالب على 4 22-23

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انؼالط انُفغٙ: ٌتعرف الطالب على 4 24-25

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انظحخ انُفغٛخ انًذسعٛخ: ٌتعرف الطالب على 4 26-27
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

اقتصاديات التعليم / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .153
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .154
 ف١َخلَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚآٌ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

  P EoT 434الزظبك٠بد اٌزؼ١ٍُ هِي اٌّموه/ اٍُ  .155

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .156
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .157
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .158
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .159

 أ٘لاف اٌّموه .160

 أ٘لاف اٌّموه -1
 ك٠بد اٌزؼ١ٍُ ، وٍفخ اٌزؼ١ٍُ ، وٍفخ اٌفوص االلزظبك٠خ ، اٌؼبئلالزظب: ري٠ٚل اٌطبٌجبد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ  -1

 االلزظبكٞ ، ر٠ًّٛ اٌّزؼٍُ 
 التطور التارٌخً ن نمو الموضوعات االقتصادٌة فً التعلٌم ، انواع الكلفة فً : تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول  -2

تعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات ال

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج
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 اللزظبكٞ ،اٍب١ٌت ل١بً اٌؼبئل االلزظبكٞ اٌزؼ١ٍُ ، ؽج١ؼخ اٌؼبئل االلزظبكٞ فٟ اٌزؼ١ٍُ ، أٛاع اٌؼبئل ا

 مصادر التموٌل للمتعلم ، انماط التموٌل

 
 

 

 

 

 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .85

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ الزظبك٠بد اٌزؼ١ٍُ ٚرطٛه٘ب اٌزبه٠قٟ  -1أ

 ا ٚاٍب١ٌت ل١بٍٙباٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ وٍفخ اٌزؼ١ٍُ ٚأٛاػٗ -2أ

 ِؼوفخ ِفَٙٛ اٌؼبئل االلزظبكٞ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚأٛاػٗ ٚاٍب١ٌجٗ  -3أ
 اٌزّىٓ ِٓ اعواء اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزم٠ُٛ الّٔبؽ اٌز٠ًّٛ-4أ

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح   
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 ػ١خ ٚاٌّمب١ٌخاالفزجبهاد اٌّٛػٛ

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -1ط

 االٍزٕزبط -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح -

 ؽوائك اٌزم١١ُ    
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .87

 كتب المقرر ٌّطٍٛثخ ـ اٌىزت اٌّموهح ا1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 استخدام الدورٌات 

 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 جمال مرسً/ اقتصادٌات التعلٌم 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 ح رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ فؾ .88

   

الزظبك٠بد اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ هؤٜ ِؼبطوح / ... الزظبك٠بد اٌزؼ١ٍُ ِجبكئٗ ٚاٍَٗ ٚارغب٘برٗ اٌؾل٠ضخ 

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 

 
 (.شقظٟ اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اي) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك
 ث١ٕخ اٌّموه .86

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا يفٕٓو الزظبدٚبد انزؼهٛى :ٌتعرف الطالب على 12 1-6(6)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انزؼهٛى كهفخ :ٌتعرف الطالب على 16 7-14( 8)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انؼبئذ االلزظبد٘ :ٌتعرف الطالب على 16 15-22(8)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا رًٕٚم انًزؼهى :ٌتعرف الطالب على 12 23-28( 6)
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

القياس والتقويم / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .161
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .162
 ١ٍخلَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P MaE 435اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ هِي اٌّموه/ اٍُ  .163

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .164
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .165
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .166
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .167

 أ٘لاف اٌّموه .168

 أْذاف انًمشس -1
 نزمٕٚى ، انخبسؽخ االخزجبسٚخ، االخزجبساد انزحظٛهٛخ ، انزحهٛم االحظبئٙ انمٛبط ،ا: رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االرٛخ  -1

 انظذق انضجبد، يمبٚٛظ انزمذٚش ،انغغالد انزشاكًٛخ ،يمٛبط انؼاللبد االعزًبػٛخ ، انجطبلخ انًذسعٛخ، اخزجبس انزكبء
 ٔانمذساد انؼمهٛخ ، انشخظٛخ

 ة للقٌاس والتقوٌم ،العالقة بٌن القٌاس والتقوٌم ،اهمٌتها االصول التارٌخً: تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول  -2
 وانواعها ، الخارطة االختبارٌة واهمٌتها ومجاالتها واوزانها ، انواع االختبارات التحصٌلٌة ، التحصٌل االحصائً للفقرات 

 االختبارٌة

 وٌم الالختبارٌة ، انواع اختبارات الذكاء وكٌفٌةمواصفات االختبار الجٌد ، كٌفٌة فسٌر نتائج االختبار ، انواع وسائل التق 

وخطوات بناء االختبار   قٌاس الشخصٌة

 

علم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات الت

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج
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 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .89

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

اٌزيٚك ثٕظوح ػبِخ فٟ اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ ِٓ ؽ١ش رطٛهٖ ػجو اٌؼظٛه   -1أ

 ٌزم٠ُٛ ٚاالفزجبه ٚاٌؼاللخ ث١ّٕٙباٌزؼوف ػٍٝ  ِفب١ُ٘ اٌم١بً ٚا -2أ

اٌزؼوف ػٍٝ اال٘لاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ ؽ١ش ا١ّ٘زٙب ٚٚػٛؽٙب  -3أ

 ِؼوفخ أٛاع االفزجبهاد اٌزؾظ١ٍ١خ ١ِّٚيارٙب ٚط١بغزٙب-4أ
 اٌزؼوف ػٍٝ ِٛاطفبد االفزجبه اٌغ١ل -5أ
 ِؼوفخ و١ف١خ رؾ١ًٍ فمواد االفزجبه   -6أ

 
 . ٌّموهاأل٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثب  -ة 

 رط٠ٛو للهاد اٌطبٌت ثبرغبٖ ارمبْ ِٙبهح ل١بً ٚرم٠ُٛ اٌّزؼٍُ  –1ة

 رط٠ٛو ِٙبهح اٌطبٌت ثبرغبٖ افز١به ّٔبمط اٌّمب١٠ٌ ٚاالفزجبهاد ٚ اٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ   –2ة

 اوزَبة اٌّٙبهاد اٌقبطخ ثبٍزقلاَ اٌٍٛبئً االؽظبئَخ  –3ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح   
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 االفزجبهاد اٌّٛػٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -1ط

 االٍزٕزبط -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح -

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .91

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 استخدام الدورٌات 

 

                اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 اساسٌات القٌاس والتقوٌم

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .92

   

اٍزقلاَ االٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ فٟ اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ ... ّٔبمط اٌم١بً ٚاٌزم٠ُٛ 

 (.اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ  اٌّٙبهاد األفوٜ) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .90

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا َظشح ػبيخ فٙ انزمٕٚى :ٌتعرف الطالب على 4 1-2(2)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انخبسؽخ االخزجبسٚخ :ٌتعرف الطالب على 4 3-4( 2)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا االخزجبساد انزحظٛهٛخ :ٌتعرف الطالب على 8 5-8(4)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انزحهٛم االحظبئٙ نالخزجبس :ٌتعرف الطالب على 6 11 -9( 3)

(6)12-17 12 
يٕاطفبد االخزجبس ٔرفغٛش  :ب علىٌتعرف الطال

 َزبئغّ
 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا ٔعبئم انزمٕٚى انال خزجبسٚخ :ٌتعرف الطالب على 6 18-20(3)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا اخزجبساد انزكبء  :ٌتعرف الطالب على 4 21-22(2)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا ط انشخظٛخلٛب :ٌتعرف الطالب على 6 23-25(3)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا خطٕاد ثُبء االخزجبس :ٌتعرف الطالب على 6 26-28(3)
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 يمشسًَٕرط ٔطف ال

 

التربية العملية / ٔطف انًمشس

 

 

 ٠خاٌّإٍَخ اٌزؼ١ٍُ .169
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .170
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

    P AP 436 اٌزطج١مبد/ اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ  هِي اٌّموه/ اٍُ  .171

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .172
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .173
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ح ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍٟ .174
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .175

 أ٘لاف اٌّموه .176

 
 انزشثٛخ انؼًهٛخ  ، انًشبْذح ،انخطخ انزذسٚغٛخ: رضٔٚذ انطبنجبد ثبنًفبْٛى االرٛخ  -1

  :تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول  -2
 لٌمٌة ، المشاهدة فً التربٌة العملٌة اهمٌة ومكانة االهداف العامة للتربٌة العملٌة ، مبادئ اختٌار وانواع وعمل الوسائل التع

 حقوق ومسؤولٌات المشرف ،مدٌرة المدرسة ، تدرٌس المادة،الطالب المطبق ، انواع وعناصر وتنظٌم خطة التدرٌس الٌومٌة

 
 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج
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 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .93

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

١ٍِخ ٚا١ّ٘زٙب ٚاٌؾبعخ ا١ٌٙب اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ اٌزوث١خ اٌغ -1أ

 اكهان كٚه اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ   -2أ

اٍز١ؼبة ِؼٕٝ اٌّشب٘لح ٚا٘لافٙب ٚرؼ١ٍّبرٙب   -3أ

 اٌزيٚك ثبالٔظّخ اٌقبطخ ثزٕظ١ُ اٌزطج١مبد اٌزله١َ٠خ-4أ
 اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ وزبثخ اٌقطخ اٌزله١َ٠خ -5أ
   -6أ

 . ٌقبطخ ثبٌّموهاأل٘لاف اٌّٙبهار١خ ا  -ة 

 ر١ّٕخ ِٙبهاد روعّخ اٌّؼٍِٛبد إٌظو٠خ اٌٝ ِٙبهاد ػ١ٍّخ فٟ اٌزله٠ٌ  –1ة

 اوزَبة اٌّٙبهاد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رقٍك فٟ اٌطبٌت االرغبٖ ٔؾٛ اٌزله٠ٌ  –2ة

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و اٌؼٍّٟ ٚاٍزقلاِٗ فٟ اٌزله٠ٌ  –3ة

 إٌّبٍجخ ٌٍّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت ػٍٝ اٍزقلاَ اٌٍٛبئً     -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػوح   
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 االفزجبهاد اٌّٛػٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -1ط

 االٍزٕزبط -2ط

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح -

 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 

 
 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .95

 كتب المقرر اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ـ اٌىزت 1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 استخدام الدورٌات 

 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 ٍٟ فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلها .96

   

 

 

 

 
 

 

 ث١ٕخ اٌّموه .94

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا نًٛخانزشثٛخ انغ يفٕٓو :ٌتعرف الطالب على 4 ا

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا يشاحم انزشثٛخ انؼهًٛخ  :ٌتعرف الطالب على  

 االختبار والتحصٌل رطجٛك ػًهٙ يشحهخ انزطجٛك انًٛذاَٙ :ٌتعرف الطالب على  

 الختبار والتحصٌلا لمحاضرةا رخطٛؾ انزذسٚظ :ٌتعرف الطالب على  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا إَاع خطؾ انزذسٚظ :ٌتعرف الطالب على  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انزمٕٚى فٙ انزشثٛخ  :ٌتعرف الطالب على  

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انزذسٚظ انًظغش :ٌتعرف الطالب على  
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

فلسفة التربية / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .177
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .178
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P EdP 437فٍَفخ اٌزوث١خ هِي اٌّموه/ اٍُ  .179

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .180
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .181
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)د اٌلها١ٍخ ػلك اٌَبػب .182
 ٍبػخ 96

 2019/ 9/ 5 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .183

 أ٘لاف اٌّموه .184

 اٌزؼو٠ف ثّفب١ُ٘ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ماد اٌظٍخ ثبٌفٍَفخ اٌزوث٠ٛخ ٚاٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  -1
 رخػ١ؼ اٌٍ رطٛه ِفَٙٛ اٌّلاهً اٌفىو٠خ اٌزٟ ٍبّ٘ذ فٟ ثٕبء ٚط١بغخ ا٘لاف اٌفٍَفخ اٌزوث٠ٛخ -2
 الفلسفة التربوٌة والتطبٌقات التربوٌة لها توضٌح انواع -3

 مقارنة الفلسفات التربوٌة وعناصرها التعلٌمٌة  -4

 اٌزؼو٠ف ثبُ٘ االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ فٟ رؾل٠ل ِفب١ُ٘ اٌفٍَفخ اٌزوث٠ٛخ  -5
، اٌم١ُ ) اػطبء رجنح ػٓ ػلك اٌؼٕبطو اٌزٟ رٙزُ ثلهاٍزٙب ٚرٛػ١ؾٙب اٌفٍَفبد اٌزوث٠ٛخ اٌّقزٍفخ  -6

 (ؽج١ؼخ اٌجشو٠خ،اٌّؼوفخ،إٌّطك ،اٌغّبياٌٛعٛك، اي
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.رنامجالب
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 ِقوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .97

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌفٍَفخ ٚأٛاػٙب ِٕٚبلشخ ِشبوٍٙب  -1أ

 اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٕٝ اٌزوث١خ ٚطٍزٙب ثبٌفٍَفخ  -2أ

 روث١خاٌزؼوف ػٍٝ اٌّلاهً اٌفٍَف١خ ٚاصو٘ب فٟ اي   -3أ
 اٌزؼوف ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ ٌٍفٍَفخ -4أ
 اٌزؼوف ػٍٝ إٌّظٛه اٌؼوثٟ ٌٍزوث١خ -5أ
 اٌزيٚك ثبٌّؼوفخ اٌالىِخ ِٓ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ثّب ٠زفك ٚؽبعبد إٌٙؼخ اٌؼوث١خ  -6أ

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 ٠خاوزَبة ِٙبهاد اٌزٛطً اٌٝ ِظبكه اٌفٍَفخ اٌزوثٛ  –1ة

 رط٠ٛو وفب٠بد اٌطبٌت ِٚٙبهارٗ ؽ١بي اٌَّبئ١ً اٌزٟ رض١و٘ب فٍَفخ اٌزوث١خ  –2ة

 رط٠ٛو اٌّٙبهاد اٌَّبػلح ٌٍطبٌت ػٍٝ اوزَبة اٌّؼٍِٛبد  –3ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ؽو٠مخ إٌّبلشخ اٌّفزٛؽخ ،االػبفخ اٌؼ١ٍّخ ،وزبثخ اٌٍّقظبد ػٓ اُ٘ ِب ٚهك فٟ ِبكح اٌزؼٍُ -

 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد ِٛػٛػ١خ ، ِمب١ٌخ 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -
االٍزٕزبط  -

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح

 وزبثخ اٌزمبه٠و ٚإٌّبلشخ

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .99

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 استخدام الدورٌات 

 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 الفلسفة التربوٌة 

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .100

   

اٌفىو اٌزوثٛٞ اٌّؼبطو ٚعنٚهٖ اٌفٍَف١خ .... فٍَفبد اٌزوث١خ اٌزم١ٍل٠خ ٚاٌؾل٠ضخ

 

 

 

 

 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ  )اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .98

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ / اٍُ اٌٛؽلح 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ار والتحصٌلاالختب لمحاضرةا انفهغفخ ٔانزشثٛخ :ٌتعرف الطالب على 12 1-6( 6)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انًذاسط انفهغفٛخ :ٌتعرف الطالب على 16 7-14( 8)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انفهغفخ انزشثٕٚخ االعاليٛخ :ٌتعرف الطالب على 12 15-20( 6)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا انًُظٕس انؼشثٙ نهزشثٛخ :ٌتعرف الطالب على 16 21-28(8)
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 ًَٕرط ٔطف انًمشس

 

علم نفس الخواص / ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .185
 و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد/ عبِؼخ ثغلاك

 اٌّووي/ اٌمَُ اٌؼٍّٟ   .186
 لَُ اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ اٌؼٍّٟ اٌمَُ 

 P PSG 438ػٍُ ٔفٌ اٌقٛاص ى اٌّموههَ/ اٍُ  .187

 

 أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .188
 ٌّلح ٍٕخ كها١ٍخ" ٍبػزبْ اٍجٛػ١ب

 إٌَخ/ اٌفظً  .189
ٍٕٞٛ 

 (اٌىٍٟ)ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .190
 ٍبػخ 64

  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا اٌٛطف  .191

 أ٘لاف اٌّموه .192

 أهداف المقرر -1
 ث تطوره التارٌخً ودور الثقافة العربٌة االسالمٌةان ٌتعرف الطالب على المفاهٌم العامة لعلم نفس الخواص من حً -1

 ان ٌتعرف الطالب على االسس والمبادئ العامة بتكٌف الخواص من حٌث مفهوم الذات والمشاكل المحتملة والصحة  -2

 النفسٌة واسالٌب تشخٌص الخواص وتمكٌنه من تحلٌل هذه االسس وتقوٌمها

 الجنسٌة والنفسٌة )واص وتحدٌد الخصائص والسمات الشخصٌة العامة ان ٌتعرف الطالب على االنواع المختلفة للخ -3

 وتمكٌنه من استٌعاب الفروق والتباٌنات بهدف التمٌٌز واجراء المقارنات لبنهما( واالجتماعٌة لكل فئة

 ان ٌتعرف الطالب على االسس العامة التً لها دور اساسً فً التوافق النفسً واالجتماعً للخواص -4

من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 ؛.البرنامج
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 ٌّموه ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُِقوعبد ا .101

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ اٌشقظ١خ   -1أ

 ِؼوفخ اثؼبك ثٕبء اٌشقظ١خ ٚرّى١ٕٗ ِٓ اٌز١١ّي ث١ٓ  -2أ 

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اثؼبك ّٔٛ اٌشقظ١خ ٚرؾ١ًٍ ٚرم٠ُٛ ٔظو٠برٙب -3أ

 ٌظؾخ إٌف١َخ ٚاٌشقظ١خاْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ ا -4أ

 . األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه  -ة 

 ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌطبٌت ثبرغبٖ ارمبْ اٌمواءح اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٌٕظو٠بد اٌشقظ١خ  -1ة

 رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ االٌّبَ ثبٌّٙبهاد االٍب١ٍخ فٟ رم٠ُٛ اٌشقظ١خ  –2ة 

رله٠ت اٌطبٌت ػٍٝ ِؼوفخ ؽبالد اٌَٛء ٚاٌّوع    –3ة 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ارمبْ ِٙبهح اٌؼالط إٌفَٟ ٌٍشقظ١خ -4ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ِؾبػوح           

 

 

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 

 افزجبهاد ِٛػٛػ١خ ، ِمب١ٌخ 

 

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -
االٍزٕزبط  -

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػوح

 ٠و ٚإٌّبلشخوزبثخ اٌزمبه

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

اِزؾبٔبد شٙو٠خ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .103

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (  اٌّظبكه)ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2
 استخدام الدورٌات 

 

اٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 اـ اٌىزت ٚ

 ....  (،اٌزمبه٠و ، اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ) 
 الشخصٌة بٌن التنظٌر والقٌاس

ِٛالغ االٔزو١ٔذ ، ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .104
 اٌشقظ١خ و١ف رطٍك لٛان اٌقف١خ... ػٍُ ٔفٌ اٌشقظ١خ ِلفً ٚٔظو٠بد

 

 

 (.اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ ) اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

اٌزله٠ٌ  -1ك

- 2ك

- 3ك

    -4ك

 ث١ٕخ اٌّموه .102

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ /  اٍُ اٌٛؽلح

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 انزحظٛمٚ االخزجبس انًحبػشح يفٕٓو انشخظٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 1-3( 3)

 انزحظٛمٚ االخزجبس انًحبػشح اثؼبد ثُبء ًَٕٔ انشخظٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 4-6(3)

 انزحظٛمٚ االخزجبس انًحبػشح َظشٚبد انشخظٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 7-9(3)

 انزحظٛمٚ االخزجبس انًحبػشح َظشٚبد انشخظٛخ : ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  6 10-12(3)

 انزحظٛمٚ االخزجبس انًحبػشح انشخظٛخ ٔانظحخ انُفغٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 13-16(4)

 انزحظٛمٚ االخزجبس انًحبػشح انشخظٛخ ثٍٛ انغٕء ٔانًشع :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 17-20( 4)

 انزحظٛمٚ االخزجبس انًحبػشح رمٛٛى انشخظٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 21-24( 4)

 انزحظٛمٚ االخزجبس انًحبػشح ػالط انشخظٛخ :ٚزؼشف انطبنت ػهٗ  8 28 -25(4)
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ًَٕرط ٔطف انًمشس 
 

 

 انهغخ االَكهٛضٚخ/  ٔطف انًمشس
 

٠ٛفو ٚطف اٌّموه ٘نا ا٠غبىاً ِمزؼجبً ألُ٘ فظبئض اٌّموه ِٚقوعبد اٌزؼٍُ اٌّزٛلؼخ ِٓ اٌطبٌت رؾم١مٙب 

ٚالثل ِٓ اٌوثؾ ث١ٕٙب ٚث١ٓ ٚطف . ِجوٕ٘بً ػّب اما وبْ لل ؽمك االٍزفبكح الظٜٛ ِٓ فوص اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ

. اٌجؤبِظ

 

 
كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد /عبيؼخ ثغذاد      انًٕعغخ انزؼهًٛٛخ

 

 أٔنٛخ انًشحهخ انشاثؼخ /ػهى َفظ          :انمغى انؼهًٙ .9

 االٔى١ٍي٠خ اٌؼبِخ سيض انًمشس      / اعى .10

  انجشايظ انزٙ ٚذخم فٛٓب .11

 اٌؾؼٛه االٍجٛػٟ اشكبل انحؼٕس انًزبحخ       .12

 ٟٔ اٌفظً االٚي ٚاٌضب انغُخ/ انفظم  .13

 ٍبػخ أٍجٛػ١ب   ػذد انغبػبد انذساعٛخ .14

  2019رشو٠ٓ اٌضبٟٔ  ربسٚخ اػذاد ْزا انٕطف .15

 أْذاف انًمشس .16

ان الهدف وراء تدريس مادة االنكليزية العامة القسام غير المختصة هو تطوير مهارات اللغة 
الطالبات على يهدف المنهج الى دعم اطالع . االنكليزية كلغة اجنبية لطالبات المرحلة الثانية

التقنيات الفكرية اللغوية والدراسية الحديثة ومساعدتهم على التدريب الذاتي في اللغة األنكليزية 
 . لتطوير مهارات البحث الدراسي العالمي

 

 

 

 

 

 
 

- 6-انظفحخ 

 

 

 

يخشعبد انًمشس ٔؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى  .4
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االْذاف انًؼشفٛخ  . د

 .االػزًبد ػهٗ انزاد فٙ يبٚخض انجحش انؼهًٙ يغ اسشبدِ انًغزًشرًكٍٛ انطبنت يٍ . 1أ

. االؽالع ػهٗ صمبفبد يزُٕػخ . 2أ

. اػزًبد يُٓغٛخ صبثزخ فٙ رمظٙ انحمبئك ٔانزضجذ يُٓب. 3أ

رٓٛئخ انغٛم انغذٚذ يٍ رذسٚغٛٙ انًغزمجم نهزؼبيم يغ كم يبْٕ حذٚش يٍ يُبْظ ٔؽشائك . 4أ

 .رذسٚظ

انخبطخ ثبنًمشس االْذاف انًٓبسارٛخ  . س

 .االؽالع ػهٗ صمبفبد انشؼٕة االخشٖ ٔاالعزفبدح يٍ رغبسثٓى. 1ة

. رٓٛئخ اعبنٛت حذٚضخ ثبنزذسٚظ رزًبشب يغ حذاصخ انًمشس.2ة

 .اششان انطهجخ اكضش ثبنؼًهٛخ انزشثٕٚخ ٔرٕفٛش ًَٕرط انمذٔح.3ة

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

فٙ ػًهٛخ انزؼهٛى ٔانزؼهى ػٍ ؽشٚك انحهمبد اعهٕة حذٚش ٚؼزًذ ػهٗ اششان انطبنت انًزهمٙ 

 .انذساعٛخ ٔاعزخذاو االَزشَذ ٔاالػزًبد ػهٗ اكضش يٍ يظذس الغُبء انًؼهٕيبد

 ؽشائك انزمٛٛى

 األمتحان النهائي المختبر الفصل الثاني نصف السنة الفصل األول 

25 ---- 25 -----  50 

 

 االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ. ط

نؼاللخ ثٍٛ االعزبر ٔانطبنت رؼًٛك ا. 1ط

 .االْزًبو ثبنغبَت االخاللٙ ٔانًؼشفٙ ػهٗ حذ عٕاء. 2ط

 ؽشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 انًحبػشاد

ٔاعجبد يُضنٛخ 

يحبٔساد دائًخ َٔمبشبد طفٛخ 

 طف انكزشَٔٙ 

 ؽشائك انزمٛٛى

 

 األمتحان النهائي المختبر الفصل الثاني نصف السنة الفصل األول 

20 ---- 20 ----- 40 

 

  

- 7-انظفحخ  

 (.انًٓبساد االخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ)انًٓبساد انؼبيخ ٔانًُمٕنخ . د 

انزٕاطم ٔانزحذس ثبعزخذاو انهغخ االَكهٛضٚخ  . 1د

االعزًبع انٗ انهغخ االَكهٛضٚخ ثبعزًشاس يٍ اعم رطٕس انغبَت انهغٕ٘ ٔانزهفع ثظٕسح طحٛحّ  . 2د

انكزبثخ ثشكم يغزًش  .3د

 انمشاءح انًزٕاطهخ. 4د

 

 ثُٛخ انًمشس .5
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد اإلعجٕع

 اٌّطٍٛثخ

اٌَّبق أٚ / اٍُ اٌٛؽلح

 اٌّٛػٛع

ؽو٠مخ  ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

محاضرة مقدمة عن 
المادة العلمية وخطة 

تدريس المقرر 
وتعارف بين استاذ 

  المادة و الطلبة
 

     

ة عن  محاضرة مقدم
الكتاب 
المنهجي

Chapter 1 

افزجبهاد     

شٙو٠خ 

١ِٛ٠ٚخ 

رؾو٠و٠خ 

 ٚشف٠ٛخ   

Chapter  2 

اختبارات شهرية     
ويومية حتريرية 

    وشفوية

Chapters 3-
4 

اختبارات شهرية     
ويومية حتريرية 

    وشفوية

Chapters 5-
6 

اختبارات شهرية     
ويومية حتريرية 

    وشفوية

Chapters 7-
8 

اختبارات شهرية     
ويومية حتريرية 

    وشفوية

Chapters 9-
10 

اختبارات شهرية     
ويومية حتريرية 

    وشفوية

Chapters 
11-12 

اختبارات شهرية     
ويومية حتريرية 

    وشفوية

امتحان شفهي شهري 
 ثاني

اختبارات شهرية     
ويومية حتريرية 

    وشفوية

امتحان تحريري 
 ني شهري ثا

اختبارات شهرية     
ويومية حتريرية 

    وشفوية

 انجُٛخ انزحزٛخ  .6

 New Headway Plusانكزت انًمشسح  .3
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 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ. 13

 

 .باللغة اإلنكليزية لمشاهدة االفالم التعليمية واالستماع الى متحدثينرفؼٛم انظفٕف االنكزشَٔٛخ 

 

 
- 8-اٌظفؾخ 

 

 

 

 

 

 

   Upper-Intermediate انًطهٕثخ

 Editors: Liz and John Soars 

Oxford Press 

 

انًشاعغ  .4

 (انًظبدس)انشئٛغٛخ 

• English 

Grammar in Use, R.Murphy 

(Cambridge) 

• The 

Elements of Style by Strunk & 

White 

• Word 

Power Made Easy by Norman 

Lewis 

انكزت  . د

انًغالد انؼهًٛخ، )ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب 

 ....(انزمبسٚش،

 

انًشاعغ  . س

 االنكزشَٔٛخ، يٕالغ االَزشَٛذ

 

BBC Learning Channels & websites 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

 

English Language Learning and resources 

http://www.bbc.co.uk/learning/ 

 

https://www.engvid.com/ 

https://www.merriam-webster.com/ 

http://www.grammar-monster.com/ 
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