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 1انظفحح 

 
  

 
      

 ٔطف انثشَايح األكادًٚٙ        

 

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

 

  ١خاٌّؤعغخ اٌزؼ١ٍّ .1

 / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2
 لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ

 اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4
 ثىٍٛس٠ٛط

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 عٕٛٞ

 ال  ٠ٛعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

ٌٚغب٠خ  1/3اثزذاء ِٓ  ٠َٛ  45طج١مبد اٌظف اٌشاثغ ٌّٚذح ر شٜ اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخ .7

 اٌؾٍمبد إٌمبش١خ -3ص٠بساد ١ِذا١ٔخ ٌٍّذاسط  -2   15/4/2016
  ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 ِّٙخ ِٓ  ٠غُٙ لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ فٟ ػ١ٍّخ اػذاد ٚرط٠ٛش اٌمٜٛ اٌجشش٠خ ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾم١ك عٛأت

 اٌؼبَ اٌشبًِ ٚاال٘ذاف اٌؼبِخ ٌٍٕظبَ اٌزشثٛٞ ٚا٘ذاف اٌزؼٍُ اٌؼبٌٟ ٚا٘ذاف و١ٍبد اٌزشث١خ فٟ ػٛء اٌفٍغفخ 

 اٌّشوض٠خ ٌٍذٌٚخ فٟ ػ١ٍّخ اػذاد اٌغ١ً ٚثٕبء االٔغبْ ٚاٌّغزّغ اٌغذ٠ذ

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 2انظفحح 

 
  

 

 

 
 

 اٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

  ذاف اٌّؼشف١خ اال٘ - أ
 ٚإٌفغ١خ    اٌزشث٠ٛخ اػذاد اٌطٍجخ اػذاداً ػ١ٍّب" ١ِٕٙٚب" ٚصمبف١ب" ٚرّى١ُٕٙ ِٓ ِؼشفخ اٌؾمبئك ٚاٌّفب١ُ٘ ٚإٌظش٠بد  -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ؽج١ك االعب١ٌت اٌؼ١ٍّخ فٟ ِؼبٌغخ اٌّشىالد ٚاٌّٛالف اٌؾبر١خ ٚا١ٌّٕٙخ -2أ

١ٍب ٚاعز١ؼبة اٌّغزغذاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطٛساد فٟ ِغبي اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ  رّى١ٓ اٌخش٠ظ ِٓ ِٛاطٍخ دساعزٗ اٌؼ -3أ

 ٚارمبٔٗ اعب١ٌت اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 دساع١خرؼ١ّك اٌزؼبْٚ اٌؼٍّٟ ِغ اٌّؤعغبد اٌزشث٠ٛخ ٚاالعزّبػ١خ ٚػمذ ٔذٚاد ٚؽٍمبد -4أ
 -5أ

 جشٔبِظ ٌخبطخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 اٌزذس٠ظ - 1ة 

 رشثِٛٞششذ  – 2ة 

        - 3ة 

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبػشح  -

 ػًّ ثؾٛس ٚرمبس٠ش ؽٛي ِٛػٛع اٌذسط -

 رمغ١ُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ وً ِغّٛػخ رؼًّ ِششٚع ِؼ١ٓ خبص ثىً ِبدٖ دساع١خ -

 

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبس ِٓ ِزؼذد -

 اخزجبساد ِٛػٛػ١خ

 

 

 
 .اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  األ٘ذاف -ط

 اٌفُٙ -1ط -1ط         

 ص٠بدح اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ  -2ط

 اعزخذاَ االعب١ٌت اٌظؾ١ؾخ فٟ ِؼبٌغخ اٌّشىالد ٚاٌمؼب٠ب إٌفغ١خ -3ط
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 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٠غزط١غ اْ ٠ىزت رمبس٠ش ٚثؾٛس رزٕبعت ِغ ِٙبسح اٌزفى١ش فٟ اٌّٛػٛع اٌزٞ دسعزٗ

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 طبٌت ثبٌٛاعجبد اٌج١ز١خرى١ٍف اٌ
 

 

 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ِذسط ِبدح فٍغفخ اٌزشث١خ -1د

 ِششذ رشثٛٞ  -2د

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 وزبثخ ثؾش ػٓ اٌؾبالد اٌزٟ رُ رٛع١ٙٙب ٚاسشبدُ٘ -

 زجبساد ِٛػٛػ١خ اٚ ِمب١ٌخاعشاء اخ -

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ          

 اعشاء ِفبثالد اٌؾبالد -

 اػذاد اعزّبساد خبطخ ثبٌّالؽظخ -

 اعشاء عبعبد اسشبد٠خ -

 
 
 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

سِض اٌّمشس أٚ  اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ 

 اٌّغبق

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق

اعُ اٌّمشس ثبٌٍغخ 

 ث١خاٌؼش

 ػٍّٟ     ٔظشٞ       اعُ اٌّمشس ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 االٌٚٝ
   

  

 
101 PGP علم النفس العام General Psychology 3  
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102 P GES 

المبادئ العامة للتربٌة 
 والتعلٌم

General Principles of  
Education & Studying 

3  

 103 P HR حقوق االنسان Human Rights 2  

 104 P CS حاسبات 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 لفروق الفردٌةا 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  

 214 P SP جتماعًعلم النفس اال Social Psychology 2  

 215 P EP التخطط التربوي Educational Planning 2  

 216 P GPs علم نفس النمو Growth Psychology 2  

 217 P    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  تربوٌةتقنٌات 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 ًعلم النفس الفسٌولوج Psychological Psychology 2  
  Behavior Evaluation 2 تعدٌل السلوك P BE 430 اٌشاثؼخ

 

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  
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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    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .12
 استخدام الحاسوب  -
 استخدام االنترنٌت -
 كتابة البحوث -

 القٌام بالجلسات االرشادٌة

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚػِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 قبول مركزي -

 
 

 ظأُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِ .14

 الهٌئة القطاعٌة تتم سنوٌا" القرار الكتب المنهجٌة
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓح

 ٚشخٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشخاخ انتؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايح انخاضؼح نهتمٛٛى

 يخشخاخ انتؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايح 

انسُح / 

انًستٕ

ٖ 

 أساسٙ اسى انًمشس سيض انًمشس

 أو اختٛاس٘
 ٛحانًٓاساتاألْذاف  ح ٛانًؼشفاألْذاف 

 ثشَايح انخاطح تان

األْذاف انٕخذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 
ٔانتأْٛهٛح اساخ انؼايح انًٓ

انًٓاساخ األخشٖ  )انًُمٕنح

انًتؼهمح تماتهٛح انتٕظٛف 

   (ٔانتطٕس انشخظٙ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 االٔنٗ
101 PGP علم النفس العام 

General 
Psychology 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

102 P GES 
المبادئ العامة 
 للتربٌة والتعلٌم

General 
Principles of  
Education & 
Studying 

    *   * *    * * * * * اساسٙ

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

104 P CS حاسبات 
Computer 
Sciences 

    *   * *  * * *  * * * اساسٙ

105 P AL اللغة العربٌة 
Arabic 
Language 

    *   * *    * * * * * اساسٙ

106 P SE 
علم االجتماع 

 التربوي
Sociology 
Education 

    *  * * *    *   * * اساسٙ
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107 P TEL 
نصوص باللغة 

 االنكلٌزٌة
Text in English 
Language 

    *   * *   * *  * * * اساسٙ

108 P EE التربٌة البٌئٌة 
 Education 
Environment 

    *   * *   * *   * * اساسٙ

109 P PD الفروق الفردٌة 
Personal 
Difference 

    *   * *    *  * * * اساسٙ

 انثاَٛح
210 P AL اللغة العربٌة 

Arabic 
Language 

    *   * *  * * * * * * * سٙاسا

211 P CT التعلٌم المستمر 
Continuous 
Teaching 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

212 P CS الحاسبات 
Computer 
Sciences 

    *   * *   * * * * * * اساسٙ

213 P ES االحصاء التربوي 
Educational 
Statistics 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

214 P SP 
علم النفس 
 االجتماعً

Social 
Psychology 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

215 P EP التخطط التربوي 
Educational 
Planning 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

216 P GPs علم نفس النمو 
Growth 
Psychology 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

217 P                     

218 P EL اللغة االنكلٌزٌة 
English 
Language 

    *   * *  * * *  * * * اساسٙ

219 P Eps علم النفس التربوي 
Educational 
Psychology 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

 انثانثح
320 P EPY  

علم النفس 
 التجرٌبً

Experimental 
Psychology 

* * * * * * * * * *   *     
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321 P CPH 
االرشاد والصحة 

 النفسٌة

Consulting 
&Psychological 
Health  

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

322 P PKn ًعلم النفس المعرف 
Psychological 
Knowledge 

    *   * *     * * * * اساسٙ

323 P PP علم نفس الشخصٌة 
Psychology of 
Personality 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

324 P ET تقنٌات تربوٌة 
Educational 
Technical 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

325 P ME طرائق تدرٌس 
Methods of 
Education 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

326 P SG ًاحصاء استدالل 
Statistic 
Guidance 

    *   * *     * * * * اساسٙ

327 P RC مناهج البحث 
Research 
Curricula  

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

328 P CE تربٌة مقارنة 
Comparative 
Education 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

329 P PhP 
علم النفس 
 الفسٌولوجً

Psychological 
Psychology 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

 
430 P BE تعدٌل السلوك 

Behavior 
Evaluation 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

 انشاتؼح

431 P Ase االدارة واالشراف 

Administration & 
Supervision 
Education 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

432 P TE تعلٌم التفكٌر 
Thinking 
Education 

    *  * * * * * * * * * * * اساسٙ
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433 P PsH الصحة النفسٌة 

Psychological 
Health 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

434 P EoT اقتصادٌات التعلٌم 
Economy of 
Teaching 

    *   * *     * * * * اساسٙ

435 P MaE قٌاس وتقوٌم 
Measurement 
and Evaluation 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

436 P AP تطبٌقاتال Applications 
    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

437 P EdP فلسفة التربٌة 
Educational 
Philosophy 

    *   * * * * * * * * * * اساسٙ

438 P PSG علم نفس الخواص 
Psychology of 
Special Groups 

                 

439 P RP بحث التخرج 
Research 
Project 
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 سًٕرج ٔطف انًمشَ

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّؤعغخ .1
 عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2
 لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ  

 اعُ / سِض اٌّمشس .3
 PGP 101ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ 

 أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .4
 عبػزبْ اعجٛػ١ب" ٌّذح عٕخ دساع١خ

 اٌفظً / اٌغٕخ .5
 عٕٛٞ

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6
 عبػخ 64

  س٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف رب .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 
 رض٠ٚذ اٌطبٌجبد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ : ػٍُ إٌفظ ،اٌغٍٛن ،اٌذٚافغ ،االٔفؼبالد ، االرغب٘بد ، االٔزجبٖ  -1

 االدراك ،التذكر ،النسٌان ،التفكٌر ،االستدالل ،االبداع ،التعلم ،الذكاء

 فً التراث العربً االسالمًتزوٌد الطالبات بالمعلومات ذات العالقة بعلم النفس  -2

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

 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٌزم١١ُٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚا ّمشسبد اٌِخشع .11

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 نشأته وتطوره ومناهجه اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ػٍُ إٌفظ ِٓ ؽ١ش -1أ-1أ

 مراحل النمو االنسانً اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  -2أ

 اسهام العلماء العرب  فً دراسة النفس االنسانٌة والسلوك البشرياٌزأو١ذ ػٍٝ   -3أ
 ١ٍبد اٌّؤصشح ف١ٙباٌزؼشف ػٍٝ اٌؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ ٚاٌؼّ -4أ
 رٛظ١ف اٌؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ فٟ رؾظ١ً اٌّؼشفخ ٚرؾ١ٍٍٙب ٚرم٠ّٛٙب -5أ
   الخش٠ٓ ٠ّزٍه اٌطبٌت اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رّىٕٗ ِٓ ِؼشفخ عٍٛوٗ ٚعٍٛن اٌ  -6أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ر١ّٕخ ِٙبساد اٌطبٌت ثبرغبٖ فُٙ رارٗ ٚراد االخش٠ٓ –- 1ة

 ١ّخ ِٙبساد اٌطبٌت ثبعزخذاَ ١ٌِٛٗ ٌشفغ اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ ٌذ٠ٗرٕ – 2ة

 ر١ّٕخ ِٙبساد اٌطبٌت ثبرغبٖ اٌزؼبًِ ِغ االخش٠ٓ ٚعٍٛوُٙ – 3ة

 ِؼشفخ و١ف١خ اٌزالئُ ِغ اٌج١ئخ ثّب ٠ؾمك اٌخ١ش ٌٍّغزّغ    -4ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػشح -

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 خ ِٚٛػٛػ١خاخزجبساد فؼب١ٌ -

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ اٌطبٌت ثبرغبٖ ص٠بدح ِٙبساد اٌجؾش فٟ ِبدح ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ -1ط

 ر١ّٕخ اٌطبٌت ثبرغبٖ ص٠بدح فؼب١ٌخ اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ ثّب ٠زفك ٚاِىبٔبرٗ ١ٌِٚٛٗ  -2ط

 -3ط

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 ِبدح ػٍُ إٌفظ اٌؼبَاعشاء ثؾٛس ٚرمبس٠ش فٟ ِفشداد 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٌٍطٍجخ -
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 ٙب                اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ث

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

 

 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 اٌزذس٠ظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

بد اٌزؼٍُ ِخشع اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصيل انًحاضشج ػهى انُفس ٔيشاحهّ ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 6 1-3(3)

 ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 8 4-7(4)
يٛادٍٚ ٔيُاْح ػهى 

 انُفس
 االختبار والتحصيل انًحاضشج

 االختبار والتحصيل انًحاضشج نسٕن ٔانذٔافغا ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 8 8-11(4)

 االختبار والتحصيل انًحاضشج االَفؼاالخ ٔاالتداْاخ ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 8 12-15(4)

 االختبار والتحصيل انًحاضشج االَتثاِ ٔاالدسان ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 4 16-17(2)

 االختبار والتحصيل ًحاضشجان انؼًهٛاخ انؼمهٛح انًؼشفٛح ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 4 18-19(2)

 االختبار والتحصيل انًحاضشج انتؼهى ٔانزكاء ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 8 21-23(4)
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 سًٕرج ٔطف انًمشَ

 

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9
 عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .11
 لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ اٌؼٍّٟ اٌمغُ 

 سِض اٌّمشس اعُ / .11
 P GES 102االعظ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ اٌؼشاق  

 أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .12
 عبػزبْ اعجٛػ١ب" ٌّذح عٕخ دساع١خ

 اٌفظً / اٌغٕخ .13
 عٕٛٞ

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .14
64 

  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .15

 أ٘ذاف اٌّمشس .16

 تعليم العام والتعليم المهني والتقني التي تساعد على العمل من ان يمتلك الطالب المعارف والمعلومات عن مراحل ال -1

 جانب منها بعد التخرج

  ان يتعرف الطالب على مرحلة التعليم العالي وتمكينه من المقارنة بينه وبين المراحل التعليمية االخرى -2

 تمكين الطالب من استيعاب تجربة محو االمية وتطبيقاتها في العراق -3

 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .14

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 ان ٌتعرف الطالب على التطور التارٌخً لنظام التعلٌم فً العراق  -1أ

وتوظيف ذلك في تحصيل  ان يتعرف الطالب على اهداف التعليم واهداف المراحل والسياسة التربوية وفلسفتها التعليمية  -2أ

 ليلها وتقويمهاالمعرفة وتح
 اٌزؼشف ػٍٝ اٌزغبسة اٌؾذ٠ضخ ِٚمبسٔزٙب  -3أ

 اٌزؼشف ػٍٝ ػاللخ اٌزشث١خ فٟ اٌّغزّغ ٚاصش٘ب-4أ

   

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 وزبثخ اٌجؾٛس فٟ ِبدح االعظ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػشح -

 

 
 زم١١ُ ؽشائك اٌ     

 

 اخزجبساد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

ر١ّٕخ اٌطبٌت ثبرغبٖ فُٙ اعظ ِٚجبدئ اٌزشث١خ ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌزشاس اٌزشثٛٞ اٌؼشثٟ االعالِٟ  -1ط

 ثبعٍٛة ػٍّٟ ٠ؾمك إٌٙؼخ ٚاٌزمذَ 

 اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌؼشاق ر١ّٕخ اٌطبٌت ثبرغبٖ فُٙ اٌّزغ١شاد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزبس٠خ١خ ٌٕظبَ  -2ط

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اعشاء ثؾٛس ٚرمبس٠ش فٟ ِفشداد ِبدح  االعظ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    
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 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( ،.... اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .16

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٌٍطٍجخ -

 

 
 بث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثماٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 اٌزذس٠ظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .15

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ان ٌتعرف الطالب على: 4 1-2
اهمٌة التربٌة غاٌتها ،اهدافها وفلسفة 

 التربٌة
 الٌة وموضوعٌةاختبارات مق محاضرة

3-4 4 
االساس التارٌخً واهمٌته والتربٌة  ان ٌتعرف الطالب على:

 البدائٌة وتربٌة وادي الرافدٌن
 اختبارات مقالٌة وموضوعٌة محاضرة

 اختبارات مقالٌة وموضوعٌة محاضرة التربٌة الٌونانٌة والصٌنٌة ان ٌتعرف الطالب على: 6 5-7

 اختبارات مقالٌة وموضوعٌة محاضرة ربٌة العربٌة االسالمٌةالت ان ٌتعرف الطالب على: 6 8-11

11-13 6 
فً العصور االوربٌة التربٌة  ان ٌتعرف الطالب على:

 الوسطى والتربٌة الحدٌثة
 اختبارات مقالٌة وموضوعٌة محاضرة

 اختبارات مقالٌة وموضوعٌة محاضرة االساس االجتماعً ان ٌتعرف الطالب على: 6 14-16

 اختبارات مقالٌة وموضوعٌة محاضرة االساس الفلسفً ان ٌتعرف الطالب على: 4 17-18
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 سًٕرج ٔطف انًمشَ

 ٔطف انًمشس

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .17
 عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .18
 لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ اٌؼٍّٟ اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .19
 P HR 103        ؽمٛق االٔغبْ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ 

 أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .21
 عبػزبْ اعجٛػ١ب" ٌّذح عٕخ دساع١خ

 اٌفظً / اٌغٕخ .21
 عٕٛٞ

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .22
64 

  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .23

 أ٘ذاف اٌّمشس .24

 بمفاهيم الحقوق والحرية والديمقراطية.تعريف الطالبات 

 
المفاهيم والقوانين المتعلقة بحقوق االنسان والحرية خية عن اهم تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاري

 والديمقراطية ومبادئها وانواعها.الفردية 
 

 .المفكرين والفالسفة االوربيين ودورهم في مجال حقوق االنساناهم تهدف المادة الى تعريف الطلبة عن  

 .حقوق االنسان والحرية 
 .طلبة المتوسطة واالعداديةلممارسة تدريس التاريخ على مستوى تعريف الطالبات باالتجاهات الحديثة 

 
 .بصفة خاصة حقوق االنسانإكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ الحديث والمعاصر بصفة عامة وتدريس 

 
 .مادة حقوق االنسانتنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس 

 

 ساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمية في إعداد المادة العلمية وعرضها لتنمية قدرة الطلبة على التحليل والتوثيق. إك

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .17

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
  د اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خِٟٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذااٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ    -1أ          
 ثشىً ػٍّٟ .  ؽالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إؽبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزذس٠غِّٟبسعخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خرؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .سثؾ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد -5أ         

 .اٌزذس٠غ١خص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ        
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 1ب         

 ف الدراسً.ادارة الصعلى  الطلبةقدرة تطوٌر – 2ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌةتمكٌن الطلبة – 3ب 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضٌح     -

  االحداث التارٌخٌةطرٌقة عرض  -

 طرٌقة المحاضرة  -

 طرٌقة التعلم الذاتً -

  اعداد البحوث التارخيية

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 ١خاخزجبساد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ -

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚ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        
 ُ ٚاٌزؼٍُ ؽشائك اٌزؼ١ٍ    

 اعشاء ثؾٛس ٚرمبس٠ش فٟ ِفشداد ِبدح اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚؽمٛق االٔغبْ
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 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -1

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 اٌزذس٠ظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .18

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع

 االختبار والتحصيل محاضرة حمٕق االَساٌ فٙ انحضاساخ انمذًٚح  2  32

 تحصيلاالختبار وال محاضرة حمٕق االَساٌ فٙ انذٚاَاخ انسًأٚح   

  
حمٕق االَساٌ فٙ انؼظٕس انٕسطٗ  

 ٔػظش انُٓضح

 
 االختبار والتحصيل محاضرة

  
انًفكشٍٚ ٔانفالسفح االٔستٍٛٛ  

 ٔدٔسْى فٙ يدال حمٕق االَساٌ

 
 االختبار والتحصيل محاضرة

  
اػالٌ حمٕق االَساٌ ٔانًٕاطٍ فٙ  

 فشَسا
 االختبار والتحصيل محاضرة

 االختبار والتحصيل محاضرة االَساٌ االػالٌ انؼانًٙ نحمٕق   

  
انؼٓذٍٚ انذٔنٍٛٛ انخاطٍٛ تحمٕق  

 االَساٌ
 االختبار والتحصيل محاضرة

  
انذساتٛش ٔاالتفالٛاخ االلهًٛٛح  

 ٔانذٔنٛح
  

  
انذساتٛش ٔاالتفالٛاخ االلهًٛٛح  

 ٔانذٔنٛح
  

   االيتحاٌ انشٓش٘   

  
دٔس انًُظًاخ االَساَٛح غٛش  

 انًؼُٛح تحمٕق االَساٌانحكٕيٛح 
  

  
دٔس انًُظًاخ االَساَٛح غٛش  

 انحكٕيٛح انًؼُٛح تحمٕق االَساٌ

 

  

  
حمٕق االَساٌ فٙ انتششٚؼاخ  

 انٕطُٛح
  

  
انذستٕس انؼشالٙ ٔانًٕاد انتٙ  

 ٔسدخ فّٛ انخاطح تحمٕق االَساٌ

 

  

  
يفٕٓو انذًٚمشاطٛح ٔانتؼاسٚف  

 انخاطح تٓا
  

   خٙ نهذًٚمشاطٛحانثؼذ انتاسٚ   

  
انذًٚمشاطٛح فٙ االسالو ٔانششائغ  

 انسًأٚح االخشٖ
  

  
َشٕء انذًٚمشاطٛح فٙ انؼظٕس  

 انحذٚثح
  

   انذًٚمشاطٛح فٙ انًدتًغ انغشتٙ   

  
 حشٚح انشأ٘ ٔانحك فٙ انتؼثٛش 

 
  

  
 االٚذٕٚنٕخٛح انذًٚمشاطٛح 

 
  

  
 خظائض ٔيًٛضاخ انذًٚمشاطٛح 

 
  

  
 ئ انذًٚمشاطٛحيثاد 

 
  

  
يمٕياخ انحكى انذًٚمشاطٙ  

 ٔٔسائم يًاسستّ
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 ؾز١خ اٌج١ٕخ اٌز .19

س٠بع ػض٠ض ٘بدٞ، ؽمٛق االٔغبْ: ٔشأرٙب ٚربس٠خٙب  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ٚرطٛس٘ب.

 

 س٠بع ػض٠ض ٘بدٞ، اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٔشأرٙب ٚرطٛس٘ب ٚربس٠خٙب. )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( .... اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .21

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
انثؼذ انذٔنٙ نهذًٚمشاطٛح ٔانحمٕق  

 ٔانحشٚاخ انؼايح
  

  
 يثادئ انذًٚمشاطٛح 

 
  

  
يمٕياخ انحكى انذًٚمشاطٙ  

 ٔٔسائم يًاسستّ

 

  

  
انثؼذ انذٔنٙ نهذًٚمشاطٛح ٔانحمٕق  

 ٔانحشٚاخ انؼايح
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 سًٕرج ٔطف انًمشَ

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .25
 عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .26
 لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ اٌؼٍّٟ اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .27
  P CS  114  اٌؾبعجبد   

 أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .28
 عبػزبْ اعجٛػ١ب" ٌّذح عٕخ دساع١خ

 اٌفظً / اٌغٕخ .29
 عٕٛٞ

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .31
 عبػخ 41 

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .31
 

 أ٘ذاف اٌّمشس .32

 
 انًادٚح االخضاءٗ تضٔٚذ انطانة تانًفاْٛى االتٛح : انًشاحم انتطٕٚشٚح انتٙ يشخ تٓا انحاسثاخ االنكتشَٔٛح، انتؼشف ػه -1

 االنسان ،التعرف على كيفية حل نهحاسثح االنكتشَٔٛح ٔإَاع انثشايدٛاخ ، انتؼشف ػهٗ اْى االَظًح انؼذدٚح  انتٙ ٚتؼايم تٓا 
 ، التعرف على كيفية التعامل مع الحاسوب وتشغيله والتعامل مع)الخوارزميات( وتحويلها الى مخططات انسيابية  البرامج

 في exelفي طباعة الوثائق والبحوث ، استخدام برنامج الــ  word، استخدام برنامج الــ   windowsالملفات في نظام 
  استخدام الجداول والبيانات

 
 

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

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

 ؛البرنامج.

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .21
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت  ٔشأح ػٍَٛ اٌؾبعجبد

 ع١بي اٌؾبعٛة ٚاالٔظّخ اٌؼذد٠خِؼشفخ ٚفُٙ اٌؼاللخ ث١ٓ ا -2أ

 فُٙ اٌخطٛاد ٌؾً اٌّشىالد ٚاٌّٙبَ  -3أ
 -4أ

 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اوزغبة ِٙبساد رؾ١ٍ١ٍخ –

 اوزغبة ِٙبساد ؽجبػ١خ – 2ة

 رٛع١غ االفك – 3ة

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػشح -

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خاخزجبساد  -

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -

 االعزٕزبط -

 

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اعشاء ثؾٛس ٚرمبس٠ش فٟ ِفشداد ِبدح اٌؾبعجبد

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٌٍطٍجخ -

 

 
 اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ِٙبسح اعزخذاَ اٌؾبعجخ االٌىزش١ٔٚخ -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .23

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

                اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب 

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .24

 

 

 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .22

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 دأع١بي اٌؾبعجب ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 8 1-4
 انًحاضشج

 
 االسئلة الموضوعية

 االسئلة الموضوعية انًحاضشج االٔظّخ اٌؼذد٠خ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 11 5-9
 والعملية

 االسئلة الموضوعية انًحاضشج اٌخٛاسص١ِبد ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 8 11-13
 والعملية

 Windows ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 11 14-18
+ المحاضرة

 مختبر

 االسئلة الموضوعية
 عمليةوال

 Word ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 14 19-25
+مختالمحاضرة

 بر

 االسئلة الموضوعية
 والعملية
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 سًٕرج ٔطف انًمشَ

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .33
 عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .34
 لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ  

 اعُ / سِض اٌّمشس .35
 P AL 105 ٌٍغخ اٌؼشث١خ   ا

 أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .36
 عبػزبْ اعجٛػ١ب" ٌّذح عٕخ دساع١خ

 اٌفظً / اٌغٕخ .37
 عٕٛٞ

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .38
 عبػخ  64 

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .39
 

 أ٘ذاف اٌّمشس .41

 
 رؼش٠ف اٌطبٌت ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚا١ّ٘زٙب ٚٔظبَ ؽشٚفٙب ٚاُ٘ ػٍِٛٙب -1
 كالم والفعل والوصف والكتابة والظرف واالداةتبٌن اقسام ال -2

 توضح االسلوب العلمً واالدبً -3

 تمٌٌز بٌن كتابة االلف المقصورة والممدودة والتاء المربوطة والمفتوحة -4

 تحلٌل النصوص النثرٌة والشعرٌة وبٌان حركاتها واعرابها -5

 تبٌن الجملة العربٌة واقسامها  -6

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚؽشائك اٌزؼ١ٍ ّمشسبد اٌِخشع .25

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ االعزخذاَ اٌظؾ١ؼ ٌمٛاػذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ -1أ

 ابرز الشعراء العرب اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  -2أ

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ الغبَ اٌىالَ   -3أ
 رطج١ك االػشاة ِٓ خالي إٌظٛص اٌمشا١ٔخ ٚاٌشؼش٠خ-4أ

 
 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خٙبساراٌّاأل٘ذاف   -ة 

 وزبثخ اٌجؾٛس فٟ ِبدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ

 

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػشح -

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 اخزجبساد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ ِٙبسح اٌطبٌت ثبرغبٖ ص٠بدح ِٙبساد اٌجؾش فٟ ِبدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ

 ر١ّٕخ ِٙبسح اٌطبٌت ثبرغبٖ ص٠بدح فؼب١ٌخ اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ فٟ ِبدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ  -2ط

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌطش٠مخ االعزمشائ١خ ٚاٌم١بع١خ اٌٝ عبٔت ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٌٍطٍجخ -
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .27

 كتب المقرر مشسح اٌّطٍٛثخ ـ اٌىزت ا1ٌّ

 )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 
 ٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ خطخ رط .28

 

 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ ساداٌّٙب -د 

 اٌزذس٠ظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .26

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصٌل ضشجانًحا ١خ اٌٍغخ اٌؼشث١خاّ٘ ان يتعرف الطالب على: 8 1-4

 االختبار والتحصٌل ضشجانًحا الغبَ اٌىالَ ان يتعرف الطالب على: 8 5-8

 االختبار والتحصٌل ضشجانًحا االعبط اٌؼٍذ ان يتعرف الطالب على: 8 9-12

 االختبار والتحصٌل ضشجانًحا االِالء ٚاالٌف ان يتعرف الطالب على: 4 13-14

 ان يتعرف الطالب على: 8 15-18
اٌغٍّخ اٌؼشث١خ 

 ٚالغبِٙب
 االختبار والتحصٌل ضشجانًحا

 االختبار والتحصٌل ضشجانًحا اٌظٛس اٌّغبص٠خ  ان يتعرف الطالب على: 8 19-22

 االختبار والتحصٌل ضشجانًحا االػشاة ٚػاللبرٗ ان يتعرف الطالب على: 6 23-25
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 سًٕرج ٔطف انًمشَ

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41
 عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .42
 لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ اٌؼٍّٟ اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .43
 P SE 106ػٍُ االعزّبع اٌزشثٛٞ     

 أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .44
 عبػزبْ اعجٛػ١ب" ٌّذح عٕخ دساع١خ

 اٌفظً / اٌغٕخ .45
 عٕٛٞ

 )اٌىٍٟ(ػبد اٌذساع١خ ػذد اٌغب .46
 عبػخ  56 

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .47
 

 أ٘ذاف اٌّمشس .48

 
 رض٠ٚذ اٌطبٌجبد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ :ػٍُ االعزّبع ثبالؽذاس ثبٌغٕٛػ ،اٌّغزّغ ،اٌؾؼبسح ،االطبٌخ  -1

 االجرام

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

 جرامتصنٌف اال
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



 
 
 
 
 

 
 29انظفحح 

 
  

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .29

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ ػٍُ االعزّبع اٌزشثٛٞ ٚاٌفشق ِغ ػٍُ إٌفظ االعزّبػٟ

                                                      لتعرف على مدارس علم االجتماع التربويا -2أ

 اٌزؼشف ػٍٝ ِجبدئ ػٍُ االعزّبع اٌزشثٛٞ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌؼٍّبء   -3أ

 ِؼشفخ ِفَٙٛ ِٚذاسط رظ١ٕف عٕٛػ اٌّغزّغ-4أ
 اٌزؼشف ػٍٝ رظ١ٕفبد اٌّغزّغ -5أ
 ٌخ ِٚذاسط رظ١ٕف االعشاَِؼشفخ ِؼٕٝ اٌؾؼبسح ٚاالطب  -6أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ِٙبسح اعزخذاَ ِجبدئ ػٍُ االعزّبع اٌزشثٛٞ فٟ اٌزؼ١ٍُ -1ة

 ِٙبسح اعزخذاَ االساء اٌزشث٠ٛخ ٌٍؼٍّبء ٚثبالخض اٌؼشة اٌّغ١ٍّٓ فٟ اٌزذس٠ظ – 2ة

 اوزغبة ِٙبسح رظ١ٕف عٕٛػ االؽذاس  – 3ة

 رظ١ٕف االعشاَ اوزغبة ِٙبسح    -4ة
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػشح

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
  االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٌٍطٍجخ

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ ِٙبساد اٌطبٌت ثبرغبٖ فُٙ اٌّزغ١شاد االعزّبػ١خ ٚاٌزشث٠ٛخ اٌغبئذح فٟ اٌّغزّغ  -1ط

١خ ِٙبساد اٌطبٌت ثبرغبٖ ص٠بدح ِٙبساد اٌجؾش ٚاٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ فٟ ِبدح ػٍُ االعزّبع رّٕ  -2ط

 اٌزشثٛٞ  

 ر١ّٕخ ِٙبساد اٌطبٌت ثبرغبٖ اٌزؼبًِ ِغ االخش٠ٓ ٚاٌزالئُ ِغ اٌج١ئخ ثّب ٠ؾمك اٌخ١ش ٌٍغ١ّغ -3ط

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 بع اٌزشثٛٞا عشاء ثؾٛس ٚرمبس٠ش فٟ ِفشداد ِبدح ػٍُ االعزّ

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٌٍطٍجخ -

 



 
 
 
 
 

 
 31انظفحح 

 
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .31

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( د اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... اٌّغال) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .32

 

 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 اٌزذس٠ظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .31

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصيل ِؾبػشح ِفَٙٛ ػٍُ االعزّبع ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 4 1-2(2)

الفرق مع علم النفس  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 6 3-5(3)
 االختبار والتحصيل يحاضشج االجتماعي

 االختبار والتحصيل يحاضشج عزّبعِذاسط ػٍُ اال ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 6 6-8(3)

علم االجتماع من وجهة  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 14 9-15(7)
 االختبار والتحصيل يحاضشج نظر العلماء

 االختبار والتحصيل يحاضشج االؽذاس ٚاٌّغزّغ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 12 16-21(6)

 والتحصيلاالختبار  يحاضشج اٌؾؼبسح ٚاالطبٌخ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 8 22-25(4)

 االختبار والتحصيل يحاضشج االعشاَ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 6 26-28(3)



 
 
 
 
 

 
 31انظفحح 

 
  

 سًٕرج ٔطف انًمشَ

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .49
 عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .51
 لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ اٌؼٍّٟ اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .51
 P TEL 107خ    اٌٍغخ االٔى١ٍض٠

 أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .52
 عبػزبْ اعجٛػ١ب" ٌّذح عٕخ دساع١خ

 اٌفظً / اٌغٕخ .53
 عٕٛٞ

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .54
 عبػخ 64

  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .55

 أ٘ذاف اٌّمشس .56

 لمهارات اكتساب الطالب القدرة على تناول المفردات الخاصة بعلم النفس فً اللغة االنكلٌزٌة وتمكنه من ا

 اللغوٌة ) القراءة ، الكتابة  االصغاء ، التكلم(

 

 
 
 
 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 
 
 
 
 

 
 32انظفحح 

 
  

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .33

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ إٌظٛص إٌفغ١خ ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ -1أ

 نكلٌزٌةنشأة علم النفس وتطوره باللغة اال اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  -2أ

 ؽفع ٔظٛص ٔفغ١خ ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  -3أ
 ِؼشفخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّٙبساد اٌٍغ٠ٛخ ٚرٕبٌٚٙزٖ اٌّفشداد -4أ
  -5أ

 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 وزبثخ ِبدح أشبئ١خ خبطخ ثؼٍُ إٌفظ ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ – 1ة

 ِٙبساد اٌؾفع – 2ة

 

  ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌّؾبػشح -
 اٌزؼٍُ ثبٌّغّٛػبد ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ -

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 اخزجبساد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -
 اخزجبساد شف٠ٛخ -

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ اٌطبٌت ثبرغبٖ ص٠بدح ِٙبساد اٌجؾش ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ -1ط

 تفك يغ يٕٛنّ ٔايكاَٛاتّٚتًادج انهغح االَكهٛضٚح تًا  تًُٛح انطانة تاتداِ صٚادج فؼانٛح انتحظٛم انؼهًٙ  -2ط

 اٌزفى١ش إٌبلذ -3ط

 اٌزفى١ش االثذاػٟ  -4ط

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اعشاء ثؾٛس ِظغشح ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 ػشع افالَ ٚاالعزفغبس ػٓ اعجبة اٌٛطٛي اٌزٝ إٌزبئظ اٌّٛعٛدح

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 ِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٌٍطٍجخاال -



 
 
 
 
 

 
 33انظفحح 

 
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .35

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 ت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                اـ اٌىز

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .36

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 اٌزذس٠ظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .34

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ش٠مخ اٌزم١١ُؽ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اختبارات مقالٌة  ِؾبػشح ٔظٛص ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ِذسط  2 
 وموضوعٌة

      

      

      

      

      

      



 
 
 
 
 

 
 34انظفحح 

 
  

 سًٕرج ٔطف انًمشَ

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .57
 عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .58
 شث٠ٛخ ٚإٌفغ١خلغُ اٌؼٍَٛ اٌز اٌؼٍّٟ اٌمغُ 

 P EE 108 اٌزشث١خ اٌج١ئ١خ    اعُ / سِض اٌّمشس .59

 

 أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .61
 ساعتان اسبوعٌا" لمدة سنة دراسٌة

 اٌفظً / اٌغٕخ .61
 عٕٛٞ

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .62
 عبػخ 64

  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .63

 أ٘ذاف اٌّمشس .64

 واالفكار المرتبطة بالبيئة الشاملة ومكوناتها الطبيعية والبشرية ليكون الطالب  تزويد الطالب بالمعلومات والمفاهيم والحقائق -1

 فهوم البيئة ،التوازن البيئي ،النظام البيئي،المشكالت البيئية ،االخالق البيئية ،الوعي البيئي ، التربية والحفاظقادر على معرفة م

 على البيئة وحياتها 

 لب بالحفاظ على البيئة ومصادرها الحية من خالل تمكين قدرة الخالق سبحانه وتعالى في تنمية القيم واالتجاهات لدى الطا -2

 خلق البيئة الشاملة ،وتعزيز دور العلماء في الحفاظ على البيئة وتمكين دور مؤسسات الدولة في الحفاظ على البيئة

 د الظاهر السلبية وااليجابية والتعبير عنها بكتابةاكساب الطالب المهارات المختلفة لصيانة والحفاظ على البيئة من خالل رص -3

 تقارير او رسم او جمع صور.

 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 
 
 
 
 

 
 35انظفحح 

 
  

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .37

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّظطٍؾبد اٌج١ئ١خ ِٚظبدس٘ب اٌزبس٠خ١خ -1أ

 لبٌئًالتوازن ا اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  -2أ

 إٌظُ اٌج١ئ١خ اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ    -3أ
  اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّظطٍؾبد اٌزٟ رخض اٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ  -4أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اوغبة اٌطبٌت ِٙبساد عّغ ِؼٍِٛبد إٌّبظك إٌظ١فخ ٚاٌٍّٛٔخ – 1ة

 ئخالبِخ اٌّؼبسع اٌخبطخ ثبٌج١ – 2ة

 اوغبة اٌطبٌت ِٙبساد اٌزؼج١ش ػٓ اٌشأٞ ؽٛي اٌّظب٘ش اٌغٍٛو١خ  - 3ة

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبػشح -

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 اخزجبساد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ِٙبسح اٌزظٛس اٌجذ٠ً -1ط

 ِٙبسح اٌزخ١ً-2ط

 ِٙبسح اٌزؾ١ًٍ-3ط

 ِٙبسح اٌزّض١ً  -4ط       
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػشح

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٌٍطٍجخ -

 

 



 
 
 
 
 

 
 36انظفحح 

 
  

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .39

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( ٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... اٌّغالد ا) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .41
 
 
 

 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ؼ١خ ٚاٌجشش٠خعٍت طٛس ٌٍظب٘ش اٌطج١  -1د

 عّغ ػ١ٕبد ّٚٔبرط ؽج١ؼ١خ -2د

 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .38

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصيل ِؾبػشح ِفب١ُ٘ ث١ئ١خ ان يتعرف الطالب على: 4 1-2

 االختبار والتحصيل ِؾبػشح خ ٚاٌج١ئ١خِفب١ُ٘ اٌزشث١ ان يتعرف الطالب على: 6 3-5

 االختبار والتحصيل ِؾبػشح اٌزٛػ١خ اٌج١ئ١خ ان يتعرف الطالب على: 6 6-8

 االختبار والتحصيل ِؾبػشح االػالَ اٌج١ئٟ ان يتعرف الطالب على: 6 9-11

 االختبار والتحصيل ِؾبػشح االٚساق اٌج١ئ١خ ان يتعرف الطالب على: 4 12-13

 االختبار والتحصيل ِؾبػشح اٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ يتعرف الطالب على:ان  4 16-5

      



 
 
 
 
 

 
 37انظفحح 

 
  

 سًٕرج ٔطف انًمشَ

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .65
 عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .66
 لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ اٌؼٍّٟ اٌمغُ 

 P PD 109   اٌفشٚق اٌفشد٠خ   اعُ / سِض اٌّمشس .67

 
 أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .68

 عبػزبْ اعجٛػ١ب" ٌّذح عٕخ دساع١خ

 اٌفظً / اٌغٕخ .69
 عٕٛٞ

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .71
 عبػخ 64

  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .71

 أ٘ذاف اٌّمشس .72

 ت العقلية تزويد الطالبات بالمفاهيم االتية : الفروق الفردية،البيئة والوراثة ،المكونات الجسمية ، القدرا -1

   تزويد الطالبات بالمعلومات عن : تطور الفروق الفردية في الصين ولبالد العربية نالتطور الحديث لعلم نفس الفروق  -2

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

 لعالقة باالسس االحصائٌة العامة لقٌاس الفروق الفردٌةتزوٌد الطالبات بالمعلومات ذات ا  -3

 
 
 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 
 
 
 
 

 
 38انظفحح 

 
  

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .41

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّجبدئ ٚاالعظ اٌؼبِخ ٌؼٍُ ٔفظ اٌفشٚق اٌفشد٠خ 

 ٌفىش االٔبٟٔ فٟ ٘زا اٌّغبياٌزبو١ذ ِٓ اعٙبِبد اٌؼٍّبء اٌؼشة ٚاٌّغ١ٍّٓ ٚسٚاد ا   -2أ

 و توظيف مفاهيمهامجاالت الفروق الفردية على لطالب يتعرف ان    -3أ
 أعز١ؼبة اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ االفشاد ٚاٌغّبػخ  -4أ

 

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 الخش٠ٓر١ّٕخ ِٙبساد اٌطبٌت ٚرط٠ٛش٘ب ثبرغبٖ فُٙ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ٚاٌزؼبًِ ِغ ا – 1ة

 ر١ّٕخ ِٙبساد اٌطبٌت فٟ اعزخذاَ االعب١ٌت اٌظؾ١ؾخ فٟ ِؼبٌغخ ِشبوً اٌفشٚق اٌفشد٠خ  - 2ة

 ر١ّٕخ ِٙبساد اٌطبٌت ٚرّى١ٕٗ ِٓ ص٠بدح فؼب١ٌخ اٌزؾظ١ً فٟ ِغبي اٌفشٚق اٌفشد٠خ  - 3ة

   ر١ّٕخ ِٙبساد اٌطبٌت فٟ اعزخذاَ االعظ االؽظبئ١خ ٌٍم١بط   -4ة
 اٌزؼٍُ ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚ     

 

 اٌّؾبػشح -

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 اخزجبساد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اعشاء ثؾٛس ٚرمبس٠ش فٟ ِفشداد ِبدح اٌفشٚق اٌفشد٠خ

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٌٍطٍجخ -
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .43

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ  ة

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .44
 
 
 
 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 اٌزذس٠ظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .42

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ت ػٍٝ:٠زؼشف اٌطبٌ 8 1-4(4)
ِمذِخ ػبِخ ٌؼٍُ اٌفشٚق 

 اٌفشد٠خ
 االختبار والتحصٌل المحاضرة

 االختبار والتحصٌل المحاضرة رطٛس ػٍُ ٔفظ اٌفشٚق ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 8 5-8(4)

 االختبار والتحصٌل المحاضرة ا١ّ٘خ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 8 9-12(4)

 االختبار والتحصٌل المحاضرة اٌّىٛٔبد اٌغغ١ّخ اٌفشٚق فٟ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 8 13-16(4)

 االختبار والتحصٌل المحاضرة ٌشخظ١خاٌفشٚق فٟ اٌّىٛٔبد ا ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 8 17-21(4)

 االختبار والتحصٌل المحاضرة اٌؼم١ٍخاٌفشٚق فٟ اٌّىٛٔبد  ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 8 21-24(4)

 االختبار والتحصٌل المحاضرة ١خ ٌٍم١بط االعظ االؽظبئ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ: 8 25-28(4)
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 سًٕرج ٔطف انًمشَ

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .73
 عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد

 / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .74
 لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ اٌؼٍّٟ اٌمغُ 

 اعُ / سِض اٌّمشس .75
 P AL 210       اٌٍغخ اٌؼشث١خ

 زبؽخأشىبي اٌؾؼٛس اٌّ .76
 عبػزبْ اعجٛػ١ب" ٌّذح عٕخ دساع١خ

 اٌفظً / اٌغٕخ .77
 عٕٛٞ

 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .78
 عبػخ 64

 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .79
 

 أ٘ذاف اٌّمشس .81

 
 رض٠ٚذ اٌطبٌجبد ثبٌّفب١ُ٘ راد اٌؼاللخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚلٛاػذ٘ب إٌؾ٠ٛخ ٚاٌظشف١خ ٚاالِالئ١خ ٚاٌجالغ١خ -1

 خٚر١ّٕخ اٚالٙٓ االدث١
 تمكين الطالبات من التحدث والكتابة بلغة سليمة خالية من االغالط اللغوية واالمالئية -2

 
 

6-  
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 
 
 
 
 

 
 41انظفحح 

 
  

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .45

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّج١ذأ ٚاٌخجش

 اٌز١١ّض ث١ٓ وبْ ٚاخٛارٙب ٚاْ ٚاخٛارٙب  -2أ

 اعب١ٌت اٌطٍت ، اٌزٛو١ذ ،إٌفٟ ، ٚغ١ش٘باٌزؼشف ػٍٝ   -3أ
 اٌزؼشف ػٍٝ ثؼغ إٌظٛص االدث١خ ٚاٌشؼش٠خ-4أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 رذس٠ت اٌطبٌجبد ػٍٝ اٌىزبثخ ثذْٚ اغالؽ – 1ة

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ اعزؼّبي ػالِبد اٌزٛو١ذ – 2ة

 رّى١ٓ اٌطبٌجبد ِٓ اٌزؾذس ثٍغخ ع١ٍّخ – 3ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 إٌّبلشخ ٚاٌطش٠مخ االعزمشائ١خ

  اٌزذس٠ت ثبعزخذاَ اٌذاد شٛ

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 اخزجبساد فؼب١ٌخ ِٚٛػٛػ١خ -

 

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -1ط 

 االعزٕزبط -2ط        

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبػشح

 
 زم١١ُ ؽشائك اٌ   

 ٚاعجبد ث١ز١خ -
 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٌٍطٍجخ -
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .47

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 )اٌّظبدس(  شاعغ اٌشئ١غ١خ ـ ا2ٌّ

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .48
 
 
 

 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 اٌزذس٠ظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .46

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / أٚ

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصيل لمحاضرةا انًثتذا ٔانخثش يتعرف الطالب على: 11 1-5

 االختبار والتحصيل لمحاضرةا كاٌ ٔاخٕاتٓا يتعرف الطالب على: 11 6-11

 االختبار والتحصيل لمحاضرةا ظٍ ٔاخٕاتٓا يتعرف الطالب على: 11 11-15

 االختبار والتحصيل لمحاضرةا اٌ ٔاخٕاتٓا لطالب على:يتعرف ا 11 16-21

 االختبار والتحصيل لمحاضرةا اسهٕب انتٕكٛذ يتعرف الطالب على: 11 25 -21

 االختبار والتحصيل لمحاضرةا َظٕص ادتٛح يتعرف الطالب على: 6 26-28

      


