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 :ات المقررتوصيف 

ملنظ ي(مل3معتمدةمل ململساعاتمل3(:مل2اللغةملالع بيةمل مل0112

 (1اللغة العربية ) 0111متطلب سابق 

مززن  هززذا املقزرر  تزألف  حززدات در تسزعي مززن و يززة  سززة اللغزة العرب بززة علزى درا قززوم بصزورة غال اسزية ت

مزززن يززززة  يزززا متم صزززوص عل قزززدميا  ال خزززالل ن بزززي  شزززعر العر شزززريفب وال حلزززديث ال كزززريم وا قزززرآن ال

 نثر العربي وفنونه قدميا  وحديثا  و الوحدات مرتبة بالشكل اآلتي وحديثا ب وال

قزدي ثزر القرآن الكريمب احلديث النبزوي الشزريفب نصزوص مزن الشزعر ال مب نصزوص مزن الن

حلزززديث  املق ثزززر ا مزززن الن صزززوص  حلزززديثب ن شزززعر ا مزززن ال صزززوص  قززديمب ن لزززةال صزززة  ا سزززالة  الق والر

 .واحلضارةاللغة العربية القصريةب املسرحية وفن احلوارب 

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3  اضياتملعامة:ململ1101

عزززداد املر هزززاب األ يزززات علي يزززة والعمل عزززداد احلقيق لزززى األ قزززرر ع هزززذا امل كززز  يزززات ير بزززة والعمل ك

يززز نزززات املثلث يزززةب االقرتا نزززات اجلرب حلزززدود االقرتا كزززثريات ا هزززاب  سزززيةب ة اعلي يزززة العك نزززات املثلث القرتا

 وغاريتميةب املتباينات واملعادالت.االقرتانات اآلسية واالقرتانات الل

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3مبا ئملعلاملاالجتماع:ململ3100

لزززم اال يزززف بع قززرر إىل التعر هزززذا امل هززدف  يزززة ي بزززالعلوم االجتماع تززه  طزززور  وعالق شزززأته وت مززاع ن جت

قزززرر م نززاول امل مزززا يت خززرىب ك هززواأل نزززة ف مزززاعي واملكا لززدور االجت مزززاعيب وا نززاء االجت مزززع والب م اجملت

هزززوم االجتم يزززث املف مزززن ح فزززة  عزززاتب والثقا منزززا  اجلما يزززة وأ قزززات االجتماع سزززتويات العال يزززةب وم اع

لزتغري  يززات ا لزنظم االجتماعيزة وعمل يززث واخلصزائصب وا شززكالت االجتماعيزة مزن ح االجتمزاعيب وامل

 اهج البحث العلمي يف العلوم االجتماعية.ملنالتعريفات واألمنا ب ومراجعة أولية 

ملنظ ي(ململ3 ملساعاتملمعتمدةمل3لترمية:مل املالتخطي ملإىلملمدخ مل3311

قزززات  طزززيط والعال يزززة والتخ سزززية للتنم فزززاهيم األسا طزززالب بامل يزززف ال قزززرر إىل تعر هزززذا امل هززدف  ي

تزززه يف أاملتب مزززاعي وأهمي طزززيط االجت سزززس التخ عزززن أ فزززة  يزززدهم باملعر فزززاهيم وتزو بزززني امل لزززة  ث حزززدااد

هززداف يززة وأ يززة االجتماع يززات التنم لززى غا عززرف ع شززاملة والت يززة ال شزززرات التنم هززا ومؤ يززادين حتقيق ها وم

بززرامج  شززايفات و يززات ون تزه إلجنززاع عمل مززاعي ومتطلبا طززيط االجت ضززرورات التخ ضززيح  قياسزهاب وتو

يززززة االجت يزززززة التنم جمزززززاالت التنم مزززززاعي يف  طزززززط االجت يززززان دور املخ هزززززدف إىل تب مزززززا وي يزززززةب ك ماع

يززت اواخلزدما سززتند عليهزا التنميزة االجتماع لزيت ت يززة املقومزات ا حززداث الجتماعيزةب وأهم ة ودورهزا يف إ

قزززززدم  يززززق الت مزززززة لتحق طززززيط الال  سززززات التخ لزززززى سيا عززززرف ع مزززززعب والت جيززززابي يف اجملت غززززيري اال الت
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قزع بعزض املشزاريع التنمويزة العربيزة عامزة ويف  االقتصادي واالجتماعي يف اجملتمزعب والتعزرف علزى وا

 .ة وميادينها والتحديات اليت تواجههاخاصفلسطني 

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3ملاملشكالتملاالجتماعية:مل3314

 مبادئ علم االجتماع 3100متطلب سابق 

يزززة شزززكالت االجتماع عزززة امل طزززالب بطبي يزززف ال قزززرر إىل تعر هزززذا امل هزززدف  يزززة  ي ملزززداخل النظر وا

يزززة شززززكالت االجتماع عزززة امل سززززريهاب ويفبي لزززهاب وتف فزززة لتحلي فززززةب  يف املختل يزززة املختل ئززززات احملل البي

ئززز هززززا ف عززززاني من لزززيت ت شززززكالت ا عزززة امل سززززاليب ويفبي صززززر وأ ظزززروف الع شززززباب يف  لززززة وال ات الطفو

ئززة العرب ظزززروف البي صززرة يف  سززرة املعا هزززا األ عززاني من لززيت ت شزززكالت ا عززاد امل هززاب وأب مزززة مواجهت يززة عا

طزززززالب باملعر يززززد ال قززززرر إىل تزو هززززدف امل مزززززا وي صززززةب ك سززززطينية خا ئززززة الفل عزززززة فززززة والبي عززززن يفبي

فزة وأ ئززات املختل هززا الف عززاني من لززيت ت يززة ا بززني املشزكالت الرتبو قززة  صززيةب والعال منززو الشخ لززى  ترهززا ع

 املشكالت االجتماعية والتغري وأترها على عملية النمو.

ملنظ ي(مل3 ملدةساعاتملمعتممل3الصحةملالردسية:ململ3339

بدون متطلب سابق لطلبة ختصمبادىء علم النفس ب  3110متطلب سابق  لرتبية اخلاصة يف ص ا)

 .كلية العلوم الرتبوية(

زويزد الطزالب باملعرفزة الشزاملة تفهزوم الصزحة النفسزية مزن جهزة وعلزم يهدف هذا املقرر إىل ت

سززز مزززا وي خزززرىب ك هزززة أ مزززن ج يزززة  سزززية والعقل مزززراض النف ضزززطرابات واأل يزززات اال قزززرر نظر تعرض امل

يززة  صززات يفب صززيةب فحو شزز -الشخ صززنيف وت تززهب ت مزززريض وعائل سززية لل طزززب  خيصنف مززراض ال  -األ

يززززززةب  ضززززززطرابات العايفف سزززززيةب واال يزززززانف ضززززززطرابات ب واالوالربانو صززززززابيةب واال ضززززززطرابات الع

سززززية  ضزززطرابات النف صزززيةب واال سززززية  -الشخ ضزززطرابات النف ضزززويةب واال سزززد -ع ظززززروف يج ةب و

 نفسي ومهن الصحة النفسية املختلفة.الطوارئ بالطب ال

ملنظ ي(مل3دةمل عتمساعاتملممل3ملتعد  ملالسلمكملعردملالطد مل:مل3343

بدون متطلب سامبادىء علم النفس ب  3110متطلب سابق  بق لطلبة ختصص الرتبية اخلاصة يف )

 .كلية العلوم الرتبوية(

يفزززرأ ال سززززاليبه و صزززه وا تززززه وخصائ سزززلوك وخطوا عززززديل ال هزززوم ت سززززاأ مف ضزززمن امل يززززاس يت ق

حززث يف تعزديل السزلوك أو تعزديل ال عززريفب سزلواملسزتخدمة للسزلوكب كمزا يتضزمن منهجيزة الب ك امل

 وتقييم السلوك املكتسب واحملافظة عليه.
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ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3 مل التمجيهمليفملم اح ملالعم :ملاإل شامل3407

يزززهب  شززاد والتوج هزززوم اإلر عززن مف فزززة  طززالب باملعر يزززد ال قززرر إىل تزو هزززذا امل هززدف  هزززوم ي عززن مف و

جزززة إىل عزززن احلا شزززاديةب و خلززززدمات اإلر عزززة ا شزززاد ويفبي يزززه واإلر يزززة التوج خلززز عمل شززززادية ا دمات اإلر

عززاتب والتعز خززدمات والتوجيهيزة والنفسزية ل فزراد واجلما قزوم عليهزا تقزديم  لززيت ت رف علزى األسزس ا

سزززائل  ع شزززادية وو يزززة اإلر مزززة للعمل مزززات الال  طزززالب باملعلو سزززاب ال شزززادب وإك يزززه واإلر هززززا التوج

شززز سزززية يف اإلر يزززة األسا هزززات النظر عزززض االرا عزززن ب فزززة  يزززدهم باملعر هزززاب وتزو سزززاليب اد وتنظيم وأ

طزززوات عم لزززى خ عزززرف ع عزززاتب والت فزززراد واجلما مزززع األ سزززتخدامها  شزززكالت ا لزززى م شزززاد وع يزززة اإلر ل

 النمو وأساليب اإلرشاد والتوجيه فيها.

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملعلاملند ملالرمممل3449

 النفسمبادئ علم  3110متطلب سابق 

قزاء الضزوء تزى يهدف هذا املقزرر إىل دراسزة مراحزل منزو اإلنسزان مزن الطفولزة ح الشزيخوخة وإل

لززة مزن م كززل مرح صززائص السزيكولوجية ل فززة  علزى اخل مززو املختل سززة ملظزاهر الن مززع درا حززل النمزو  را

يزززات اإل مزززاعيب واحلاج مزززو االجت عزززاليب والن مزززو االنف لزززيب والن مزززو العق سزززميب والن مزززو اجل سزززانية الن ن

 .خالل كل مرحلة من مراحل النمو املختلفة

ملاتملمعتمدةساعمل0حدظملالق آنملالك  ا:ململ5000

لززززب  لزززى الطا قززززرآن اع مززززن ال يززززة  جزززززاء التال يززززه اال فززززظ ف كززززريمان    30ب 29ب 28ب 2) ل

نزززات (. عزززد االمتحا مززرة ب مزززرتنيب  صززل  كزززل ف قززد  صزززة تع نززة كت مزززام جل جزززاء أ هزززذ  األ ميززتحن  يف  و

 .لصيفي فإنها تعقد مرة واحدة فقطمتحانات النهائيةب ويف الفصل االنصفية ومرة بعد اال

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملالرتبميملاإل شا احلاسبملاالليمليفملاتملاستخداممل5017

سززب اآلىل يهزد قززة باحلا هززارات املتعل فززاهيم وامل عززارف وامل لززب بامل يززف الطا قززرر إىل تعر هززذا امل ف 

بززوي شززاد الرت فززى اإلر فززه  فززى ب  واسزتخداماته وتوظي سززوب  سززتخدامات احلا نززواع ا منززا  وأ ومعرفزة أ

صزززادر  عززززرف إىل م تززززم الت شزززادب  شزززبكة دأواإلر لززززى ال حززززة ع سززززات وات متا شززززادية والدرا لززززربامج إر

جمززا ثززة يف  بززوي احلدي شزززاد الرت عززرف إىل . ل اإلر هزززا يف كزززذلن الت مززن توفر بزززد  لززيت ال لزززربامج ا هززم ا أ

فزات  فزات وضزغطها بجها  احلاسب وكيفيزة اسزتخدامها مثزل " حتميزل املل يزةب فزن املل إدارة  باحلما

يزززد يززززة بالرب تززززب االلكرتون شززززغيل الك شززززغي بت يززززةل ات صززززوتية واملرئ فززززات ال صززززوص  بملل عززززاجل الن م

 اخل.وجمموعته.....

 



 

495 
 

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3فسيملمجياملاإلعاقةمل العمام ملاملسببةملهلا:ململ5106

قزة مفهيهدف هذا املقرر  ومهزا وتاراهزا ومسزبباتها وأمنزا  إىل تزويد املزتعلم خبلفيزة عزن اإلعا

لززززتعلم صززززعوبات ا سززززمية و يززززة واجل قززززة العقل لززززتعلم وا مززززن اإلعا بززززطء ا حززززد و سززززية والتو قززززات احل إلعا

  .وقني واملوهوبنيواملضطربني سلوكيا واملتف

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3تعد  ملسلمكملذ يملاالحتياجاتململاخلاصة:ململ5107

هززوم لزززب تف يززف الطا قزززرر إىل تعر هززذا امل هززدف  سزززس  ي يززة واأل تزززه التارا سززلوك وخلفي عزززديل ال ت

فزة مزع ز عالنظرية اليت يستند إليهزا مزع الرتكيز لزى كيفيزة اسزتخدام أسزاليب تعزديل السزلوك املختل

غززري العزاديني و عززديل السزلوك  مززه وتعميمزه أو يف ت نززاء السزلوك اجليزد أو تدعي عززاديني سزواء يف ب غزري ال

لزززى طزززالب ع تزززدريب ال ضزززافة إىل  يزززه باإل غزززوب ف سزززلوك ل املر عزززديل ال بزززرامج ت صزززميم  مززززع لت مزززل  تعا

 .السلوكات املختلفة

لصصذ يملاالتعلتكرملمجياملالمل5108 جصصاتملاخلاصصصة:ملحيامل مصصدمل3تيا مل2 ملةسصصاعاتملمعت

مل(عمليمل1،ملنظ ي

لزززب  يزززف الطا قززرر إىل تعر هزززذا امل هززدف  سزززتخدمي فززة امل لزززيم املختل يززا التع يزززة  ةبتكنولوج يف الرتب

هززز هززززدافها ووظائف هزززا وأ يززززث أهميت مزززن ح صزززةب  صززززةب اخلا جزززات اخلا يززززاة ذوي احلا هزززا يف ح ا وأتر

سزززززوب واألدوات واأل سزززززتقبلهمب ودور احلا هزززززوم يزززززة ج ئزززززات الرتب لزززززف ف مزززززع كت خزززززرى  يزززززة األ زة التقن

عزززززرف كزززززذلن الت صزززززةب  هزززززاراتإىل  اخلا فزززززاهيم وامل سزززززات امل سزززززب  واملمار قزززززة باحلا لزززززياملتعل  اآل

سزززتخداماته  صزززة يفوا يزززة اخلا لزززيم  والرتب سزززتخداما بالتع منزززا  وا فزززة أ سزززوب ومعر لزززيم يفت احلا  التع

صزززادر وهزززاأنواعو عزززرف إىل م تزززم الت شزززبكأب  لزززى ال حزززة ع يزززةا ةدوات متا جزززات لعنكبوت  لزززذوى احلا

 اخلاصة والطلبة غري العاديني.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3ا ةمل تأةي ملاملعاقةملبص  ا:مل عمل5109

يزاة اإلنسزان حاسزة اإلبصزار وكيفيزة عملزها وأهميتهزا يف ح ىالتعرف علز يهدف هذا املقرر إىل

صززززريا  اجل عزززاقني ب صزززائص امل يززززد خ صزززرية وحتد قززززة الب صزززنيفات اإلعا كزززر ت يززززة و سزززميوذ ة والعقل

يزززة فزززوفني وكيف جزززات املك يزززة وحا يزززة واالجتماع مززززع  االنفعال سزززة واجملت نززززل واملدر هزززا يف امل مواجهت

لززى  عززرف ع هززا. والت كززل جوانب يززف يف  فززرد الكف صززية ال لززي شخ صززرية ع قززة الب تززأتري اإلعا كززذلن  و

قزة البصزريةالعوا حزد مزن اإلعا قزة البصزرية وعلزى األسزاليب الوقائيزة لل لتصزنيفات او مل املسببة لإلعا

جززات املعزاقني صززائص واحتيا صززرية وخ قززة الب فزة  لإلعا كززر املختل تززدخل املب سززرتاتيجيات ال يززا وا  عقل
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مززززة  بزززوي املقد سزززي والرت يزززل النف بزززرامج التأه لزززى  عزززرف ع صزززرية. والت قزززة الب جمزززال اإلعا هزززا يف  ودور

 اقني بصريا ومعرفة فنيات اإلرشاد النفسي واألسري لذوي اإلعاقة البصرية.للمع

مل(يعململ3 ملةساعاتملمعتمدمل3:مل بلممملالرتبيةملاخلاصةمل/(1  بملميدانيمل تدمل5110

فزززال ذوى  عززن األيف مززه  مززا تعل سززة  يززق وممار لززب لتطب صززة للطا قززديم فر قززرر إىل ت هززذا امل هززدف  ي

صززة يف  فززةاحلاجزات اخلا قزات املختل لززف )اإلع اإلعا صززرية والسزمعيةب التخ قزة الب صززعوبات العقلزيا ب 

لزززتعلمب بزززةب التو ا فززززوأ واملوه يززززة  حززززدبالت كززززز الرتب يزززة( يف مرا سززززلوكية واالنفعال ضزززطرابات ال اال

ملززداخلاصزة و سززاتها أو يف ا يززة ارمؤس صززي يف الرتب هززا اختصا جززد في لزيت يو صززة ا يززة واخلا س احلكوم

صزززة صززززادر تززززوفريو باخلا غززززرف م هززززا  تززززفي عززززادلب و صززززل  100 (ا ي خززززالل الف يززززة  سززززاعة تدريب  )

سززززيب بززززاخل الدرا لززززب  يزززززد الطا قززززرر إىل تزو هززززذا امل هززززدف  يزززززة رباوي يززززة النظر سززززات امليدان ت واملمار

لزيت والتطبيقيزة  لززه تعيزنهم يف الا بززة مزن ذوي االحتياجزات اخلاصزة مزن خزالل تعام تزدريس العملزي للطل

هزززارات  لزززف م لززى كت تزززدريب ع لزززيم وال يزززيم والتع شزززخيص والتق مزززن ذوي مززع أدوات الت فزززل  يزززاة للط احل

صززةب يززا  فرديزا  و زز االحتياجزات اخلا ضززع برناجمزا  تربو خززالل دد تزم و قزوم  مززـاعيةب وي األنشزطة  اجل

قززادرا الفصزل بتنفيزذ تلزن الربامزـج وا لزب  تزدريب يتوقزع أن يكزون الطا يزة ال فززة.ويف نها ألنشزطة املختل

لزذوي االحتياجزات اخلاصزةبإع فزرديب على  استخدام مهارات التدريس الفعزال  داد برنزامج تربزوي 

صزز لززيم اخلا سززائل التع عززداد و مززن ذوي  هإ بززة  تززدريس للطل صززة باالبال جززات اخلا سزززيق وحتيا عززداد وتن إ

خزززالل  مزززن  يزززة. و طزززة اجلماع لزززف اخل لزززب مزززام صزززية الطا هزززر شخ تزززه  سزززبق تظ صزززقل خربا لزززم( وت )املع

تزه يف قزوم   ومهارا تززدريب ي يزة ال لززيم ذوي االحتياجزات اخلاصزة بويف نها لزب التزدريس وتع يززز طا بتجه

تزدر فزة النمزاذج املطلوبزة تبعزا ملراحزل ال تزدريب امليزداني بكا ئزة  بيبملزف لل تزم تسزليمه لعضزو هي ومزن 

 لذي يتم حتديد  مسبقا.التدريس الذي يشرف عليه يف املوعد ا

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3علاملالرد ملالتطم ي:ململ5111

ئزززه و طزززوري ومباد لزززنفس الت لزززم ا هزززوم ع قزززرر مف هزززذا امل نزززاول  يزززة يت صزززائص النمائ تزززهب اخل أهمي

ضزززة ) لزززة الرو سزززةب مرح بزززل املدر مزززا ق فزززال  سزززنواتب4-6أليف سزززطى ) مر (  لزززة الو لزززة الطفو (  6-9ح

تززززأخرة )  لزززة امل لززززة الطفو سززززية  9-12سزززنواتب مرح لزززة األسا يززززذ املرح منزززو تالم صززززائص  سزززنةب خ  )

 وانعكاساتها يف تنظيم تعليمهم.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3اإل شا ملالردسيمللذ يملاالحتياجاتملاخلاصة:ململ5113

ملرشزد ووظيفتزه مزع فئزات الرتبيزة ر اودو تعريف اإلرشادب وأسس اإلرشاد الفلسفية والنفسيةب

حززل وأسزاليب اخلاصزةب قززدم  وعناصزر ومرا سززةب كمزا ت شززادية. ونظريزات اإلرشزاد الرئي العمليزة اإلر
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عزززززالج  شزززززاد وال سززززية يف اإلر جزززززراءات األسا فزززززاهيم واإل سزززززحية للم مزززززة م ملززززادة مقد لزززززذوي ا سزززززي  النف

 االحتياجات اخلاصةب وبعض التطبيقات اإلرشادية املستخدمة معهم.

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملالردسيمل الرتبميملاإل شا مبا ئململ5115

هززد قزززرر ي هزززذا امل هزززات إف  سزززات واالرا فزززاهيم والدرا سززحية للم مزززادة م قزززديم  جزززراءاتىل ت  واإل

فلسفية أيضاب وتشمل هذ  املقدمة النفسياإلرشاد  يفاألساسية  ل   ماهية اإلرشادب وأسس اإلرشاد ا

ناصر ومراحل وأساليب العملية اإلرشاديةب ونظريات اإلرشاد وع والنفسيةب ودور املرشد ووظيفتهب

 يسيةب وبعض التطبيقات.الرئ

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملاملد سيملاإل شا قضا املمعاص ةمليفململ5116

اإلرشاد ا واملشكالت املعاصرة ذات العالقة تيدان يهدف املقرر إىل التعرف على أهم القضاي

تزدخل اإلرشزاديز عالنفسي والرتبوي مع الرتكي قزائي يف ال ام . كمزا يهزدف إىل اإلملزلزى االرزا  االنت

بكافة اجلوانب والتوجهات الفلسفية واملنطلقات الفكرية املصاحبة لكل قضية أو مشكلة لغرض 

ا يهدف املقرر أيضا إىل تناول تلن القضايا واملشكالت تكوين تصور واضح ملختلف جوانبها. كم

 .    احمللي عهم اإلسرتاتيجيات واحللول واملقرتحات املالئمة للمجتمة أبالتحليل والنقد ومناقش

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:مل العال ملالردسيمل تطبيقاتهاملاإل شا نظ  اتململ5117

بزأهم النظريز لزب  يززف الطا بززوي يهزدف هزذا املقزرر إىل تعر سززتخدمة يف جمزال اإلرشزاد الرت ات امل

فزاأ بزني هزذ  النظريزاتل موأهمية النظرية يف هذا اجملاب والنفسي ومزا ب ع إبرا  أوجه التبزاين واالت

ومزا يرتتزب عليهزا مزن يفرائزق وفنيزات وأسزاليب لإلرشزاد النفسزي ب ه كل من هذ  النظرياتتتميز ب

مالءمة كل من هذ  النظريات للواقع وللرتاث ومدى ب واإلرشاد املدرسي بصفة خاصةب بصفة عامة

ا   .ووالواقع الفلسطي العربي واإلسالمي ا وفق كما يتعرض املساأ لبعض احلاالت وكيفية عالجه

 مع الرتكيز على النظرية االنتقائية يف اإلرشاد. ة من نظريات اإلرشاد والعالج النفسي.لكل نظري

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملياملد سملاإل شا ختطي مل ا ا ةملب نامجململ5118

ربنامج تطبيقي يف اإلرشاد الرتبوي ط ليهدف هذا املقرر إىل إكساب الطالب مهارات التخطي

لزب بتنفيزذ الربنزامج حتزت  .ليت تقدم خدمة اإلرشاد الرتبوياملؤسسات اادم املدرسة أو  ويقوم الطا

حزز قززة اثيزة مفصزلة  لزب ور مززه. ويضزع الطا طززه إشزراف أسزتاذ املقزرر ويقو لزذي مت ختطي ول املشزروع ا

 .وتنفيذ  ويتم مناقشته مع مشرف املقرر
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مل(عمليمل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملاإل شا (/مل بلمممل1يدانيمل بملمتد  مل5119

بواقع يوم واحد من كزل أسزبوع  املتعاونة يف املدارس عمليا  تدريبااجراء املقرر إىل يهدف هذا 

عززادل ) سززي وا100تززا ب صزززل درا تززدريبب ولف سزززاعة  هزززارات (  بززة امل سزززاب الطل هززدف إىل إك حزززدب وي

صة إقامة العالقة اإلرشادية الفرديةب واكتساب مهارات وخاب األساسية يف اإلرشاد الرتبوي والنفسي

فة ب النفسي والتشخيص اإلرشاديالتقييم  ومهارات تصميم وتطبيق برامج اإلرشاد والتوجيه باإلضا

ومهارات وضع حلول لتلزن ب لبة واملعلمني يف املدرسةلتنمية مهارات حل املشكالت اليت يواجهها الط

فةية التعرف على كيف -املشكالت  . تطبيق املعرفة النظرية جملاالت ووسائل ويفرأ  اإلرشاد املختل

والتدرب على اختاذ القرارات وكيفية حتمل املسئولية وإتاحزة الفرصزة لالخنزرا  يف احليزاة العمليزة 

لزال م واكتسزابه مهزارات تزدرب علزى  بزالوعي ا قزارير اإلرشزادية وال بزة الت نزات وكتا التفاعزل مزع البيا

 تصميمها.

ملنظ ي(مل3ساعةملمعتمدةمل مل3مملالق آن:ملعلممل5121

يززف  قزززرر إىل تعر هزززذا امل هززدف  ثزززل ي بزززه ب م قززة  حزززث املتعل هزززم املبا كززريم وأ بزززالقرآن ال لزززب  الطا

ر تزهب وأيفلسزهب املكي واملدنيب وكيفيزة نزولزهب وأسزباب النززولب وتدوينزه و عزه وترتيبزه وت

سزززبعةب حزززرف ال تزززهب واأل سزززوخة وقراءا سزززخه ومن شزززابههب ونا مزززهب ومت يزززث ؛  تزززم و ك مزززن ح تزززه  لغ

 رابه.فصاحة ألفاظهب وبالغتهب وأسلوبهب وعريبة ب وإع

ملنظ ي(مل3معتمدةمل ملساعاتمل3(:مل1عقيدةملإسالميةمل مل5123

ن ونزوا قضزهب يركز هذا املقزرر علزى مفهزوم العقيزدة اإلسزالمية وخصائصزهاب ومفهزوم اإلميزا

سزززال فزززرأ اإل قزززف ال يزززان مو يزززدب وب هزززذا التوح نزززواع  عزززاىل وأ يزززد اهلل ت عزززاىل  ميةوتوح مسزززاء اهلل ت مزززن أ

يززان لو كززةب مزع ب ميززان باملالئ ميززان وصزفاتهب واإل ملززؤمنب واإل هززم يف حيزاة ا ميززان ب تزر اإل ظززائفهمب وأ

 بالكتب السماويةب وبيان أعدادهاب وخصائص القرآن الكريم.

ملنظ ي(مل3معتمدةمل ملساعاتمل3(:مل1فقهملعبا اتمل مل5124

قزززرر  هزززذا امل نزززاول  تزززييت ضزززوءب ال هزززارة  الو كزززام الط بزززائرب  ممبأح فزززني واجل لزززى اخل سزززح ع امل

فزززاسب  حلزززيض والن كزززام ا سزززالب أح هزززاب االغت هزززاب أوقات صزززالة  حكم كزززام ال سزززاتب وأح النجا

صزززالة  سزززنونةب  ضزززة وامل صزززلوات املفرو هزززاب ال يزززة أدائ هزززاب كيف شزززرائط وجوب سزززننهاب  هزززاب  أركان

صزززوم الرت كزززام ال صزززرب وأح صزززلواتب الق بزززني ال مزززع  نزززا ةب اجل سزززقاءب اجل خلزززوفب االست يزززحب ا  او

جززب وحق صززوم الوا بززهب املفطزراتب ال شززرائط وجو شززروعيتهب  مززهب م ضززاء يقتزهب حك سززنونب الق امل

 والكفارة والفدية.



 

499 
 

ملنظ ي(مل3ساعةملمعتمدةمل مل3(:مل2فقهملعبا اتمل مل5126

 (1فقه عبادات ) 5124متطلب سابق 

نزاول هزذا ا ملقزرر أحكزام الزكزاة  تعريفهزاب حكمهزاب حكمزة مشزروعيتهاب حكزم مزانع يت

شززرائ كززاةب  هززذ  األط والز هززا يف  شززرائط وجوب كززاة و هززا الز رزززب في لززيت  مززوال ا هززاب األ مزززوالب جوب

كزززاة  كززاةب   صزززارف الز سززتنداتب م سزززهم وامل كززاة األ لززى   يزززز ع مززع الرتك جزززبب  حززق الوا قززدار  م

صزززرفهاب و قزززدارهاب م هزززاب م هزززاب وقت طزززر  حكم بزززهب الف شزززرائط وجو مزززهب  تزززهب حك حلزززج  حقيق ا

لززدماء ا تززهب سزننهب ا نززهب واجبا تزهب أركا مززرة  لوامواقي ضززحيةب والع .ززدي واأل يززهب أحكزام ا بززة ف ج

 طهاب أركانهاب سننها.معناهاب حكمهاب شرائ

ملنظ ي(مل2ساعةملمعتمدةمل مل2(:مل2عقيدةملإسالميةمل مل5127

 (1عقيدة إسالمية ) 5123متطلب سابق 

لزنيب والرسزولب وبزني النبزوة  يركز هذا املقرر على فزرأ بزني ا اإلميان بالرسلب وذلزن ببيزان ال

يززدة مزززوالعق صزززب  يزززةب وخ سزززمعية والعلم تزززه ال عزززه وأدل لزززوحي وأنوا ظزززاهرة ا يزززف ب يزززاء ع التعر ائص األنب

بزاليوم اآلخزر  لزرد عليهمزاب واإلميزان  ومعجزاتهمب وختم النبوةب مزع التعريزف بالبهائيزة والقاديانيزة وا

يزززف  يزززث التعر تزززر مزززن ح قزززهب وأ كزززربىب وحقائ صزززغرى وال تزززه ال سزززمعيةب وعالما يزززة وال تزززه العقل بأدل

ب ومزذاهب املزتكلمني  النفوسب تم اإلميان بالقدر مع بيان الفرأ بني القضاء والقزدره يفاإلميان ب

 يف التسيري والتخيري وا.دى والضاللب وأتر اإلميان يف حياة املؤمن.

ملنظ ي(مل3 ملةمدساعاتملمعتمل3تا  خملالش قملالقد ا:ملململ5130

تزاريخ أقطزار الشزرأ القزد قزديمب  وهزي  مزابني النهزرينب يم يتناول هذا املقرر أهميزة الشزرأ ال

لززب قززديم  تزززاريخ ال لززيمنب وال يززلب وا تزززاريخ ووادي الن قززديم يف ال شزززرأ ال ضززارات ال تززر ح شزززامب وأ الد ال

 اإلنساني.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3ملتا  خملصد ملاإلسالم:مل5131

قزززر هزززذا امل نزززاول  سزززالمية يت لزززة اإل يزززام الدو تزززم ق سزززالمب  بزززل اإل عزززرب ق ضزززاع ال عزززن أو مزززة  ر مقد

هززززا ونظم لززززن الفتوهززززا وتطور تززززا يف ذ يززززةب  صززززادية واالجتماع سززززية واالقت هززززا السيا حززززات ومظاهر

 وعالقاتها الدولية واخلاصة يف عهد اخللفاء الراشدين وحتى أواخر الفرتة األموية.
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ملنظ ي(مل3 ملةاتملمعتمدساعمل3مدخ ملإىلملاجلغ افياملالطبيعية:ململ5132

عززة أ مززن أرب عززام مكزون  تززوع  ظززام مف ئززة كن قززرر البي هززذا امل ظززميوضزح  غززا ي  ن غززالف ال هززي  ال

غززالف ا ملززائي وال غززالف ا صززخري وال هززذ  والغزالف ال مززن  كززل  سززية ل صززر الرئي يززويب وحتليزل العنا حل

خززرى هززة أ مزززن ج شززرية  شززطة الب مززع األن لزززة  هززةب واملتباد مززن ج هزززا  مززة بين فززاعالت القائ لززنظم والت مزززع ا ب 

 الرتكيز على املشكالت البيئية الطبيعية.

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملالرتبيةملاخلاصةملإىلمدخ ملململ5145

فزززاهي حزززول امل مزززة  قزززرر مقد هزززذا امل نزززاول  سزززسب يت بزززادئ واال صزززة وامل يزززة اخلا طزززة بالتنم م املرتب

صزززززحية  صززززرية وال سزززززمعية والب يززززة وال قزززززة العقل فززززة كاإلعا صزززززة املختل يززززة اخلا ئزززززات الرتب ضززززح ف ويو

يزززةب سزززلوكية واالنفعال ضزززطرابات ال صزززلب واال ضزززطرابات التوا يزززة ... اخلب وا حزززدب وا واالنفعال لتو

 واملوهبة والتفوأ.

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملةمبا ئملاال شا مل الصحةملالردسيململ5170

سزززيةب  صزززحية النف شزززاد وال هزززومي اإلر طزززة تف فزززاهيم املرتب ضزززيح امل قزززرر إىل تو هزززذا امل هزززدف  ي

سزززري لزززيت ي طززوات ا هزززذا  واخل كزززز  صزززائيب وير شزززد واألخ مزززة للمر هززارات الال  هزززاب وامل مزززا ب كزززل منه

لزززى م قزززرر ع صزززحة النفزززردامل شزززاد وال هزززوم اإلر يزززف تف هزززا التعر عزززددة أهم ضزززوعات مت سزززيةب ات ومو ف

فزةب وتعريزف الطلبزة باخلزدمات اإلرشزادية  وعالقزة اإلرشزاد والصزحة النفسزية بامليزادين العلميزة املختل

صزززحة ا صزززلة بال خلزززدمات املت عزززريفهم وا يزززةب وت لزززة عمر كزززل مرح يزززة ل صزززائص النمائ سزززيةب واخل لنف

 لنفسية.ة ابنظريات اإلرشاد والصح

ملنظ ي(مل3 ملةعتمدساعاتملممل3:ملاالتصالملالرتبمي:ملالرظ  اتمل التطبيقمل5180

يزززززة  يزززززة الرتابط ثزززززل النظر بزززززوي م صزززززل الرت ثزززززة يف التوا يزززززات احلدي هزززززم النظر قزززززرر أ نزززززاول امل يت

Connectivism  جمزز هززا  لززتعلم وأهزم تطبيقات صززميم ا صززل يف ت لززيمب وتوظيزف أدوات التوا ال التع

مززز ئززة الع سززني بي عززالب وحت كززز ل دالف مزززا ير سززةب ك خززل املدر ضززا ا مزززل  أي عززات الع فززاهيم  ا لزززى م ع

 مب وكيفية بنائها وتطويرها يف البيئة املدرسية.والتعل

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل1اللغةملالع بيةمل ط ائقملتد  سهامل مل5200

قزز لززى جيمزع هزذا امل يفززرأ تدريسزها ) ع سززتوى املعزريف (ب و يززة ) علزى امل مززرين  اللغزة العرب رر بزني أ

غززززة العربسزززتوم يزززة  الل حزززدات التال ضززززمن الو سزززلوكية (ب ويت هزززارات ال سززززتهاب ى امل صزززادر درا يزززة وم

يززة  تزدريس اللغزة العرب هززداف  يززةب النظزام اللغزويب أ تزدريس اللغزة العرب سززاليب  املراجزع األساسزية يف أ
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لزززة األ سززززية يف املرح لززززة األسا قززززراءة يف املرح تزززب ال يززززل ك غززززةب حتل لزززتعلم الل ئززززة  سززززية األوىلب التهي سا

يزززةب  األ غزززة العرب تزززدريس الل سزززتخدمة يف  يزززة امل سزززائل التعليم لزززة وىلب الو يزززة يف املرح غزززة العرب يزززيم الل تق

 األساسية األوىل.

ملةساعاتملمعتمدمل3اإل ا ةملاملد سيةمل الصديةمللذ يملاالحتياجاتملاخلاصة:ململ5201

مل ي(نظمل3 

صزززفية  سزززية وال لزززإلدارة املدر يزززة  سزززس النظر لزززب باأل يزززف الطا قزززرر إىل تعر هزززدف امل ضزززاع يف ي أو

بززاإل صززة  يززة اخلا هززارات العمل سززابهم امل صززة وإك يززة اخلا يزززة الرتب يززد ماه صززفيةب وحتد سززية ال دارة املدر

سززة  عززة املدر ضززيح يفبي تززه. وتو تززهب ومعوقا صززة ويفبيع جززات اخلا ملززدارس ذوي االحتيا طززوير اإلداري  الت

يززد أدوار اال ضززافة إىل حتد هززا القياديزةب إ صززة ومتطلبات جززات اخلا لززذوي االحتيا لزة  عززل لقافعا ئززد الفا

تزه مهن قزع اإلدارة املدرسزية والصزفية لذوي االحتياجات اخلاصة وكفاياتهب ويفرأ تنمي قزويم وا يزا وت

سزززي لزززة يف اإلدارة املدر سزززرتاتيجيات الفاع سزززابه اال سزززطنيب وإك صزززة يف فل جزززات اخلا ة لزززذوي االحتيا

 والصفية للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3ة:ملط ائقملالتد   مل التد  بملالعاممل5204

قززززة ال هزززوم " يفري قززززرر مف هزززذا امل نزززاول  ئززززق يت لزززمب ويفرا مززززل املع جنزززاع ع هززززا يف إ تزززدريس " ودور

فزةب و تزدريب املختل تزدريس وال لزيت ميكزن أن تعتزرب أساسزا  لطرائزق ال املهمزات التفكري والنظريات ا

وشزرع مفصزل ألشزهر يفرائزق اب اليت يقوم بهزا املعلزم قبزل الشزروع يف عمليزة التعلزيم يف أتنائهزا وبعزده

جزززراءات ا مزززة واإل تزززدريب العا تززدريس وال ملزززدرس ال يزززة ا ئزززق وكفا هزززذ  الطرا يزززة  يزززادة فعال لزززة بز لكفي

 واملدرب يف توظيفها لتحقيق أهداف التعليم والتدريب.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل2تد  سهامل ملاللغةملالع بيةمل ط ائقمل5205

 (1دريسها )ق تاللغة العربية ويفرائ 5200متطلب سابق 

سزز سزززياقها النف يززة يف  غززة العرب قززرر الل هززذا امل نززاول  مزززاعيب يت سززياقها االجت يززة يف  غززة العرب يب الل

تززابي وا عززبري الشزفوي والك قززراءة واحملفوظزات والت يززةب ) ال سززية يف اللغزة العرب منززا  املهزارات األسا أل

بزززع األسا صزززف الرا تزززاب ال يزززل ك حزززدةب حتل قزززة الو غزززة بطري لزززيم الل يزززة (ب تع بزززارات  سزززيباللغو االخت

شززز جزززه الن سزززية األوىلب أو لزززة األسا يززيم يف املرح غزززة والتق لزززيم الل شزززكالت يف تع غزززويب م بززوي الل ا  الرت

 العربيةب األلعاب اللغوية.
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3األ بملالع بيمل فرمنه:ململ5206

نززا مززنيت منززاذج  سززة األدبب  نزززاهج درا تززدةب م يززة املم بززي والرؤ بزززداع األد قززرر اإل هززذا امل شزززعر ال ول 

 سرحيةب احلكايةب والسرية الذاتية.القديم واحلديثب املقاماتب القصة القصريةب الروايةب امل

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل1الثقافةملاإلسالميةمل ط ائقملتد  سهامل مل5207

قززرريشزتمل  لززى ال هززذا امل يززة ع نززب املعرف لززى اجلوا شززتمل ع لزيت ت عززة ا ضززوعات املتنو مززن املو عديزد 

صززل بامل لزيت تت كززفززاها سززالميةب و يززدة اإل سززالمي والعق لزدين اإل صززة با بززادئ اخلا شززتمل يم وامل ذلن ي

ضززافة  لززيت تتصزل بالعبزادات واملمارسزات الدينيزةب هزذا إ املنهزاج علزى العديزد مزن املهزارات األساسزية ا

هززات كززي  إىل العديزد مزن االرا يززة اإلسزالميةب ول شززكل روع املفزاهيم واملهزارات الدين لزيت ت قزيم ا وال

لزززيززتمكن امل سززالمية ومع فزززة اإل لززتعلم الثقا مزززا   صززفه منظ يزززؤدي دور  بو مززن أن  هزززذا م  شززرو   سزززرا  ل ي

تزه وتقافتزه  التعلم وظروفه بكفاية وفاعليةب كان ال بد من إتاحة الفرصة لديه كي يثري معلوما

ضزز صززلة ت يززة ذات ال يزززة الدين يززة واألدائ يززات العمل سززاب الكفا سززي الكت لزززب أسا هززاج كمتط امني املن

فزةب ومزن هنزا كزا تالال مة له يف فزة اإلسزالمية اوانبهزا املختل ن البزد مزن أن يزدمج دريس مادة الثقا

 املقرر بني احملتوى واملضامني األكادميية للمنهاج ويفرائق تدريسها.

ملنظ ي(مل2ساعةملمعتمدةمل مل2:مل(1العلممملاالجتماعيةمل ط ائقملتد  سهامل مل5208

لزب معرفزة احلقزائق واملفزاهيم  قزانيقوم هذا املقرر علزى ركيززتني أساسزيتني أوالهمزا  إت الطا

لزززيت  مزززات ا بزززادئ والتعمي سزززية االوىلب وامل لزززة االسا يزززة يف املرح سزززات االجتماع تزززوى الدرا شزززكل   ت

لزذلن احملتزوىب ويتنز تزدريس املناسزبة  اول هزذا املقزرر موضزوعات وتانيهما  إتقانه استخدام يفزرأ ال

لززة األ هززاج املرح صززلة تن يززة ذات ال سززات االجتماع سزززبة سامززن الدرا تززدريس املنا ئززق ال سززية االوىلب يفرا

هزززذ  املر يزززذ  سززتوى تالم هزززاب مل لزززتفكري في حزززث وا سززاليب الب يزززة وأ سزززات االجتماع عزززة الدرا لززةب يفبي ح

 وبعض التطبيقات العملية.

ملنظ ي(مل3 ملةعاتملمعتمدسامل3(:مل1ال  اضياتمل ط ائقملتد  سهامل مل5209

نزاول هزذا املقزرر األعزداد الطبيعيزة والعمليزات عليهزا وأ يب تدريسزهاب األعزداد الصزحيحة سزاليت

سززاليب تدريسز شززرية والعمليزات عليهزا وأ سززور العاديزة والع يززة يف نظريزة األعزدادب الك هاب مبزادئ أول

سززززهاب سزززززاليب تدري سززززب وأ سزززززبة والتنا سزززززهاب الن سززززاليب تدري هزززززا وأ يززززات علي سزززززائل  والعمل حزززززل امل

 .الرياضيةب والتخطيط لتدريس الرياضيات يف املرحلة األساسية االوىل
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مل مل3(:مل1العلمممل الصحةمل ط ائقملتد  سهامل مل5210 ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدة

يتناول هذا املقزرر يفبيعزة العلزم وانعكزاس ذلزن علزى أسزاليب تدريسزهب خزواص املزادة ونظريزة 

تهاب بنية األرض وتغريها لتالءم احليزاةب الطقزس وكيفيزة التنبزؤ الدقائقب أشكال الطاقة وحتوال

 ن.لكوبه والفضاء وا

ملنظ ي(مل3 ملةمعتمدساعاتململ3مراةجمل ط ائقملتد   ملاملتدمقةمل املمةمبة:ململ5211

قزززرر  هززذا امل هززدف  يززدىل إي هززوبني حتد يززة املو سزززرتاتيجيات رعا عزززرف إىلا طزززيط  ب والت سززس خت أ

لزتفكري للموهزوبنيهدف إىل بيزان ئهاب كما يوبنا مناهج املوهوبني ومسزؤولية  هوتعليمز أسزس تعلزم ا

مزززه عزززن تعل لزززتفكريو باملوهززوب  هزززوبني. وا لزززتفكري للمو هززارات ا سزززة م شزززطة ممار فزززة أن  كززذلن معر

 .بداعي للمشكالت لدى املوهوبالناقد واملبدع للموهوبني واحلل اإل

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3ط ائقملتد   ملذ يملصعمباتملالتعلا:ململ5212

قززرر هزززذا امل هززدف  ضزززيح ىل إ ي لززتعلمتو صزززعوبات ا لززذوي  سزززية  سززرتاتيجيات التدري يزززب وحتاال د د

صزززائص يفل يزززات التفا  بزززةخ لزززى دينام عزززرف ع لزززتعلم. وأن يت فزززة صزززعوبات ا تزززم معر صزززل  خزززل الف عزززل دا

فززة يفزرأ  لززتعلم ومعر صززعوبات ا بزة ل قززراءة والكتا فززة ال ضززية حززاسزرتاتيجيات معر شززكالت الريا ل امل

 لصعوبات التعلم.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3القياسمل التقم امليفملالرتبيةملاخلاصة:ململ5213

قزززرر هززدف امل يزززف إىل ي لززب تعر قزززويم والت الطا يززاس والت سزززية يف الق فزززاهيم األسا شزززخيص يف بامل

سزززائل  ززززع  صززززةب وو يزززة اخلا شزززخيص يف الرتب يززززاس والت هزززداف الق فززززه بأ صزززةب وتعري يزززة اخلا الرتب

يزززززة  ئززززات الرتب صزززززا لف صززززممة خصي مززززات امل عزززززرف إىل املعلو هززززدف الت مزززززا وي فززززةب ك صززززة املختل اخلا

ظززةب بيااالختبزارات واملقزاييس وأسزاليب  زع ال فزة يف الرتبيزة اخلاصزة مثزل املقابلزة واملالح نزات املختل

سزززية در بززارات النف قزززاييس واالخت صززة بامل تززدريبات خا قزززات و قززرر تطبي نزززاول امل لززة...إخلب ويت سززة احلا ا

لززز تززززدريب ع مززززع ال ئززززاتب  هززززذ  الف مززززع  سزززتخدمة  يززززة امل قززززرارات الرتبو ختززززاذ ال قززززارير وا عززززداد الت ى إ

 .خلإ..املناسبة
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مل(عمليمل3 ملةساعاتملمعتمدمل3:مل بلممملالرتبيةملاخلاصةمل/(2يمل دانتد  بملميمل5214

 (1تدريب ميداني ) 5110ب سابق متطل

سزززاب  قزززرر إىل إك هزززذا امل هزززدف  بزززةي مزززن  الطل سزززتمدة  جزززراءات امل يزززات واإل هزززارات والتقن امل

يزززة يف فززاهيم النظر يزززة  امل بززوي. وتنم هزززو والرت صززي وامل جملزززال الشخ عززالج يف ا شزززخيص وال قززويم والت الت

سززية يف ميزدان الرتبيزة اخلهم قزدرات لززى توظيزف املفزاهيم األسا هززدف إىل وتطويرهزا ع صززةب كمزا وي ا

يفزززالع حزززة  اإل غزززة وإتا طزززق والل ضزززطرابات الن لزززذوي ا مزززة  صزززحيحية املقد يزززة والت لزززربامج العالج لزززى ا ع

تززززدربني لرت زززة فزززرص للم يززززة  ال فززززة العلم لزززيتاملعر سززززبوها  ا بززززرامج  يفاكت فززززة إىل  قزززررات املختل امل

لزززذوى خزززدمات  طزززةاحل و هزززا اخل بزززق علي حزززالتني األوىل يط يزززار  لزززن باخت صزززة. وذ جزززات اخلا يزززة  ا الرتبو

لزة لتعزديل أو تشزكيل السزلوك لزب بتطبيزق مزا درسزه ب الفردية والثانية حا قزوم الطا املزواد  يفايزث ي

فززة فيعمزل ع لززب ذالتخصصزية املختل يززيم حاجزات الطا لززيت مت ولززى تق حززاالت ا جززات اخلاصزة لل ى احلا

هززا  تزززدريباختيار تززدريب أو املت بلل سزززة ال يززداني يف مؤس تزززدريب امل لززى ال شزززرف ع سزززةسززاعدة امل ب در

تعزديل  نزامج يفعلزى تنفيزذ بر ويعمل فيطبق أدوات التقييم املختلفة تم يضع برناجما  تربويا  فرديا ب

وذلزن بالتعزاون مزع إدارات وذويهزمب  ج وأنشطة تثقيفية وتدريبيزة للطلبزةوبرامأو تشكيلهب السلوك 

كززز  ملزززدارسأو املرا نزززة ا بزززة. املتعاو تزززدريب الطل يززتم  نززز و لززيت تع سزززات ا صزززة أو يف املؤس يزززة اخلا ى بالرتب

صززة  هززا اختصاصزي يف الرتبيزة اخلا لزيت يوجزد في صززة ا غززرف  تزوفريواملزدارس احلكوميزة واخلا فيهزا 

 ساعة تدريبية خالل الفصل الدراسي. (100 (مصادر ما يعادل

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدة(مل3 مل:باللعبململاإل شا مل5215

تزززارايب طززور  ال عززبب وت عززة الل شزززرع يفبي قززرر  هززذا امل نززاول  تزززه  يت ملززربني يف أهمي مززام ا واهت

الرتبويةب أمثال فروبزل وبسزتالو يب والتعزرض لوجهزة النظزر النفسزية لسزلوك اللعزب كمزا تشزرحها 

ب وبياجيه وأريكسونب وبرونرب وكزذلن شزرع أهميزة اللعزب يف ريزاض األيففزالب نظريات فرويد

مززا هززذا اد  واعت نززاول  مززا يت سزززةب ك بززل املدر مززا ق فززل  يززة األوىل لط سزززتخدام  ززور الرتب يززات ا قززرر آل مل

يززة  عززب املسزتخدمة يف العمل فزة لل مززاذج املختل هززذا االسزتخدامب والن شززادية ويفزرأ  اللعزب يف العمليزة اإلر

شززاديةب و بزززرامج اإلر عززض  طززوير ب لززى ت بززة ع سززاعدة الطل قززرر م هززذا امل قززي يف  نززب التطبي ضززمن اجلا يت

 د  النفسي القائمة على اللعبرشااإل

مل(عمليمل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملاال شا (/مل بلمممل2تد  بملميدانيمل مل5217

لزبيهدف هذا املقزرر إىل إتاحزة الفرصزة املناسزبة للط لتطبيزق مزا تعلمزه مزن جانزب نظزري  ا

جمزززال  بزززوياإلريف  سزززي والرت طزززة شزززاد النف عزززداد خ يزززات اآلتية إ يزززام بالفعال خزززالل الق مزززن  يزززدان   يف امل
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شززاد اجلمعزيبشزاديةإر فزرديب واإلر لزةب واإلرشزاد ال هززارات وتط ب ودراسزة حا بيزق مهزارات االتصزال م

لزب وركزن  تزأتريب وإعزداد وتصزميم نشزرات وملصزقات ختزدم الطا شززاد واسزتجابات اإلصزغاء وال اإلر

بزززوي ملزززدا الرت فزززة يف ا تزززق لكا تزززامي مو يزززر خ عزززداد تقر تزززدريب إ يزززة ال لزززب يف نها مزززن الطا لزززب  رسب يط

شززطة  فززذت. والاألن لززيت ن يززات ا بززةفعال تزززدريب الطل يززتم  يززة  و ملززدارس احلكوم صززة يف ا لزززة واخلا ووكا

جززئني  شزززغيل الال هززا غززوث وت جزززد في لزززيت يو بززويا شزززد تر عزززادل مر خزززالل  100 (مزززا ي يزززة  سززاعة تدريب  )

 .الفصل الدراسي

مل(نظ يمل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملاملد سيملاإل شا مل5218

هزززدف قزززرر  ي لزززى هززززذا امل عززززرف ع عززززة إاى الت شزززااإليفبي هززززوم  در يززززث املف مزززن ح سززززة  يف املدر

هزززداف سززززؤو واأل شززززاعزززن  لنيوامل قزززدمها  داإلر لززززيت ي خلزززدمات ا كززززذلن ا سزززة و شززززاديف املدر يف  اإلر

نززامج  سززة وبر شززاداملدر يززث  اإلر مززن ح شززاملب  سززي ال عززداداملدر صززر  ويت إ نززامج وعنا ضزززا  الرب نززاول أي

شزززاد شززززادية يف اإلر يزززة اإلر سززززي والعمل لزززيم املدر حززززل التع شزززاد يف مرا نززززامج امل اإلر قزززيم الرب سززززي وت در

 ن املعايري االخالقية ملرشدي املدارس.اإلرشادي واملرشد املدرسي ويتناول كذل

ملنظ ي(مل3 ملساعاتملمعتمدةمل3:ملاملهينملاإل شا مل5219

فزززه  لززب وتعري صززري الطا قززرر إىل تب هززذا امل هززدف  شززأتهبي هززوب ن شززاد امل هززوم اإلر فزززهب  تف وأهدا

جزززة هزززدف ا وحا يزززهب وي مزززع إل فزززرد واجملت قزززال هزززو مل يزززه امل شزززاد والتوج طزززوات اإلر عزززرف إىل خ رر إىل الت

هززهبومتطلبزات  لززيت تواج بززات ا تززدريبب واملشزكالت والعق لززيم وال سززات التع حززه يف مؤس هززدف  جنا وي

توجيزه املهزو واسزتعراض بعزض النظريزات املقزرر كزذلن إىل بيزان دور النظريزة يف جمزال اإلرشزاد ال

هززو. قززرر إىل التع يف النمزو امل شززاد  ريزفويهزدف امل هززا التوجيزه واإلر لزيت يتطلب نززات ا بززأدوات  زع البيا

هزززو يزززة امل فزززرد وتنم يزززاة ال هزززو يف ح شزززاد امل يزززه واإلر لزززدور التوج جيزززابي  رزززا  ا لزززق ا لزززى خ مزززل ع ب والع

مززع. تزززثمني دور  اجملت قزززرر إىل  هزززدف امل خزززريا  ي لزززه وأ تزززه وميو لزززب بقدرا يزززف الطا هزززو يف تعر شزززاد امل اإلر

 .ستقبلي الذي ينشد  الفرد واجملتمعاملللوصول به إىل الرضا املهو 

ملعملي(مل1نظ ي،ململ1ساعةملمعتمدةمل مل2(:مل1تال ةمل جتم دمل مل5220

كزززام  يززد ) أح كززام التجو يززق أح بززهب وتطب مزززه ومرات يززد وحك نززى التجو قززرر مع هززذا امل نززاول  يت

سززاكنة وال هززذا النزون ال لززراء (ب  لزالم وا كززام ا كززام املزدب أح سززاكنةب أح كززام املزيم ال تنزوينب أح

 ( من القرآن الكريم. 26-30تقان تالوة األجزاء ) ب إإىل جان
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3السسة:ململفقهمل5221

صززلى  نزاول هزذا املقزرر أهميزة السزرية النبويزةب ومنزاهج كتابتهزاب وتعزريفهم تزنهج الرسزول  يت

هززاب م اهلل عليزه لزدعوة وتبليغ شززر ا جززه يف ن خززالل حتليلزها  منه مززن  جملززاالت اآلتيزة  سززلم يف ا جززو ه يف نه

فززراد رعي جززه يف الرتبيزةب منهجزه يف تعاملزه مزع أهلزه وأصزحابه وأ تزه مزن مسزلمني وغزري مسزلمنيب منه

 اجلهاد.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل1أصململفقهمل مل5223

تزهب يتناول هذا املقرر تعريف علم أصول الفقه ب الصلة بينه وبزني علزم الفقزهب موضزوعهب غاي

عززززهب واملك فززززهب أنوا كزززم  تعري يززززة  لززززف واحل نززززى األهل لززززفب مع يززززة املك يزززفب أهل شززززرو  التكل

سزززامهاب وعوا سزززنةب اإل زززاعب وأق تزززابب ال سزززية  الك شزززرعية األسا كزززام ال صزززادر األح ضزززهاب وم ر

صزززام امل سزززانب امل يزززة  االستح شزززرعية التبع كزززام ال صزززادر األح يزززاسب وم لزززذرائعب الق سزززد ا سزززلةب  ر

 العرفب شرع من قبلناب عمل أهل املدينة.

ملنظ ي(مل3معتمدةمل ملاتساعمل3التدسس:ململ5224

نزاول هزذا املقزرر علزم التفسزري ومناهجزه سززورة ) يت نزور ( و مززع الرتكيزز علزى تفسزري سزورة ) ال ب 

نزور ويعفزى الطلبزة مزن حفزظ سزورة يوسزفب    مد ( وسورة ) يوسف(  مع حفظ سورتي  مزد وال

 ية.صيلوذلن بإبرا  ما فيها من أحكام فقهية وقراءات وصور بالغية ومعان إ الية وتف

مل(عمليمل1نظ ي،ململ1ساعةملمعتمدةمل مل2(:مل2تال ةمل جتم دمل مل5225

 ( 1تالوة رويد ) 5220متطلب سابق 

يتناول هذا املقزرر مزا تبقزى مزن أحكزام التجويزد مثزل ) كزارج احلزروف وصزفاتهاب التفخزيم 

يززقب  تزززداء (والرتق قزززف واالب كززام الو قزززاربنيب أح سزززني واملت ملززثلني واملتجان غزززام ا لزززةب اإلد مزززا . كالقلق

 ( من القرآن الكريم. 25  - 21يتناول األجزاء اخلمسة ) 

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل1فقهملأحمالملشخصيةمل مل5226

قزة باألسزرة مزن حيزث مفهومهزا وأه ميتهزا اتص هذا املقرر بإيضاع جانزب مزن األحكزام املتعل

فززل مززا ك سززرة و نززاء األ ملززرأة يف ب يززة ا هززاب وأهم جززل في ملززرأة والر مززن ا كززل  سززبحانه .زز ودور  خلززالق  ا ا

بززة و حززاالت وتعزاىل مزن حقزوأب إضزافة إىل أحكزام اخلط تزار ب و تزه وآ لززواج ومقوما آتارهزاب وعقزد ا

 نفقه.الفرقة بني الزوجني وما يرتتب على ذلن من آتار وحقوأ الوالدة من نسب ورضاع وحضانة و
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل2أصململفقهمل مل5227

  (1) فقهأصول ال 5223متطلب سابق 

لزدالالت اللفظيزةب فزاظ مزن حيزث الشزمولب والنسزخب  يتناول هذا املقرر مباحث األلفاظ  ا األل

 والتعارض والرتجيحب واالجتهاد والتقليدب واإلفتاء.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3علممملاحلد ث:ململ5228

سززنة وي حلزززديث وال بززني ا فززرأ  يزززان ال سززةب وب يزززة ودرا حلززديث روا لززم ا قزززرر ع هززذا امل نززاول  خلزززت رب ا

تزدوي يزة مزن واألترب والوقوف علزى جهزود علمائنزا األولزني يف جمزال  ن السزنة ومزنهجهم يف ضزبط الروا

يزة احلزديث مزن  خزالل مزا وضزعو  مزن شزرو  للزراوي وقواعزد يف اجلزرع والتعزديلب وعلزوم تتعلزق بروا

يززث كي مزززن ح لززرواة أو  عززدد ا يززث  مززن ح حلززديث  سززام ا لزززق بأق لززوم تتع تززهب وع صززفة رواي لززه و يززة حتم ف

يزززث سززز ح نزززا  وأق يزززان مع حلزززديث بب ضزززع يف ا نزززاول الو مزززع ت لزززردب  بزززول وا نزززا يف الق هزززود علمائ امه وج

 مقاومته.

ملنظ ي(مل3 ةساعاتملمعتمدمل3خت  جملاحلد ث:ململ5229

 علوم احلديث 5228متطلب سابق 

تزه وفوائزد ب وأشزهر كتبزهب وبيزان الطزرأ املتبعزة يف يتناول هذا املقرر مفهزوم  التخزريج وأهمي

سززواء  يززة األعلزى أو مزن التخزريج  ظززه أو موضزوعه أو روا حلززديث أو ألفا يزة ا يززث بدا تززه ح صززفته وحال

تزراجم الرجزالب  بزالرجوع إىل كتزب  متنا  وسندا ب ودراسة األسانيد من اجزل احلكزم علزى احلزديث 

طززالب يف ختززري هززارات ال يززة م خزززريج يف وتنم تززب الت مززن ك بززالتخريج  لززي  بزززالتطبيق العم يززث  ج األحاد

 املكتبة. 

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3لد لةملالعباسية:ململخملاتا  مل5231

 تاريخ صدر اإلسالم 5131متطلب سابق 

عززام  سززقويفها  تززى  نززذ نشزأتها وح سززية م لززة العبا عززا  الرئيسزية للدو قززرر امل هززذا امل نزاول   656يت

ظزززر لزززى  يززز ع مزززع الرتك جززريب  صزززادية ه سزززية واالقت يززارات السيا سزززة الت هزززاب ودرا شززأة وتطور وف الن

 ظاهر احلضاريةب إضافة إىل عالقاتها اخلارجية.املواالجتماعية وأهم 
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3ةمل املما  مل السكانمليفملالمطنملالع بي:ملالبي مل5232

يززه مزن مززا يشزتمل عل لززويفن العربزيب و مززح الطبيعيزة ل هززذا املقزرر املال صززاديةب  يوضزح  مززوارد اقت

 مع الربط بني هذ  املوارد وخصائص السكان الدميوغرافية.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3ا  خملاملغ بمل األندل :ملتمل5233

 تاريخ الدولة العباسية 5231 متطلب سابق

تزززى  سززالمي وح فززتح اإل نززذ ال نززدلس م غززرب واأل تززاريخ امل سززة يف  عززا  الرئي قززرر امل هززذا امل نززاول  يت

بززو لززة  يززة دو سززنة نها محزززر  مزززن 1492 األ حززدين  ملززرابطني واملو مزززن ا كززل  لززى دور  يزززز ع مززع الرتك مب 

 مي يف األندلس.الطوائفب والعوامل اليت أدت إىل  وال احلكم العربي اإلسال دولخالل 

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3جغ افيةملفلسطة:ململ5234

ئزة األرض وأشزكال سزط حهاب واملنزاخ وامليزا  يتناول هذا املقرر املالمح الطبيعية لفلسزطني  بي

سززط مززران يف فل يززةب والسزكان والع تززات الطبيع يززة  نيبوالرتبزة والنبا صززائص الدميوغراف وتشزمل اخل

صززادية  صززائص االقت ملززوارد للسزكانب واخل فززهب وا منززا  العمزران ووظائ ضززافة إىل أ واالجتماعيزةب إ

 االقتصادية لفلسطني تا فيها املوارد الزراعية والصناعية والنقل.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3دخ ملإىلملالعلممملالسياسية:ملممل5235

هزززوم ال قزززرر مف هزززذا امل ضزززح  لزززويو هزززاب ع مزززات ووظائف نزززواع احلكو هزززاب وأ سزززية ومناهج م السيا

 سياسي احلديث من القرن السابع عشر حتى نهاية احلرب العاملية األوىل.والفكر ال

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3ملالتقييامل التشخي مليفملالرتبيةملاخلاصة:مل5238

    مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145متطلب سابق 

قززرر إىل الت يززث عريزيهزدف هزذا امل صززة مزن ح فززى الرتبيزة اخلا هززومي التقيزيم والتشزخيص  ف تف

جززة إىل أنزوا يززد علزى احلا قززةب مزع التأك لززف فئزات اإلعا يززات التشزخيص ملخت يززيم وأغراضزه وآل ع التق

لززة  قززرر أمث هززذا امل نززاول  مززا يت كززر. ك شززخيص املب قززاييس ذات الت بززارات وامل مززن االخت عززة  لززى جممو ع

ئززات اإل هززذا اجملزال ملختلزف ف فزى  بززارات عاالصزلة  صززف املقزاييس واالخت ضززمنا ذلزن تقزديم و قزةب مت

 تى حتظى بالقبول فى املمارسات امليدانية.اجليدة وال
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ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدة مل3اإلعاقةملاجلسميةمل الصحية:مل5239

 اخلاصة مدخل إىل الرتبية 5145متطلب سابق 

يزة قزة يتناول هذا املقرر االعاقة اجلسمية والصحية مزن حيزث أسزباب حزدوث االعا ويفزرأ الوقا

صزززائص ا قزززرر للخ طزززرأ امل مزززا يت شزززارب ك سزززبة االنت يزززة ون سزززلوكية واملعرف يزززة وال يزززة واالنفعال لنمائ

بزز-والنفسزية تززدريس الطل نززد  هززا ع تززى جيززب مراعات يززة ال بززارات الرتبو سززمية ب واالعت يززة واجل ة االجتماع

يززة ا شزززخيصب وأهم كززر والت شزززف املب جززراءات الك صزززحية ب وا سززمية وال قززات اجل تزززدذوي االعا خل ل

الصزحية اسزب أعضزاء اجلسزم املصزابة املبكر . كما يتناول املقرر تصنيفات االعاقة اجلسزمية و

أو يفبيعزة الضزعف احلركزىب البزدائل الرتبويزة والتعزديالت البيئيزة املطلوبزةب األدوات املسزاعدة علزى 

 ركة وأجهزة التنقلب األجهزة التعويضية ومهارات العيش املستقل.احل

ململململنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ص  ةالبملاالعاقةمل5249

 الرتبية اخلاصة إىلمدخل  5145متطلب سابق 

يززة     قزة ويفزرأ الوقا قزة البصزرية مزن حيزث أسزباب حزدوث االعا نزاول هزذا املقزرر مفهزوم االعا يت

طزززرأ  مزززا يت شزززارب ك سزززبة االنت يزززة ون سزززلوكية واملعرف يزززة وال يزززة واالنفعال صزززائص النمائ قزززرر للخ امل

سززية  يززاالجتم -والنف تززدريس الاع نززد  هززا ع جيزززب مراعات تززى  يززة ال بززارات الرتبو عزززوقني ة ب واالعت بززة امل طل

نزاول املقزرر  تزدخل املبكزر. كمزا يت بصزريا ب واجزراءات الكشزف املبكزر والتشزخيص ب وأهميزة ال

فززة آليزة االبصزار والتشزريح الفسزيولو قزة البصزرية اسزب املعزايري املختل جى للعزني ب وتصزنيفات االعا

هززاج نززاء املن يفزز ب ب يززو يززة والتأه بزززدائل الرتبو صززرياب ال عززوقني ب بززة امل تزززدرس الطل نززىب رأ  سزززائل ول امله و

 التنقل واحلركة والعينات البصرية ومهارات العيش املستقل. 

ململنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3اإلعاقةملالسمعية:ململ5265

  مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145سابق  متطلب

قززة السز   قززرر مفهزوم اإلعا نزاول هزذا امل يززة معييت قززة ويفزرأ الوقا سززباب حزدوث اإلعا مززن حيزث أ ة 

شزززار سزززبة االنت يزززة ون سزززلوكية واملعرف يزززة وال يزززة واالنفعال صزززائص النمائ قزززرر للخ طزززرأ امل مزززا يت ب ك

سززية  لززيت جيززب مرا -والنف يزززة ا بززارات الرتبو يززة ب واالعت عزززوقني االجتماع بززة امل تززدريس الطل نزززد  هززا ع عات

نزاول املقزرر وأهمسعيزا ب وإجزراءات الكشزف املبكزر والتشزخيص ب  تزدخل املبكزر . كمزا يت ميزة ال

فزة ب آلية السمع والتشر قزة السزمعية اسزب املعزايري املختل لز ذن ب وتصزنيفات اإلعا يح الفسيولوجى 

 لتواصل واملعينات السمعية .بناء املنهاج ويفرأ تدريس الطلبة املعوقني مسعيا ب يفرأ ا
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ململململنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدة مل3صعمباتملالتعلا:مل5266

  مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145لب سابق متط

ملزززادة ت هزززذ  ا شزززمل  هزززا ت بزززني أنواع يزززز  سزززبابها والتمي عزززرف إىل أ يزززة والت صزززعوبات التعلم يزززف ال عر

ملززز ضززمن ا يززةب وتت صززعوبات التعلم بزززة ذوى ال صززائص الطل يززد خ سززية وحتد لزززى الرئي ضززوء ع قززاء ال ادة ال

فزى يفزرأ تعلالتطور التاراى للربامج واخلدمات فى جمال الصعوبات ال ميةب كذلن تبحث املادة 

فزززى فززه  تززه وأهدا يززيم وأدوا عزززاجل  التق جززى. وت لززيم العال بززادىء التع تزززبني م يززة و صززعوبات التعلم جمززال ال

يزززة املختل حزززل العمر فزززى املرا شزززكا.ا  يزززة وأ خلزززدمات الرتبو منزززا  ا ملزززادة أ لزززى ا ملزززادة ع كزززز ا فزززة وتر

هزززارات ق لززتعلم امل صزززعوبات ا بززة ذوى  تزززدريس الطل سززرتاتيجيات  سزززابية بززل ا يززة واحل يزززة واللغو األكادمي

 والقرائية والكتابية .

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدة مل3اإلعاقةملالعقليةململ5267

 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145متطلب سابق 

هززوم االع بززة تف يززف الطل قززرر إىل تعر هززذا امل هززدف  ضزززمنة ي ضززوعات املت نززاول املو يززة ويت قززة العقل ا

مزززن ح صزززة  يززة وخا قزززة العقل جمزززال االعا قزززة يززث فززى  يزززة لالعا سززية واالجتماع يزززة والنف فزززات الطب التعري

قزة العقليزةب العقلية و ظزاهرة مزدى انتشزار االعا تزم  فزى ذلزن التعريزف ب ومزن  فزة  وجهات النظزر املختل

ة واألكادمييزة واالجتماعيزة للمعزوقني وأسبابها ويفرأ قياسها وتشخيصهاب واخلصائص الشخصزي

يفزز يززا و عززوقني عقل نززاهج امل بززرامج وم ظززاهرة رأ عقليزا ب  طززة ب شززكالت املرتب ضززايا وامل هززاب الق تنظيم

 ليةب وواقع خدمات الرتبية اخلاصة للمعوقني عقليا فى فلسطني.االعاقة العق

ملنظ ي(مل2ساعةملمعتمدةمل مل2حقمقملاألشخاصملذ يملاإلعاقة:ململ5268

هززذا  نزاول  قززة يفامليت شززخاص ذوي االعا قززوأ اال عززالن  قززرر ح شززمل  اال لززيت ت يززة وا شززرعة الدول ال

سززان لسزنة )ي العزامل قززوأ االن عززام )1948حل قززوأ الطفزل ل عززالن ح خلززاص 1959(ب وا عززالن ا (ب واال

عزززوقني ) قززوأ امل عزززام )1975ا يززا ل ملزززتخلفني عقل شززخاص ا قزززوأ اال عززالن ح يزززة 1979(ب وا (ب واتفاق

عززام ) فززل ل قززوأ الط يزززة (ب وا1989ح يززة الدول قززةالتفاق شززخاص ذوي االعا قززوأ اال عزززام ) حل (. 2008ل

نزاول  قزةألشزاحقزوأ كمزا يت قزانون يف التشزريعات خاص ذوي االعا لزيت تشزمل    مزن  4رقزم  احملليزة وا

عزززام ) عزززام )1999ال يزززة ل تزززه التنظيم قزززة يف (ب 2004( والئح شزززخاص ذوي االعا قزززوأ اال كزززذلن ح و

مزززن  عزززدد  نزززاول  شزززمل ت سزززطيو وت مززع الفل لزززيماجملت حلزززق يف التع ثزززل ا شزززتها م قززوأ ومناق صزززحة  احل وال

 العمل والتنقل وغريها من احلقوأ. يف والسكن واحلق يف التاهيل واحلق
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ململململنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل ململ3التدخ ملاملبك :ململ5269

 الرتبية اخلاصة إىلمدخل  5145متطلب سابق 

تزاراى و تزدخل املبكزر ب تطزور  ال نزاول يسزتعرض هزذا املقزرر أساسزيات ال تزه ب كمزا يت مربرا

تززدخل املبكزر متضزمنا  فزى ال ئززات فزى املفزاهيم واملبزادىء األساسزية  صززية كزل فئزة مزن ف ذلزن خصو

هززذا  نززاول  صززة . ويت يززة اخلا يزززة الرتب خززدمات الرتب قززديم  يززة ت قززة وأهم شززكلة االعا ضززاحجم م قززرر اي امل

خززالل ع مزززن  تزززدريبها  صززة و كزززوادر املتخص عزززداد ال كززرة ب إ لزززة املب فزززى الطفو صززة  يزززق اخلا مزززل الفر

تزززدخل امل بزززرامج ال مززن  منزززاذج  كزززر و تززدخل املب يزززة ال صزززاتب فاعل عززدد التخص كززرمت ئزززات  ب يزززع ف جلم

 ذ هذ  الربامج من خالل التأهيل اجملتمعى.االعاقة ودور األسرة واجملتمع احمللى فى تنفي

ملنظ ي(3ساعاتملمعتمدةمل مل3العمليةملاال شا  ةمل ب اجمها:ململ5270

يززة اإل قززرر العمل هززذا امل نززاول  عززرف يت هززاب والت لززهاب ومناذج هززاب ومراح يززث  يفبيعت مززن ح شززادية  ر

شزززززد الن هززززارات املر سزززززيإىل م شزززززاعرب ف كزززززس امل صزززززياغةب وع عزززززادة ال ضزززززاعب وإ هزززززا  االستي ب ومن

ظززةب واملو يززة اإلرشزاديةب وهززي  املالح صززال و ززع املعلومزات يف العمل خززيص. ووسزائل االت اجهزةب والتل

مززعب و سزززجل اجمل لززةب وال لزززةب واملقاب سززة احلا هزززداف ودرا صززياغة األ صزززيب و يززر التشخي بزززة التقر كتا

شززاد نززامج اإلر صززميم الرب شززاديةب وت لزززربامج ي واإلر مززاذج  قززات والن عززض التطبي ضززافة إىل ب يزززذ ب إ تنف

 ب تم تقييم العملية اإلرشادية.إرشادية

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3مشكالتملالطدملةمل امل اةقة:ململ5271

شززكالت االن مززة حزول امل هززذا املقزرر مقد عززادات يف يتضزمن  سززلوكيةب واضزطراب ال فعاليزة وال

سزززطة وامل كزززرة واملتو لزززة املب حزززل الطفو قزززةب تزززأخمرا لزززة املراه شزززكالت مرح نزززاول م كزززذلن يت رةب و

لزززززززتغ هزززززززاب وا يززززززززةب وأهميت يزززززززةب واالنفعال يزززززززةب والعقل سززززززززيولوجيةب واحلرك سزززززززميةب والف ريات اجل

قزززززةب وا جزززززات املراه هزززززقب وحا نزززززد املرا يزززززة ع سزززززيةب واخللق يزززززةب واجلن سزززززيةب واالجتماع يزززززة اجلن لرتب

 وافق النفسي لدى املراهق.التومشكالت املراهقة املتعلقة بالنمو وا.وية والقيمب ومشكالت 

ملنظ ي(3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملأساسياتمليفملنظ  اتملالشخصيةمل5275

يزززة  قززرر نظر نزززاول امل هززا. ويت صززية ونظريات هزززوم الشخ بززة تف يززف الطل قزززرر إىل تعر هززذا امل هززدف  ي

سززي الفرو يززل النف كززل التحل نززد  يززة ع سززية االجتماع يززات النف يززةب والنظر نززغ التحليل يززة يو يززديب ونظر

ة السزلوكية لسزكنرب سوليفانب وفروموادلرب والنظرية اإلنسانية ملاسلوب والنظريب ومن  هورني

 االستجابة الولرد وميلر. -ونظرية الذات لكارل روجر ب ونظرية اجملال لكريت ليفنيب واملثري 
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3:ملتعلام اكوملمصا  ملالمل5280

لزب بفلسزفة مصزاإىل يهزدف هزذا املقزرر  يززف الطا هززاب در تعر لززتعلم وأهميتهزا وأهزدافها ومهامت ا

يززززات  فزززق والتجه يزززة يف واملرا صزززادر التعليم فزززو امل صزززي و صزززفاتهاب وأدوار اختصا .زززا وموا مزززة  الال 

 يم املصادر الرقمية التعليمية.ب وتقيإدارتهاب وأهم اخلدمات اليت تقدمها واألنشطة اليت تنفذها

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2عتمدةمل تملمساعامل3:ملإ ا ةملاملكتباتمليفملالعص ملال قميمل5281

املكتبزات بشزكل عزام واملكتبزات املدرسزية بشزكل عزامب يتناول هذا املقزرر أدوار يف جمزال 

يزززة يف ا صزززادر الرقم مزززع امل مزززل  نزززةب والتعا يزززات الرقم جزززة عمل هزززا نتي تزززة علي طزززورات احلاد بزززة والت ملكت

 .يةوكيفية الوصول إليها وإدارتهاب وكيفية انشاء املكتبات الرقمية املدرس

ململ5282 ململ3تطبيقاتمل أخالقياتملالتعلياملاملهين: ملعملي(مل2نظ ي،ململ1 ساعاتملمعتمدة

لزيت يدرسزها  بزأهم املقزررات املهنيزة ا لزب  ظززام  الطلبزةيهزدف هزذا املقزرر إىل تعريزف الطا ضزمن ن

فززا عززامب وأهزم امل يززة التعلزيم ال سززتخدمة وكيف عززة املزواد واألدوات امل هززاب ويفبي لزواردة في هززارات ا هيم وامل

 ات التعليم املهو.ب وأخالقيواحلفاظ عليهاب ودور فو املصادر التعليمية فيهاها توفري

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3إسرتاتيجياتملحد ثةمليفملالتعليامل التعلا:ململ5283

عزز لززدارس تجمو يززف ا قززرر إىل تعر هززذا امل هززدف  لززتعلم ي لززيم وا ثززة يف التع هززات احلدي مززن االرا ة 

لزززتعلم دور صزززادر ا فزززو م عزززب  لزززيت يل صزززانع كزززب وا كزززة ال ثزززل حر هزززاب م  Makerري يف حتقيق

Movement لزتعلم ا قزائم علزى العمزل وا لززى Work Based Learningل قزائم ع لزتعلم ال ب وا

ضززززيات  فززززن والريا سززززة وال يززززا وا.ند لززززوم والتكنولوج مزززج الع قززززاSTEAMد لززززتعلم ال لززززى ب وا ئم ع

جمززة Design Based Learningالتصزميم  خززالل الرب لززتعلم مزن  ب Programmingب وا

 أدوار فريق العمل التدريسي فيها.و

ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3االحتياجاتملاخلاصة:ملمصا  ملالتعلامللذ يململ5284 ملعملي(مل1نظ ي،

مزززن  صزززة  جزززات اخلا بزززذوي االحتيا لزززب  يزززف الطا قزززرر لتعر هزززذا امل هزززدف  بزززةي صزززائص  الطل وخ

سززتخدامهمبتعلم جزززودة ال صززادر املو مزززة امل .ززمب وموائ مزززة  صززادر املالئ عزززداد م يززة إ ئزززات وف هززمب وكيف

 افظة عليها.تلن املصادر وارشادات استخدامهاب وآليات تطويرها واحمل
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ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملأساسياتملاحلاسمبمل الربجمةمل5285

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

لزززى  قزززرر ع هزززذا امل كزززز  يزززةب دوير شزززايفات املهن سزززاندة الن سزززيب يف م يزززات وأر احلوا تزززر الربجم

ل والرسزوم دراسزة تطبيقزات يف اجملزاالت الرياضزية واجلزداوومزل اليدويزةب العاجلزاهزة علزى أسزاليب 

بزززاد ضزززافة إىل م عزززرضب إ قزززديم وال يزززة والت تزززأتريات  ىءالبيان يزززب وال صزززفحات الو صزززميم  جمزززة وت الرب

 احلركية على الكائنات.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملال قميةملالمسائ مل5286

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

هززذ هززدف  جمززالا اي قززات يف  فززاهيم والتطبي بززأهم امل لززب  يززف الطا قززرر لتعر يززة ال مل سززائط الرقم و

ثزززل يزززبب م عزززرب الو هزززا  هزززاب   وتطبيقات سزززتخداماتها وأنواع يزززة وا سزززائط الرقم هزززوم الو صزززوتيات ومف ال

سزززمعياتب  سزززوم التووال صزززور والر يزززةب ال كزززةب وخطيط يزززا واحلر نزززاتب والرؤ ضزززغط البيا يزززات  تقن

ئززيب و خزززين املر مززة اتوالت يززةب  صزززالأنظ سززائط الرقم تزززائقب وللو سزززائط والو نززة والو صززوص ا.جي الن

نززةب ا. سززتخدمب وجي هزززات امل تززززامنب وواج جمزززةب وال يززد يف الرب يزززة والتجر سزززائط الرقم قززات الو تطبي

 .ئط الويبوساوالوسائط الرقمية التفاعليةب ووبرجمياتهاب 

ملي(عململ1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملإ ا ةملقماعدملالبياناتملالتعليميةمل5287

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

نزاتب مقدمة لقوايتناول هذا املقرر  تنظزيم قواعزد وتوظيفاتهزا يف العمليزة التعليميزةب وعد البيا

نزات ويفرقهزاب  نزات املنطقيزةب والبيا نزواع قواعزد البيوتصزميم قواعزد البيا سززتخدمة يف إدارة أ نزات امل ا

لززيمب  يززوالتع نززات التعليم عززد البيا ظززام إدارة قوا هززام ن يززةب وةب م نززات العالئق عززد البيا يززق قوا إدارة وتطب

 .التطورات الراهنة واالراهات املستقبليةو قواعد البياناتب

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3احلاسمبمليفملالتعليا:ململ5288

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

نزززاتيت سززوب  املكو ظزززام احلا لززيم ون سزززوب يف التع سززتخدامات احلا طزززور ا قززرر ت هزززذا امل ب نززاول 

يززةب تفا سززوب التعليم سززتخدامات احلا فززة ال شززكال املختل سززوبب لصزيغ واأل مززع احلا سززتخدم  عززل امل ا

سزززنب  غزززة بي يززة بل بزززرامج تعليم لزززيمب  سززوب يف التع قزززات احلا تزززأليفب تطبي غززة ال يزززات  ل يززات الربجم تقن

سزززيق ال جلزززة وتن لزززربامج معا مزززات وا يزززل املعلو جلزززة وحتل نزززاتب معا عزززد البيا صزززوصب قوا مزززات والن كل

 ييم الربجميات التعليمية.تق املساندةب
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ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملتد  دملالتعليامل تقرياتهمل5289

هزززتم  قزززرر ي يزززفهزززذا امل عزززهب  بتعر تزززهب وأنوا فزززردب وأهمي لزززيم امل مزززة والتع ملزززربمجب واألنظ لزززتعلم ا ا

لزززيمب وا صزززية للتع يزززةب الشخ كزززاة التعليم عزززاب واحملا ملزززربمجب وألل صزززي ا تزززدريس اخلصو مزززة وال األنظ

 تها يف العملية التعلمية.معيةب والتعلم التعاونيب وبرامج الدراسة الذاتيةب وتطبيقاالسالتعليمية 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملالرتبيةملاملقا نةمل5292

هززو ا عززريف و تززوا ينيب األول م لززى هزدفني م قززرر ع هززذا امل جززارب يركزز  لززنظم والت لززى ا إليفزالع ع

تزززة يززة احلاد طزززورات الرتبو لززيمب والت صززرة يف التع لزز املعا كزززز ع ئززي وير خزززر ادا عززامليب واآل سزززتوى ال ى امل

قزدرة علزى دراسزتها يف  على اكتساب الطالب مهارات الوصزول وااليفزالع املسزتمر .زذ  التجزارب وال

 بيقها ومالءمتها يف بيئته احمللية.ضوء بيئاتها األصلية واالستفادة منهاب وكيفية "تويفينها" وتط

ملنظ ي(مل2 (ملساعةملمعتمدةمل3إ ا ةملالصفمل ترظيمهململ مل5301

سزززرتاتيجيات  نزززاهج واال فزززاهيم وامل قزززرر امل نزززاول امل يزززث يت مزززن ح صزززف  ضزززرورية إلدارة ال ال

لززن  .ززاب وذ ضززع احللزول  صززفية وو شززكالت اإلداريزة ال عززض امل سززة وحتليزل ب يززقب ودرا النظريزة والتطب

.ززذ  اجلوا نززاول ملززا  مززا يت لززيم.  ك لززتعلم والتع يززة ا تززائج عمل لززى ن كززبري ع تززر  صززوى وأ يززة ق مززن أهم نززب 

ضزززرملعا صزززفية ال يزززة ال يزززات اإلدار هزززارات والكفا هزززات وامل فزززة واالرا هزززا ر لزززى توظيف قزززدرة ع وريةب وال

قزززد  يزززة.  و يزززة التعليم يزززاة العمل سزززية يف احل صزززفوف املدر يزززة يف ادارة ال ضزززمونه  صممممممبفعال قزززرر يف م امل

تزززوا  بطر يزززث ال و  ظزززام ا سزززلوب الن عزززا أ جززززاءب متب بزززط األ جزززي املرتا مزززي املنه طزززيط العل قزززة التخ ي

صززي سززرتارية أنف صززل اإل يززةب وال تنف ملززنهج أو النظر عززن ا هززوم  هزززا ل املف .ززدفب ولكن عززن ا سززيلة  و الو

 .تصبح جزءا متكامال مع عناصر هذا املقرر و توا 

مل ي(نظمل3 ملةساعاتملمعتمدمل3 عا ةملذ يملاحلاجاتملاخلاصة:ململ5304

لزتع اضزطرابات  لمبيتناول هذا املقرر مقدمة يف الرتبية اخلاصةب الطفزل املوهزوبب صزعوبات ا

قزززز صززززحيةب اإلعا سززززدية وال قززززة اجل غززززةب اإلعا طززززق والل قززززة الن صززززريةب اإلعا قززززة الب سززززمعيةب اإلعا ة ال

 االنفعاليةب اإلعاقة العقليةب القضايا واالراهات احلديثة يف الرتبية اخلاصة.
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ملنظ يمل(مل2ساعةملمعتمدةمل مل2(:مل2اإلسالميةمل ط ائقملتد  سهامل ملالثقافةمل5307

 (1فة اإلسالمية ويفرائق تدريسها )ثقاال 5207متطلب سابق 

قززرر األ نزاول هزذا امل شززريف يت سززهب احلزديث ال كززريم ويفزرأ تدري قزرآن ال سززالميةب ال نظمزة اإل

يفززرأ  بززادات و سززهاب الع يفززرأ تدري سززهاب السزرية و يفززرأ تدري يززدة و سززهب العق سززهاب ويفزرأ تدري تدري

 املعامالت ويفرأ تدريسها.

ملنظ ي(مل2ساعةملمعتمدةمل مل2(:مل2العلممملاالجتماعيةمل ط ائقملتد  سهامل مل5308

 (1اعية و يفرائق تدريسها )العلوم االجتم 5208متطلب سابق  

لززززوم  تززززدريس الع سززززتخدامها يف  ضززززية وا كزززرات األر خلززززرائط وال لززززى ا قززززرر ع هززززذا امل كزززز  ير

تزاريخ العزا  احلزديث االجتماعيةب التقويم وأهميته يف  العلوم االجتماعيزةب موضزوعات كتزارة مزن 

سززززهاب  ئزززق تدري يززززالرتويفرا يززززة والدول مزززات العرب سززززهاب املنظ ئززززق تدري يزززة ويفرا يززززة الويفن ئززززق ب ة ويفرا

صززائص  لزويفن العربزي اإلقليميزة ويفرائزق تدريسزهاب خ تدريسزهاب موضزوعات كتزارة مزن جغرافيزا ا

 وكفايات املعلم الناجح.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل2 ط ائقملتد  سهامل ال  اضياتململ5309

 (1تدريسها ) ائقالرياضيات ويفر 5209متطلب سابق 

ا.ندسزية املسزتويةب واإلنشزاءاتب والتحزويالت  يتناول هذا املقرر تدريس ا.ندسة واألشزكال

يزززب  جزززومب التقر سزززاحات واحل تزززهب امل عزززهب وحدا مزززهب أنوا يزززاس )مفهو سزززماتب والق سزززيةب اجمل ا.ند

قززززز لزززززيم والت ضزززززية يف تع منزززززا  الريا عزززززاب واأل يزززززات واألل يزززززة والتقن سزززززائل التعليم لزززززم وتعديرب دور الو

لزدى  يفلبزة لزتعلم  الرياضياتب أخطاء شائعة يف تعلم الرياضيات  قزويم ا املرحلزة األساسزية األوىلب وت

 يف الرياضيات.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3(:مل2العلمممل الصحةمل ط ائقملتد  سهامل مل5310

 (1العلوم والصحة ويفرائق تدريسها ) 5210طلب سابق مت

هززززاج  لزززى من قززززرر ع هزززذا امل كزززز  صززززنيف العير يزززاة وت ظززززاهر احل سزززيةب م لززززة األسا لزززوم يف املرح

نزززات سزززهاب  الكائ ئزززق تدري يزززة ويفرا نزززات احل نزززوع يف الكائ حزززدة والت سزززهاب الو ئزززق تدري يزززة ويفرا احل

 وبيولوجية اإلنسان وسالمة صحته ويفرائق تدريسها.
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ملنظ ي(مل3معتمدةمل ملساعاتمل3ملمجيةملاللعب:ملسيكمل5311

هززذا  نزاول  نززد ايت عززب ع ظززاهرة الل قززرر  فززال إلنامل نززد األيف مززة وع عززب سزان عا هززوم الل صززةب ومف خا

بززة ويفبيعتزه وخص مززاء املتعاق حززل الن عززرب مرا طززورات  غززريات وت يززه مزن ت طززرأ عل مززا ي تززهب و صززه وأهمي ائ

 اليت مير بها األيففال.

ملنظ ي(مل3 ملةتمدساعاتملمعمل3التدكسملاإلبداعي:ململ5316

بززداعيب اإل لزتفكري اإل بززداع وا ملززدخل إىل اإل هززذا املقزرر ا نزاول  مززن بززدايت بززداعي  لزتفكري اإل ع وا

صززز سزززفيةب خ ملزززدارس الفل ظزززر ا هزززة ن لزززى وج عزززرف ع يفزززرأ الت جزززاتهمب  هزززم وحا بزززدعني ودوافع ائص امل

لزززتفك بزززداع وا يزززة اإل يفزززرأ تنم بزززداعي و لزززتفكري اإل بزززداع وا حزززل اإل بزززداعب مرا يزززاس اإل بزززدعني وق ري امل

 اإلبداعي يف املدرسة والصف.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3نظامملاحلكامليفملاإلسالم:ململ5321

سزززالم  كزززم يف اإل ظزززام احل عزززد ن قزززرر قوا هزززذا امل نزززاول  يزززان يت مزززةب وب لزززة واأل بزززني الدو يزززق  والتفر

سزززالم  لززة يف اإل بززرئيس الدو يزززف  سززلطة (ب والتعر لززويفن وال سزززكان وا لززة ) ال سززية للدو مززات األسا املقو

شززر لززو ارةمزن حيزث  تزهب ا هززاء والي يززة انتهزاء وإن سززلطة إليزهب وكيف يفززرأ إسزناد ال تزه و  يف ويفه وواجبا

 التشريعية والقضائية. التاريخ اإلسالميب وأنواع الو راء ووظائفهمب السلطتني

ملنظ ي(مل3 ةساعاتملمعتمدمل3إعجازملالق آن:ململ5323

بزاملعجزة جززا  القرآنزي والتحزدي  نزاول هزذا املقزرر معنزى املعجززة واإلع القرآنيزةب و ززاوالت  يت

مزززن  جزززز  قزززدر املع يزززف بال تزززم التعر قزززرآنب  ضزززة ال عزززرب معار عزززض ال قزززب سزززبب ال مزززاء يف  رآن وآراء العل

قززو نززب الو هززذا إىل جا جززا ا  اإلعجزا ب  كززان إع سززواء أ كززريمب  قززرآن ال نززواع اإلعجزا  يف ال لززى أ ف ع

 ة على كل نوع منها.بيانيا  لغويا ب أم أنباء الغيبب أم عمليا ب أم تشريعيا ... اخلب وعرض أمثل

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل1فقهملمعامالتمل مل5324

هزززذا هزززدف  هزززامل ي يزززث حكم مزززن ح يزززة  ضزززوعات التال لزززب باملو يزززف الطا لزززهاب قزززرر إىل تعر اب دلي

صيغهاب شرو  صحتهاب أقسامهاب تطبيقات فقهية توضحها. ويتناول هذا املقرر البيزع وأنواعزهب 

 هنب الشفعةب احلجرب الوكالةب احلوالةب الصلح.السلمب الرباب الصرفب اإلجارةب الر
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ملنظ ي(مل3 ملةعاتملمعتمدسامل3(:مل2فقهملأحمالملشخصيةمل مل5326

 (1)فقه أحوال شخصية  5226متطلب سابق 

مززن  لززن  ضززمنه ذ يززثب تزا يت صززايا وموار كززات مزن و قززة بالرت قززرر احلقزوأ املتعل هززذا امل نزاول  يت

وعنيب مزع توضزيح لشزرو  الوصزاياب وأركانهزا بيان للمصطلحات واملفاهيم املتعلقة بهذين املوضز

صزززاياب تزززاحم الو هزززا و هززا ومبطالت عزززه وا وأنواع شزززرويفه وموان سززبابه و شزززروعيته وأ يززث م مزززن ح إلرث 

لزب مهزارة يف وأنواع ا تزوريثهم والقواعزد الضزابطة للتوريزثب إضزافة إىل إكسزاب الطا لورتة وأحوال 

 ون بهذا اخلصوص.حل املسائل اإلرتية مراعيا  ما ورد يف الفقه والقان

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(:مل2فقهملمعامالتمل مل5327

 (1فقه معامالت ) 5324متطلب سابق 

لزززب ب يزززف الطا قزززرر إىل تعر هزززذا امل هزززدف  لزززهاب ي هزززاب دلي يزززث حكم مزززن ح يزززة  ضزززوعات التال املو

بزززةب  يزززةب ا. شزززركات العاد ضزززحها  ال يزززة تو قزززات فقه سزززامهاب تطبي صزززحتهاب أق شزززرو   صزززيغهاب 

 ب الغصبب اللقيطب اللقطةب إحياء املواتب الزراعةب واملقرراتب التأمني.الوديعةب الوقف

ململي(عمل4 ملمعتمدةملساعاتمل4(مليفملالرتبيةملاخلاصة:مل1 بملميدانيمل تد مل5329

االعاقة  5239ب االعاقة السمعية 5265  باالعاقة البصرية 5249متطلب سابق 

 اجلسمية والصحية

لززب  قززديم فرصزة للطا قززرر إىل ت هززذا امل فززال ذويهزدف  عززن األيف مززا تعلمزه  يززق  قززة يلتطب يف  االعا

بزززة ذوى صززة للطل يززة اخلا كززز الرتب سزززمعيةاإل مرا قززات ال قززة باالعا شزززديدة واملتعل سززطة وال قززات املتو  عا

مززع أدوات  لززه  خززالل تعام مززن  يززة  لززب بزاخلربات امليدان يززد الطا قززرر إىل تزو هززذا امل هززدف  والبصزريةب وي

لزززى ك تزززدريب ع لزززيم وال يزززيم والتع شزززخيص والتق صزززريا او الت عزززوأ ب فزززل امل يزززاة للط هزززارات احل لزززف م ت

لزب هنزا يف قزة السزمعيةمؤ مسعياب و.ذا يلتحزق الطا تزابع حزاالت االعا لزيت ت  سسزات الرتبيزة اخلاصزة ا

 والبصرية.

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل ململ3التمحد:مل5330

 الرتبية اخلاصة إىلمدخل  5145متطلب سابق 

حد كفئة مسزتقلة مزن فئزات الرتبيزة اخلاصزة ب التعريف باضطراب التو إىليهدف هذا املقرر 

سزززباب احمل شزززارب واال سزززبة االنت يزززث ن سزززلوكية تمزززن ح يزززة وال يزززة واالنفعال صزززائص النمائ لزززة ب واخل م

تززدريس واملعر تزى جيزب مراعاتهزا عنزد  يززة ال فيزة واجلسزمية والنفسزية االجتماعيزة ب واالعتبزارات الرتبو

شززخيص ب شززف والت جززراءات الك حززديني ب وا بززة التو قززاييس الطل شززطب وم قززوائم ال سززتخدام أدوات  ا
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يززـ مزززني ب وأهم بزززل األهززل واملعل مززن ق قززدير  سزززلوك ة االت عززديل ال سزززاليب ت سززتخدام أ كزززـر وا تززدخل املب ل

قززة لل هزززذا كطري نززاول  مززا يت فزززال . ك تززى يظهرهززا األيف يزززة ال سززلوكات الالتكيف هززور ال مزززن ظ حززد 

 بات التواصل .املقرر االعاقات املصاحبة للتوحد مثل االعاقة العقلية ب واضطرا

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3تا  خملاحل  بملالصليبيةمل مل و ملالد جنةمل(:ململ5331

بززي اإل شززرأ العر غزززو الفرجنززة للم قززرر  هززذا امل نززاول  حزززداث يت يززة واأل عززه احلقيق سززالميب ودواف

سززززالميب  بزززي اإل شزززرأ العر .زززم يف امل يزززان  مزززة ك جنزززة يف إقا جنزززاع الفر سزززباب  هزززاب وأ سزززية في الرئي

 أدت إىل فشل هذا الغزوب ونتائجهب مع الربط بني املاضي واحلاضر.والعوامل اليت 

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3االقتصا  ة:ملياملاجلغ افمل5332

لزنظم الزراعيزة والصزناعية والنقزلب يوضح هذا املقرر  البيئة كنظام مفتوع عزام يتكزون مزن ا

هزززاب كزززل من سزززان و بزززني اإلن مزززة  فزززاعالت القائ سزززية والت صزززرها الرئي لزززل عنا لزززى  و  يزززز ع مزززع الرتك

 املشكالت االقتصادية.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3جغ افياملالسكان:ململ5333

صزززائ يزززث خ مزززن ح سزززكان  لزززم ال بزززادئ ع قزززرر م هزززذا امل نزززاول  يزززة يت سزززكان الدميوغراف ص ال

سززريع  بززالنمو ال قززة  سززكان املتعل شززكالت ال مززام ت مززع االهت صززاديب  مززاعي واالقت تززركيبهم االجت و

 وا.جرات وربطها بالتنمية.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3تا  خملالعاململاحلد ثمل املعاص :ململ5334

نزاول هزذا امل كززة النهضزة األورقزريت عززا  احلزديث واملعاصزر منزذ حر تزاريخ ال عززد ر  بيزة إىل مزا ب

ثززززورة  بززززا وال يززززة يف أورو كززززات القوم سززززية واحلر ثززززورة الفرن ضززززمن  ال يززززةب ويت يززززة الثان حلززززرب العامل ا

سزززتعمارية  سزززيطرة اال صزززناعيةب ال يززززةب ال كزززا الالتين يزززا وأمري سزززيا وإفريق طزززار آ لززززى أق هزززا ع وآتار

  والثانية وحركات التحرر من االستعمار.وىلواحلربني العامليتني األ

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3أل مبيةمل املماليك:ملتا  خملاململ5335

 تاريخ احلروب الصليبية )غزو الفرجنة( 5331متطلب سابق 

الب بالظروف اليت أدت إىل قيام الدولة األيوبية وأبر  يهدف هذا املقرر إىل تعريف الط

يبيني جليش واالقطاعب ودورها يف توحيد اجلبهة االسالمية ضد الصلوا مؤسساتها مثل  السلطنة
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وإحلاأ ا.زمية بهمب تم يتتبع التطورات السياسية والعسكرية للدولة األيوبية حتى سقويفهاب 

بأهم مؤسساتها كالسلطنة واجليش واالقطاعب وبيان دور وقيام الدولة اململوكية مع التعريف 

من خطري الصليبيني واملغولب إضافة إىل التعريف بالعمارة قة املمالين يف ختليص املنط

 ململوكية.ا

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3الرتبيةملالمطرية:ململ5336

يززة وا صززادية واالجتماع يززة واالقت سزززية والبيئ فززاهيم السيا قززرر امل هززذا امل ضززح  ضزززافة يو يززةب إ إلدار

تزاراي  هززا ال هززا وتطور يززث موقع سززطني مزن ح ضززارة يف فل بززر  واحلإىل سزرية احل يززد أ ضززاريب وحتد

 علمائها ورجاالتها.

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:لمكالسملضط اباتإمل5349

 الرتبية اخلاصة إىلمدخل  5145متطلب سابق 

نيفب ونسزبة االنتشزارب يقدم هذا املقرر فهما معمقا عن اضطرابات السزلوك مزن حيزث التصز

يززززة  يزززة واالنفعال صززززائص النمائ يززززةب واخل يفززززرأ الوقا سزززباب و سززززمية والاأل يززززة واجل سززززلوكية واملعرف

بززززا يززززةب واالعت سززززية االجتماع بزززززة ذوى والنف تززززدريس الطل نززززد  هززززا ع جيززززب مراعات تزززززى  يززززة ال رات الرتبو

هززز خزززالل األ مزززن  بزززة  هزززؤالء الطل لزززى  عزززرف ع شزززف والت جزززراءات الك سزززلوكيةب وا ضزززطرابات ال ل اال

حززد قززة لل سززلوك كطري عززديل ال سززاليب ت سززتخدام أ كززر وا تززدخل املب يززة ال مززنيب أهم هززور  مززن واملعل ظ

مزز فززالب ك تززى يظهرهززا هزؤالء األيف يززة ال يززة السزلوكات الالتكيف يفززر النظر قززرر األ نززاول هزذا امل ا يت

 لتفسري اضطرابات السلوك اسب املدارس النظرية املختلفة .

ململململنظ ي(مل3 ساعاتملمعتمدةململ3املمةبةمل التدمق:مل5358

  الرتبية اخلاصة إىلمدخل  5145متطلب سابق 

قزززرر اىل  هزززذ  امل هزززدف  فزززوقتن ي هزززوبني واملت لزززيم املو يزززة وتع ءزززو ترب يزززة  هزززات اجياب يزززة ارا نيب م

يزززب  فززاهيم التم قززرر أيضزا م هززذا امل نزاول  يزززينب ويت هززارات تعلزيم املتم يززة م بززة علزى تنم ومسزاعدة الطل

فزوقني  خلززاص وحركزة تعلزيم املوهزوبني واملت نزاء املنهزاج ا ويعزرض برنزامج االتزراء املدرسزى الشزامل وب

فز فزوقنيوقنيبزاملوهوبني واملت فزى تعلزيم املوهزوبني واملت ضززايا  شززف ب وتعزاجل أيضزا بعزض الق  مثزل الك

 عن املوهوبني واملتفوقنيب املشكالتب االبداع ومهارات التفكري.
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ملململنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3الرطقمل اللغة:ملضط اباتإمل5360

 الرتبية اخلاصةإىل مدخل  5145متطلب سابق 

قززرر   هزززذا امل هززدف  بززةإىل ي يزززف الطل يزززة بأ تعر هزززوم عمل صززلب ومف سزززيلة للتوا غززة كو يزززة الل هم

نززز صززل ومكو يزززث التوا مزززن ح صزززل  ضزززطرابات التوا يزززف با تززم التعر مزززن  غزززويب و مزززو الل غزززةب والن ات الل

تقيزيم وتشزخيص اضزطرابات األسباب ونسبة االنتشار والتصنيفات . كما يتناول هذا املقرر يفزرأ 

بززويب وا جززي والرت تززدخل العال صززلب وال غززة والتوا طززق والل بززدالن بزززة ل تززدريس الطل يفززرأ  يززةب و ائل الرتبو

 ة.ذوي االضطرابات النطقي

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:(1 ملالتد   مليفملالرتبيةملاخلاصةمل أساليبمراةجململ5363

 الرتبية اخلاصة إىلمدخل  5145متطلب سابق 

هزززذا امل هزززدف  تزززه ب  إىلقزززرر ي صزززر  وخطوا صزززة وعنا يزززة اخلا فزززى الرتب هزززاج  نزززى املن يزززف تع التعر

تزم تطبية بالعالق فزى وضزع ني املنهاج العادى واملنهاج فى الرتبيزة اخلاصزة   لزنفس  قزات نظريزات علزم ا

قزززرر  عزززرض امل صزززة ويت جزززات اخلا بزززذوى احلا صزززة  نززاهج اخلا بزززوى  إىلامل نزززامج الرت هزززوم الرب فزززرديمف  ال

 الفردية وخطة االنتقال لتدريب األسر الفردية . واخلطة التعليمية

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:(2 ملالرتبيةملاخلاصةيفملالتد   ململ أساليبمراةجململ5368

 (1مناهج وأساليب التدريس يف الرتبية اخلاصة ) 5363 متطلب سابق

تزدريس اخلاصزة بكزل فئزات الرتبيز نزاول بشزمولية وعمزق أسزاليب ويفزرأ ال ة يهزدف املقزرر إىل ت

صزززةب تزززدريس اخلا يفززززرأ ال سززززاليب و يززززق أ سززززة وتطب فززززردي درا يززززة اخلا ال عززززي يف الرتب  صززززةبواجلم

سزززاليب سزززلوكية؛ واأل يزززة؛ ال تزززدريس املعرف يفزززرأ ال سززاليب و سزززتندة واأل صزززي  امل مزززوذج التشخي إىل الن

عزززززايري  سزززززة امل كزززززامليب ودرا مزززززوذج الت سزززززتندة إىل الن تزززززدريس امل يفزززززرأ ال سزززززاليب و جزززززيب واأل العال

بززارات واملت قززةواالعت بزززات ذات العال مزززتغري   طل سزززب  سززتخدمة ح تزززدريس امل يفززرأ ال سزززاليب و كزززل األ ب

 ص ذي االحتياجات اخلاصة.شخاحاجة األ

مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3ملاال شا مل الصحةملالردسية:ملقضا املأخالقيةمل قانمنيةمليفمل5370

ملنظ ي(

صزززائ بززوي وأخ سززي والرت شزززد النف يززات املر صززلة بأخالق جملززاالت املت لزززى ا قززرر ع هززذا امل كززز  ي ير

لزيت يززة ا جملززالب واملسزتندات األخالق صززلة بهزذا ا سززيةب واملواتيزق املت نززاء يت الصزحة النف عززرض .زا يف أت

عززايري وامل هززذا املقزرر بامل لززهمب عملزه. ويهزتم  صززائيني يف جمزاالت عم يززة للمرشزدين واألخ واتيزق األخالق

سززات مز فزراد ومؤس مززن يفلبزة وأ يززة ءزو املسرتشزدين  ن ناحيزة  وءززو ومسزؤولياتهم األخالقيزة والقانون
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تزه مزن ناحيزة أخزرىب ويركزز هزذا املقزرر علزى ازث القضزايا القان شززد ونيزمهن ة وعالقتهزا بعمزل املر

  واألخصائي.

مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3ي مليفملاال شا مل الصحةملالردسية:ملالتقييامل التشخمل5371

ملنظ ي(

لزب بأهميزة التقيزيم والتشزخيص للعمليزة اإلرشزاد ية والصزحة يهدف هذا املقزرر إىل تعريزف الطا

سزززززة احلا ظزززززة, ودرا لزززززة, واملالح مزززززات  املقاب سزززززائل  زززززع املعلو سزززززية, وو لزززززة,  لزززززةبالنف مزززززؤنر احلا و

سززجل ا صززية, وال سززرية الشخ يززة واالختبزارات, وال سززائل املعرف يززة .. إخل, و قززة الرتاكم لقصصزي, والبطا

هزدف إىل السلوكية يف التقييم والتشزخيص, وتطبيقزات وتزدريبات علزى اسزتخدام أدوات التقيزيم. وي

 ية.نفستوضيح التطور التاراي ويفرأ وأدوات التقييم والتشخيص واالختبارات ال

صصصصحةملالردمل5373 شصصصصا مل ال لصصصصيمليفملاال  سصصصصبملاآل سصصصتخداماتملاحلا مصصصصدةململ3سصصصصية:ا سصصصصاعاتملمعت

ملنظ ي(3 

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب باملعارف واملفاهيم واملهارات املتعلقة باحلاسب اآللي 

وظيفه يف اإلرشاد والصحة النفسية ومعرفة أمنا  وأنواع استخدامات احلاسوب واستخداماته وت

على الشبكة لربامج رشاد والصحة النفسيةب تم التعرف إىل مصادر وأدوات متاحة اإليف 

إرشادية والدراسات احلديثة يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي والصحة النفسية. كذلن 

بد من توفرها يف جها  احلاسب وكيفية استخدامها مثل " التعرف على أهم الربامج اليت ال

يةب ت وضغطهاب احلمايةب إدارة الربيدب تشغيل الكتب االلكرتونلفاحتميل امللفاتب فن امل

 تشغيل امللفات الصوتية واملرئيةب معاجل النصوص وجمموعته.....اخل.

ملالتأةيلي:ململ5374 مل مل3اال شا  ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدة

قزة وأنوايهزدف هزذا امل فزة لإلعا عززن املفزاهيم املختل يززد الطلبزة باملعرفزة الشزاملة  هززاقزرر إىل تزو  ع

صززادية والنفسزية وال يززد وتصزنيفاتها الصزحية واالجتماعيزة واالقت مززا يهزدف املقزرر إىل تزو عقليزةب ك

مزززع  سزززرته واجملت فزززرد وأ لزززى ال قزززة ع فزززة لإلعا تزززار املختل عزززن اآل شزززاملة  يزززة ال صزززرية والدرا بزززة بالب الطل

ات وجهزتقويم وتشخيص تلن اآلتارب يتمركز املقرر أيضزا  يف توضزيح ماهيزة التأهيزل والت وكيفية

يززل ا هززوم التأه لززى مف يززز ع مززع الرتك يززلب  فززة ءززو التأه هززوب املختل صززاديب امل طززيبب االقت شززامل )ال ل

شزززامل  يززل ال يززق التأه مززاعي يف حتق صززائي االجت عززاأب ودور األخ سززي( للم مززاعيب النف بززويب االجت الرت

عززاأب  مزززريضب للم سززيب والت طززب النف طززبب وال ثزززل )ال خززرى م هززن أ سززرته وم عزززاأ وأ مززع امل عززاون  وبالت
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طزززو هزززوب ال يزززه امل يزززار والتوج مزززل واالخت يزززل الع هزززن حتل عزززيب وم تزززدريب ب الطبي عزززبب وال عزززالج بالل وال

 املهو(.

مل مل3(:مل1تد  بملميدانيمليفملاال شا مل الصحةملالردسية مل5379 ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدة

إكساب الطلبة املهارات األساسية يف اإلرشاد والصحة النفسيةب وخاصة  يهدف هذا املقرر إىل

تشخيص اإلرشاديب قة اإلرشادية الفرديةب واكتساب مهارات التقييم النفسي والعالإقامة ال

ومهارات تصميم وتطبيق برامج اإلرشاد والتوجيهب إضافة إىل تنمية مهارات حل املشكالت اليت 

يف املدرسة ومهارات وضع حلول لتلن املشكالتب وإكسابهم كيفية  يواجهها الطلبة واملعلمني

مهارات التقييم  ظرية جملاالتب ووسائل ويفرأ اإلرشاد املختلفة. والتدرب علىالنتطبيق املعرفة 

و ع املعلومات عن املسرتشدين واستخدام املقاييس والتخطيط حلصص التوجيه اجلمعيب 

سؤوليةب وإتاحة الفرصة لالخنرا  يف احلياة العملية بالوعي واختاذ القراراتب وكيفية حتمل امل

رب على رات التفاعل مع البياناتب وكتابة التقارير الال مةب والتدمهاالال مب وإكسابهم 

تصميمها. ويتم تدريب الطلبة يف املؤسسات واجلمعيات واملدارس احلكومية واخلاصة ووكالة 

( ساعة 100(رشد تربوي أو أخصائي تا ال يقل عن غوث وتشغيل الالجئني اليت يوجد فيها م

 تدريبية خالل الفصل الدراسي.

مل مل3تصمياملالشبكاتملالداخليةمل صيانتها:ململ5380 ملعملي(مل1 ي،ملنظمل2ساعاتملمعتمدة

يزززةب  مزززات داخل شزززبكات معلو شزززاء  صزززميم وإن لزززب يف ت قزززدرات الطا طزززوير  قزززرر إىل ت هزززدف امل ي

مززن خال كززن  يززةب ومي سززتخدامات التعليم صززلح لال بززط ت بززة.زززا ر مزززاتب  الطل صززادر املعلو مززني ت واملعل

سززة أو أجهززة احل هزززة املدر سززوعزرب أج صززيانة ا مززل ال هززمب وكيفيزة ع صززة ب تززف الذكيزة اخلا ب وا.وا

 ة .اب ومعاجلة املشكالت اليت تتعرض .ا.الدوري

ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3تصميامل إنتا ملالمسائ ملالتعليميةملال قمية:ململ5381 ملعملي(مل1نظ ي،

 الوسائط الرقمية 5286بق متطلب سا

يزززة وأ سززائط الرقم لزززب بالو يززف الطا قزززرر بتعر هززذا امل هززتم  هزززا هززم ي هززا ومميزات هزززا وتطبيقات أدوات

لززتعلمب و جمززال ا لززتعلمب وأنواعهزا يف  لززيم وا هززا يف التع سززتخدامها وتوظيف بززات ا صززميم متطل تززاج وت وإن

هززا يززةب ومراحلزهاب ومناذج يززة والكتزب االلكرتون مززي ب الوسزائط الرقميزة التعليم ودور املصزمم التعلي

 .هايف إنتاج
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ملعملي(مل1نظ ي،ململ2تمدةمل معملساعاتمل3أساليبملتد   ملالتكرملمجيا:ململ5382

 لتدريب العامةيفرائق التدريس وا 5204متطلب سابق 

يزززا  تزززدريس التكنولوج حتزززت  جزززة  ضزززوعات املندر بزززأهم املو لزززب  يزززف الطا قزززرر إىل تعر هزززدف امل ي

يفززرا يززة و فززة التكنولوج لززق باملعر لزيت تتع يززق وا يززة تطب يززد  بكيف يززاب وتزو لززتفكري يف التكنولوج أ ا

جمزززززال مزززززة يف  تزززززدريس العا تززززززدريس ال يفزززززرأ ال ثزززززة يف  سزززززاليب احلدي يزززززق األ يزززززاب وتطب تكنولوج

 ا.التكنولوجي

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3بي اتملالتعلاملاالفرتاضي:ململ5383

يزززات وتق جمزززال نظر سزززتحدتات يف  هزززم امل لزززى أ لزززب ع يفزززالع الطا قزززرر إىل إ هزززذا امل هزززدف  يزززات ي ن

لززززيب وأ مزززع احمل لزززتعلم يف اجملت مززززة ا هزززا خلد يززززة توظيف ضزززيب وكيف لزززيم االفرتا قززززات هزززم التع التطبي

ثززززل  هززززاب م يزززة إدارت جملززززال وكيف هززززذا ا سزززتحدتة يف  ضززززي امل لززززتعلم االفرتا صزززات ا  Virtualمن

learning Platforms  ضزززززية تزززززربات االفرتا عزززززز   Virtual Labsواملخ قزززززع امل والوا

Augmented Learning 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملقيا ةمل ال  ا ةمليفملاملؤسساتملالرتبم ةالمل5384

قزززرر  كززز امل لزززىير مزززل ا ع ئزززة الع يزززة لبي فزززاهيم تطوير يزززادة كم يزززادة والر هزززومي الق سزززيب مف ملدر

يززة  يززة الرياد ثززل الرتب يززادة م قززة بالر فززاهيم املتعل يززادةب وامل جمززاالت الق مززه و بززوي ومها ئززد الرت وأدوار القا

مززل ا هززا يف الع يززة دجم لززتعلمب وكيف لززيم وا جمززال التع يززادي يف  مززي كر صززمم التعلي سززيب ودور امل ملدر

 جيا احلديثة لتحقيق ذلن.ولووتوظيف التكن

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3د  سها:ملالرتبيةملال  اضيةمل ط ائقملتمل5406

بزرامج  تزه الرتبويزة يف  يتناول هذا املقرر املدخل إىل الرتبية الرياضزيةب خصزائص النمزو وتطبيقا

يزززة طززززة  الرتب عززززداد اخل ضززززيةب إ عزززاب الريا شززززطة واألل ظززززاهر األن يزززةب م يززززة احلرك ضززززيةب الرتب الريا

ضززية يف الد يززة الريا بززرامج الرتب بززادئ إدارة  هززاب م سززية وتطبيق هززاب را سززية األوىل وتنظيم لززة األسا املرح

 مبادئ القياس والتقويم يف الرتبية الرياضية.

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ةمل ساعاتملمعتمدمل3الرتبيةملالدريةمل ط ائقملتد  سها:ململ5407

يزززةب ا يزززة الفن تزززدريس الرتب ملزززدخل إىل  لزززى ا قزززرر ع هزززذا امل كززز  عزززير فزززالب لت نزززد األيف فزززو ع بري ال

فزن اإلسزال فزوب ال قزد ال تزذوأ والن تزه وتدريسزهب األشزغال الفنيزة اليدويزة ويفزرأ ال ميب الرسزم وخاما

سزززية وال طززة الدرا يزززةب اخل يزززة الفن تززدريس الرتب يزززة يف  سزززائل التعليم سززهاب الو يزززة تدري يزززات التعليم كفا

 الال مة ملعلم املرحلة األساسية األوىل.
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3شيدمل ط ائقملتد  سها:ملنااملمسيق مل األمل5408

املقرر أهزداف الرتبيزة املوسزيقية ونشزايفاتها املتنوعزة مزن أصزوات وإيقاعزات وأنغزام  يتناول هذا

 وحركاتب والطرأ املالئمة لتدريس هذ  املوضوعات.

ملنظ ي(مل3 ملدةساعاتملمعتممل3تعد  ملالسلمك:ململ5412

سززاني  سزززلوك اإلن قززرر ال هززذا امل نززاول  ملزززؤترة ويفريت مززل ا سززجيله والعوا سزززه وت تززه وقيا يززق مالحظ

عززززديل  يززززهب ت لزززززيت ف سززززية ا بززززادئ األسا صزززززاميمهب وامل تززززه وت شززززكاله وجماال سزززززاني وأ سززززلوك اإلن ال

 يستخدمها برنامج تعديل السلوك.

مل(عمليمل1،ململنظ يمل1 ملةعتمدمملساعةمل2:مل(1ت بيةملعمليةمل مل5420

 ساعة 70أنهاء   متطلب سابق

لزب ملختلزف جوانزب  ادإعزدإىل هذا املقرر يهدف  تزدريسالطا بويزة. ب اإلداريزة منهزا والرتعمليزة ال

لزززي ظززري وعم سزززمنيب ن قززرر إىل ق هزززذا امل سززم  خلزززربات وينق مززن ا لزززة  ضزززمن يف  ززاور    يززث يت ب ا

لزززب  سززها الطا لززيت در يزززة ا خززربات النظر لززة لل سزززابقةاملكم سززية ال صززول الدرا سزززعى يف  بيف الف لززيت ت وا

بزززا لزززب ملتطل ئزززة الطا هزززا إىل تهي فزززةت و لت صزززفية املختل قزززف ال سزززتلزمات املوا مزززن  م يزززا   هزززا عمل وتطبيق

تزيح هزذا ل أسلوب التدريس املصغرب بتنفيذ مواقف صفية ألجزاء مزن حصزص دراسزيةخال . كمزا ي

يززززة العم سزززفة الرتب ملززززام بفل بزززة اإل صززززة للطل سزززاأ الفر هززززاب امل هزززاب وأنظمت صززززرهاب وقوانين يزززةب وعنا ل

ملزز نزززب اإل لززيمب إىل جا نزززة التع يززات مه هزززا يف  اموأخالق مزززول ب مززة املع بزززات واألنظ قززوأ والواج هزززام واحل بامل

  .دارسامل

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3العالقاتملالد ليةمليفملاإلسالم:ململ5421

لزز سززالمي وا قززه اإل لززدولي يف الف قززانون ا هززوم ال قززرر مف هززذا امل نززاول  صزززادر يت صززرةب وم نظم املعا

عززززا  إىل هزززي لل سزززيم الفق سززززالم والتق لزززدولي يف اإل قزززانون ا هززززد. دا ال حزززربب ودار ع سزززالمب ودار  ر إ

فزززه سزززالم وأهدا هزززاد يف اإل عزززدو  واجل شزززخاص ال حلزززرب يف أ تزززر ا سزززالمب وأ تزززال يف اإل يزززات الق وأخالق

شززززروعيتها و هززززا وم يززززث مفهوم مززززن ح سززززالم  هززززدات يف اإل ضززززافة إىل املعا تزززهب إ شززززرويفها وممتلكا

يزز صززلحب والتمث نززة وال مززان وا.د مززة واأل قززد الذ لززة يف ع هززا ممث سززالم ل اونقضزها وأنواع سززي يف اإل لسيا

شزززرويفهم سزززفراء و تزززه وال طزززور  ومهما يزززث ت سزززي يف  مززن ح يزززل السيا يزززل التمث تزززم تعط صزززهمب  وخصائ

 اإلسالم.
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3فقهملالعقمبات:ململ5423

بززة ميززة والعقو قززرر اجلر هززذا امل نززاول  يززث  يت سززالمي ا نززائي اإل شززريع اجل مززة يف الت بززادئ العا وامل

فززاهيم اآلت عززرض إىل امل حلززدودبيززة يت جززرائم ا مززن  ميززة  كززل جر قززة  يززث حقي مززن ح حلززدود   لززن  ا  يف ذ

لززردةب  حززد ا سززقطاتهب  تززهب م يفززرأ إتبا حلززدب  مززة ا شززر  إقا شززروعيةب  مززة امل حلززدب حك مشزروعية ا

لزنفس حد الزناب حد القذفب حد الشربب حزد السزرقةب حزد احلر يزة علزى ا يزات  اجلنا بزةب واجلنا ا

عزززه وموجبا يزززان أنوا تزززل وب يزززف الق تزززل  تعر هزززاب  تزززهببالق يفزززراف  موجبات ضزززاء واأل لزززى األع يزززة ع اجلنا

لزززى ا يزززة ع هزززا اجلنا يزززز وعقوبات جزززرائم التعز نزززواع  يزززز  أ هزززاب التعز يزززة وأحكام هزززاب الد جلزززنني  موجبات

 وضوابطها.

ملنظ ي(مل3 ملةمعتمدملساعاتمل3أساليبملتد   ملالرتبيةملاإلسالمية:ململ5424

 يفرائق التدريس والتدريب العامة 5204متطلب سابق 

هززذا نززاول  لززامل يت لززيم وا صززادر التع صززهب وم فززه وخصائ هززاج وأهدا هززوم املن يزززة قززرر مف تعلم يف الرتب

سزززية  حززدات الدرا تززوى الو يززل   يززة لتحل منززاذج تطبيق عززرض  لززن ب سززها وذ سززاليب تدري سززالميةب وأ اإل

سزززية مل صزززص درا يزززة حل منزززاذج تطبيق بزززوي و حلزززديث الن يزززدة وا كزززريم والعق قزززرآن ال ضزززوعات يف ال و

 الأ والتهذيب.ألخوالفقه والسرية النبوية وا

ملعملي(مل3معتمدةمل ملساعاتمل3:مل(2عمليةمل ملت بيةمل5425

 .ساعة 90( أو متزامن ب إنهاء 1تربية عملية )  5420متطلب سابق 

نززة التع يهزتم يززات الال مزة مله لززب الكفا لززى إكسزاب الطا يززة  لزيمهززذا املقزرر ع سززية والتقن التدري

هززاب كمزا يهزدف إىل إوغريهزا هززات اجيابيزة ءو حززب وغزرس ارا يززق تا لزب لتطب مززام الطا ة الفرصزة أ

يززا بززادئ والنظر .ززذ  املفزاهيم وامل قززي  سززلوكي يف امليزدان احلقي يززا علزى ءززو  قززا أدائ ت الرتبويزة تطبي

سزززاب ا يزززؤدي إىل اكت شزززكل  سزززة ب ثزززل يف املدر لزززذي يتم يزززات ا فزززاهيم والنظر يزززات امل لزززب للكفا لطا

ملززتغرية للم عزززددة وا عززة األدوار املت هزززا يفبي لززيت تتطلب يززة ا لززمالرتبو لزززى  ع قززادرا ع يزززة  صززبح يف النها يزززث ي ا

يزات بك يززة.ممارسزة هزذ  الكفا يزة وفاعل يفززرأ  فا لزتعلم و لززى تصزميم مصزادر ا فضزال  عزن تدريبيزة ع

سزززتخدامهاب مزززد ا يزززة  زززددة يف  فزززرتة تدريب ضزززي  لزززب أن  يق لزززى الطا جزززب ع .زززذا يتو لزززة و ارس املرح

لزيت تبلزغ ) سزابيعب ميزارس فيهزا احليزاة ( أ8( سزاعة تدريبيزة مو عزة علزى )150األساسزية والثانويزة وا

لززز مزززي املرح يزززة ملعل يززة اليوم ظزززري املهن نزززب الن لزززى اجلا يزززة ع يزززة العمل شززتمل الرتب يزززة. وت سزززية والثانو ة األسا

يززذ اجلانزب العملزي مزن مرحلزة تزدرج تنف لززة  واجلانزب العملزي بشزكل متكامزلب وي املشزاهدة إىل مرح

 املشاركة اجلزئيةب وأخريا  إىل مرحلة املمارسة الكلية. 
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3مقا نةملأ  ان:ململ5426

هززذا امل يززة يركزز  قززد الدراسزات االجتماع تززدين وأصزالتهاب ن نززا ب نزعزة ال لزدين  مع لززى ا قزرر ع

سزززة اليه يزززانب ودرا نزززة األد سزززة مقار يزززة درا يزززانب أهم شزززأة األد صزززوص ن هزززا خب صزززو.اب كتب يزززة  أ ود

صززهيونيةب واملسزيح قززدهاب  ية املقدسزة ونقزدهاب العالقزة بينهزا وبزني ال أصزو.اب كتبهزا املقدسزة ون

 كربى  البوذيةب ا.ندوسيةب الزرادشتيه.فرقهاب وأديان ا.ند ال

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3تا  خملالع بملاحلد ث:ململ5431

لزززويفن الع سززي ل طزززور السيا قزززرر الت هزززذا امل ضززح  قزززرن يو يزززة ال مزززاني يف بدا فززتح العث نزززذ ال بزززي م ر

تززى احلزرب العامليزة األوىل تززه ب السزادس عشزر ح سززع عشزر ومسا قزرن التا لززى دراسزة ال مززع الرتكيزز ع

بززي الرئيسزة  علزى املسزتوى العزاملي و العثمزاني والعربزيب والتطزور السياسزي والفكزري للمشزرأ العر

 عربية ضد االستعمار.حتى نهاية هذ  الفرتةب وخباصة املقاومة والثورات ال

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3اجلغ افياملالسياسية:ململ5432

نزززا سززززيول يت هزززا السيا لززززة وأبعاد يزززة للدو مززززات اجلغراف قزززرر املقو يززززات هززززذا امل عزززض النظر ةب وب

 اإلسرتاتيجية يف إيفارها العاملي واإلقليمي مع االهتمام تشكلة األمن القومي العربي.

ملنظ ي(مل3 ملةمعتمدملساعاتمل3جغ افياملالعم ان:ململ5433

وتركيبهزا ) كططاتهزا  فهزايوضزح هزذا املقزرر نشزأة املراكزز العمرانيزة ومنوهزا وتطزور وظائ

 ت الريف واحلضر.التنظيمية (ب مع الرتكيز على مشكال

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3تا  خملالع بملاملعاص :ململ5434

 تاريخ العرب احلديث  5431متطلب سابق 

لزويفن العربزي منزذ احلزرب العامليزة األوىل حتزى الوقزت احلاضزرب مزع  يتناول هذا املقرر تاريخ ا

لزدول العربيزة والتحزد كاتاالهتمام ار لزيت واجهتهزا التحرر من االسزتعمارب وتطزور أوضزاع ا يات ا

 بعد االستقالل من النواحي السياسية والفكرية.

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3جغ افيةملالمطنملالع بي:ملململ5435

 قرر الويفن العربي  دراسة جغرافية إقليمية متكاملة.يتناول هذا امل
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ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3بملمجيامل(:ملث  علاملاإلنسانمل ملاالنمل5436

قزة بتطزور اإلنسزانب فسزيولوجيا  وحضزاريا ب منزذ يتناول هذا املقزرر ا ملوضزوعات الرئيسزة املتعل

سززة  مززه الرئي ضززوعات اهتما مززن مو لززراهنب و ضززع ا تززى الو نززة وح قزدم األ م لزززواج  أ لززة وا سززرة والقبي األ

هززو  لززدينب و سززحر وا يززة وال صززادية البدائ لززى يعزوواألنظمزة االقت كززز ع فززةب وير صززة بالثقا يززة خا  عنا

 االنثروبولوجياب ويعمل على إعداد الباحثني يف هذا اجملال. العمل امليداني يف حقل

ملنظ ي(مل3 ملةساعاتملمعتمدمل3أساليبملتد   ملالعلممملاالجتماعية:ململ5438

 يفرائق التدريس والتدريب العامة 5204بق متطلب سا

تزززدريس االجت سزززاليب  قزززرر أ هزززذا امل عزززاجل  سزززي ماعي لزززيم األسا مزززرحليت التع صزززفوف يف  يزززات لل

يززززث  مززززن ح ثزززانويب  هززززا وال لززززتعلم في لززززيم وا بززززادئ للتع يززززد امل يززززات وحتد لززززيم االجتماع طززززيط لتع التخ

صززززة يف االج ضزززززوعات خا لززززم مو سززززرتاتيجيات تع لزززززتعلمب وا صززززادر ا سززززتخدامات م مزززززع وا يززززات  تماع

 تطبيقات عملية على كل ما تقدم.

ملعملي(مل4 ملساعةملمعتمدةمل4اصة:ملاخلمل(مليفملالرتبية2تد  بملميدانيمل مل5446

سزززابق  لزززب  يزززد 5329متط صزززة1اني)تزززدريب م يزززة اخلا لزززتعلمب  5266ب ( يف الرتب صزززعوبات ا

 االعاقة العقلية 5267

ملززادة  هززذ  ا فززة ال إىلتهزدف  تززدربني لرت ززة املعر فزرص للم حززة ال فززى اتا سززبوها  تززى اكت علميزة ال

فززة  قززررات املختل شزززخاص ذوي اال إىلامل خززدمات لال قززبزززرامج و خلزززدمات عا لززربامج وا قزززع ا فززة وا ة وملعر

لزب قبزلفزى اجملتمزع احمللزى. وا شززخاص  بزدء الفصزل الدراسزى فئزة أو فئزتني مزن فئزات  تزار الطا اال

لزب  ذوي االعاقة التى قزوم الطا فزى املزواد  هبتطبيزق مزا درسزينوى أن يطور كفاياته أكثزر معهزا . وي

لزب ذ قزة او التخصصية املختلفة فيعمزل علزى تقيزيم حاجزات الطا فزة  العا فيطبزق أدوات التقيزيم املختل

لزربامج تم يضع برناجما تر بويا فرديا و دد االنشطة اجلماعية . ويقوم خالل الفصل بتنفيزذ تلزن ا

يززة  سززوواألنشزطة اجلماع لززى و لزب ع تززدرب الطا مززا وي فزة ب ك سززتخدام املختل صززة وا ائل التواصزل اخلا

بزرامج يززذ  لزب علزى تنف مززل الطا يززة  فززى األجهززة اخلاصزة ب ويع بززرامج وأنشزطة تثقيف تعزديل السزلوك و

سزززر  يزززة ال طزززالوتدريب لزززنال قزززة وذ ئزززات  ب ذوي االعا مزززن ف ملزززدارس  كزززز او ا مزززع ادارات املرا عزززاون  بالت

 الرتبية اخلاصة.
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 عملي(مل4اعةملمعتمدةمل سمل4(مليفملالرتبيةملاخلاصة:مل3تد  بملميدانيمل مل5447

 اخلاصة بية( يف الرت2تدريب ميداني ) 5446التوحدب  5330متطلب سابق 

تززدربني بزززة امل فزززرص للطل حززة ال قزززرر إىل اتا هززدف امل يزززة  ي يزززة والعمل يززة النظر فزززة العلم يزززق املعر لتطب

سززابقةب جزززات وأن ال شززخاص ذوي االحتيا ئزززات األ مززن ف ئزززتني  ئززة أو ف تزززار ف .زززم  ا قزززدم  صززةب لي اخلا

بزالتقييم والتشزخيص وإعزأفضزل خز  داددمات الرتبيزة اخلاصزة مزن خزدمات التعزرف والتحويزل مزرورا  

قزويم؛ الربامج الرتبوية الفرديزة واخلطزط العالجيزة واخلزدمات ا ملسزاندة أنتهزاء  بتحقيزق األهزداف والت

لزب   الطالب على وسائل كما ويتدرب التواصزل اخلاصزة واسزتخدام األجهززة اخلاصزة؛ ويعمزل الطا

 وبرامج وأنشطة تثقيفية وتدريبية. يف تعديل السلوك رب على تنفيذ برامجاملتد

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3مل ملذ يملاحلاجاتملاخلاصةمل أس ةا: شاإمل5448

 الرتبية اخلاصة إىلمدخل  5145متطلب سابق 

قزززة  شززخاص ذوي االعا يززة لال سززية واالجتماع تززار النف بزززة باآل يززف الطل قززرر إىل تعر هززذا امل هززدف  ي

سززرهم تززار وأ جززود  ب واآل هززا و لززيت يرتك قززةا شززخاص ذوي االعا لززى  األ سززرةع عززل الوا األ ن لزززديوردود ف

خلززدمات واألخزواتب اإلخزوة لزدعم . اإلرشزاديةب كمزا يركزز علزى ا هززذا  بوخزدمات ا كمزا ينزاقش 

قزززززززرر  شززززززززارية امل خلزززززززدمات االست قزززززززديم ا يزززززززاءاألموريفزززززززرأ ت مززززززززن ذوي  ألول هزززززززم  مزززززززني ولغري واملعل

هززاراتالعالقزة سززر  .والتعريف ت شززاد أ يززز علزى إر مززع الرتك سززاليبه املتنوعزة  عززام وأ شززاد بشزكل  اإلر

فزى احلاجزات اخلاصزة .زذ  األسزاالاألشزخاص ذوي  قزةب وذلزن مزن خزالل البحزث  ر اسزب فئزات عا

 اإلعاقة املختلفة واحلاجات اخلاصة لكل أسرة مع مراعاة الفروأ االجتماعية والثقافية السائدة.

5450 E.L.T Methodology (II): 3نظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل  

Prerequisites 5353 E.L.T Methodology (I) 

This is a practical course, based on (5353) ELT methodology 
(1) and following it. It aims at providing the students with the 
knowledge and skills necessary for teaching the various classroom 
teaching learning activities. This includes preparing supplementary 

materials. Audiovisual (A.V). aids and classroom tests. Student will 
have to observe and carry out actual classroom lessons. 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل 3مبا ئملاال شا ملالو اجيمل االس ي:ململ5470

تززه  جززي وخلفي سززري والزوا شززاد األ يززة اإلر بززة تاه يززف الطل قززرر إىل تعر هززذا امل هززدف  يزززة التي ارا

سزززيكولوجيه العال قزززرر  نزززاول امل تزززه. ويت فزززه ومربرا يزززف وأهدا سزززرة يف التك سزززرية. ودور األ قزززات األ
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النفسي واالجتماعي للفردب والنظريات املختلفة املفسرة لظهزور االضزطرابات النفسزية يف األسزرةب 

شزززززكالت وي عزززززض امل جزززززيب وب سزززززري والزوا شزززززاد األ سزززززاليب اإلر ثزززززة يف أ هزززززات احلدي نزززززاول االرا ت

شززززادالز بزززرامج اإلر سزززات و سززززري يف إدارة جل شزززد األ يزززةب ودور املر بززززر   واج جزززيب وأ سزززري والزوا األ

جمززال  تززوفرة يف  يززاس امل شززخيصب والق لززى أدوات الت عززرف ع ضززافة إىل الت سززريةب باإل شززكالت األ امل

 اإلرشاد األسري.

 (نظ يمل3ساعاتملمعتمدةمل مل3اال شا ملاجلمعيمل فرياته:ململ5471

يززز قززرر  كيف هززذا امل نززاول  هزززاب ة تيت نززر ب لززيت  حززل ا هزززا واملرا شززادية وتنظيم عززة اإلر كززوين اجلما

عززد  مززاعيب والقوا شززاد  اجل هززا اإلر قززوم علي لززيت ي لززة واألسزس ا كززل مرح مززع  شززد  مززل املر وكيزف يتعا

مزززاعي شزززاد اجل شزززدين يف اإلر يزززار املسرت مزززة الخت سزززرتاتيجيات  العا منزززاذج وا عزززةب و يزززات اجلما ودينام

سززس عززن األ قززة  مززاعي املنبث يززةب ال اإلرشزاد اجل سززلوكيةب واملعرف يززةب وال فززةب كالتحليل يززة املعرو نظر

شزززكالت واإلن عزززض م مزززع ب مزززل  يزززةب والتعا سزززة اجلماع سزززاليب إدارة اجلل شزززطالتيةب وأ سزززانيةب واجل

يزززواجه كزززن أن  شززززدين مي مزززن املسرت فززززة  شزززكال كتل عزززةب وأ عززززة. اجملمو خزززل اجملمو شززززد دا هم املر

لزيت علز ويتضمن اجلانب العملزي يف هزذا املقزرر مسزاعدة الطلبزة لزربامج اإلرشزادية اجلمعيزةب ا نزاء ا ى ب

 رشاد ية املختلفة وتطويرها.تستهدف الفئات اإل

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3االضط اباتملالردسية:ململ5472

النفسي وفقا  للنماذج السلوكية والنفسية  يتناول هذا املقرر حملة عن مفهوم السواء واالضطراب

كرة لتصنيف االضطرابات النفسية كما يتناول الكثري ملبواالجتماعية واحليوية واحملاوالت ا

طرابات النفسية بشقيها العقصابي والذهاني وشرو  حدوتها ومناهج دراستها من خالل من االض

راض يف هذ  الفئات اإلكلينيكية عرض نظري لبعض احلاالت النموذجية لتوضيح يفبيعة األع

الضطرابات السلوكية مثل شذوذ أو ع اودور املرشد النفسي فيهاب وكذلن مفاهيم وأنوا

نسحابيب العدوان ءو الغريب الفجاجةب عدم الرشدب اضطراب التصرفب القلق اال

ب السيكوباتيةب االضطراب االنفعاليب وخصائص هذ  الفئات يف مرحليت الطفولة واملراهقة

بأنواعها ية وإسرتاتيجية الرعاية التعليمية والنفسية والبيئية واالضطرابات السيكوسومات

طرابات الذهانية من حيث تعريف كل املختلفة. كما يتناول هذا املقرر جمموعة من االض

 اضطراب من هذ  االضطرابات وعرض ألهم أسبابه وأعراضه وأنواعه ومتله ويفرأ عالجه.
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مل مل3(مل:مل2يفملاال شا مل الصحةملالردسيةمل ملتد  بملميدانيمل5473 ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدة

قززرر  مززن جانزب  إىليهزدف هزذا امل مززا تعلمزه  لززب لتطبيزق  صززة املناسزبة للطا ظززري يف إتاحزة الفر ن

طزززة  عزززداد خ يزززة  إ يزززات اآلت يزززام بالفعال خزززالل الق مزززن  يزززدان  سزززية يف امل صزززحة النف شزززاد  وال جمزززال اإلر

فززززز شززززاد ال لززززةب واإلر سززززة حا شززززاديةب ودرا شزززززاد إر هززززارات اإلر يززززق م عززززيب وتطب شززززاد اجلم رديب واإلر

صزززال هزززارات االت يزززق م عزززيب وتطب شزززرات وا اجلم صزززميم ن عزززداد وت تزززأتريب وإ صزززغاء وال سزززتجابات اإل

لزب وركزن اإلرشزاد والصزحة النفسزية يف املؤسسزات واملزدارسب والتعامزل مزع وملصزقات  ختزدم الطا

عزززداد اخل يززةب وإ صزززحاتب ودور الرعا فزززة يف امل حلززاالت املختل لزززب يف ا مزززن الطا لزززب  مززةب ويط طزززة الال 

فزز تززق لكا تززامي مو يززر خ عززداد تقر تززدريب إ يزة ال تززدريب ة انها يززتم  فززذت. و لززيت ن يززات ا شززطة والفعال ألن

جززئني الطلبزة يف املؤ شززغيل الال لززة غزوث وت يززة واخلاصزة ووكا ملززدارس احلكوم سززات واجلمعيزات وا س

عززن  قززل  تززا ال ي صززائي  بززوي أو أخ شززد تر هززا مر جززد في لززيت يو سززا100(ا صزززل (  خززالل الف يززة  عة تدريب

 الدراسي.

ملنظ ي(مل3 ململمعتمدةمل (3ة تد  بملميدانيمليفملاإل شا مل الصحةملالردسيمل5479

لزب التطبيزق الكامزل لكزل مزا تعلمزه مزن جانزب نظزري يتيح هذا املقرر الفرصزة املناسزبة لل طا

عزززداد  يزززة  إ يزززات اآلت يزززذ الفعال خزززالل تنف مزززن  يزززدان  سزززية يف امل صزززحة النف شزززاد وال جمزززال اإلر طزززة يف  خ

هززززارات يززززق م عززززيب وتطب شززززاد اجلم فزززززرديب واإلر شززززاد ال لززززةب واإلر سززززة حا شززززاديةب ودرا شزززززاد اإل إر ر

صزززغاء  سزززتجابات اإل صزززال وا هزززارات االت يزززق م عزززيب وتطب شزززرات اجلم صزززميم ن عزززداد وت تزززأتريب وإ وال

لزب وركزن اإلرشزاد والصزحة النفسزية يف املؤسسزات واملزدارسب والتعامزل مزع  وملصزقات ختزدم الطا

حلززاالت املختل لزززب يف ا مزززن الطا لزززب  مززةب ويط طزززة الال  عزززداد اخل يززةب وإ صزززحاتب ودور الرعا فزززة يف امل

يززايزة نها شززطة والفعال فززة األن تززق لكا تززامي مو يززر خ عززداد تقر تززدريب إ تززدريب ال يززتم  فززذت. و لززيت ن ت ا

جززئني  شززغيل الال لززة غزوث وت يززة واخلاصزة ووكا ملززدارس احلكوم سززات واجلمعيزات وا الطلبزة يف املؤس

شززد  هززا مر جززد في لززيت يو عززن ا قززل  تززا ال ي صززائي  بززوي أو أخ صزززل 100(تر خززالل الف يززة  سززاعة تدريب  )

 الدراسي.

مللي(عممل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملمياملبي اتملالتعلاملالدعالةتصمل5480

 تصميم التدريس 5302متطلب سابق 

لزةب وخصائصزها وشزرو  التصزميم  لزتعلم الفعا ئزات ا لزب ببي يهدف هذا املقزرر إىل تعريزف الطا

.ززاب وك يززد  سزززالمة اجل لززى  ظززة ع يززة احملاف سززةب وكيف مزززل يف املدر صززنع والع ضززاءات ال يززة إدارة ف يف

 شاد .ا.ني فيهاب وتوجيهات وتعليمات األمان والسالمة وكيفية اإلراركاملش
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ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملاملصا  ملالرتبم ةملاملدتمحةمل5481

قززرر إىل  يهزدف تززوفرة جمهززذا امل يززة امل بززاملواد الرقم لززب  يززف الطا نززت تعر شززبكة اإلنرت لززى  نززا ع ا

شزززاركة يف  هزززا وامل صزززول إلي يزززات الو بزززةب وآل مزززني والطل صزززاللمعل يززززة م سزززتخدامها يف العمل درهاب وا

 لميب واجلوانب املعرفية والقيمية واألخالقية املرتبطة باستخدامها.التعليمية وأغراض البحث الع

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملشبكاتملالتعليامل التعلامل5482

 االتصال الرتبوي  النظريات والتطبيق 5180 متطلب سابق

لز  بزيهدف هذا املقزرر إىل تزويزد الطا أهم املهزارات املعرفيزة والتقنيزة واإلرشزادية اخلاصزة ب 

يزز طزززوير بتوظ كززذلن ت غززراضب و هززا أل سززة وخارج خززل املدر يززب دا قززات الو نززت وتطبي شززبكة االنرت ف 

مززات ا يززق وحتديزدا كل يززف والتوت يززة ومسزائل التعر خززرىب سياسزات احلما يززف األ سززر ووسزائل التعر ل

قزة ريزةأنظمة وبرجميات مقاومة الفريوساتب واجلزدران النا تزوفري اجلوانزب األمنيزة املتعل ب وكزذلن 

 ة واالستخدام اآلمن لالنرتنت.باحلماية الشخصي

ملعملي(مل1نظ ي،ململ2ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملمبا ئملالتصمياملالداخليمل5483

لزب سززة الطا لزي تطزوير حا قززات  يهزدف هزذا املسزاأ إ بزاأللوان والعال اجلماليزة وتطزوير احساسزه 

شززأة فزه بن خززالل تعري مززن  مززارة  فززن املكانيزةب  شززكيلية والع بزالفنون الت تززه  طززور  وعالق لزديكور وت ا

سززززب ودر ضزززادب الن سزززجامب الت كززززرارب االن قزززاعب االتزانبالت لزززداخلي )اإلي صززززميم ا سزززس الت سزززة ا ا

ظزل ونزور( إضزافة والتناسبب الرتكيزب الوحدة(  وعناصر  ) نقطةب خطب شكل بلونب ملمزسب 

فزة مزن خزالل التعريزف بالقياسزات االإلي دراسة العالقزة بزني ابعزاد اجلسزم البشزري وقطزع  تزاث املختل

 واألرجونومية.األنثروبومرتية 

ملنظ ي(مل3ساعاتملمعتمدةمل مل3:ملتصمياملالتعلياملالتكامليمل5484

 تصميم التدريس 5302متطلب سابق 

لزدمج بزني  يتناول هذا املقرر أهزم املزداخل بزالتعليم التكزامليب وآليزات ا والتطبيقزات اخلاصزة 

فزززةب قززررات املختل جملزززاالت اوب امل بززني ا لزززدمج  لززى ا مزززة ع يززة القائ خلزززربات التعليم فزززةب نززاء ا يززة املختل لعلم

 ودور املصمم التعليمي يف تطوير  الدروس والوحدات التعليمية القائمة على التكامل.
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ملعملي(مل2نظ ي،ململ1دةمل ساعاتملمعتممل3مش  عملالتخ  :ململ5499

 الثمناهج البحث العلميب إنهاء املستوى الث 5303متطلب سابق 

يزززززد قززززرر إىل تزو هززززدف امل بززززة  ي ضزززززرورية بالطل هززززارات ال ختزززززرجهمكلامل شززززاريع  بززززة م ب تا

بزة وتوظيفهم ألساسيات البحث العلمي خاصزة اجلانزب العملزي منزهب ويشزتمل علزى   أساسزيات كتا

شززر  ؛املشزروع يززار موضزوع امل لززهاب اخت هززاب وحتلي تززهب وتأليفهزاب وربط ضززع خطتزهب و ززع ماد وعب وو

ملزززاد يزززق ا يزززة توت لزززة ة اوكيف مزززع أمث عزززهب  حزززث ومراج صزززادر الب مزززة م يزززب قائ يزززةب وترت ضزززيحية لعلم تو

 .وتطبيقيةب تسهل على الطالب أمر كتابة مشروعه

 خاص بتخصص مصادر التعلم 

لزب باسزتعراض  يزع املهزارات قزوم الطا لزيت اكتسزبها  يهدف هذا املساأ أن ي واملفزاهيم ا

ن تطزوير واحزد مزن اجلوانزب املهنيزة تضزمعلى مدار الفصول الدراسيةب يف تصزميم وتنفيزذ مشزروع ي

 ر التعلمب بطريقة فعالة وإبتكارية.املتعلقة تجال مصاد

5499 Graduation Project: عملي(مل2نظ يمل،ململ1ساعاتملمعتمدةمل مل3مل  

مناهج البحث العلمي 5303متطلب سابق    

This course is meant to enable students to do research in certain 
language / methodology literary areas to be approved / selected / 
assigned by the tutor. Students should present the methodology and 

findings of their research in a report not less than 15 pages, but not 
exceeding 20. 

ملنظ ي(مل3عتمدةمل مملتساعامل3قماعدملالكتابةملالع بيةمل الرتقيا:ململ8242

بزة العربيزة وتطورهزا عزرب العصزورب وقواعزد يهدف هذا املقرر إىل إعطاء حملزة عزن نشزأة  الكتا

كزززالم  خزززتالف ال هزززاب وا عزززراب في عزززد اإل هزززا وقوا يزززة وأبنيت صزززوات العرب صزززلتها بأ ئزززي و سزززم اإلمال الر

 ملنطوأ عن املكتوب ) قواعد اإلضافة واحلذف ( وما يتصل بقواعد الرتقيم.ا

مل ي(نظمل3 ملةساعاتملمعتمدمل3(مل نظامملاجلملةملالع بية(:مل1الرحممل ملعلامل8337

نزززاءب  كزززاإلعراب والب مزززة  يززة العا فزززاهيم النحو صزززطلحات وامل ملززام بامل قزززرر إىل اإل هزززذا امل هززدف  ي

يزززة يف صززززلية والفرع عزززراب األ مزززات اإل فزززة عال عززززالب ومعر مسزززاء واألف لززززتني  األ هزززومي اجلم يزززان مف وب

 .ماايفهاالمسية والفعلية ونظاميهما وامن

 


