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 : المقررات وصفت

 ساعات معتمدة 3تعلم كيف تتعلم:   0101

يتناول هذا املقرر مواضيع ومفاهيم ومهارات نظرية وعملية أساسية حيتاج .ا الطالب منذ حلظررة 

سررريته  خررالل م عررة، و سررجيله يف اجلام قرررر ت قررّدم امل خرررج. وي عررد الت مررا ب تررى  يررة، وح سررية اجلامع الدرا

لرريم  مررن مجيررع مصررادر التع بررة علررى االسررتفادة  سرراعد الطل شرراركي ي فرراعلي ت علررى شرركل ملترروى ت

سرررتقّل،  لرررتعلم امل عرررال وا شررركٍل ف سرررة ب يرررد الدرا سرررتغالل مواع مرررن ا كرررنهم  فرررة ومت لرررتعّلم املختل وا

سررليط  ،والتخطيط، وجدولة األنشطة قرررر إىل ت هرردف امل فررة. وي يرّرة املختل واستخدام املصررادر التعليم

قرردس املفتوحررة أمنوذجررا (،  عررة ال تررول )جام لررتعلم، وتوظيررف والضوء على التعليم املف سرررتاتيجيات ا ا

 .مصادر التعلم والتعليم يف بناء املعرفة، ومهارات االتصال والتواصل وأدواتها
 

 عمل:( 1نظري،  2 ة،  ساعات معتمد 3 :احلاسوب  0102

سرروب يتناول هذا املقرر املفاهيم األ طررور علررم احلا عرررض إىل ت يررة فيت سرريب اإللكرتون سررية للحوا سا

صررنيفا نرري وت جلررة تاإللكرتو ختررزين ومعا يررة  سرررعة يف األداء وإمكان مررن  ترره  ترره ومميزا ه ومكونا

 .البيانات واسرتجاع املعلومات

 

 معتمدة ساعات 3: تاريخ القدس   0104

هرردف  لررى ي يررد ع قرردس، والتأك نررة ال هررا مدي لرريت تواجه حررديات ا بررة بالت يررف الطل قرررر إىل تعر هررذا امل

مررتعلمني  بررة لل قررة جذا مررة بطري سررت وحرردات، ومقّد مررن  احلق الفلسطي  من خالل ملتوى مكّون 

لرّرم معاصرررة فررتح اإلسررالمي ، وبإسرتاتيجية تع مررن ال قرردس  قرردس، وال يررا التارطيررة لل هرري: اجلغراف و

األموية، وأوضاع مدينة القدس منذ بداية الدولة العباسية وحتى معركة حطني  حتى نهاية الدولة

مررراني، وم(، 750-1187) هرررد الع  قررردس يف الع لررروكي، وال يررروبي واملم هررردين األ قررردس يف الع ال

 .والقدس من االحتالل الربيطاني حتى اآلن

 

 ساعة معتمدة 0العمل التطوع::    0105

بررة  سرراب الطل قرررر إىل إك هررذا امل هرردف  لررديهم، ي لرروت   مرراء ا يررز االنت طرروعي وتعز مررل الت فررة الع ثقا

مررع 50وذلك من خالل تنفيذ ) ( ساعة زمنية يف األعمال التطوعية اليت تتوافق مع احتياجات اجملت

جررراءات  ضررمن إ هررا،  عررة واحتياجات فررق اجلام هررا مرا مبررا في يررة  مررة واألهل سرراته العا سررطي  ومؤس الفل

 .العمل املعتمدة لذلك
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 ساعات معتمدة 3املهارات احلياتية:    0106

مررع األشررخاص  شررر  مررل املبا خررالل التعا مررن  شرررة  خررربات مبا بررة  يهدف هذا املقرر إىل إكسرراب الطل

مررع  عررل  خررالل التفا والظواهر احلياتية، مما يعطيه القدرة على الدمج بني ما يتعلمه، وما يواجهرره 

يرراة يف إ هررارات احل قررديم مل خررالل ت مررن  لررك  حملرريط، وذ قررع ا سرريف الوا مررة اليوني ترره منظ مررا ترح تررار 

مررل املشرررتك، واملهارات اإلدراكية، ولتشمل: مهارات اإلدارة،  املهارات االجتماعية، ومهارات الع

 .إضافة إىل جمموعة من املهارات األخرى املهمة للطالب
 

 معتمدة ساعات 3: (1اللغة العربية    0111

نررا يررة ختتررزل ماضرري اللغة العربية ليست وسيلة ختاتب وتواصل بني ال غررة هقو بررل إن الل س وحسررب، 

هررا، وجتسررد حاضرررها قرروة أبنائ هررا ب قرررتن قوت لررذا األمة وإرثها احلضاري والسيادي وت هررذا .  هرردف  ي

يرررة؛ غرررة العرب سرررتويات الل يرررة يف م هرررارات التطبيق عرررض امل سررراب ب قررررر إىل إك يرررة،  امل صررروتية النطق ال

يررة، واإلمال كررذلك النحو يررة، و يررة املعجم صرررفية، والدالل شررفوي وال عرربري ال يررة، والت يررة، والبالغ ئ

لررذي  ملرردمج ا لررتعّلم ا بررنمط ا قرررر  هررذا امل طرررل  مررة. يق سررية املقد حرردات الدرا خررالل الو مررن  تررابي  والك

تررردريبات  شرررطة وال يرررة واألن ملرررادة اإللكرتون سرررة ا خرررالل درا مرررن  برررة  لرررتعلم املطلو جرررات ا قرررق طر حي

 .املصممة وحضور اللقاءات الوجاهية واالفرتاضية
 

 نظري( 3معتمدة    ساعات 3(: 2لعربية  اللغة ا 0112

 (1اللغة العربية ) 0111 متطلب سابق:

خررالل  تسعيتألف هذا املقرر من  مررن  يررة  غررة العرب سررة الل وحدات دراسية تقوم بصورة غالبة على درا

حرردي ا ،  قرردميا  و برري  شررعر العر شررريف، وال حلررديث ال كررريم وا قرررآن ال مررن ال يررزة  يررا متم صرروص عل ن

تررري: شررركل اآل برررة بال حررردات مرت حررردي ا  و الو قررردميا  و نررره  بررري وفنو كرررريم،  والن رررر العر قررررآن ال ال

مررن واحلديث النبوي الشريف، و قررديم، نصرروص  شررعر ال قررديم، وال مررن الن ررر ال نصرروص ونصرروص 

القصررة القصرررية، املسرررحية ، ونصوص من الن ر احلديث: املقالة والرسالةومن الشعر احلديث، 

 .اللغة العربية واحلضارةوفن احلوار، 
 

0113 English (1): 3 نظري( 3معتمدة    ساعات  

This course is prepared and written by a team of professional teachers 

of English language aiming at integrating state-of-the art technology 

into learning and teaching English as a foreign language as well as 

improving students' ability to communicate fluently in English 

language. This course also tries to rely on best teaching practices and 

adopts learner-centered approach where students work as groups and 

individuals to explore problems and become active learners rather than 
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passive knowledge recipients and ultimately, students can construct  

their own knowledge. 

 

 Towards this end, this course is based on active learning and teaching 

strategies such as collaborative learning, inquiry based learning, 

project-based learning, task-based learning, flip learning, group and 

pair discussion. The course also seeks to enhance students' linguistic 

skills. Therefore, the course is comprised of eight units: six major units 

and two revision units. Each unit contains three reading texts followed 

by a number of activities and exercises to be carried out by students to 

ensure active participation. 

 
 

 ساعات معتمدة 3 :فلسطر والقضية الفلسطينية 0205

نررذ فجررر  طررورت م سررطني، كمررا ت يررة احلضررارية لفل قرررر إىل استكشرراف ا.و يرمي موضوع هذا امل

هررذا  قرررر التاري ، بغرض فهم أبعادها التارطية والسياسية واجلغرافية والدينية، كما يركز  امل

على ما مت له القوى املتصارعة يف القضية الفلسطينية من خلفيات تارطية وأيديولوجية ومصرراا 

 وأهداف، بغرض فهم الواقع وفهم األحداث املتعلقة بفلسطني واختاذ موقف منها.
 

 ساعات معتمدة 3 :الثقافة اإلسالمية  0206

يررة ذات  ضررايا الفكر مررن الق لررة  قرررر مج عرراا امل هررو ي ترره، ف صررر وحتديا بررالواقع املعا شرررة  صررلة املبا ال

ظررررة  يرررة الن ضرررح لول لررريت تو سرررالمية ا فرررة اإل مرررل ال قا سرررية يف جم مرررات األسا لرررى املفهو كرررز ع ير

سرران  قررة اإلن برراهلل وعال سرران  قررة اإلن شررمل عال لرريت ت لررة، وا سررانية املتكام هررا اإلن سررالمية وأبعاد اإل

مررا ي كرران، ك ترره بامل مررع وعالق مررل اجملت سرران، ومبج غرروي باإلن جرراز الل مررن اإلع كررل  لررى  كررز ع ر

فررر ، واإل لرررى ال عرررالوة ع كرررريم،  قررررآن ال مررري يف ال جررراز العل مررراعي واإلع شرررريعي االجت جررراز الت ع

بررت الرتكيز على حيوية الفكر والفقه اإلسالميني وفقا  لتغري الظروف واأل تررار ال وا زمان، ويف إ

 اإلسالمية.
 

 ساعات معتمدة 3احلركة األسملة:    0207

هرررذا نرراول  كررة يت طرررور احلر حررل ت سررررية، ومرا يررة األ كرررة الوتن تررأري  احلر يرررق  قرررر توث سررررية  امل األ

يرررردت 1967-2016 يررررث تزا ضررررة األوىل ح عررررد االنتفا صررررا  ب صررررورة أم، وخصو عررررتقلني ب عررررداد امل

كررة األ نرراة احلر لررف القكرربرية، ومعا حررتالل "خ سررجون اال يررة ، وبان"ضررسرررية يف  جررراءات القمع اإل

مررات اإل مرران واحملاك يررة: كررالعزل واحلر جررارب االعتقال يررة، والت عرراء اخلاو عررارك األم ضررافية، وم

لرريم األسرررى، و ،تنظيم األسرررىواإلضرابات،  يررارات األسرررى، وتع قررال، واحلركررة وز فررة االعت ثقا

مررع احمللرري  ئرردات"، واجملت سررريات را يررة "أ هررا يف احلركررة الوتن سررطني، ودور النسوية األسرية يف فل
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لرررى  مرررل ع سررررى، والع يرررل األ قررروا وتأه عرررن ح لررردفاع  يرررد، وا مرررن جد مرررع  هرررم يف اجملت لررريمهم ودجم تع

لرردولي، منظمررة الصررليب األمحررر،  قررانون ا املعتقلني، واملعتقلني الفلسطينيني واحلماية الدولية " ال

 ."حتالل مع املعتقلني الفلسطينينيمنظمة العفو الدولية وتقاريرها اليت تدين تعامل اإل
 

 ساعات معتمدة 3حللوا مكافحة الفساد: التحديات وا  0208

سرراد، هرروم الف قرررر مف هررذا امل نرراول  ظرراهره، و يت ختررذ وم سررواء ا سرره  عررايري قيا عرره وم سرربابه، ودواف أ

ختررذ  هررا، أو ا قررة ب جلرررائم امللح شرروة وا ميررة الر صررورة جر لررك يف  سرراد اإلداري وذ صررورة الف سرراد  الف

خررالل  باإلعتداءصورة الفساد املالي  مررن  لررك سررتيختالسرره أو اإلإعلى املال العام  غررري ذ يرره أو  الء عل

صررور اإل سرري ومررن  سرراد السيا قرررر الف نرراول امل تررداء. ويت طررابع آع قرررر لل عرررض امل ترره، ويت يررة مكافح ل

عررام  ظررف ال سررتعمال املو سرراءة ا جرررائم إ فررة و سررة الوظي سررلوكيات ممار مررة و فررة العا قرري للوظي األخال

 .بالغري دون وجه حق ا ملصلحة شخصية له أو للغري أو إضرار ا لوظيفته واستغال.ا حتقيق
 

 ساعات معتمدة 3 (:1اللغة الفرنسية    0211

تررداًء  يطرل هذا املقرر كمادة اختيارية، سررية اب ويهدف إىل تعريف الطالب بأساسيات اللغة الفرن

مررررل  هررررا، واجل هررررا ومجع مبررررذكرها ومؤن  مررررات  بررررة الكل قررررة كتا يررررة وتري حلررررروف ا.جائ مررررن ا

عررل والف ضررمري الفا سررية:  هررا األسا كررن مبكونات مررا مي شررر. ك غررري املبا شررر و برره املبا عررول  عررل واملف

مسرره سرره )ا يررف بنف مررن التعر لررب  مررره ،الطا سرريته ،وع ترره ،وجن كرران إقام لرره ،وم ترره(  ،وعم وهوايا

يررب ضررمن الرتح صرررية تت بررات ق ضررافة إىل إجا سررتئذان ،باإل بررول ،واال شرركر ،والق لرررفض، وال  ،وا

سرررلوب  هرررو أ قررررر  تررردريس امل سرررتخدم ل سرررلوب امل ترررذار. إن األ عررراني واإلع هرررم م لرررى ف مرررد ع فررراعلي يعت ت

سررية  غررة الفرن حرردث بالل لررب علررى الت يررز الطا املصطلحات اعتمادا  على اإلشررارات والرسرروم وإىل حتف

 .نرتنت" تعليمي حيتوي على متارين تفاعلية متنوعة مطروحة بأسلوب سلسإباستخدام موقع " 
 

 ساعات معتمدة 3احلضارات البشرية ومنجزاتها:   0300

هررررذا  عرررررف  هررررا ي هررررا وأدوار شررررأتها ومظاهر مجررررالي، ون شرررركل إ ضررررارة ب هرررروم احل قرررررر أوال  مبف امل

لرريت  ظررر يف احلضررارات ا ثررم الن سررفة احلضررارة  وتفرعاتها، إىل غري ذلك مما يتصررل مبوضرروعات فل

هررا وتصرروراتها  برررز أفكار حرردة علررى أ مررن كررل وا قرروف  عررد األخرررى، والو عرفتها البشرية واحدة ب

 ات الشرا القديم إىل حضارة التكنولوجيا املعاصرة.من حضار ومم ليها، وذلك بدءا 
 

 ساعات معتمدة 3املسؤولية اجملتمعية:    0306

هررا  هررا وأبعاد يررث: تعريف مررن ح يررة  سررؤولية اجملتمع عررن امل شرراملة  ظرررة  قررديم ن قرررر إىل ت هررذا امل هرردف  ي

عرررارف برررة مب يرررد الطل يرررة تزو خررررى؛ بغ سرررات األ عرررات واملؤس هرررا يف اجلام قرررات حتقيق هرررا ومنطل  وتطور

حرردة إلجيرراد  يررة وا فررق رؤ شررفافية واإلي ررار و هررة وال لرريت تتصررف بالنزا يررة ا مقرونة باملمارسات التطبيق
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مررا  بررات املسررتقبل. ك مررع متطل فررق  سرررتاتيجياتها كرري تتوا عررايري اجلررودة يف ا ترردرج م يرردة  أنظمررة جد

عررات  مررن القطا طرروعي واخلررريي مبشرراركة فاعلررة  مررل الت مررن الع يهدف هذا املقرر إلبراز دور كل 

نرررة ال  سرررة معي فرررق سيا يرررة، و شررركالت اجملتمع لرررى امل لرررب ع لررري يف التغ خلررراص واأله عرررام وا ثرررة: ال ال

 تتكامل فيها املسؤولية الوتنية واالنتماء مع املسؤولية اجملتمعية.  

  ةساعات معتمد 3رياضيات عامة:  1101

هررا، يركز هذا املقرر على األعداد احلقيقية والعمليات عليها، واألعررداد املركبررة  يررات علي والعمل

سرررية،  يرررة العك نرررات امل ل  يرررة، واإلقرتا نرررات امل ل  يرررة، واإلقرتا نرررات اجلرب حلررردود اإلقرتا كررر ريات ا و

 واإلقرتانات اآلسية، واإلقرتانات اللوغاريتمية، واملتباينات واملعادالت.
 

  ساعات معتمدة 3مبادئ علم االجتماع:  3100

االجتماع نشأته وتطوره وعالقته بالعلوم االجتماعية األخرررى، يهدف هذا املقرر إىل التعريف بعلم 

نررة االجتماعيررة،  مرراعي واملكا كما يتناول املقرر مفهوم اجملتمع والبناء االجتماعي، والدور االجت

صررائص،  هرروم واخل يررث املف مررن ح فررة  عررات، وال قا منررا  اجلما يررة وأ قررات االجتماع سررتويات العال وم

لررتغ يررات ا يررة وعمل لررنظم االجتماع فررات وا يررث التعري مررن ح يررة  شرركالت االجتماع مرراعي، وامل ري االجت

 واألمنا ، ومراجعة أولية ملناهج البحث العلمي يف العلوم االجتماعية.
 

  ساعات معتمدة 3لتنمية: وا التخطيط إىل مدخل 3311

يررة والتخطرريط والعالقررات  سررية للتنم فرراهيم األسا لررة يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بامل املتباد

يرررة  حررداث التنم ترره يف أ مرراعي وأهمي طرريط االجت سرررس التخ عررن أ فررة  يرردهم باملعر فرراهيم وتزو بررني امل

سررها،  هررا ومؤشرررات قيا الشاملة والتعرف على غايات التنمية االجتماعية وأهدافها وميادين حتقيق

يررة  برررامج التنم شرراتات و يررات ون جنررال عمل ترره إل مرراعي ومتطلبا طرريط االجت ضرررورات التخ ضرريح  وتو

خلررردمات  يرررة وا جمرراالت التنم مررراعي يف  طرررط االجت يرران دور املخ هررردف إىل تب مرررا وي يررة، ك االجتماع

غرريري  حررداث الت هررا يف إ يررة ودور يررة االجتماع هررا التنم سررتند علي لرريت ت مررات ا يررة املقو يررة، وأهم االجتماع

صرررادي  قررردم االقت يرررق الت مرررة لتحق طررريط الالز سرررات التخ لرررى سيا عررررف ع مرررع، والت جيرررابي يف اجملت اال

سررطني واالجتما مررة ويف فل يررة عا يررة العرب عررض املشرراريع التنمو قررع ب عي يف اجملتمع، والتعرف علررى وا

 .خاصة وميادينها والتحديات اليت تواجهها
 

  ساعات معتمدة 3املشكالت االجتماعية:  3314

 مبادئ علم االجتماع 3100 :متطلب سابق

فررة  يررة املختل ملررداخل النظر عررة املشرركالت االجتماعيررة وا يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بطبي

عرررة  فرررة، وتبي يرررة املختل ئرررات احملل يرررة يف البي شررركالت االجتماع عرررة امل سرررريها، وتبي لرررها، وتف لتحلي

هررا،  سرراليب مواجهت صررر وأ ظررروف الع شررباب يف  لررة وال ئررات الطفو هررا ف عرراني من لرريت ت شرركالت ا امل
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عررراد امل ئرررة وأب مرررة والبي يرررة عا ئرررة العرب ظرررروف البي صررررة يف  سررررة املعا هرررا األ عررراني من لررريت ت شررركالت ا

شرركالت  عررة امل عررن تبي فررة  طررالب باملعر يررد ال قرررر إىل تزو هرردف امل مررا وي صررة، ك سررطينية خا الفل

بررني املشرركالت  منررو الشخصررية، والعالقررة  فررة وأثرهررا علررى  ئررات املختل هررا الف الرتبوية اليت تعاني من

 ري وأثرها على عملية النمو.االجتماعية والتغ

  ساعات معتمدة 3الصحة النفسية:  3339

 يف اخلاصة الرتبية ختصص لطلبة سابق متطلب)بدون مبادىء علم النفس  3110 :متطلب سابق

 (.الرتبوية العلوم كلية

لررم  هررة وع مررن ج سررية  صررحة النف هرروم ال شرراملة مبف فررة ال طررالب باملعر يررد ال قرررر إىل تزو هررذا امل هرردف  ي

يرررات  قررررر نظر سرررتعرض امل مررا وي خررررى، ك هرررة أ مرررن ج يررة  سرررية والعقل مرررراض النف ضررطرابات واأل اال

يررة  صررات تب صررية، فحو طررب -الشخ مررراض ال شررخيص األ صررنيف وت ترره، ت مررريض وعائل سررية لل  -نف

ضررررررطرابات العاتف سرررررية، واال يررررررايررررررة، نف ضررررررطرابات والربانو صررررررابية، واال ضررررررطرابات الع ، واال

سررررية  ضررررطرابات النف صررررية، واال سررررية -الشخ ضررررطرابات النف ضرررروية، واال سررررد-ع ظررررروف يج ة، و

 الطوارئ بالطب النفسي ومهن الصحة النفسية املختلفة.
 

 ساعات معتمدة  3 تعديل السلوك عند الطفل: 3343

 يف اخلاصة الرتبية ختصص لطلبة سابق متطلب)بدون مبادىء علم النفس  3110 :متطلب سابق

 (.الرتبوية العلوم كلية

يرراس املسررتخدمة  سرراليبه وترررا الق ترره وخصائصرره وا سررلوك وخطوا عررديل ال هرروم ت يتضمن املساا مف

يرريم  عررريف، وتق سررلوك امل عررديل ال سررلوك أو ت عررديل ال حررث يف ت يررة الب ضررمن منهج مررا يت سررلوك، ك لل

 املكتسب واحملافظة عليه.السلوك 
 

  ساعات معتمدة 3اإلرشاد والتوجيه يف مراحل العمر:  3407

يررة  هرروم عمل هرروم اإلرشرراد والتوجيرره، وعررن مف عررن مف فررة  طررالب باملعر يررد ال قرررر إىل تزو يهدف هذا امل

يررة التوجيه واإلرشاد وتبيعة اخلدمات اإلرشادية، وعن احلاجة إىل اخلرردمات اإلرشررادية  والتوجيه

يرره  خرردمات التوج قررديم  هررا ت قرروم علي لرريت ت سررس ا لررى األ عرررف ع عررات، والت فررراد واجلما والنفسررية لأل

هررا،  هررا وتنظيم شررادية ووسررائل مجع يررة اإلر مررة للعمل مررات الالز طررالب باملعلو سرراب ال واإلرشرراد، وإك

سررتخدامه سرراليب ا سررية يف اإلرشرراد وأ يررة األسا هررات النظر مررع وتزويدهم باملعرفة عن بعض االجتا ا 

سرراليب  مررو وأ شرركالت الن لررى م شرراد وع يررة اإلر طرروات عمل لررى خ عرررف ع عررات، والت فررراد واجلما األ

 اإلرشاد والتوجيه فيها.
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  ساعات معتمدة 3: علم نف  النمو 3449

 النفسمبادئ علم  3110 :متطلب سابق

شرريخوخة  قرراء الضرروء علررى يهدف هذا املقرر إىل دراسة مراحل منو اإلنسان من الطفولة حتى ال وإل

مررو  فررة: الن مررو املختل اخلصائص السيكولوجية لكل مرحلة من مراحل النمو مع دراسة ملظاهر الن

خررالل  سررانية  يررات اإلن مرراعي، واحلاج مررو االجت عررالي، والن مررو االنف لرري، والن مررو العق سررمي، والن اجل

 .كل مرحلة من مراحل النمو املختلفة

 معتمدة  ةساع 0: 30جزء -حفظ القرآن الكريم  5001

جلررزء ) يرره ا فررظ ف لررب أن حي لررى الطا صررة يف 30ع نررة طت مررام جل ميررتحن أ كررريم، و قرررآن ال مررن ال  )

جرراوز حفظرره، ويرصررد  ملررن يت نرراجح  سررميعه، ويرصررد  مررن اجلررزء املطلرروب ت فررة  مخسة مواضررع طتل

 .راسب ملن ططىء أك ر من مخسة أخطاء لغوية
 

 معتمدة ةساع 0: 29جزء -حفظ القرآن الكريم  5002

جلررزء )ع يرره ا فررظ ف لررب أن حي صررة يف 29لررى الطا نررة طت مررام جل ميررتحن أ كررريم، و قرررآن ال مررن ال  )

جرراوز حفظرره، ويرصررد  ملررن يت نرراجح  سررميعه، ويرصررد  مررن اجلررزء املطلرروب ت فررة  مخسة مواضررع طتل

 .راسب ملن ططىء أك ر من مخسة أخطاء لغوية
 

 ساعات معتمدة  0: 28جزء -لكريم حفظ القرآن ا 5003

جلررزء ) يرره ا فررظ ف لررب أن حي لررى الطا صررة يف 28ع نررة طت مررام جل ميررتحن أ كررريم، و قرررآن ال مررن ال  )

جرراوز حفظرره، ويرصررد  ملررن يت نرراجح  سررميعه، ويرصررد  مررن اجلررزء املطلرروب ت فررة  مخسة مواضررع طتل

 .راسب

 ساعات معتمدة  0: 2جزء -حفظ القرآن الكريم  5004

لررب أن  لررى الطا جلررزء )ع يرره ا فررظ ف صررة يف 2حي نررة طت مررام جل ميررتحن أ كررريم، و قرررآن ال مررن ال  )

جرراوز حفظرره، ويرصررد  ملررن يت نرراجح  سررميعه، ويرصررد  مررن اجلررزء املطلرروب ت فررة  مخسة مواضررع طتل

 .ملن ططىء أك ر من مخسة أخطاء لغوية .راسب ملن ططىء أك ر من مخسة أخطاء لغوية
 

 ت معتمدة ساعا 0: 27جزء -حفظ القرآن الكريم  5005

جلررزء ) يرره ا فررظ ف لررب أن حي لررى الطا صررة يف 27ع نررة طت مررام جل ميررتحن أ كررريم، و قرررآن ال مررن ال  )

جرراوز حفظرره، ويرصررد  ملررن يت نرراجح  سررميعه، ويرصررد  مررن اجلررزء املطلرروب ت فررة  مخسة مواضررع طتل

 .راسب ملن ططىء أك ر من مخسة أخطاء لغوية
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  ساعات معتمدة 3: الرتبوياستخدامات احلاسب اآلل: يف اإلرشاد  5017

لررر سرررب اآل قرررة باحلا هرررارات املتعل فررراهيم وامل عرررارف وامل لرررب بامل يرررف الطا قررررر إىل تعر هرررذا امل هررردف   يي

شرراد الرتبرروي فررى اإلر فرره  سررتخداماته وتوظي فررى ، وا سرروب  سررتخدامات احلا نررواع ا فررة أمنررا  وأ ومعر

صرررادر و عررررف إىل م ثرررم الت شررراد،  شررربكة أاإلر لرررى ال حرررة ع شررراددوات متا سرررات لرررربامج إر ية والدرا

برروي شرراد الرت جمررال اإلر عرررف إىل . احلدي ررة يف  هررا يف كررذلك الت مررن توفر بررد  لرريت ال لررربامج ا هررم ا أ

فررات وضررغطها ،جهاز احلاسب وكيفية استخدامها م ل  حتميل امللفات يررة، فررك املل إدارة  ،احلما

يرررد يرررة ،الرب ترررب االلكرتون شرررغيل الك يرررة ،ت صررروتية واملرئ فرررات ال شرررغيل املل صرررو ،ت عررراا الن ص م

 إخل.وجمموعته.....

 ساعات معتمدة 3: املدخل إىل السياسة الشرعية  5100

طرروره، شرررعية، وت سررة ال شررأة علررم السيا  يتضمن املقرر معنى السياسة الشرعية لغة واصطالحا ، ن

هرردافهاوحكم العمل مبقتضاها، و شرررعية، وأ سررة ال سررة ، ومقاصد السيا بررني علررم السيا العالقررة 

لرروم املشررابهة،  شرررعية والع شرررعية، وال سررة ال مررل بأحكررام السيا سررة وشرررو  الع ضرروعات السيا مو

شررررعية،  صررررة، وال هرررا املعا قررره وتطبيقات برررواب الف شررررعية يف أ سرررة ال لرررى السيا لرررة ع ضررروابط وأم 

  عالقة احلاكم بالرعية.والسياسة الشرعية، وقيودها الشرعية، ودرجاتها، 
 

 ساعات معتمدة 3 :تاريخ القضاء يف اإلسالم 5101

فررة،  سررالمية املختل صررور اإل عرررب الع طرروره  ضرراء وت ترراري  الق قرررر  هررذا امل نرراول  ضرراء ويت يررف بالق التعر

سررفة القضرراء يف  هررا فل قرروم علي لرريت ت ترره وحكمرره، واألسررس ا وبيان أصررل مشررروعيته وحكمرره وأدل

عررريني ال يرررة ت ضررري وكيف شررررو  القا نررراول  مرررا يت سرررالم، ك ضررراة اإل قررروا الق عرررز.م، وح ضررراة و ق

مرره، ووواجباتهم،  ظررال، ومرجع القاضرري يف أحكا هرراد، وواليررة ال قضرراء وواليررة القضرراء، واالجت

  تعدد القضاة.وتقاليد القضاة، واملرأة، 
 

 ةساعات معتمد 3املنهاج الرتبوي:   5103

هرراج  هرراج الرتبرروي، عناصررر املن هرروم املن قرررر علررى مف هرراج، تصررميم يركز هذا امل الرتبرروي، أسررس املن

 املنهاج وتقوميه، تطبيق املنهاج وتطويره، الكتاب املدرسي ودليله.
 

  ةساعات معتمد 3فسيولوجيا اإلعاقة والعوامل املسببة هلا:  5106

مررن يهدف هذا املقرر  هررا وتارطهررا ومسرربباتها وأمنررا   إىل تزويد املتعلم خبلفية عن اإلعاقة مفهوم

العقلية واجلسمية وصعوبات التعلم واإلعاقات احلسية والتوحد وبطء التعلم واملضررطربني اإلعاقة 

  .سلوكيا واملتفوقني واملوهوبني
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  ةساعات معتمد 3تعديل سلوك ذوي االحتياجات  اخلاصة:  5107

يررة  ترره التارطيررة واألسررس النظر يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبفهوم تعديل السلوك وخلفي

عرراديني ا مررع ال ليت يستند إليها مع الرتكيز على كيفية استخدام أساليب تعديل السلوك املختلفة 

غررري املرغرروب  سررلوك  وغري العاديني سواء يف بناء السلوك اجليد أو تدعيمه وتعميمه أو يف تعديل ال

سررلوك ل عررديل ال برررامج ت صررميم  لررى ت طررالب ع ترردريب ال ضررافة إىل  يرره باإل سررلوكات لف مررع ال مررل  تعا

 .ختلفةامل

صاااة:  5108 جاااات اخلا لاااذوي االحتيا لااايم  ياااا التع ماااد 3تكنولوج  2  ةسااااعات معت

 (عمل: 1، نظري

لررررب  يررررف الطا قرررررر إىل تعر هررررذا امل هرررردف  سررررتخدمي فررررة امل لرررريم املختل يررررا التع يررررة  ةبتكنولوج يف الرتب

صرررة،  جرررات اخلا يررراة ذوي احلا هرررا يف ح هرررا وأثر هررردافها ووظائف هرررا وأ يرررث أهميت مرررن ح صرررة،  اخلا

يررررة  ئررررات الرتب لررررف ف مررررع طت خرررررى  يررررة األ هررررزة التقن سرررروب واألدوات واألج سررررتقبلهم، ودور احلا وم

عررررررف إىل  كرررررذلك الت صرررررة،  هررررراراتاخلا فررررراهيم وامل سرررررات امل سرررررب  واملمار قرررررة باحلا لرررررياملتعل  اآل

سررتخداماته  صررة يفوا يررة اخلا لرريم  والرتب سرروب  ،التع سررتخدامات احلا منررا  وا فررة أ لرريم يفومعر  التع

صرررادر وهررراأنواعو عررررف إىل م ثرررم الت شررربكةأ،  لرررى ال حرررة ع يرررة دوات متا جرررات العنكبوت  لرررذوى احلا

 اخلاصة والطلبة غري العاديني.
 

  ةساعات معتمد 3رعاية وتأهيل املعاقر بصريًا:  5109

قرررر إىل هررذا امل هرردف  لرر ي عرررف ع سرران  ىالت يرراة اإلن هررا يف ح لررها وأهميت يررة عم صررار وكيف سررة اإلب حا

صررررية قرررة الب صرررنيفات اإلعا كرررر ت يرررة  ،وذ سرررمية والعقل صرررريا  اجل عررراقني ب صرررائص امل يرررد خ وحتد

مررعو سررة واجملت نررزل واملدر هررا يف امل يررة مواجهت فرروفني وكيف جررات املك يررة وحا يررة واالجتماع  ،االنفعال

قررة البصرررية علرر تررأثري اإلعا عرررف علررى  ىوكذلك  هررا. والت يررف يف كررل جوانب فرررد الكف شخصررية ال

التصررنيفات والعوامل املسببة لإلعاقة البصرية وعلى األساليب الوقائية للحد من اإلعاقة البصرية 

يرر عرراقني عقل جررات امل ترردخل املبكررر  ا املختلفة  لإلعاقة البصرية وخصائص واحتيا سرررتاتيجيات ال وا

صررررية. وا قرررة الب جمرررال اإلعا هرررا يف  مرررة ودور بررروي املقد سررري والرت يرررل النف بررررامج التأه لرررى  عررررف ع لت

 ومعرفة فنيات اإلرشاد النفسي واألسري لذوي اإلعاقة البصرية. ا للمعاقني بصري
 

مااد 3(/ دبلوم الرتبية اخلاصااة: 1تدريب ميدان:   5110 نظااري،  1  ةساااعات معت

 (عمل: 2

يهدف هذا املقرر إىل تقديم فرصة للطالب لتطبيق وممارسة ما تعلمه عن األتفال ذوى احلاجات 

فررةاخلاصررة يف  قررات املختل سررمعية، التخلررف  اإلعا صرررية وال قررة الب لرري)اإلعا لررتعلم،العق  ، صررعوبات ا

صرررة  يرررة اخلا كرررز الرتب يرررة( يف مرا سرررلوكية واالنفعال ضرررطرابات ال حرررد، اال برررة، التو فررروا واملوه الت
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 ،س احلكومية واخلاصة اليت يوجد فيها اختصاصي يف الرتبية اخلاصررةارساتها أو يف املدومؤس

عررادل )ا ، ومبررفيها غرف مصادر ويتوفر سرري، (100ي خررالل الفصررل الدرا يررة  هرردف  سرراعة تدريب وي

يررة  يررة والتطبيق يررة النظر برراخلربات واملمارسررات امليدان لرريت هذا املقرر إىل تزويد الطالب  يررنهم يف ا تع

ترردري شررخيص ال مررع أدوات الت لرره  خررالل تعام مررن  صررة  جررات اخلا مررن ذوي االحتيا بررة  لرري للطل س العم

جررات اخلاصررة، ثررم  والتقييم والتعليم والتدريب على طتلف مهارات احلياة للطفل من ذوي االحتيا

مررـج  لررك الربا وضع برناجما  تربويا  فرديا  وحيدد األنشطة  اجلمـاعية، ويقوم خالل الفصل بتنفيذ ت

شرر قررادرواألن لررب  كررون الطا قررع أن ي ترردريب يتو يررة ال فررة.ويف نها هررارات  ا طة املختل سررتخدام م لررى: ا ع

لرريم  عررداد وسررائل التع فررردي، إ برروي  نررامج تر جررات اخلاصررة،إعداد بر لررذوي االحتيا التدريس الفعال 

إعداد وتنسيق ملف اخلطررة اجلماعيررة. و بالتدريس للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة، ةاخلاص

مررا خررالل  لررب ومن  ترره يف سرربق تظهررر شخصررية الطا ترره ومهارا لررم( وتصررقل خربا لرريم ترر )املع دريس وتع

صرررة، جرررات اخلا قررروم   ذوي االحتيا تررردريب ي يرررة ال لرررب ويف نها يرررداني الطا تررردريب امل لرررف لل يرررز م بتجه

شرررف ، ملراحل التدريب ا بكافة النماذج املطلوبة تبع لررذي ي ترردريس ا ومن ثم تسليمه لعضو هيئة ال

 .عليه يف املوعد الذي يتم حتديده مسبقا 
 

  ةساعات معتمد 3علم النف  التطوري:  5111

مررا ويتناول هذا املقرر مفهوم علم النفس التطوري ومبادئه وأهميته،  يررة ألتفررال  اخلصائص النمائ

ضرررة ) لرررة الرو سرررة، ومرح برررل املدر سرررنوات، 4-6ق سرررطى )و(  لرررة الو لرررة الطفو سرررنوات، 6-9مرح  )

سرراتها ( سنة، وخصائص منو 9-12ومرحلة الطفولة املتأخرة ) سررية وانعكا تالميذ املرحلررة األسا

 يف تنظيم تعليمهم.
 

  ةساعات معتمد 3اإلرشاد النفس: لذوي االحتياجات اخلاصة:  5113

مررع  تعريف اإلرشاد، وأسس اإلرشاد الفلسفية والنفسررية،يهدف املقرر إىل  ترره  ودور املرشررد ووظيف

صررررة، يررررة اخلا ئرررات الرتب سرررراليب  ف حررررل وأ صررررر ومرا شرررراديةوعنا يررررة اإلر شرررراد  ،العمل يررررات اإلر ونظر

عررالج  سررية يف اإلرشرراد وال ملررادة مقدمررة مسررحية للمفرراهيم واإلجررراءات األسا قرردم ا الرئيسة، كمررا ت

 النفسي لذوي االحتياجات اخلاصة، وبعض التطبيقات اإلرشادية املستخدمة معهم.
 

 ةساعات معتمد 3علم النف  الرتبوي:  5114

قرردي قرررر إىل ت هررذا امل هرردف  شررركل ي لرريت ت يررات ا حرروث والنظر برررز الب عررن أ لررب  يررة للطا مررادة علم م 

لررتعلم  لرريم، ويتضررمن:-األساس لعملية ا مرراعي،  التع عررريف االجت ثررم امل فرراملعريف،  سررلوكي  حررى ال املن

.ررذه  يررة  قررات الرتبو يررات احلدي ررة، والتطبي قررايف، وكررذلك النظر مرراعي ال  حررى االجت وصرروال  إىل املن

ئرررة الرت سرررتعراض البي يرررات. وا لرررى النظر هرررا وع لرررف أنواع لرررى طت عرررث ع تررردريس والبوا تررررا ال يرررة و بو

سرريان،  بررة والن يرردة والقري لررذاكرة البع ترردريب، وا لررتعلم وال ثررر ا قررال أ يررة وانت طتلف األفراد والدافع
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فرررة  لرررب املعر سررراب الطا قررررر إىل إك هرررذا امل سرررعى  مرررا ي برررداع، ك شررركالت واإل حرررل امل لرررذكاء و وا

مررراعيني بررة  لرريم الطل لررم وتع فررروا  املتخصصة بطرا تع سررتعداداتهم وال يررو.م وا قرردراتهم وم لررك  يف ذ

 .الفردية املوجودة بينهم

 

  ساعات معتمدة 3: مبادئ اإلرشاد النفس: والرتبوي 5115

 يفاألساسررية  واإلجررراءاتىل تقديم مادة مسررحية للمفرراهيم والدراسررات واالجتاهررات إيهدف هذا املقرر 

هررذه املقدمررة النفسررياإلرشرراد  شررمل  سررفية والنفسررية، أيضررا ، وت : ماهيررة اإلرشرراد، وأسررس اإلرشرراد الفل

سررية،  يررات اإلرشرراد الرئي يررة اإلرشررادية، ونظر سرراليب العمل ترره، وعناصررر ومراحررل وأ ودور املرشررد ووظيف

 وبعض التطبيقات.
 

  ساعات معتمدة 3: قضايا معاصرة يف اإلرشاد املدرس: 5116

عررررف  قررررر إىل الت هررردف امل يررردان ي قرررة مب صررررة ذات العال شررركالت املعا ضرررايا وامل هرررم الق لرررى أ شررراد ع اإلر

شررادي ترردخل اإلر قررائي يف ال جترراه االنت لررى اال يررز ع مررع الرتك برروي  ملررام النفسرري والرت هرردف إىل اإل مررا ي . ك

غرررض  بكافة اجلوانب والتوجهات الفلسفية واملنطلقات الفكرية املصاحبة لكررل قضررية أو مشرركلة ل

لررك القضررايا واملشرركالت تكوين تصور واضح ملخت نرراول ت هرردف املقرررر أيضررا  إىل ت هررا. كمررا ي لف جوانب

 احمللي .    عبالتحليل والنقد ومناقشة أهم اإلسرتاتيجيات واحللول واملقرتحات املالئمة للمجتم
 

 ساعات معتمدة 3: نظريات اإلرشاد والعالج النفس: وتطبيقاتها 5117

، الطالب بأهم النظريات املسررتخدمة يف جمررال اإلرشرراد الرتبرروي والنفسررييهدف هذا املقرر إىل تعريف 

بررني هررذه النظريررات فرراا  برره كررل ، وأهمية النظرية يف هذا اجملال مع إبراز أوجه التباين واالت ومررا تتميررز 

يررات هررذه النظر مررة، مررن  صررفة عا سرري ب شرراد النف سرراليب لإلر يررات وأ ئررق وفن مررن ترا هررا  تررب علي مررا يرت ، و

سررر شررراد املدر صرررةواإلر صرررفة خا بررري ، ي ب لررررتاث العر قرررع ول يرررات للوا هرررذه النظر مرررن  كرررل  مرررة  مررردى مالء و

قررع الفلسررطي  واإلسررالمي لرربعض احلرراالت وكيفيررة عالجهررا وفقررا  لكررل  .والوا عرررض املسرراا  كمررا يت

 مع الرتكيز على النظرية االنتقائية يف اإلرشاد. نظرية من نظريات اإلرشاد والعالج النفسي.
 

  ساعات معتمدة 3: ختطيط وادارة برنامج اإلرشاد املدرس: 5118

يهدف هذا املقرر إىل إكساب الطالب مهررارات التخطرريط لربنررامج تطبيقرري يف اإلرشرراد الرتبرروي طرردم 

لررب بتنفيررذ الربنررامج حتررت إشررراف ويقرروم الطا  .املؤسسات اليت تقدم خدمة اإلرشاد الرتبوياملدرسة أو 

لررذي مت ختطيطرره وتنفيررذه ويررتم  يررة مفصررلة حررول املشررروع ا أستاذ املقرر ويقومه. ويضع الطالب ورقة حب 

 .مناقشته مع مشرف املقرر
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 عمل:( 3نظري،  0  ساعات معتمدة 3: (/ دبلوم اإلرشاد1تدريب ميدان:   5119

قرررر إىل  هررذا امل هرردف  يررا  ا ترردريباجررراء ي ملرردارس عمل نررة يف ا مبررا  املتعاو مررن كررل أسرربوع  يرروم واحررد  قررع  بوا

بررة املهررارات األساسررية 100عادل )ي هرردف إىل إكسرراب الطل ( ساعة تدريب، ولفصررل دراسرري واحررد، وي

مررة العالقررة اإلرشررادية الفرديررة، واكتسرراب مهررارات التقيرريم ، يف اإلرشاد الرتبرروي والنفسرري وخاصررة إقا

برررامج اإلرشرراد والتوجيرره، يالنفسي والتشخيص اإلرشاد يررق  باإلضررافة لتنميررة  ،ومهررارات تصررميم وتطب

سرررة مرررني يف املدر برررة واملعل هرررا الطل لررريت يواجه شررركالت ا حرررل امل هرررارات  لرررك ، م لرررول لت ضرررع ح هرررارات و وم

فررةو-املشكالت   ،التعرف على كيفية تطبيق املعرفة النظريررة جملرراالت ووسررائل وترررا  اإلرشرراد املختل

يررة قرررارات وكيفيررة حتمررل املسررئولية وإتاحررة الفرصررة لإلوالتدرب علررى اخترراذ ال خنرررا  يف احليرراة العمل

لرررى  ترردرب ع شررادية وال قررارير اإلر بررة الت نررات وكتا مرررع البيا عررل  هررارات التفا سررابه م لررالزم واكت بررالوعي ا

 تصميمها.
 

 ساعة معتمدة  3علوم القرآن:  5121

هررم امل كررريم وأ بررالقرآن ال لررب  يررف الطا قرررر إىل تعر هررذا امل هرردف  بررهي قررة  حررث املتعل كرري  ،با م ررل امل

سررره،  تررره، وأتل بررره وترمج عررره وترتي نررره ومج نرررزول، وتدوي سرررباب ال لررره، وأ يرررة نزو ملررردني، وكيف وا

يررث؛  مررن ح ترره  ثررم لغ سرربعة،  حرررف ال ترره، واأل سرروخة وقراءا سررخه ومن شررابهه، ونا مرره، ومت وملك

 فصاحة ألفاظه، وبالغته، وأسلوبه، وعريبة، وإعرابه.
 

 ساعات معتمدة  3(: 1عقيدة إسالمية   5123

ز هذا املقرر على مفهوم العقيدة اإلسالمية وخصائصها، ومفهوم اإلميان ونواقضه، يرك

وتوحيد اهلل تعاىل وأنواع هذا التوحيد، وبيان موقف الفرا اإلسالمية من أمساء اهلل تعاىل 

وصفاته، واإلميان باملالئكة، مع بيان لوظائفهم، وأثر اإلميان بهم يف حياة املؤمن، واإلميان 

 لسماوية، وبيان أعدادها، وخصائص القرآن الكريم.بالكتب ا
 

 ساعات معتمدة  3(: 1فقه عبادات   5124

سررال،  ترريمم، املسررح علررى اخلفررني واجلبررائر، االغت يتناول هذا املقرر أحكام الطهارة: الوضوء، ال

أحكام احليض والنفاس، النجاسات، وأحكام الصالة: حكمها، أوقاتها، أركانها، سننها، 

خلررروف، شررررائط وج يرررح، ا صرررالة الرتاو سرررنونة،  ضرررة وامل صرررلوات املفرو هرررا، ال يرررة أدائ هرررا، كيف وب

مررره،  تررره، حك صررروم: حقيق كرررام ال صرررر، وأح صرررلوات، الق برررني ال مرررع  نرررازة، اجل سرررقاء، اجل االست

 مشروعيته، شرائط وجوبه، املفطرات، الصوم الواجب واملسنون، القضاء والكفارة والفدية.
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 ة معتمدة ساع 3(: 2فقه عبادات   5126

 (1فقه عبادات ) 5124متطلب سابق: 

مرررانع  كرررم  شرررروعيتها، ح مرررة م هرررا، حك هرررا، حكم كررراة: تعريف كرررام الز قررررر أح هرررذا امل نررراول  يت

هررذه األمرروال،  هررا يف  هررا الزكرراة وشرررائط وجوب لرريت جتررب في هررا، األمرروال ا الزكاة، شرائط وجوب

مررع الرتكيررز علررى زكرراة األسررهم واملسررتندات،  زكرراة ورف الزكرراة، مصرراومقدار حق الواجب، 

برره،  شرررائط وجو مرره،  ترره، حك حلررج: حقيق صرررفها، وا قرردارها، م هررا، م هررا، وقت طررر: حكم الف

مرررة:  .رردي واألضررحية، والع يرره، أحكررام ا لرردماء الواجبررة ف سررننه، ا ترره،  مواقيته، أركانه، واجبا

 معناها، حكمها، شرائطها، أركانها، سننها.
 

 ساعة معتمدة  2(: 2عقيدة إسالمية   5127

 (1عقيدة إسالمية ) 5123متطلب سابق: 

برروة  بررني الن سررول، و لررنيب والر بررني ا فرررا  يرران ال لررك بب سررل، وذ ميرران بالر لررى اإل قرررر ع هررذا امل كررز  ير

يرراء  صررائص األنب يررة، وخ سررمعية والعلم ترره ال عرره وأدل لرروحي وأنوا ظرراهرة ا يررف ب مررع التعر يرردة،  والعق

برراليوم اآلخررر ومعجزاتهم، وختم النبوة، مع التعريف بالبهائية والقاديان ية والرد عليهما، واإلميان 

ثرررر  قرره، وأ كررربى، وحقائ صرررغرى وال ترره ال سررمعية، وعالما يررة وال تررره العقل يررف بأدل يررث التعر مررن ح

اإلميان به يف النفوس، ثم اإلميان بالقدر مع بيان الفرا بني القضاء والقدر، ومذاهب املتكلمني 

 يف حياة املؤمن. يف التسيري والتخيري وا.دى والضالل، وأثر اإلميان
 

  ةساعات معتمد 3تاريخ الشرق القديم:  5130

هرررين،  مررابني الن هرري:  قررديم و شرررا ال طررار ال ترراري  أق قررديم، و شرررا ال يررة ال قرررر أهم هررذا امل نرراول  يت

ترراري   قررديم يف ال شرررا ال ضررارات ال ثررر ح شررام، وأ لرربالد ال قررديم  ترراري  ال لرريمن، وال يررل، وا ووادي الن

 اإلنساني.
 

  ةساعات معتمد 3 صدر اإلسالم:تاريخ  5131

هررا  لررة اإلسررالمية وتطور يررام الدو ثررم ق بررل اإلسررالم،  عرررب ق عررن أوضرراع ال قرررر مقدمررة  هررذا امل نرراول  يت

هرررا  حرررات وعالقات لرررك الفتو مبرررا يف ذ يرررة،  صرررادية واالجتماع سرررية واالقت هرررا السيا هرررا ومظاهر ونظم

 وية.الدولية واخلاصة يف عهد اخللفاء الراشدين وحتى أواخر الفرتة األم
 

  ةساعات معتمد 3مدخل إىل اجلغرافيا الطبيعية:  5132

غررالف  غررازي وال يوضح هذا املقرر البيئة كنظام مفتول عام مكون من أربعة أنظم هي: الغالف ال

لررنظم  هررذه ا مررن  كررل  سررية ل صررر الرئي يررل العنا يرروي، وحتل غررالف احل ملررائي وال غررالف ا صررخري وال ال
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مررع الرتكيررز والتفاعالت القائمة بينها من جهة، وامل خرررى،  مررن جهررة أ تبادلة مع األنشطة البشرية 

 على املشكالت البيئية الطبيعية.
 

 ساعات معتمدة  3مدخل إىل الرتبية اخلاصة:  5145

ضررح  سررس، ويو بررادئ واأل صررة وامل يررة اخلا طررة بالتنم فرراهيم املرتب حررول امل مررة  قرررر مقد هررذا امل نرراول  يت

ية والسمعية والبصرية والصحية واالنفعالية... إخل، فئات الرتبية اخلاصة املختلفة كاإلعاقة العقل

 وإضطرابات التواصل، واإلضطرابات السلوكية واالنفعالية، والتوحد، واملوهبة والتفوا.

 ساعات معتمدة  3مبادئ اإلرشاد والصحة النفسية:   5170

، واخلطرروات يهدف هذا املقرر إىل توضيح املفاهيم املرتبطة مبفهومي اإلرشاد والصررحية النفسررية

لررى  قرررر ع هررذا امل كررز  صررائي، وير شررد واألخ مررة للمر هررارات الالز هررا، وامل مررا ب كررل منه سررري  لرريت ي ا

مفردات وموضوعات متعددة أهمها التعريف مبفهوم اإلرشاد والصحة النفسررية، وعالقررة اإلرشرراد 

خلررد شررادية وا خلرردمات اإلر بررة با يررف الطل فررة، وتعر يررة املختل يررادين العلم سررية بامل صررحة النف مات وال

املتصلة بالصحة النفسية، واخلصائص النمائية لكل مرحلة عمرية، وتعريفهم بنظريات اإلرشاد 

 والصحة النفسية.
 

  ةساعات معتمد 3االتصاا الرتبوي: النظريات والتطبيق:  5180

يررررررة  يررررررة الرتابط برررررروي م ررررررل النظر صررررررل الرت يررررررات احلدي ررررررة يف التوا هررررررم النظر قرررررررر أ نرررررراول امل يت

Connectivism،  هرررا هرررم تطبيقات صرررميم يف وأ صرررل يف ت يرررف أدوات التوا لررريم، وتوظ جمرررال التع

ضررا  كررز أي مررا ير سررة، ك خررل املدر مررل دا ئررة الع سررني بي عررال، وحت لررتعلم الف عررات  ا فرراهيم مجا لررى م ع

 ائها وتطويرها يف البيئة املدرسية.العمل والتعلم، وكيفية بن

 

  ةساعات معتمد 3(: 1اللغة العربية وطرائق تدريسها   5200

سررها )علررى مسررتوى  جيمع هذا املقرر بني أمرين: اللغة العربية )على املستوى املعريف (، وترا تدري

سرررتها، وامل صرررادر درا يرررة وم غرررة العرب يرررة: الل حررردات التال ضرررمن الو سرررلوكية(، ويت هرررارات ال جرررع امل را

يررة يف  غررة العرب ترردريس الل هررداف  غرروي، وأ ظررام الل يررة، والن غررة العرب ترردريس الل سرراليب  سررية يف أ األسا

املرحلة األساسية األوىل، والتهيئة لتعلم اللغة، وحتليل كتب القراءة يف املرحلة األساسية األوىل، 

سررية والوسائل التعليمية املستخدمة يف تدريس اللغة العربية، وتقييم اللغة العر بية يف املرحلة األسا

 األوىل.
 

  ةساعات معتمد 3اإلدارة املدرسية والصفية لذوي االحتياجات اخلاصة:  5201

يررة  ضرراع الرتب صررفية يف أو سررية وال لررإلدارة املدر يررة  سررس النظر لررب باأل يررف الطا قرررر إىل تعر هرردف امل ي

طرروير  يررد ماهيررة الت اخلاصة وإكسابهم املهارات العملية اخلاصة باإلدارة املدرسية الصفية، وحتد
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لررة سررة الفعا عررة املدر ضرريح تبي ترره، وتو ترره ومعوقا صررة وتبيع جررات اخلا ملرردارس ذوي االحتيا  اإلداري 

لررذوي  عررل  ئررد الفا يررد أدوار القا ضررافة إىل حتد يررة، إ هررا القياد صررة ومتطلبات جررات اخلا لررذوي االحتيا

االحتياجات اخلاصة وكفاياته، وترا تنميته مهنيا  وتقويم واقع اإلدارة املدرسية والصفية لذوي 

لصفية اإلحتياجات اخلاصة يف فلسطني، وإكسابه اإلسرتاتيجيات الفاعلة يف اإلدارة املدرسية وا

 للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.

 

  ةساعات معتمد 3طرائق التدري  والتدريب العامة:  5204

لررتفكري  ئررق ا لررم، وترا مررل املع جنررال ع هررا يف إ ترردريس" ودور قررة ال هرروم "تري قرررر مف هررذا امل نرراول  يت

قرروم والنظريات اليت ميكن أن تعترب أساسا  لطرائق التدريس والتدريب املختلفة،  لرريت ي واملهمات ا

ترردريس  ئررق ال بها املعلم قبل الشروع يف عملية التعليم يف أثنائها وبعدها، وشرل مفصررل ألشررهر ترا

ملرردرب يف  ملرردرس وا يررة ا ئررق وكفا هررذه الطرا يررة  يررادة فعال لررة بز مررة واإلجررراءات الكفي ترردريب العا وال

 توظيفها لتحقيق أهداف التعليم والتدريب.
 

  ةساعات معتمد 3(: 2ئق تدريسها  اللغة العربية وطرا 5205

 (1اللغة العربية وترائق تدريسها ) 5200 :سابق متطلب

هررارات  سررياقها النفسرري، وامل يتناول هذا املقرر اللغة العربية يف سياقها النفسي، واللغة العربية يف 

شررفوي والكتررابي  األساسية يف اللغة العربية عرربري ال يررة(، )القراءة واحملفوظررات والت واألمنررا  اللغو

يرريم يف  بررارات والتق سرري، واالخت بررع األسا يررل كترراب الصررف الرا وتعليم اللغة بطريقة الوحدة، وحتل

يرررة،  غرررة العرب لررريم الل شررركالت تع غررروي، وم بررروي الل شرررا  الرت جررره الن سرررية األوىل، وأو لرررة األسا املرح

 واأللعاب اللغوية.
 

  ةساعات معتمد 3األدب العرب: وفنونه:  5206

ذا املقرر اإلبداع األدبي والرؤية املمتدة، ومناهج دراسة األدب، ومناذج من الشعر القديم يتناول ه

 واحلديث، واملقامات، والقصة القصرية، والرواية، واملسرحية، واحلكاية، والسرية الذاتية.
 

  ةساعات معتمد 3(: 1الثقافة اإلسالمية وطرائق تدريسها   5207

لرريت  يشتمل هذا املقرر على العديد يررة ا نررب املعرف شررتمل علررى اجلوا لرريت ت مررن املوضرروعات املتنوعررة ا

هرراج  شررتمل املن تتصل باملفاهيم واملبادئ اخلاصة بالدين اإلسالمي والعقيدة اإلسالمية، وكررذلك ي

ضررافة إىل  هررذا إ يررة،  سررات الدين بررادات واملمار لرريت تتصررل بالع سررية ا هررارات األسا مررن امل يررد  علررى العد

هررات وال مررن االجتا يررد  كرري العد سررالمية، ول يررة اإل هررارات الدين فرراهيم وامل شرركل رول امل لرريت ت قرريم ا

هررذا  شرررو   سرررا  ل سررالمية ومي فررة اإل لررتعلم ال قا مررا   صررفه منظ يررؤدي دوره بو مررن أن  لررم  يررتمكن املع

التعلم وظروفه بكفاية وفاعلية، كان ال بد من إتاحة الفرصة لديه كي ي ري معلوماته وثقافته 
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يررة  الدينية ذات الصلة مبضررامني يررة واألدائ يررات العمل سرراب الكفا سرري الكت هرراج كمتطلررب أسا املن

يرردمج  مررن أن  الالزمة له يف تدريس مادة ال قافة اإلسالمية جبوانبها املختلفة، ومن هنا كان البد 

 املقرر بني احملتوى واملضامني األكادميية للمنهاج وترائق تدريسها.
 

 ساعة معتمدة  2(: 1العلوم االجتماعية وطرائق تدريسها   5208

فرراهيم  قررائق وامل فررة احل لررب معر قرران الطا مررا: إت سرريتني أواله يررزتني أسا لررى رك قرررر ع هررذا امل قرروم  ي

سررية األوىل،  لررة األسا يررة يف املرح سررات اإلجتماع ترروى الدرا شرركل مل لرريت ت مررات ا بررادئ والتعمي وامل

هررذا  نرراول  قرررر موضرروعات وثانيهما: إتقانه استخدام ترا التدريس املناسبة لذلك احملترروى، ويت امل

سرربة  ترردريس املنا من الدراسات اإلجتماعية ذات الصلة مبنهاج املرحلة األساسية األوىل، وترائق ال

هررا،  لررتفكري في حررث وا سرراليب الب يررة وأ سررات االجتماع عررة الدرا هررذه املرحلررة، وتبي يررذ  ملسررتوى تالم

 وبعض التطبيقات العملية.
 

  ةعتمدساعات م 3(: 1الرياضيات وطرائق تدريسها   5209

صررحيحة  عررداد ال سررها، واأل سرراليب تدري هررا وأ يررات علي يررة والعمل عررداد الطبيع قرررر األ هررذا امل نرراول  يت

يرررة  سرررور العاد عرررداد، والك يرررة األ يرررة يف نظر برررادئ أول سرررها، وم سررراليب تدري هرررا وأ يرررات علي والعمل

حرررل  سرررها، و سررراليب تدري سرررب وأ سررربة والتنا سرررها، والن سررراليب تدري هرررا وأ يرررات علي شررررية والعمل والع

 ائل الرياضية، والتخطيط لتدريس الرياضيات يف املرحلة األساسية األوىل.املس
 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3(: 1العلوم والصحة وطرائق تدريسها   5210

يررة  ملررادة ونظر خررواص ا سرره، و سرراليب تدري لررى أ لررك ع كرراس ذ لررم وانع عررة الع قرررر تبي هررذا امل نرراول  يت

هررا، و قررة وحتوالت يررة الدقائق، وأشكال الطا لررتالءم احليرراة، والطقررس وكيف يررة األرض وتغريهررا  بن

 التنبؤ به والفضاء والكون.
 

  ةساعات معتمد 3مناهج وطرائق تدري  املتفوقر واملوهوبر:  5211

هرروبني حتديدىل إيهدف هذا املقرر  عرررف إىلاسرتاتيجيات رعاية املو نرراهج  ، والت أسررس ختطرريط م

هرروبني يررران وبنا املو هررردف إىل ب مرررا ي هرررا، ك هررروبنيئ لرررتفكري للمو لرررم ا سررس تع مررر أ سرررؤولية  هوتعلي وم

مرره عررن تعل هرروب  هرروبني ،املو لررتفكري للمو هررارات ا سررة م شررطة ممار فررة أن كررذلك معر لررتفكري  ،و وا

 .بداعي للمشكالت لدى املوهوبالناقد واملبدع للموهوبني واحلل اإل
 

  ةدساعات معتم 3طرائق تدري  ذوي صعوبات التعلم:  5212

خصائص ، وحتديد سرتاتيجيات التدريسية لذوي صعوبات التعلماإلتوضيح ىل إ يهدف هذا املقرر

خررل  ،صعوبات التعلم  بةتل عررل دا يررات التفا فررة  الصررفوأن يتعرف على دينام سرررتاتيجيات إثررم معر
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لررتعلم صررعوبات ا بررة ل قررراءة والكتا فررة ال ترررا  ،معر فررة  صررعوبات حررومعر ضررية ل شرركالت الريا ل امل

 التعلم.

  ةساعات معتمد 3القياس والتقويم يف الرتبية اخلاصة:  5213

يررف  لرربيهدف املقرر إىل تعر يررة  الطا شررخيص يف الرتب قررويم والت يرراس والت سررية يف الق فرراهيم األسا بامل

مررات  مجررع املعلو سررائل  صررة، وو يررة اخلا شررخيص يف الرتب يرراس والت هررداف الق فرره بأ صررة، وتعري اخلا

ئررررات  صررررا  لف صررررممة خصي بررررارات امل عرررررف إىل اإلخت هرررردف الت مررررا ي فررررة، ك صررررة املختل يررررة اخلا الرتب

سررة  ظررة، درا لررة واملالح صررة م ررل املقاب يررة اخلا فررة يف الرتب نررات املختل مجررع البيا سرراليب  قرراييس وأ وامل

سررررية  بررررارات النف قرررراييس واإلخت صررررة بامل ترررردريبات خا قررررات و قرررررر تطبي نرررراول امل لررررة...إخل، ويت احلا

سرربةاملستخدمة مع هذه الفئات، مع الت يررة املنا قرررارات الرتبو قررارير واخترراذ ال عررداد الت  ..دريب على إ

 .خلإ
 

 (عمل: 3  ةساعات معتمد 3(/ دبلوم الرتبية اخلاصة: 2تدريب ميدان:   5214

 (1تدريب ميداني ) 5110متطلب سابق: 

سرراب  قرررر إىل إك هررذا امل هرردف  بررةي فرراهيم  الطل مررن امل سررتمدة  جررراءات امل يررات واإل هررارات والتقن امل

هرر  والرتبرروي عررالج يف اجملررال الشخصرري وامل شررخيص وال قرردراتهم  ،النظرية يف التقويم والت يررة  وتنم

هرردف إىل  يررة اخلاصررة، كمررا وي  اإلتررالعوتطويرها على توظيف املفاهيم األساسية يف ميدان الرتب

صرررحيحية امل يرررة والت لرررربامج العالج لرررى ا لرررذوي ع مرررة  فررررص إقد حرررة ال غرررة وإتا طرررق والل ضرررطرابات الن

لررذو يفاكتسبوها  اليتللمتدربني لرتمجة املعرفة العلمية   ياملقررات املختلفة إىل برامج وخدمات 

وذلك باختيار حالتني األوىل يطبق عليها اخلطة الرتبوية الفردية وال انية حالة  ،احلاجات اخلاصة

فررة  يفيقوم الطالب بتطبيق ما درسه حبيث ، لتعديل أو تشكيل السلوك ملررواد التخصصررية املختل ا

لررب ذ جررات الطا يرريم حا هررا  ويفيعمل على تق لرريت مت اختيار حرراالت ا جررات اخلاصررة لل ترردريباحلا  ،لل

ترردريب أو املدرسررة يررداني يف مؤسسررة ال يرريم ، مبساعدة املشرف على التدريب امل فيطبررق أدوات التق

أو تشكيله، تعديل السلوك  نامج يفعلى تنفيذ بر ويعمل رديا ،املختلفة ثم يضع برناجما  تربويا  ف

ملرردارسوذويهم،  وبرامج وأنشطة ت قيفية وتدريبية للطلبة مررع إدارات املراكررز أو ا عرراون  لررك بالت  وذ

نررة بررة. املتعاو ترردريب الطل يررتم  يررة  و ملرردارس احلكوم صررة أو ا يررة اخلا نررى بالرتب لرريت تع سررات ا يف املؤس

هررا  جررد في لرريت يو صررة ا صررة واخلا يررة اخلا صرري يف الرتب ترروفراختصا عررادل وي مررا ي صررادر  غرررف م هررا   في

 ساعة تدريبية خالل الفصل الدراسي.( 100)
 

  ساعات معتمدة 3:اإلرشاد باللعب  5215

يررة،  ترره الرتبو ملررربني يف أهمي مررام ا تررارطي، واهت طرروره ال عررب، وت عررة الل شرررل تبي قرررر  هررذا امل نرراول  يت

يررات  شرررحها نظر عررب كمررا ت سررلوك الل أم ال فروبل وبستالوزي، والتعرض لوجهة النظر النفسررية ل
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مرراده  فرويد، وبياجيه وأريكسون، وبرونر، وكذلك شرل أهمية اللعب يف رياض األتفال، واعت

عررب يف ملررور ا سررتخدام الل يررات ا قرررر آل هررذا امل نرراول  مررا يت بررل املدرسررة، ك مررا ق يررة األوىل لطفررل  لرتب

يررررة  سررررتخدمة يف العمل عررررب امل فررررة لل مرررراذج املختل سررررتخدام، والن هررررذا اال ترررررا  شررررادية و يررررة اإلر العمل

برررامج  عررض  طرروير ب بررة علررى ت قرررر مسرراعدة الطل هررذا امل قرري يف  نررب التطبي اإلرشادية، ويتضررمن اجلا

 .فسي القائمة على اللعباإلرشاد  الن
 

 عمل:( 3  ساعات معتمدة 3: (/ دبلوم اإلرشاد2تدريب ميدان:   5217

ظررري يف جمررال  البيهدف هذا املقرر إىل إتاحة الفرصة املناسبة للط نررب ن مررن جا مرره  لتطبيق ما تعل

برروي يررة: اإلرشرراد النفسرري والرت يررات اآلت يررام بالفعال خررالل الق مررن  يرردان  عررداد خطررة  يف امل شررادإ ، يةإر

عررري، شررراد اجلم فررررردي، واإلر شررراد ال لرررة، واإلر سرررة حا هرررارات  ودرا يررررق م صرررالوتطب هررررارات و اإلت م

لررب وركررن  اإلرشرراد واستجابات اإلصغاء والتأثري، وإعداد وتصميم نشرات وملصقات خترردم الطا

برروي ملرردارس،  الرت فررة ويف ا ثررق لكا تررامي مو يررر خ عررداد تقر ترردريب إ يررة ال لررب يف نها مررن الطا لررب  يط

فررذت. األنشطة والف لرريت ن يررات ا بررةعال ترردريب الطل يررتم  يررة واخلاصررة  و ملرردارس احلكوم لررة يف ا ووكا

جررئني  شررغيل ال  هررا غرروث وت جررد في لرريت يو بررويا شررد تر عررادل )مررا  مر خررالل  (100ي يررة  سرراعة تدريب

 .الفصل الدراسي
 

  ساعات معتمدة 3: اإلرشاد املدرس: 5218

هررردف قررررر  ي لرررى هرررذا امل عررررف ع عرررة إىل الت شرررادتبي هررروم  اإلر يرررث املف مرررن ح سرررة  هررردافيف املدر  واأل

يف املدرسة وبرنامج  اإلرشادوكذلك اخلدمات اليت يقدمها  ،يف املدرسة اإلرشادعن  لنيواملسؤو

عررداداملدرسي الشامل، من حيث  اإلرشاد حررل  إ نرراول أيضررا  اإلرشرراد يف مرا الربنررامج وعناصررره ويت

شرراد امل شررادية يف اإلر يررة اإلر سرري والعمل لرريم املدر سرريالتع يرريم ،در شررد  وتق شررادي واملر نررامج اإلر الرب

 ويتناول كذلك املعايري االخالقية ملرشدي املدارس. ،املدرسي
 

  ساعات معتمدة 3: اإلرشاد املهين 5219

شررأته، هرر ، ن هرروم اإلرشرراد امل جررة هدف هذا املقرر إىل تبصري الطالب وتعريفه مبف فرره، وحا  وأهدا

يرره،  مررع إل فرررد واجملت هرردفال مررا ي بررات  ك هرر  ومتطل يرره امل شرراد والتوج طرروات اإلر عرررف إىل خ إىل الت

لرريت تواجهرره، بررات ا يررة و جناحه يف مؤسسات التعليم والتدريب، واملشرركالت والعق يرران دور النظر ب

هرر . مررو امل يررات يف الن عررض النظر بررأدوات و  يف جمال اإلرشاد التوجيه امله  واستعراض ب يررف  التعر

جيابي لدور التوجيه إع البيانات اليت يتطلبها التوجيه واإلرشاد امله ، والعمل على خلق اجتاه مج

هرر  ، واإلرشاد امله  يف حياة الفرد وتنمية اجملتمع ترر مني دور اإلرشرراد امل وأخريا  يهدف املقرر إىل 

لرر سررتقبلي ا هرر  امل ضررا امل برره إىل الر صررول  لرره للو ترره وميو لررب بقدرا يررف الطا فرررد يف تعر شررده ال ذي ين

 .واجملتمع
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 عمل:( 1نظري،  1ساعة معتمدة   2(: 1تالوة وجتويد   5220

يررد ) أحكررام يررق أحكررام التجو برره، وتطب يررد وحكمرره ومرات نررى التجو قرررر مع هررذا امل نرراول  نررون  يت ال

هررذا إىل  لررراء(،  لررالم وا ملررد، وأحكررام ا الساكنة والتنوين، وأحكام امليم الساكنة، وأحكررام ا

 ( من القرآن الكريم. 26-30جانب إتقان تالوة األجزاء ) 
 

  ةساعات معتمد 3فقه السملة:  5221

مبررنهج  عررريفهم  هررا، وت نرراهج كتابت يررة، وم سرررية النبو يررة ال الرسررول صررلى اهلل يتناول هذا املقرر أهم

جرره يف  هررا، ومنه لرردعوة وتبليغ شررر ا جرره يف ن لررها: منه خررالل حتلي مررن  يررة  جملرراالت اآلت سررلم يف ا يرره و عل

مررن مسررلمني وغررري مسررلمني، ومنهجرره  الرتبية، ومنهجه يف تعامله مع أهله وأصحابه وأفراد رعيته 

 يف اجلهاد.
 

  ةساعات معتمد 3(: 1أصوا فقه   5223

يرر قرررر تعر هررذا امل نرراول  ترره، يت ضرروعه، غاي قرره، مو لررم الف بررني ع نرره و صررلة بي قرره، وال صررول الف ف علررم أ

يرررة  نرررى األهل لرررف، مع يرررة املك يرررف، أهل شررررو  التكل لرررف:  عررره، واملك فررره، أنوا كرررم: تعري واحل

مجرراع،  سررنة، اإل ترراب، ال سررية: الك شرررعية األسا كررام ال صررادر األح ضررها، وم سررامها، وعوار وأق

يررة: اإلس شرررعية التبع كررام ال صررادر األح يرراس، وم لررذرائع، الق سررد ا سررلة،  صرراا املر سرران، امل تح

 العرف، شرع من قبلنا، عمل أهل املدينة.
 

 ساعات معتمدة  3التفسمل:  5224

نررور( وسررورة )ملمررد(  سررورة )ال يتناول هذا املقرر علم التفسري ومناهجه، مع الرتكيز على تفسري 

نررور وسورة )يوسف( سررورتي ملمررد وال سررورة ي ،مررع حفررظ  مررن حفررظ  بررة  فررى الطل لررك ويع وسررف، وذ

 بإبراز ما فيها من أحكام فقهية وقراءات وصور بالغية ومعان إمجالية وتفصيلية.
 

 عمل:( 1نظري،  1ساعة معتمدة   2(: 2تالوة وجتويد   5225

 ( 1تالوة جتويد ) 5220متطلب سابق: 

خرريم  صررفاتها، والتف حلررروف و طررارج ا يررد م ررل ) كررام التجو مررن أح قررى  مررا تب قرررر  هررذا امل نرراول  يت

تررداء(. كمررا  قررف واإلب قرراربني، وأحكررام الو والرتقيق، والقلقلة، واإلدغام امل لني واملتجانسني واملت

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

  ةعتمدساعات م 3(: 1فقه أحواا شخصية   5226

هررا ودور  طتص هذا املقرر بإيضال جانب من األحكام املتعلقة باألسرة من حيث مفهومها وأهميت

عرراىل  سرربحانه وت .ررا اخلررالق  مررا كفررل  نرراء األسرررة و ملرررأة يف ب كل من املرأة والرجل فيها، وأهمية ا
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ثرراره، وحرراالت ترره وآ قررة  من حقوا، إضافة إىل أحكام اخلطبة وآثارها، وعقد الزواج ومقوما الفر

 بني الزوجني وما يرتتب على ذلك من آثار وحقوا الوالدة من نسب ورضاع وحضانة ونفقه.
 

  ةساعات معتمد 3(: 2أصوا فقه   5227

  (1أصول الفقه ) 5223متطلب سابق: 

سرر ،  شررمول، والن يررث ال مررن ح فرراظ  يررة، واألل لرردالالت اللفظ فرراظ: ا حررث األل قرررر مبا هررذا امل نرراول  يت

 ، واالجتهاد والتقليد، واإلفتاء.والتعارض والرتجيح
 

  ةساعات معتمد 3علوم احلديث:  5228

سررنة واخلرررب واألثررر،  بررني احلررديث وال فرررا  يرران ال يتناول هذا املقرر علم احلديث رواية ودراسة، وب

خررالل  مررن  يررة  مررنهجهم يف ضرربط الروا سررنة و والوقوف على جهود علمائنا األولني يف جمال تدوين ال

مررن حيررث ما وضعوه من شرو   للراوي وقواعد يف اجلرل والتعديل، وعلوم تتعلق برواية احلررديث 

يررث  مررن ح لرررواة أو  عرردد ا مررن حيررث  سررام احلررديث  لررق بأق ترره، وعلرروم تتع لرره وصررفة رواي يررة حتم كيف

 القبول والرد، مع تناول الوضع يف احلديث ببيان معناه وأقسامه وجهود علمائنا يف مقاومته.
 

  ةساعات معتمد 3تاريخ الدولة العباسية:  5231

 تاري  صدر اإلسالم 5131متطلب سابق: 

عرررام  سرررقوتها  ترررى  شرررأتها وح نرررذ ن سرررية م لرررة العبا سرررية للدو عرررال الرئي قررررر امل هرررذا امل نررراول   656يت

صررادية  سررية واالقت يررارات السيا سررة الت هررا، ودرا شررأة وتطور ظررروف الن لررى  يررز ع مررع الرتك جررري،  ه

 واالجتماعية وأهم املظاهر احلضارية، إضافة إىل عالقاتها اخلارجية.
 

  ةساعات معتمد 3البي ة واملوارد والسكان يف الوطن العرب::  5232

مررع  صررادية،  مرروارد اقت مررن  يرره  شررتمل عل مررا ي برري، و لرروتن العر يررة ل مررح الطبيع قرررر املال هررذا امل يوضررح 

 فية.الربط بني هذه املوارد وخصائص السكان الدميوغرا
 

  ةساعات معتمد 3تاريخ املغرب واألندل :  5233

 تاري  الدولة العباسية 5231متطلب سابق: 

يررة  تررى نها فررتح اإلسررالمي وح نررذ ال غرررب واألنرردلس م ترراري  امل سررة يف  عررال الرئي قرررر امل هررذا امل نرراول  يت

خررال1492دولة ب  األمحر سنة  مررن  ملرررابطني واملوحرردين  مررن ا مررع الرتكيررز علررى دور كررل  ل م، 

 دول الطوائف، والعوامل اليت أدت إىل زوال احلكم العربي اإلسالمي يف األندلس.
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  ةساعات معتمد 3جغرافية فلسطر:  5234

يرراه  نرراخ وامل سررطحها، وامل شرركال  ئررة األرض وأ سررطني: بي يررة لفل مررح الطبيع قرررر املال هررذا امل نرراول  يت

يررة والرتبة والنباتات الطبيعية، والسكان والعمران يف  شررمل اخلصررائص الدميوغراف فلسطني، وت

ملرروارد  فرره، وا مررران ووظائ للسكان، واخلصائص االقتصادية واالجتماعية، إضررافة إىل أمنررا  الع

 االقتصادية لفلسطني مبا فيها املوارد الزراعية والصناعية والنقل.
 

  ةساعات معتمد 3مدخل إىل العلوم السياسية:  5235

م السياسية ومناهجها، وأنواع احلكومات ووظائفها، والفكر يوضح هذا املقرر مفهوم العلو

 السياسي احلديث من القرن السابع عشر حتى نهاية احلرب العاملية األوىل.
 

 ساعات معتمدة  3 التقييم والتشخيص يف الرتبية اخلاصة: 5238 

    مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145متطلب سابق: 

التعريف مبفهومي التقييم والتشخيص فى الرتبية اخلاصة من حيث أنواع يهدف هذا املقرر إىل 

التقييم وأغراضه وآليات التشخيص ملختلف فئات اإلعاقة، مع التأكيد على احلاجة إىل 

التشخيص املبكر. كما يتناول هذا املقرر أم لة على جمموعة من اإلختبارات واملقاييس ذات 

اإلعاقة، متضمنا  ذلك تقديم وصف املقاييس واإلختبارات  الصلة فى هذا اجملال ملختلف فئات

 اجليدة والتى حتظى بالقبول يف املمارسات امليدانية.
 

 ساعات معتمدة 3اإلعاقة اجلسمية والصحية:   5239

 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145متطلب سابق: 

حرردوث اإلعا سررباب  يررث أ مررن ح صررحية  سررمية وال قررة اجل قرررر اإلعا هررذا امل نرراول  يررة يت ترررا الوقا قررة و

يرررة  سرررلوكية واملعرف يرررة وال يرررة واالنفعال صرررائص النمائ قررررر للخ طررررا امل مرررا يت شرررار، ك سررربة االنت ون

بررة -والنفسية ترردريس الطل هررا عنررد  تررى جيررب مراعات يررة ال االجتماعية واجلسمية، واالعتبارات الرتبو

ترر يررة ال شررخيص، وأهم كررر والت شررف املب جررراءات الك صررحية، وإ سررمية وال قررات اجل دخل ذوي االعا

املبكر، كما يتناول املقرر تصنيفات اإلعاقة اجلسمية والصحية حبسب أعضاء اجلسم املصابة 

بررة، واألدوات املسرراعدة  يررة املطلو عررديالت البيئ يررة والت برردائل الرتبو أو تبيعة الضعف احلركي، وال

 على احلركة وأجهزة التنقل، واألجهزة التعويضية، ومهارات العيش املستقل.
 

   ساعات معتمدة 3: البصرية اإلعاقة 5249

 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145 :متطلب سابق

سرربة  يررة ون قررة وترررا الوقا حرردوث اإلعا سررباب  يتناول هذا املقرر مفهوم اإلعاقة البصرية من حيث أ

يررة والنفسررية سررلوكية واملعرف يررة وال يررة واإلنفعال قرررر للخصررائص النمائ طرررا امل -اإلنتشار، كمررا يت
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واالعتبارات الرتبوية التى جيب مراعاتها عند تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة البصرررية،  االجتماعية،

يررة  قرررر آل نرراول امل مررا يت كررر، ك ترردخل املب يررة ال شررخيص، وأهم كررر والت شررف املب جررراءات الك وإ

فررة،  عررايري املختل سررب امل صرررية حب قررة الب صررنيفات اإلعا عررني، وت سرريولوجي لل شررريح الف صررار والت اإلب

تررر هرراج و نرراء املن نررى، وب يررل امله يررة والتأه برردائل الرتبو صرررية، وال قررة الب بررة ذوي اإلعا ترردرس الطل ا 

 ووسائل التنقل، واحلركة والعينات البصرية، ومهارات العيش املستقل. 
 

  ساعات معتمدة 3اإلعاقة السمعية:  5265

  مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145 :متطلب سابق

يررة،  ترررا الوقا قررة، و حرردوث اإلعا سررباب  يررث؛ أ مررن ح سررمعية  قررة ال هرروم اإلعا قرررر مف هررذا امل نرراول  يت

يرررة  سرررلوكية واملعرف يرررة وال يرررة واإلنفعال صرررائص النمائ قررررر للخ طررررا امل مرررا يت شرررار، ك سررربة اإلنت ون

سررية  عرروقني -والنف بررة امل ترردريس الطل نررد  هررا ع جيررب مراعات لرريت  يررة ا بررارات الرتبو يررة، واالعت االجتماع

قرررر مسعيا  نرراول امل ترردخل املبكررر . كمررا يت يررة ال ، وإجراءات الكشف املبكر والتشخيص، وأهم

فررة،  عررايري املختل سررمعية حبسررب امل آلية السمع والتشريح الفسيولوجي لألذن، وتصنيفات اإلعاقة ال

 وبناء املنهاج وترا تدريس الطلبة املعوقني مسعيا ، وترا التواصل واملعينات السمعية.
 

    ساعات معتمدة 3التعلم:  صعوبات 5266

  مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145 :متطلب سابق

هرررا ت برررني أنواع يرررز  سررربابها والتمي عررررف إىل أ يرررة، والت صرررعوبات التعلم يرررف ال قررررر تعر هرررذا امل نررراول  يت

طررور  لررى الت ضرروء ع قرري ال مررا يل يررة، ك صررعوبات التعلم بررة ذوي ال صررائص الطل يررد خ سررية، وحتد الرئي

خلرردم لررربامج وا تررارطي ل ترررا ال فررى  قرررر  حررث امل كررذلك يب يررة،  صررعوبات التعلم جمررال ال فررى  ات 

عرراا  لرريم العالجررى. كمررا ي بررادىء التع يررة، و م التقييم وأدواته وأهدافه فى جمال الصررعوبات التعلم

سرررتاتيجيات  لررى ا كررز ع فررة وير يررة املختل حررل العمر فررى املرا شرركا.ا  يررة وأ خلرردمات الرتبو منررا  ا أ

لرررتعلم امل صرررعوبات ا برررة ذوي  يرررة تررردريس الطل سرررابية والقرائ يرررة واحل يرررة واللغو برررل األكادمي هرررارات ق

 والكتابية.
 

 ساعات معتمدة 3اإلعاقة العقلية:  5267

 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145 :متطلب سابق

فررى  نرراول املوضرروعات املتضررمنة  يررة، ويت قررة العقل هرروم اإلعا بررة مبف يررف الطل قرررر إىل تعر يهدف هذا امل

يررة  قررة العقل جمال اإلعاقة العقلية وخاصة من حيث التعريفات الطبية والنفسررية واإلجتماعيررة لإلعا

سرربابها ووجهات النظر املختلفة فى ذلك التعريف، ومن ثم ظاهرة مدى إنتشار اإلعاقة العقلية، وأ

يررا ،  عرروقني عقل وترا قياسها وتشخيصها، واخلصائص الشخصية واألكادمييررة واإلجتماعيررة للم
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قررة  ظرراهرة اإلعا طررة ب وبرامج ومناهج املعوقني عقليا  وترا تنظيمها، والقضايا واملشرركالت املرتب

 العقلية، وواقع خدمات الرتبية اخلاصة للمعوقني عقليا  فى فلسطني.
 

 ساعة معتمدة  2ذوي اإلعاقة: حقوق األشخاص  5268

عرراملي  يتناول هذا املقرر حقوا االشخاص ذوي اإلعاقة يف الشرعة الدولية واليت تشمل: اإلعالن ال

(، واإلعالن اخلاص حبقرروا 1959(، وإعالن حقوا الطفل لعام )1948حلقوا اإلنسان لسنة )

عرروقني ) عررام )1975امل يررا  ل ملررتخلفني عقل شررخاص ا قرروا األ عررالن ح قرروا 1979(، وإ يررة ح (، واتفاق

عررام )1989الطفل لعام ) قررة ل يررة حلقرروا األشررخاص ذوي اإلعا (. كمررا 2008(، واالتفاقية الدول

قررم  عررام  4يتناول حقوا األشخاص ذوي اإلعاقة يف التشريعات احمللية واليت تشمل : قانون ر مررن ال

مررع (، وكذلك حقوا األشخاص ذوي اإلعاق2004( والئحته التنظيمية لعام )1999) ة يف اجملت

سرركن  لرريم والصررحة وال الفلسطي ، وتشمل تناول عدد من احلقوا ومناقشررتها م ررل احلررق يف التع

 واحلق يف التأهيل واحلق يف العمل والتنقل وغريها من احلقوا.
 

    نظري( 3ساعات معتمدة    3التدخل املبكر:  5269

 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145متطلب سابق: 

هرررذا  سرررتعرض  نررراول ي مرررا يت تررره، ك ترررارطى ومربرا طررروره ال كرررر، وت تررردخل املب سررريات ال قررررر أسا امل

ئررات  مررن ف ئررة  لررك خصوصررية كررل ف فررى ذ املفاهيم واملبادىء األساسية يف التدخل املبكررر متضررمنا  

الرتبية اخلاصة. ويتناول هذا املقرر حجم مشكلة اإلعاقة وأهمية تقديم خدمات الرتبية اخلاصررة 

كرررة،  لررة املب عرردد فررى الطفو يررق مت مررل الفر خررالل ع مررن  ترردريبها  صررة و كرروادر املتخص عررداد ال وإ

قررة  ئررات اإلعا يررع ف ترردخل املبكررر جلم برررامج ال مررن  ترردخل املبكررر ومنرراذج  التخصصات، وفاعلية ال

 ودور األسرة واجملتمع احمللي فى تنفيذ هذه الربامج من خالل التأهيل اجملتمعي.
 

 معتمدة  ساعات 3العملية اإلرشادية وبراجمها:   5270

عرررف إىل  هررا، والت لررها، ومناذج هررا، ومراح يررث: تبيعت مررن ح شررادية  يررة اإلر قرررر العمل هررذا امل نرراول  يت

هررا: اإل عررادة الصررياغة، وعكررس املشرراعر، واملواجهررة، مهارات املرشد النفسرري، ومن ستيضررال، وإ

خرريص هرري: املالحظررة، ودرا ،والتل يررة اإلرشررادية، و مررات يف العمل سررة ووسررائل االتصررال ومجررع املعلو

احلالة، واملقابلة، والسجل اجملمع، وكتابة التقرير التشخيصي، وصياغة األهداف اإلرشررادية، 

ثررم  لررربامج إرشررادية،  مرراذج  قررات والن عررض التطبي وتصميم الربنامج اإلرشادي وتنفيذه، إضافة إىل ب

 تقييم العملية اإلرشادية.
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 ساعات معتمدة  3مشكالت الطفولة واملراهقة:  5271

هررر ضرررمن  شررركالت اإليت حرررول امل مرررة  قررررر مقد سرررلوكية، وذا امل يرررة وال عرررادات يف إنفعال ضرررطراب ال

قررة،  لررة املراه شرركالت مرح نرراول م كررذلك يت تررأخرة، و سررطة وامل كرررة واملتو لررة املب حررل الطفو مرا

يررررررة، واإل يررررررة، والعقل سرررررريولوجية، واحلرك سررررررمية، والف لررررررتغريات اجل هررررررا، وا يررررررة، وأهميت نفعال

يررررةواإل سررررية، واخللق يررررة، واجلن سررررية،  جتماع يررررة اجلن قررررة، والرتب جررررات املراه هررررق، وحا نررررد املرا ع

 ومشكالت املراهقة املتعلقة بالنمو وا.وية والقيم، ومشكالت التوافق النفسي لدى املراهق.
 

 ساعات معتمدة  3أساسيات يف نظريات الشخصية:  5275

يررل  ،يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة مبفهوم الشخصية ونظرياتها يررة التحل قرررر نظر نرراول امل ويت

سرررية اإل يرررات النف يرررة، والنظر نرررغ التحليل يرررة يو يررردي، ونظر سررري الفرو مرررن: النف كرررل  نرررد  يرررة ع جتماع

سرركنر، ، هورني، وسوليفان، وفروم سررلوكية ل يررة ال سررلو، والنظر سررانية ملا يررة اإلن وادلر، والنظر

 الستجابة الولرد وميلر.ا-ونظرية الذات لكارل روجرز، ونظرية اجملال لكريت ليفني، وامل ري 
 

    ساعات معتمدة 3 اإلسالم:: التحكيم يف الفقه 5276

نرررا ،  هرررا  وقانو برررالتحكيم فق يرررف  قررررر التعر نررراول امل قررره ويت مررره يف الف كررريم وحك شرررروعية التح م

سرررالمي،  تررره، واإل كررريم وتطورا صرررول التح كررريم، وأ يرررة التح كررريم، وأهم قرررد  التح ثرررر ع لرررزوم وأ

كررم،  كررم احمل كررم، وح كررم احمل فرراذ ح كرريم، ون نررواع التح ضرراء، وأ كرريم والق بررني التح فرررا  ال

كررريم، و كررريم، وشررررو  التح لرررى التح ملرررال ع خرررذ ا مرررني، وأ مرررني، وآداب احملك خرررتالف احلك ا

 تطبيقات على التحكيم.وانقضاء عقد التحكيم وأسبابه، وعزل احلكمني، و
 

  ةمعتمدساعات  3مراكز مصادر التعلم:  5280

قررررر  هرررذا امل هررردف  هرررا، إىل ي هررردافها ومهامت هرررا وأ لرررتعلم وأهميت صرررادر ا سرررفة م لرررب بفل يرررف الطا تعر

يررزات ال  فررق والتجه يررة يف واملرا صررادر التعليم فرر  امل صرري و صررفاتها، وأدوار اختصا .ررا وموا مررة  ز

 عليمية.، وتقييم املصادر الرقمية التإدارتها، وأهم اخلدمات اليت تقدمها واألنشطة اليت تنفذها
 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3إدارة املكتبات يف العصر الرقم::  5281

بررات املدرسررية بشرركل  عررام واملكت بررات بشرركل  جمررال املكت قرررر أدوار يف  هررذا امل نرراول  ، خرراصيت

بررة يررة يف املكت صررادر الرقم مررع امل مررل  نررة، والتعا يررات الرقم جررة عمل هررا نتي ثررة علي طررورات احلاد  ،والت

 .املكتبات الرقمية املدرسية إنشاءإليها وإدارتها، وكيفية  وكيفية الوصول
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هااااين:  5282 لاااايم امل يااااات التع قااااات وأخالق ماااادة   3تطبي ظااااري،  1ساااااعات معت  2ن

 عمل:(

سررها  لرريت يدر يررة ا قررررات املهن بررأهم امل لررب  يررف الطا قرررر إىل تعر هررذا امل هرردف  بررةي ظررام  الطل ضررمن ن

يررة التعليم العام، وأهم املفاهيم واملهارات الوا ملررواد واألدوات املسررتخدمة وكيف ردة فيها، وتبيعة ا

 ، وأخالقيات التعليم امله .توفريها واحلفاظ عليها، ودور ف  املصادر التعليمية فيها
 

 ساعات معتمدة  3إسرتاتيجيات حديثة يف التعليم والتعلم:  5283

مررن اإل لرريت يهدف هذا املقرر إىل تعريف الدارس مبجموعة  لررتعلم وا لرريم وا هررات احلدي ررة يف التع جتا

هررا، م ررل حركررة الصررانع   Maker Movementيلعب ف  مصادر التعلم دور كبري يف حتقيق

مررل  لررى الع قررائم ع لررتعلم ال لرروم Work Based Learningوا مررج الع لررى د قررائم ع لررتعلم ال ، وا

ضررررريات  فرررررن والريا سرررررة وال يرررررا وا.ند لرررررى اSTEAMوالتكنولوج قرررررائم ع لرررررتعلم ال صرررررميم ، وا لت

Design Based Learning جمررة خررالل الرب مررن  لررتعلم  ، وأدوار Programming، وا

 فريق العمل التدريسي فيها.
 

 1نظري،  2ساعات معتمدة   3مصادر التعلم لذوي اإلحتياجات اخلاصة:  5284

 عمل:(

بررذوي اإل لررب  يررف الطا قرررر لتعر هررذا امل هرردف  مررن ي صررة  جررات اخلا بررةحتيا هررم،  الطل صررائص تعلم وخ

عرررداد وكي يرررة إ لرررك املف ئرررات ت سرررتخدامهم، وف جرررودة ال صرررادر املو مرررة امل .رررم، وموائ مرررة  صرررادر املالئ

 رشادات استخدامها، وآليات تطويرها واحملافظة عليها.إاملصادر و
 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3أساسيات احلاسوب والربجمة:  5285

 احلاسوب 0102متطلب سابق: 

قرررر علررى  يررة، يركز هذا امل شرراتات املهن سرريب يف مسرراندة الن ثررر الربجميررات اجلرراهزة وأدور احلوا

يررة وعلى أساليب العمل اليدوية،  دراسة تطبيقات يف اجملاالت الرياضية واجلررداول والرسرروم البيان

برراد ضررافة إىل م عرررض، إ قررديم وال يررة  ىءوالت تررأثريات احلرك يررب وال صررفحات الو صررميم  جمررة وت الرب

 الكائنات.على 
 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3الوسائط الرقمية:  5286

 احلاسوب 0102متطلب سابق: 

جمرررال قرررات يف  فررراهيم والتطبي برررأهم امل لرررب  يرررف الطا قررررر لتعر هرررذا امل هررردف  يرررة  ي سرررائط الرقم الو

يررب، م ررل عرررب الو هررا  هررا،  :وتطبيقات سررتخداماتها وأنواع يررة وا سررائط الرقم هرروم الو صررروتيات ومف ال

سرررم يرررة، وعيات، وال سررروم التخطيط صرررور والر كرررة، وال يرررا واحلر نرررات، والرؤ ضرررغط البيا يرررات  تقن
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ئرري، و خررزين املر مررة والت يررة، إأنظ سررائط الرقم صررال للو ثررائق، وت سررائط والو نررة والو صرروص ا.جي الن

نررة،  سررتخدم، وا.جي هررات امل تررزامن، وواج جمررة، وال يررد يف الرب يررة والتجر سررائط الرقم قررات الو تطبي

 .وسائط الويبوالوسائط الرقمية التفاعلية، ووبرجمياتها، 
 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3إدارة قواعد البيانات التعليمية:  5287

 احلاسوب 0102متطلب سابق: 

قرررر  هررذا امل نرراول  نررات، يت عررد البيا مررة لقوا يررة، ومقد يررة التعليم هررا يف العمل عررد وتوظيفات ظرريم قوا تن

نررات املسررتخدمة يف إدارة ويانات املنطقية، تصميم قواعد البوالبيانات وترقها،  أنواع قواعد البيا

يررة، والتعليم،  نررات التعليم يررة، ومهام نظام إدارة قواعد البيا نررات العالئق عررد البيا يررق قوا إدارة وتطب

 .التطورات الراهنة واالجتاهات املستقبليةوقواعد البيانات، 
 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3احلاسوب يف التعليم:  5288

 احلاسوب 0102متطلب سابق: 

نررات، والصرريغ  سرروب: املكو ظررام احلا يتناول هذا املقرر تطور استخدامات احلاسوب يف التعليم ون

واألشكال املختلفة الستخدامات احلاسوب التعليمية، وتفاعل املستخدم مع احلاسوب، وتقنيات 

سررك، ومعاجلررة الربجميات: لغة التأليف، وتطبيقات احلاسوب يف التعليم، وب غررة بي رامج تعليمية بل

لررربامج املسرراندة،  مررات وا وتنسيق الكلمات والنصوص، وقواعد البيانات، ومعاجلة وحتليل املعلو

 وتقييم الربجميات التعليمية.
 

 ساعات معتمدة  3تفريد التعليم وتقنياته:  5289

التعلم املربمج، واألنظمررة الشخصررية والتعليم املفرد، وأهميته، وأنواعه،  بتعريفهذا املقرر يهتم 

يرررة،  كررراة التعليم عررراب واحملا لررريم، واألل ملرررربمج، وللتع صررري ا تررردريس اخلصو يرررة وال مرررة التعليم األنظ

 السمعية، والتعلم التعاوني، وبرامج الدراسة الذاتية، وتطبيقاتها يف العملية التعلمية.
 

 ساعات معتمدة  3نة: الرتبية املقار 5292

جرررارب  لرررنظم والت لرررى ا ترررالع ع هرررو اإل عرررريف و تررروازيني، األول م هررردفني م لرررى  قررررر ع هرررذا امل كرررز  ير

خررر  عرراملي، واآل سررتوى ال لررى امل ثررة ع يررة احلاد طررورات الرتبو لرريم، والت صرررة يف التع كررز أاملعا ئرري وير دا

سررتها يف  كتساب الطالب مهارات الوصول واالتالع املستمر .ذه التجارب والقدرةإعلى  على درا

 ضوء بيئاتها األصلية واالستفادة منها، وكيفية "توتينها" وتطبيقها ومالءمتها يف بيئته احمللية.
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 ساعات معتمدة 3 :شرح قانون األحواا الشخصية   الزواج والطالق(  5293

 (                               1فقه أحوال شخصية ) 5226املتطلب السابق: 

نرره،  نرره، وأركا مررة م شرررعي، واحلك مرره ال فرره، وحك يررث تعري مررن ح لررزواج  ضررايا ا قرررر ق نرراول امل ت

هررر والرضرراع واحلضررانة  مررن امل لررزواج  بررة علررى ا وشروته، وأحكام اخلطبررة، وكررذلك اآلثررار املرتت

نرراول والنفقة واحلقوا الزوجية وإثبات النسب، ويتناول  كل ما يتعلق بذلك من أحكررام. كمررا يت

فرررع إترا  مررا يت عرردة، و لررزوجني والرجعررة وال بررني ا يررق  نتهاء الزوجية بالوفاة والطالا واخللررع والتفر

برره يف  مررول  صررية املع حرروال الشخ قررانون األ جرراء يف  مررا  سررائل ك حررث وم مررن مبا ضرريع  هررذه املوا عررن 

 .من خالل دراسة نصوص القانون وشرحها فلسطني
 

 ساعات معتمدة 3: اصد الشريعة اإلسالميةمق 5294

غررة واصررطالحا ،  هررا ويتناول املقرر تعريف املقاصررد ل مررر ب لرريت  حررل ا شررأة علررم املقاصررد واملرا ترراري  ن

يررل األحكررام وأهم املصنفات يف علم املقاصد،  يرره، وتعل جررة إل فرره واحلا أهمية علم املقاصررد وأهدا

هررا،  كررام علي نرراء األح صررد وب هررا، وباملقا ترررا إثبات صررد و بررات املقا يررث وإث مررن ح صررد  سررام املقا أق

 املصاا اليت جاءت الشريعة لتحقيقها وتشمل الضروريات واحلاجيات والتحسينات.
 

 ساعات معتمدة 3 يف اإلسالم:أحكام احلسبة  5295

 املدخل إىل السياسة الشرعية                              5100املتطلب السابق: 

هررا، ونوعيررة فرضررها، ويتناول املقرر تعريف احلسبة لغة واصررطالحا ،  هررا، ومكانت هررا وأدلت حكم

فرره،وشروته، وأركانها احملتسب )تعريفه، و يرره: )تعري ترربوشررروته(، و آدابه(، احملتسب عل  مرا

برررره،  سرررراب وآدا ضرررراء، واالحت خرررررى: )الق يررررات األ سرررربة بالوال نررررة احل ظررررال، ومقار شرررررتة(، وامل ال

 مناذج من احتساب النيب عليه الصالة والسالم.واملنكر، واملعروف، و
 

 ساعات معتمدة 3 :قواعد الطب الشرع: 5297

يررة، كمررا  مررن الناحيررة القانون مررن يتناول املقرر اخلربة يف املسائل اجلنائية  شرررعي  طررب ال نرراول ال يت

يرررث فررراة،  ؛ح شررررعية والو يرررة ال قرررارير الطب صرررابع، والت صرررمات األ يرررة، وب فررراة الفجائ هرررات والو العا

سررموم، واحلروا، واملستدمية،  سررية، وال عررة اجلن عرررض واالغتصرراب، واملواق االجهرراض، وهتررك ال

شرررعي ثررم التزو  كما يتناول ايضا  الطب النفسي ال يررة  مررن الناحيررة الفقه يررر  مررن الناحيررة والتزو يررر 

نرراول البحررث  الفنية، وتزييف العمالت من الناحية القانونية وتزييفها من الناحية الفنية، وأخريا  يت

 املعاينة الفنية ثم الكشف الف  عن بعض اجلرائم. ا اجلنائي الف  مبين
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 (عمل: 2نظري ،  1  ساعات معتمدة 3  تجويدالتالوة وال 5298

هررذا  نرراول  يررديت كررام التجو يررق أح برره، وتطب مرره ومرات يررد وحك نررى التجو قرررر مع نررون  :امل كررام ال أح

نرروين،  سرراكنة والت سرراكنة، وال ملرريم ال كررام ا ملررد، وأح كررام ا لررراء، وأح لررالم وا كررام ا مررا أح ك

صرررفاتها،  حلرررروف و طرررارج ا نررراول  يرررق، ويت خررريم والرتق لرررة، والتف غرررام والقلق عررره اإلد ملررر لبأنوا  نيا

 .أحكام الوقف واالبتداءو، نيواملتقارب نيواملتجانس

 

 عمل:( 1نظري،  2ة  ساعات معتمد 3تكنولوجيا التعليم    5300

لرريم، وميكررن  يررة اخلاصررة بتكنولوجيررا التع يررة واملهار يررة احلصرريلة املعرف قرررر إىل تنم هررذا امل يهدف 

خرررالل مرررن  لرررك  لرررتعلم، وذ لررريم وا لرررييت التع يرررة يف عم يرررات التعليم يرررف التقن مرررن توظ لرررب  ضررره  الطا تعر

عرررددة  سرررائط املت يرررة والو شرررطة التعليم مرررن األن لررروان  لررريم، وأ يرررا التع سرررة يف تكنولوج فررراهيم الرئي للم

 واملنهاج التكنولوجي والتصميم التعليمي واحلاسوب واالنرتنت.
 

 ساعة معتمدة  3إدارة الصف وتنظيمه:  5301

يرررة  يرررث النظر مرررن ح صرررف  ضررررورية إلدارة ال سررررتاتيجيات ال نررراهج واال فررراهيم وامل قررررر امل نررراول امل يت

.ررذه  ملررا  لررك  .ررا، وذ يررة الصررفية ووضررع احللررول  والتطبيق، ودراسة وحتليل بعض املشرركالت اإلدار

فررة  نرراول املعر مررا يت لرريم.  ك لررتعلم والتع يررة ا تررائج عمل لررى ن كرربري ع ثررر  صرروى وأ يررة ق مررن أهم نررب  اجلوا

يررة يف واال هررا بفعال قرردرة علررى توظيف جتاهات واملهارات والكفايات اإلدارية الصفية الضرررورية، وال

قرررد  يرررة.  و يرررة التعليم يررراة العمل سرررية يف احل صرررفوف املدر ترررواه  صمممممادارة ال ضرررمونه ومل قررررر يف م امل

وم بطريقة التخطيط العلمي املنهجي املرتابط األجزاء، متبعا  أسلوب النظام حبيث ال ينفصل املفه

جررزءا   صرربح  هررا ت .رردف، ولكن عررن ا سرريلة  سرررتاجتية أو الو صررل اإل يررة، وال تنف ملررنهج أو النظر عررن ا

 متكامال  مع عناصر هذا املقرر وملتواه.
 

 ة ساعات معتمد 3تصميم التدري :    5302

 تكنولوجيا التعليم 5300املتطلب السابق: 

لرريم،  لرريم ومناذجرره، يركز هذا املقرر على ماهية تصميم التع لررم تصررميم التع يررة لع يررة النظر واخللف

يررة  شرررو  اخلارج يررل ال صررة، وحتل سررلوكية اخلا هررداف ال مررة واأل يررة العا هررداف الرتبو يررد األ وحتد

والداخلية للتعليم، وحتليل احملتوى التعليمي، ومبادئ تنظيمه، وتصميم االختبارات التحصرريلية، 

يررة، وتصررميم وحتديد إسرتاتيجيات التعليم، وحتديد املواد ا لتعليمية، والوسائل، واألنشطة الرتبو

 املنشطات العقلية، وتصميم عمليات التقويم التشكيلي، والتقويم اجلمعي.
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 ساعات معتمدة 3:  هج البحث العلم:امن   5303

هررو أك ررر  أسلوب مرري  سرراليبالبحث العل بررالتنظيم  أ سررم  هررو يت يررة، ف جرردوى وفاعل حررل املشرركالت 

هررا وجرردواها يف صررورة موضرروعية  قررويم فاعليت عررايري لت مررام م برردائل أ والوضول واملوضوعية ووضع ال

لررذا حيترراج  يررة،  ملررؤثرات الشخصررية والذات يررهبعيدة عن ا فرررد ملواجهررة مشرراكله وحترردياتها. إل  كررل 

حررث  نرراهج الب لررب مب يررف الطا قرررر إىل تعر هرردف امل قرره وي سررابهو ترائ هررارات ال  وإك يررام امل مررة للق ز

عرره،  بالبحث، وذلك من خالل دراسته للموضوعات األساسية اآلتية: مناهج البحث: ماهيته وأنوا

نررات و مشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم البحث، واجملتمع والعينة، وأدوات مجررع البيا

 واملعلومات وكتابة تقرير البحث.

  ةساعات معتمد 3جات اخلاصة: رعاية ذوي احلا 5304

لررتعلم، وإضررطرابات  هرروب، وصررعوبات ا يتناول هذا املقرر مقدمة يف الرتبية اخلاصة، والطفررل املو

قررة  صرررية، واإلعا قررة الب سررمعية، واإلعا قررة ال صررحية، واإلعا سرردية وال قررة اجل غررة، واإلعا طررق والل الن

 يف الرتبية اخلاصة.االنفعالية، واإلعاقة العقلية، والقضايا واإلجتاهات احلدي ة 
 

ماادة ساااعات 3 :أصوا احملاكمات الشرعية والتطبيقات القضااائية 306 نرراول معت يت

سررررالمي،  ضررررائي اإل ظرررريم الق سررررية للتن صررررول األسا قرررررر األ مررررات وهررررذا امل صررررول احملاك يررررف أ تعر

عرريني  شرررعية واختصاصرراتها وشرررو  ت يررة احملرراكم ال لررم، وهيكل هررذا الع الشرعية، وموضوعات 

ضرراة  كررام الق شرررعية، واألح حملرراكم ال مررام ا ضرري أ صررول التقا عرريني، وأ جررراءات الت شرررعيني وإ ال

لررردعوى،  نررراول ا هرررا. ويت عرررن ب تررررا الط شررررعية، و حملررراكم ال عرررن ا صرررادرة  ضرررائية ال قررررارات الق وال

ظرررر يف  ترررتم للن لررريت  جرررراءات ا هرررا، واإل شرررروتها، وأنواع هرررا، و شرررروعيتها، وأركان هرررا، وم وتعريف

قات يف احملاكم الشرعية: م ل دعوى احلضانة، دعوى الطاعة، الدعوى مع عرض لبعض التطبي

 ودعاوى املهر، ودعاوى النفقات، ودعاوى التفريق، ودعوى النسب.
 

 ساعة معتمدة  2(: 2الثقافة اإلسالمية وطرائق تدريسها   5307

 (1ال قافة اإلسالمية وترائق تدريسها ) 5207متطلب سابق: 

مررة اإل قرررر األنظ هررذا امل نرراول  شررريف يت حلررديث ال سرره، وا ترررا تدري كررريم و قرررآن ال سررالمية، وال

سررها،  وترا تدريسه، والعقيدة وترا تدريسها، والسرية وترا تدريسها، والعبادات وترررا تدري

 واملعامالت وترا تدريسها.
 

 ساعة معتمدة  2(: 2العلوم االجتماعية وطرائق تدريسها   5308

 (1ائق تدريسها )العلوم االجتماعية و تر 5208متطلب سابق: 

لرروم االجتماعيررة،  ترردريس الع يركز هذا املقرر على اخلرائط والكرات األرضية واستخدامها يف 

ئررق  عررال احلررديث وترا ترراري  ال مررن  والتقويم وأهميته يف العلوم االجتماعيررة، وموضرروعات طتررارة 
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يررة  مررات العرب سررها، واملنظ ئررق تدري يررة وترا يررة الوتن سررها، والرتب سررها، تدري ئررق تدري يررة وترا والدول

صررررائص  سررررها، وخ ئررررق تدري يررررة وترا برررري اإلقليم لرررروتن العر يررررا ا مررررن جغراف تررررارة  ضرررروعات ط ومو

 وكفايات املعلم الناجح.

 

  ةساعات معتمد 3(: 2الرياضيات وطرائق تدريسها   5309

 (1الرياضيات وترائق تدريسها ) 5209متطلب سابق: 

شرر سررة واأل ترردريس ا.ند قرررر  هررذا امل نرراول  حررويالت يت شرراءات، والت سررتوية، واإلن سررية امل كال ا.ند

يررب  ا.ندسية، اجملسمات، والقياس: مفهومه، وأنواعه، ووحداته، واملساحات واحلجرروم، والتقر

لررررم  لرررريم وتع ضررررية يف تع منررررا  الريا عرررراب واأل يررررات واألل يررررة والتقن سررررائل التعليم قرررردير، ودور الو والت

ضرريات  لررم الريا شررائعة يف تع طرراء  ضرريات، وأخ قررويم الريا سررية األوىل، وت لررة األسا بررة املرح لرردى  تل

 التعلم يف الرياضيات.
 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3(: 2العلوم والصحة وطرائق تدريسها   5310

 (1العلوم والصحة وترائق تدريسها ) 5210متطلب سابق: 

سررية، ومظرراهر  لرروم يف املرحلررة األسا نررات يركز هذا املقرر على منهاج الع احليرراة وتصررنيف الكائ

يررة  سررها، وبيولوج ئررق تدري يررة وترا نررات احل نرروع يف الكائ حرردة والت سررها، والو ئررق تدري يررة وترا احل

 اإلنسان وسالمة صحته وترائق تدريسها.
 

 ساعات معتمدة  3سيكولوجية اللعب:  5311

ترره يتناول هذا املقرر ظاهرة اللعب عند اإلنسان عامة وعند األتفال خاصة، ومفهوم الل عررب وتبيع

ميررر  لرريت  بررة ا مرراء املتعاق حررل الن عرررب مرا طررورات  غررريات وت مررن ت وخصائصه وأهميته، وما يطرأ عليه 

 بها األتفال.
 

 ساعات معتمدة 3 :أحكام االجتهاد يف اإلسالم 5312

شرررروته،  مررره، و نررراه وحك هررراد ومع قرررة االجت تررره، وحقي بررره، وجماال هررراد ومرات سرررام االجت غرررري وأق ت

ضرره هرراد، ونق برراع، و ،االجت بررني االت نرره و فرررا بي مرره وال فرره وحك يررد: تعري فررروع، والتقل يررد يف ال التقل

التعريف بالفتوى، وأهميتها، وضرروابطها، ، والتلفيق وتتبع الرخصو ،التزام مذهب فقهي معنيو

ترروى يف املسررتفيت وآداووآدابها، ثم شرو  املفيت وصررفاته،  ترروى، ووسررائل الف يررؤثر يف الف مررا  برره، و

 وأخريا ، أسباب اخلطأ يف الفتوى، وحكم تنظيمها. ،الواقع املعاصر
 

 ساعات معتمدة 3 :النظام املال: واالقتصادي يف اإلسالم 5313

ملرررالي واإل ظرررام ا يرررف بالن برررني اإلالتعر نررره و قرررة بي سرررالم والتفر صرررادي يف اإل ضرررعية قت صررراديات الو قت

قتصرراد اإلسررالمي، أصررول وأسررس اإلوقتصررادي يف اإلسررالم، ادر النظام املالي واإلمصواألخرى، 
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ظررام اإلو صررائص الن فرره،خ سررالمي وأهدا صررادي اإل يررة و قت لررة وامللك يررة الدو مررة وملك يررة العا امللك

فرراا وقتصادية من منظور إسالمي، إدراسة موضوعات و اخلاصة، يررة يف اإلسررالم، اإلن املوارد املال

قتصاد اإلسالمي، التوزيع يف اإلوالرقابة املالية وتكامل النظام يف اإلسالم، والعام يف اإلسالم، 

 التأمني.و
 

 ساعات معتمدة 3: احملاماة يف اإلسالم 5314

نرراول أحكررام  عرردها طتص هذا املقرر بّدراسة أحكام التوكيل يف اخلصومة، ويت مرراة وقوا احملا

هررم  مررن أ سررطني، و مرراة يف فل ظررام احملا سررة مقفصرر لة لن وشروتها وآدابها يف الفقه اإلسالمي، مع درا

تعريف ، ومواضيعه: تعريف احملاماة، وبيان مشروعيتها؛ ويشمل: تعريف احملاماة لغة واصطالحا 

لرررر مرررراة، والوكا بررررني احملا فرررررا  يرررران ال صررررطالحا ، وب غررررة وا صررررومة ل لررررة باخل لررررة الوكا ة، والوكا

صررومة،  لرريت وباخل سررباب ا لررك، واأل لررى ذ لررة ع يرران األد هررا، وب خلررالف في مرراة وا شررروعية احملا يرران م ب

عرررب  ترراري  التوكيررل باخلصررومة  تدعو إىل التوكيل يف اخلصومة، وبيان نظرة موجزة طتصرررة ل

مررن و ،تاري  القضاء اإلسالمي بررذلك  لرر ق  مررا يتع قرره اإلسررالمي، و أركان احملاماة وشررروتها يف الف

كرراٍم،  بررة وأح ثررار املرتت صرررفاته، واآل برره، وت ترره وآدا ضررماناته، وواجبا صررانته و حملررامي وح قرروا ا ح

مررا يرتتررب علررى ، على ذلك يف الفقه اإلسالمي حرردة، و عرردد احملررامني يف القضررية الوا وبيان أحوال ت

 .ذلك من أحكام وآثار
 

  ةساعات معتمد 3التفكمل اإلبداع::  5316

يتناول هذا املقرر املدخل إىل اإلبداع والتفكري اإلبداعي، واإلبداع والتفكري اإلبداعي من وجهة 

برردعني  عرررف علررى امل نظر املدارس الفلسفية، وخصائص املبدعني ودوافعهم وحاجاتهم، وترررا الت

وترا تنمية اإلبداع والتفكري اإلبررداعي يف  وقياس اإلبداع، ومراحل اإلبداع والتفكري اإلبداعي

 املدرسة والصف.
 

 ةساعات معتمد 3القياس والتقويم يف التعلم والتعليم:    5320

قرررويم يف  يررراس والت قرررويم،  ودور الق يررراس والت يرررة الق سرررية يف عمل فررراهيم األسا قررررر امل هرررذا امل نررراول  يت

صرريل بررار التح نرراء إخت سرراليبه، وب يرراس وأ جمرراالت الق ترردريس، و نرراء 1) ال بررار، وب طرريط لإلخت ( التخ

صرريل ) بررار التح نرراء إخت بررار التحصرريل )2جرردول املواصررفات، وب نرراء إخت بررار 3(، وب خررراج اإلخت (، وإ

 وتصحيحه، وخصائص اإلختبار اجليد، وأساسيات اإلحصاء يف عملية القياس والتقويم.
 

  ةساعات معتمد 3نظام احلكم يف اإلسالم:  5321

مررات  يرران املقو لررة واألمررة، وب بررني الدو يررق  يتناول هذا املقرر قواعد نظام احلكررم يف اإلسررالم والتفر

يررث  مررن ح سررالم  لررة يف اإل برررئيس الدو يررف  سررلطة(، والتعر لرروتن وال سرركان وا لررة )ال سررية للدو األسا
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ترراري  لرروزارة يف ال ترره، ا هرراء والي هرراء وإن يررة انت يرره، وكيف سررلطة إل سررناد ال ترررا إ ترره و  شررروته وواجبا

 اإلسالمي، وأنواع الوزراء ووظائفهم، السلطتني التشريعية والقضائية.
 

 ةساعات معتمد 3إعجاز القرآن:  5323

عررض  يررة، وملرراوالت ب برراملعجزة القرآن حرردي  نرري والت يتناول هذا املقرر معنى املعجزة واإلعجاز القرآ

مرر قرررآن وآراء العل مررن ال قرردر املعجررز  يررف بال ثررم التعر قرررآن،  سرربب اإلعجرراز، العرب معارضررة ال اء يف 

يررا ،  هذا إىل جانب الوقوف على أنواع اإلعجاز يف القرآن الكريم، سواء أكان إعجازا  بيانيا  لغو

 خل، وعرض أم لة على كل نوع منها.إأم أنباء الغيب، أم عمليا ، أم تشريعيا ... 
 

  ةساعات معتمد 3(: 1فقه معامالت   5324

لررها، وصرريغها، يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب  هررا، ودلي باملوضوعات اآلتية من حيررث حكم

عرره،  يررع وأنوا قرررر الب هررذا امل نرراول  ضررحها. ويت يررة تو قررات فقه سررامها، وتطبي صررحتها، وأق شرررو   و

لرررة،  لرررة، واحلوا جرررر، والوكا شرررفعة، واحل لررررهن، وال جرررارة، وا صررررف، واإل برررا، وال سررلم، والر وال

 والصلح.
 

 عمل:( 1ري، نظ 2ساعات معتمدة   3قضايا وأحكام:  5325

هررا، م ررل: دعرروى  يررة صرردور احلكررم في يرران كيف يتناول هذا املساا دراسة عدد من القضايا، مع ب

عررة، ودعرروى  نرراء، ودعرروى الطا قررة األقررارب، ودعرروى حضررانة األب نرراء، ودعرروى نف قررة الزوجررة واألب نف

خرررى التفريق واحدة للشقاا والنزاع وأخرى للغيبة والضرر ودعوى املهر، واحدة للمهر املعجل ، وأ

صررررة م رررل: اإل يرررة معا ضرررايا فقه نررراول ق مرررا يت مررررض. ك جرررل وثال رررة لل هرررر املؤ سررراخ، للم ترررأجري وستن

 .احلمل عن تريق نقل النطفةوالزواج العريف، وزواج املسيار، والرحم، 
 

  ةساعات معتمد 3(: 2فقه أحواا شخصية   5326

 (1فقه أحوال شخصية ) 5226متطلب سابق: 

قرررر  هررذا امل نرراول  يرران يت مررن ب لررك  ضررمنه ذ مبررا يت يررث،  مررن وصررايا وموار كررات  قررة بالرت قرروا املتعل احل

هرررا  صررايا، وأركان شرررو  الو ضررريح ل مررع تو ضرروعني،  هرررذين املو قررة ب فرراهيم املتعل صررطلحات وامل للم

عرره  شررروته وموان سرربابه و شررروعيته وأ يررث م مررن ح صررايا، واإلرث  تررزاحم الو هررا و هررا ومبطالت وأنواع

هررارة يف وأنواع الورثة وأحوال توري هم و القواعد الضابطة للتوريث، إضافة إىل إكساب الطالب م

 حل املسائل اإلرثية مراعيا  ما ورد يف الفقه والقانون بهذا اخلصوص.
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  ةساعات معتمد 3(: 2فقه معامالت   5327

 (1فقه معامالت ) 5324متطلب سابق: 

مررن حيررث  يررة:  لررب باملوضرروعات اآلت يررف الطا قرررر إىل تعر لررها، صرريغها، هدف هذا امل هررا، دلي حكم

عرررة،  برررة، الودي يرررة، ا. شرررركات العاد ضرررحها: ال يرررة تو قرررات فقه سرررامها، تطبي صرررحتها، أق شررررو  

 الوقف، الغصب، اللقيط، اللقطة، إحياء املوات، الزراعة، واملقررات، التأمني.

ياادان:   5329 صااة: 1تاادريب م يااة اخلا ماادة ساااعات 4( يف الرتب ظااري،  1  معت  3ن

 عمل:(

 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145 :متطلب سابق

يهدف هذا املقرر إىل تقديم فرصة للطالب لتطبيق ما تعلمه عن األتفال ذوي اإلعاقة يف مراكز 

الرتبية اخلاصة للطلبة ذوى اإلعاقات املتوسطة والشديدة واملتعلقة باإلعاقات السمعية والبصرية، 

مرررن يرررة  بررراخلربات امليدان لرررب  يرررد الطا ضرررا  إىل تزو هررردف أي شرررخيص  وي مرررع أدوات الت لررره  خرررالل تعام

.ررذا  يررا ، و صررريا  أو مسع عرروا ب فررل امل يرراة للط هررارات احل لررف م لررى طت ترردريب ع لرريم وال يرريم والتع والتق

 يلتحق الطالب هنا يف مؤسسات الرتبية اخلاصة اليت تتابع حاالت اإلعاقة السمعية والبصرية.
 

 ساعات معتمدة   3التوحد:  5330

ىل الرتبية اخلاصةيهدف هذا املقرر إىل التعريف باضطراب التوحررد مدخل إ 5145تطلب سابق: 

لرررة،  سرررباب احملتم شرررار، واأل سررربة اإلنت يرررث ن مرررن ح صرررة،  يرررة اخلا ئرررات الرتب مرررن ف سرررتقلة  ئرررة م كف

يررررة،  سررررية اإلجتماع سررررمية والنف يررررة واجل سررررلوكية واملعرف يررررة وال يررررة واإلنفعال صررررائص النمائ واخل

هررا  جيررب مراعات تررى  يررة ال بررارات الرتبو شررف واإلعت جررراءات الك حررديني، وإ بررة التو ترردريس الطل نررد  ع

يررـة  مررني، وأهم بررل األهررل واملعل والتشخيص باستخدام أدوات قوائم الشطب ومقاييس التقدير من ق

سرررلوكات  هرررور ال مرررن ظ حرررد  قرررة لل سرررلوك كطري عرررديل ال سررراليب ت سرررتخدام أ كرررـر وا تررردخل املب ال

قرررر اإل هررذا امل نرراول  مررا يت فررال. ك هررا األت تررى يظهر يررة ال حررد م ررل الالتكيف صرراحبة للتو قررات امل عا

 اإلعاقة العقلية، واضطرابات التواصل.
 

  ةساعات معتمد 3تاريخ احلروب الصليبية  ريزو الفرجنة(:  5331

حرررداث  يرررة، واأل عررره احلقيق سرررالمي، ودواف بررري اإل شررررا العر جنرررة للم غرررزو الفر قررررر  هرررذا امل نررراول  يت

يررران  مرررة ك جنرررة يف إقا جنرررال الفر سرررباب  هرررا، وأ سرررية في سرررالمي، الرئي بررري اإل شررررا العر .رررم يف امل

 والعوامل اليت أدت إىل فشل هذا الغزو، ونتائجه، مع الربط بني املاضي واحلاضر.
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  ةساعات معتمد 3اجلغرافيا االقتصادية:  5332

قررل،  صررناعية والن يررة وال لررنظم الزراع مررن ا كررون  عررام يت تررول  ظررام مف ئررة كن قرررر البي هررذا امل ضررح  يو

صرررها  لررل عنا لررى وحي يررز ع مررع الرتك هررا،  كررل من سرران و بررني اإلن مررة  فرراعالت القائ سررية، والت الرئي

 املشكالت االقتصادية.
 
 
 

  ةساعات معتمد 3جغرافيا السكان:  5333

تررركيبهم  يررة و سرركان الدميوغراف مررن حيررث خصررائص ال سرركان  يتناول هذا املقرر مبادئ علررم ال

شرركالت  مررام مب مررع االهت صررادي،  مرراعي واإلقت جرررات االجت سررريع وا. بررالنمو ال قررة  سرركان املتعل ال

 وربطها بالتنمية.
 

  ةساعات معتمد 3تاريخ العامل احلديث واملعاصر:  5334

يتناول هذا املقرر تاري  العال احلديث واملعاصر منذ حركة النهضة األوربية إىل ما بعد احلرررب 

يررة  كررات القوم سررية واحلر ضررمن: ال ررورة الفرن يررة، ويت يررة ال ان صررناعية، العامل بررا وال ررورة ال يف أورو

عررامليتني  السيطرة االستعمارية وآثارها على أقطار آسيا وإفريقيا وأمريكا ال تينية، واحلررربني ال

 األوىل وال انية وحركات التحرر من اإلستعمار.
 

 ساعات معتمدة  3تاريخ األيوبير واملماليك:   5335

 الفرجنة( تاري  احلروب الصليبية )غزو 5331متطلب سابق: 

برررررز  يررررة وأ لررررة األيوب يررررام الدو لرررريت أدت إىل ق بررررالظروف ا لررررب  يررررف الطا قرررررر إىل تعر هررررذا امل هرررردف  ي

سالمية ضد الصليبيني قطاع، ودورها يف توحيد اجلبهة اإلمؤسساتها م ل: السلطنة واجليش واإل

يررة حتررى  لررة األيوب سررية والعسرركرية للدو طررورات السيا بررع الت ثررم يتت سررقوتها، وإحلاا ا.زمية بهم، 

سررلطنة واجلرريش واإل يرران دور وقيام الدولة اململوكية مع التعريف بأهم مؤسسرراتها كال قطرراع، وب

مرررارة يرررف بالع ضرررافة إىل التعر غرررول، إ صرررليبيني وامل طرررري ال مرررن خ قرررة  لررريص املنط يرررك يف خت  املمال

 اململوكية.
 

  ةساعات معتمد 3الرتبية الوطنية:  5336

سررية  فرراهيم السيا قرررر امل هررذا امل ضررح  ضررافة إىليو يررة، إ يررة واإلدار صررادية واإلجتماع يررة واإلقت  والبيئ

بررررز  يررد أ ضرراري، وحتد تررارطي واحل هررا ال هرررا وتطور يررث موقع مررن ح سررطني  ضررارة يف فل سرررية احل

 علمائها ورجاالتها.
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 ساعات معتمدة  3: السلوك ضطراباتإ 5349

 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145متطلب سابق: 

مررا  قرررر فه هررذا امل قرردم  شررار، ي سرربة اإلنت صررنيف، ون يررث الت مررن ح سررلوك  ضررطرابات ال عررن إ قررا   معم

سرررمية  يرررة واجل سرررلوكية واملعرف يرررة وال يرررة واإلنفعال صرررائص النمائ يرررة، واخل تررررا الوقا سرررباب و واأل

برررة ذوي  تررردريس الطل نرررد  هرررا ع جيرررب مراعات ترررى  يرررة ال برررارات الرتبو يرررة، واإلعت سرررية اإلجتماع والنف

شرررف جررراءات الك سرررلوكية، وإ ضررطرابات ال هرررل  اإل خرررالل األ مررن  برررة  هرررؤالء الطل لررى  عررررف ع والت

مررن ظهررور  حررد  واملعلمني، وأهمية التدخل املبكر، واستخدام أساليب تعديل السلوك كطريقة لل

يررة  قرررر األتررر النظر هررذا امل نرراول  هررؤالء األتفررال، كمررا يت تررى يظهرهررا  يررة ال السلوكات الالتكيف

 ة.لتفسري اضطرابات السلوك حبسب املدارس النظرية املختلف
 

5353 ELT Methodology (1) 3 Credit Hours (2 theoretical, 1 
practical) 
This course ELT1 (English Language Teaching 1) contains 
current trends in language teaching and learning that focus on 
different areas and skills such as listening, speaking , reading, 
writing, vocabulary , grammar…etc., One major objective is to 
lead students towards innovative teaching techniques and 
activities that help them explore project-based learning, task-
based language teaching, or other approaches and methods of 
language teaching through participation in activities either in 
class or outside. Students taking this course are hoped to get 
theoretical and practical knowledge to help them become expert 
teachers who always seek to continue their professional 

development as teachers in the future. 
 

   ساعات معتمدة 3املوهبة والتفوق:  5358

  مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145متطلب سابق: 

فرروقني، ومسرراعدة   هرروبني واملت لرريم املو يررة وتع يهدف هذه املقرر إىل تنمية إجتاهات إجيابية حنو ترب

هررذا  نرراول  يررزين، ويت لرريم املتم هررارات تع يررة م بررة علررى تنم يررز، وحركررة الطل قرررر أيضررا  مفرراهيم التم امل

خلررراص  هررراج ا نررراء املن شرررامل، وب سرررى ال ثرررراء املدر نرررامج اإل عررررض بر فررروقني وي هررروبني واملت لررريم املو تع

فرروقني م ررل الكشررف  هرروبني واملت لرريم املو باملوهوبني واملتفوقني، وتعاا أيضا  بعض القضايا فى تع

 التفكري. عن املوهوبني واملتفوقني، املشكالت، اإلبداع ومهارات
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   ساعات معتمدة  3النطق واللغة:  ضطراباتإ 5360

 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145متطلب سابق: 

صررل  يررة التوا هرروم عمل صررل، ومف سرريلة للتوا غررة كو يررة الل بررة بأهم يررف الطل قرررر إىل تعر هررذا امل هرردف  ي

سررباب  يررث األ مررن ح صررل  ضررطرابات التوا يررف بإ ثررم التعر مررن  غرروي، و مررو الل غررة، والن نررات الل ومكو

طررق  شررخيص إضررطرابات الن يرريم وت ترررا تق قرررر  هررذا امل ونسبة اإلنتشار والتصنيفات . كما يتناول 

غررة والتوا بررة ذوي والل ترردريس الطل ترررا  يررة، و برردائل الرتبو برروي، وال جرري والرت ترردخل العال صررل، وال

 اإلضطرابات النطقية.
 

 ساعات معتمدة(  3: (1  مناهج وأساليب التدري  يف الرتبية اخلاصة 5363

 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145متطلب سابق: 

صة وعناصره وخطواته، والعالقة بني هدف هذا املقرر إىل التعريف مبعنى املنهاج فى الرتبية اخلا

نرراهج  فررى وضررع امل لررنفس  يررات علررم ا قررات نظر ثررم تطبي املنهاج العادي واملنهاج فى الرتبية اخلاصررة،  

قرررر  عرررض امل فررردي واخلطررة إىل اخلاصة بذوي احلاجات اخلاصررة، ويت هرروم الربنررامج الرتبرروي ال مف

 الفردية.التعليمية الفردية وخطة اإلنتقال لتدريب األسر 
 

 ساعات معتمدة  3: (2  مناهج وأساليب التدري  يف الرتبية اخلاصة 5368

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

يررة  ئررات الرتب كررل ف صررة ب ترردريس اخلا ترررا ال سرراليب و مررق أ شررمولية وع نرراول ب قرررر إىل ت هرردف امل ي

صرررة، تررررا  اخلا سررراليب و يرررق أ سرررة وتطب تررردريسودرا فرررردي ال صرررة،  ال يرررة اخلا عررري يف الرتب واجلم

سررتندة سرراليب امل سررلوكية؛ واأل يررة؛ ال ترردريس املعرف ترررا ال سرراليب و صرري  واأل مرروذج التشخي إىل الن

عررررايري  سررررة امل كرررراملي، ودرا مرررروذج الت سررررتندة إىل الن ترررردريس امل ترررررا ال سرررراليب و جرررري، واأل العال

قررة بررات ذات العال بررارات واملتطل ترررا واإلعت سرراليب و كررل األ مررتغري  ب سررب  سررتخدمة ح ترردريس امل ال

 حاجة األشخاص ذي اإلحتياجات اخلاصة.
 

 ساعات معتمدة  3قضايا أخالقية وقانونية يف اإلرشاد والصحة النفسية:  5370

يررات املرشررد النفسرري والرتبرروي وأخصررائي الصررحة  يركز هذا املقرر على اجملاالت املتصلة بأخالق

هررذا اجملرر يررق املتصررلة ب لرره. النفسية، واملواث نرراء عم .ررا يف أث عرررض  لرريت يت يررة ا ال، واملسررتندات األخالق

لرررهم،  جمررراالت عم صرررائيني يف  شررردين واألخ يرررة للمر يرررق األخالق عرررايري واملواث قررررر بامل هرررذا امل هرررتم  وي

وحنررو  ،ومسؤولياتهم األخالقية والقانونية حنو املسرتشدين من تلبة وأفراد ومؤسسات من ناحية

مررل املرشررد  مهنته من ناحية أخرى، ويركز هذا هررا بع يررة وعالقت املقرر على حبررث القضررايا القانون

  واألخصائي.
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 ساعات معتمدة  3التقييم والتشخيص يف اإلرشاد والصحة النفسية:  5371

 القياس والتقويم يف التعلم والتعليم 5320متطلب سابق: 

يررة  شررخيص للعمل يرريم والت يررة التق لررب بأهم يررف الطا قرررر إىل تعر هررذا امل هرردف  صررحة ي شررادية وال اإلر

سررررية لررررة ،النف مررررات: املقاب مجررررع املعلو سررررائل  ظررررة ،وو لررررة,  ،واملالح مررررؤمتر احلا لررررة، و سررررة احلا ودرا

برراراتواإل صررية ،خت سرررية الشخ صرري ،وال سررجل القص يررة .. إخل ،وال قررة الرتاكم سررائل و ،والبطا و

شررخيص يرريم والت سررتخدام أدوات الت ،املعرفية السلوكية يف التق ترردريبات علررى ا قررات و يرريم. وتطبي ق

 ختبارات النفسية.ويهدف إىل توضيح التطور التارطي وترا وأدوات التقييم والتشخيص واإل

 
 

 ساعات معتمدة  3استخدامات احلاسب اآلل: يف اإلرشاد والصحة النفسية:  5373

لررري  سرررب اآل قرررة باحلا هرررارات املتعل فررراهيم وامل عرررارف وامل لرررب بامل يرررف الطا قررررر إىل تعر هرررذا امل هررردف  ي

سررررية صررررحة النف شرررراد وال فرررره يف اإلر سررررتخداماته وتوظي سررررتخدامات  ،وا نررررواع ا منررررا  وأ فررررة أ ومعر

شرربكة  لررى ال حررة ع صررادر وأدوات متا عرررف إىل م ثررم الت سررية،  صررحة النف شرراد وال سرروب يف اإلر احلا

شرررادية سرررية.  ،لرررربامج إر صرررحة النف بررروي وال سررري والرت شررراد النف جمرررال اإلر سرررات احلدي رررة يف  والدرا

هرر سررتخدامها كذلك التعرف على أ يررة ا سررب وكيف مررن توفرهررا يف جهرراز احلا لرريت البررد  لررربامج ا م ا

فرررات،  يرررل املل ضرررغطها، وم رررل "حتم فرررات و يرررة، وفرررك املل يرررد، واحلما ترررب وإدارة الرب شرررغيل الك ت

 ."خلإمعاا النصوص وجمموعته.....وتشغيل امللفات الصوتية واملرئية، وااللكرتونية، 
 

 ة ساعات معتمد 3اإلرشاد التأهيل::  5374

هررا  قررة وأنواع فررة لإلعا فرراهيم املختل عررن امل شرراملة  فررة ال بررة باملعر يررد الطل قرررر إىل تزو هررذا امل هرردف  ي

يررد جتماعية واإلوتصنيفاتها الصحية واإل قرررر إىل تزو هرردف امل قتصادية والنفسية والعقلية، كمررا ي

سررررته و فررررد وأ لرررى ال قرررة ع فرررة لإلعا ثرررار املختل عرررن اآل شررراملة  يرررة ال صررررية والدرا برررة بالب مرررع الطل اجملت

ثررررار،  لررررك اآل شررررخيص ت قررررويم وت يررررة ت يررررل ووكيف يررررة التأه ضرررريح ماه ضررررا  يف تو قرررررر أي كررررز امل يتمر

طرررريب،  شررررامل )ال يررررل ال هرررروم التأه لررررى مف يررررز ع مررررع الرتك يررررل،  حنررررو التأه فررررة  هررررات املختل والتوج

برروي، اإلاإل هرر ، الرت صررادي، امل صررائي اإلقت عرراا، ودور األخ سرري( للم مرراعي، النف مرراعي يف جت جت

يررق  طررب حتق طررب، وال خرررى م ررل )ال هررن أ سرررته وم عرراا وأ مررع امل عرراون  عرراا، بالت شررامل للم يررل ال التأه

عررالج  هرر ، وال يررار والتوجيرره امل مررل واالخت يررل الع النفسي، والتمريض، والطب الطبيعي، ومهن حتل

 باللعب، والتدريب امله (.

 ساعات معتمدة  3(: 1تدريب ميدان: يف اإلرشاد والصحة النفسية   5379

سررية يف اإلرشرراد والصررحة النفسررية، وخاصررة  يهدف هذا املقرر إىل إكساب الطلبة املهارات األسا

شررادي،  شررخيص اإلر سرري والت يرريم النف هررارات التق سرراب م يررة، واكت شررادية الفرد قررة اإلر مررة العال إقا

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



 

606 

 

يررة يواجهها ا لطلبة واملعلمني يف املدرسة ومهارات وضع حلول لتلك املشرركالت، وإكسررابهم كيف

فررة يرريم  ،تطبيق املعرفة النظرية جملاالت، ووسائل وترا اإلرشاد املختل هررارات التق ترردرب علررى م وال

عرري،  يرره اجلم صررص التوج طرريط حل قرراييس والتخ سررتخدام امل شرردين وا عررن املسرت مررات  مجررع املعلو و

خنرا  يف احلياة العملية بالوعي وكيفية حتمل املسؤولية، وإتاحة الفرصة لإلواختاذ القرارات، 

لرر  قررارير ال ا بررة الت نررات، وكتا مررع البيا عررل  هررارات التفا سررابهم م لررى زم، وإك ترردرب ع مررة، وال ز

لررة  يررة واخلاصررة ووكا ملرردارس احلكوم تصميمها. ويتم تدريب الطلبة يف املؤسسات واجلمعيات وا

عررن جئني اغوث وتشغيل ال  قررل  مبررا ال ي برروي أو أخصررائي  سرراعة 100(ليت يوجد فيها مرشررد تر  )

 تدريبية خالل الفصل الدراسي.
 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3تصميم الشبكات الداخلية وصيانتها:  5380

صرررلح  يررة ت مررات داخل شرربكات معلو شرراء  صرررميم وإن لررب يف ت قرردرات الطا طرروير  قرررر إىل ت هرردف امل ي

واملعلمني مبصادر املعلومات عرب أجهزة  الطلبةة، وميكن من خال.ا ربط لالستخدامات التعليمي

.ررا،  املدرسة أو أجهزة احلاسوب وا.واتف الذكية اخلاصة بهم، وكيفية عمل الصيانة الدورية 

 ومعاجلة املشكالت اليت تتعرض .ا.
 

ياااة:  5381 ياااة التعليم ساااائط الرقم تااااج الو صاااميم وإن مااادة   3ت ظاااري،  2سااااعات معت  1ن

 عمل:(

 الوسائط الرقمية 5286متطلب سابق: 

هررا وأنواعهررا  هررا ومميزات هررا وتطبيقات يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب بالوسائط الرقمية وأهم أدوات

لررتعلم،  لرريم وا هررا يف التع سررتخدامها وتوظيف بررات ا ترراج وتصررميم الوسررائط يف جمال التعلم، ومتطل وإن

يرررة، وم ترررب االلكرتون يرررة والك يرررة التعليم هرررا، الرقم لرررها، ومناذج مررري يف راح صرررمم التعلي ودور امل

 .هاإنتاج
 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3أساليب تدري  التكنولوجيا:  5382

 ترائق التدريس والتدريب العامة 5204متطلب سابق: 

لرريت  يررا وا ترردريس التكنولوج حتررت  جررة  ضرروعات املندر بررأهم املو لررب  يررف الطا قرررر إىل تعر هرردف امل ي

لررق  ترررا تتع يررق  يررة تطب يررده بكيف لررتفكري يف التكنولوجيررا، وتزو تررراا ا فررة التكنولوجيررة و باملعر

 التدريس العامة يف جمال التكنولوجيا، وتطبيق األساليب احلدي ة يف تدريس التكنولوجيا.

 ساعات معتمدة  3بي ات التعلم االفرتاض::  5383

سررتحدثات يف هررم امل لررى أ لررب ع تررالع الطا قرررر إىل إ هررذا امل هرردف  لرريم ي يررات التع يررات وتقن جمررال نظر  

قررات املسررتحدثة يف اإل هررم التطبي مررع احمللرري، وأ فرتاضي، وكيفية توظيفها خلدمة التعلم يف اجملت

لرررتعلم اإل صرررات ا هرررا، م رررل من يرررة إدارت جملرررال وكيف ضررري هرررذا ا  Virtual learningفرتا
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Platforms، تررربات اإل ضررية واملخ عررزز  ،Virtual Labsفرتا قررع امل  Augmentedوالوا

Learning. 
 

 ساعات معتمدة  3القيادة والريادة يف املؤسسات الرتبوية:  5384

سرري، وأدوار  مررل املدر ئررة الع يررة لبي فرراهيم تطوير يررادة كم يررادة والر هررومي الق لررى مف قرررر ع كررز امل ير

يررة  :القائد الرتبوي ومهامه وجماالت القيادة، واملفاهيم املتعلقة بالريادة م ل الرتبية الريادية وكيف

لررتعلم، وتوظيررف  لرريم وا يررادي يف جمررال التع مرري كر دجمها يف العمل املدرسرري، ودور املصررمم التعلي

 التكنولوجيا احلدي ة لتحقيق ذلك.
 

  ساعات معتمدة 3 :الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالم:  5400

مررة مشررروعيتها، كمررا  هررا وحك نررى الوصررية وحكم قرررر مع نرراول امل شررروتها، ت هررا و نرراول أركان يت

مرره  ترره وحك نرراه وأهمي قرررر مع نرراول امل قررف فيت مررا الو صرراية. أ كررام الو هررا، وأح جرروع عن كررم الر وح

قررف  تررولي الو واحلكمة منه وألفاظه وأنواعه الوقف الذري فيه واخلررريي، وشررروته، وأحكررام م

صررر ترره، و عرره وعمار قررف وبي سررتبدال الو كررام كا مررن أح برره  لررق  مررا يتع قررف و شرررو  الوا قررق  ف وحت

 .قتصاديةريعه، ويتناول بالدراسة أثر األوقاف اإلسالمية يف اجملاالت االجتماعية واإل
 

 ساعات معتمدة 3 :صكوك وتوثيقات  5401

يرره، ويتناول التوثيق الشرعي: معناه،   لرريت تطلررق عل عرره، واأللفاظ ا تررهوأنوا كمررا  .تارطرره، وأهمي

تررره،  يرررث وظيف مرررن ح ثرررق  نررراول املو ضرررله، ويت برررهوشرررروته، وف هرررا،  .آدا كرررم كتابت قرررة: ح والوثي

سررطي  ووتوثيق عقد الزواج: تارطرره،  .آدابهاوشروتها، و قررانون األحرروال الشخصررية الفل قررف  مو

نرره،  شرررعوم ملررأذون ال مررل ا طررالا، ، وع جررج ال يررق ح صررايا، واإلرث، وتوث قررف، والو لرررة والو الوكا

ثرر مررن الو هررا  شرررعيوغري حملرراكم ال عررن ا صررادرة  سررالمية و ة،ائق ال عررامالت اإل قررود امل عررض ع يررق ب توث

 الصادرة عن البنوك اإلسالمية كاملراحبة واإلجارة املنتهية بالتمليك.
 

 ساعات معتمدة 3 :فقه القضاء وطرق اإلثبات  5403

يرررب،  ضرررله والرتغ تررره، وف مررره، وحكم نررراه، وحك ضررراء، ومع يرررة الق صررريل ماه قررررر بالتف نررراول امل يت

لرره، وأحكررام  وكذلك شرو  القاضي، وصفاته، وأعوانه، وسلطته، ويتناول أحكام املقضرري 

قررره  برررات يف الف طررررا اإلث نرررة ل قرررة مقار صررريلية متعم سرررة تف قررررر درا نررراول امل مرررا يت يررره، ك ضررري إل املق

شررهادة،  هرري: ال سررالمي و قرررار، واإل ضرراءواإل قرررائن، و ،الق لرريمني، وال ضرري، وا لررم القا ثررائق وع الو

 اخلطية، كما يتناول بيان مفهوم عبء اإلثبات ودور القاضي يف ذلك.
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 ساعات معتمدة 3 :القواعد الفقهية وتطبيقاتها 5404

هرررا يف  هرررا، ودور هرررا وأدلت شرررأتها، وأهميت يرررة ون قررره الكل عرررد الف يرررف بقوا قررررر التعر نررراول امل يرررة يت تغذ

شررررريع،  هررررا يف الت يرررران قيمت ثررررم ب صرررولية،  عررررد األ هررررا بالقوا كررررذلك عالقت سررررالمي، و شرررريع اإل الت

عررد  ،وأنواعها، ومصادرها مررن القوا عرردد  ودراسة نظرية وتطبيقية لعدد من القواعد الكربى مع 

 املندرجة حتتها.
 

  ةساعات معتمد 3الرتبية الرياضية وطرائق تدريسها:  5406

قرررر  هررذا امل نرراول  برررامج يت يررة يف  ترره الرتبو مررو وتطبيقا صررائص الن ضررية، وخ يررة الريا ملرردخل إىل الرتب ا

عررداد اخلطررة  عرراب الرياضررية، وإ شررطة، واألل يررة احلركيررة، ومظرراهر األن الرتبية الرياضررية، والرتب

الدراسية وتطبيقها، ومبادئ إدارة برامج الرتبية الرياضية يف املرحلة األساسية األوىل وتنظيمها، 

 ياس والتقويم يف الرتبية الرياضية.ومبادئ الق
 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3الرتبية الفنية وطرائق تدريسها:  5407

تررذوا  فرر  عنررد األتفررال، وال عرربري ال يررة، والت يركز هذا املقرر على املدخل إىل تدريس الرتبية الفن

سرره،  ترره وتدري سررم وخاما سررالمي، والر فررن اإل فرر ، وال قررد ال ترررا والن يررة و يررة اليدو شررغال الفن واأل

يررة  يررات التعليم سررية والكفا تدريسها، والوسائل التعليمية يف تدريس الرتبية الفنية، واخلطررة الدرا

 ال زمة ملعلم املرحلة األساسية األوىل.
 

  ةساعات معتمد 3املوسيقل واألناشيد وطرائق تدريسها:  5408

سرريقية  يررة املو هررداف الرتب قرررر أ هررذا امل نرراول  غررام يت عررات وأن صرروات وإيقا مررن أ عررة  شرراتاتها املتنو ون

 وحركات، والطرا املالئمة لتدريس هذه املوضوعات.
 

 (عمل: 3(  ساعات معتمدة 3 يف احملاكم الشرعية:  تدريب ميدان: 5410

حيق ( ساعة معتمدة، 90مبا يعادل )بعد أن جيتاز الطالب بنجال املقررات الدراسية املطلوبة منه 

شررراف قاضرري إله التسجيل .ذا املقرر، وعليه  هررا بإ ترردرب ب نرروي ال لرريت ي ختيار املؤسسة القضائية ا

قررع ) شرررعية بوا مررة ال ترردريب يف احملك مرردة ال كررون  نرره، وت نرروب ع مررن ي مررة أو  سرراعة 50احملك  )

قررر (4)خالل الفصل الدراسي مبعدل  بررات التخصررص ساعات أسبوعية، ويعترب هذا امل مررن متطل ر 

قررع ) يررة بوا يرررام 3اإلجبار مرره يف أ لرررب والتزا ضررور الطا ترررب ح مرررا ويع مرردة، ك سررية معت سررراعات درا  )

هررا  لررغ عن ترردريسالتدريب اليت اتفق عليها مع القاضرري يف احملكمررة  وأب ئررة ال عررة  عضررو هي يف اجلام

هررذا اإل مرردى  مررن  تررزام إلزاميا ، وقد مت ختصيص إجراءات ومناذج خاصة للتحقق  بررل ل عضررو مررن ق 

 يف اجلامعة ومن ق بل القاضي يف احملكمة الشرعية. هيئة التدريس
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  دةساعات معتم 3تعديل السلوك:  5412

يرره،  ملررؤثرة ف مررل ا سررجيله والعوا سرره وت ترره وقيا يررق مالحظ سرراني وتر سررلوك اإلن قرررر ال هررذا امل نرراول  يت

بررادئ األس صرراميمه، وامل ترره وت شرركاله وجماال سرراني وأ سررلوك اإلن عررديل ال سررتخدمها ت لرريت ي سررية ا ا

 برنامج تعديل السلوك.
 

 دةساعات معتم 3 :حقوق اإلنسان يف اإلسالم  5413

فرررة،  هرررا املختل يررران مظاهر هرررا، وب مرررة وتطور يرررات العا قررروا واحلر يرررة احل قررررر ماه هرررذا امل نررراول  يت

عرررددة،  ضرررماناتها املت سررران، وو قررروا اإلن سرررالم حل ظررررة اإل سرررالم، ون سررران يف اإل قررروا اإلن برررادئ ح م

خرروة،و سرراواة واأل يررة وامل يرراة،و احلر حررق احل سرران:  سررالم لإلن لررها اإل لرريت كف قرروا ا هررم احل حررق و أ

يررة وحق السفر، و حق التملك،و التعليم،حق والكرامة،  حق احلريات الشخصررية واحلقرروا املدن

 وال قافية.واإلجتماعية قتصادية واحلقوا السياسية واإل
 

 دةساعات معتم 3 :نظرية الدعوى 5414

أركان الدعوى وعناصرها وشروتها، والتعريف بالدعوى ومشروعيتها وأهميتها،  يتناول املقررت

 دراسة تطبيقية لصيغ الدعوى والسري يف إجراءاتها.و
 

 (عمل: 1،  نظري 1  ةمعتمد ساعة 2(: 1تربية عملية   5420

حيق ( ساعة معتمدة، 75مبا يعادل )بعد أن جيتاز الطالب بنجال املقررات الدراسية املطلوبة منه 

ترردريسالطالب ملختلف جوانب  إعداديهدف إىل ، والذي له التسجيل .ذا املقرر يررة ال يررة  عمل اإلدار

لرريمنها والرتبوية.  ظررري وعم قرررر إىل قسررمني، ن مررن وينقسررم امل ، حبيررث يتضررمن يف ملرراوره مجلررة 

سررابقة سررية ال صررول الدرا لررب يف الف سررها الطا لرريت در يررة ا خررربات النظر لررة لل خلررربات املكم لرريت  ،ا وا

ئررة هررا إىل تهي سررعى يف مجلت فررة ت صررفية املختل قررف ال سررتلزمات املوا بررات وم لررب ملتطل هرررا  الطا وتطبيق

سررية صررص درا مررن ح جررزاء  صررفية أل قررف  يررذ موا صررغر، بتنف ترردريس امل سررلوب ال خررالل أ مررن  يررا   . عمل

هررذا  ترريح  مررا ي قررررك هررا،  امل صرررها، وقوانين يررة، وعنا يررة العمل سررفة الرتب ملررام بفل بررة اإل صررة للطل الفر

لررريم نرررة التع يرررات مه هرررا، وأخالق مرررة وأنظمت برررات واألنظ قررروا والواج هرررام واحل ملرررام بامل نرررب اإل ، إىل جا

  .املعمول بها يف املدارس
 

  ةساعات معتمد 3العالقات الدولية يف اإلسالم:  5421

قررانون  لررنظم املعاصرررة، ومصررادر ال قرره اإلسررالمي وا يتناول هذا املقرر مفهوم القانون الدولي يف الف

حرررب، ودار عهررد، واجلهرراد يف  سررالم، ودار  عررال إىل دار إ الدولي يف اإلسالم والتقسيم الفقهي لل

ترر عرردو وممتلكا ه، اإلسالم وأهدافه، وأخالقيات القتال يف اإلسالم، وأثر احلرررب يف أشررخاص ال

هررا  ضررها وأنواع شررروتها ونق شررروعيتها و هررا وم يررث مفهوم مررن ح سررالم  هرردات يف اإل ضررافة إىل املعا إ
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طرروره  مررن حيررث ت سرري يف اإلسررالم  يررل السيا نررة والصررلح، والتم  مررة واألمرران وا.د لررة يف عقررد الذ مم 

 ومهماته والسفراء وشروتهم وخصائصهم، ثم تعطيل التم يل السياسي يف اإلسالم.
 

  ةساعات معتمد 3ات: فقه العقوب 5423

عرررض  يتناول هذا املقرر اجلرمية والعقوبة واملبادئ العامة يف التشريع اجلنائي اإلسالمي حبيث يت

إىل املفاهيم اآلتية يف ذلك: احلدود: من حيث حقيقة كل جرمية من جرائم احلدود، ومشروعية 

ترره، ومسررقطاته، لررردة، وحررد  احلد، وحكمة املشروعية، وشر  إقامة احلررد، وترررا إثبا وحررد ا

الزنا، وحد القذف، وحد الشرب، وحد السرقة، وحد احلرابة، واجلنايات: اجلناية على النفس 

هررا،  تررراف: موجبات ضرراء واأل لررى األع يررة ع ترره، واجلنا عرره وموجبا يرران أنوا تررل وب يررف الق تررل: تعر بالق

جرررائم التع نررواع  يررز: أ هررا، والتعز يررة وأحكام هررا، والد جلررنني: موجبات لررى ا يررة ع هررا اجلنا يررز وعقوبات ز

 وضوابطها.
 

  ةساعات معتمد 3أساليب تدري  الرتبية اإلسالمية:  5424

 ترائق التدريس والتدريب العامة 5204متطلب سابق: 

يرررة  لرررتعلم يف الرتب لررريم وا صرررادر التع صررره، وم فررره وخصائ هررراج وأهدا هررروم املن قررررر مف هرررذا امل نررراول  يت

منرراذج تطبيق عرررض  لررك ب سررها وذ سرراليب تدري سررية اإلسالمية، وأ يررل ملترروى الوحرردات الدرا يررة لتحل

بررروي  حلرررديث الن يررردة وا كرررريم والعق قررررآن ال ضررروعات يف ال سرررية ملو صرررص درا يرررة حل منررراذج تطبيق و

 والفقه والسرية النبوية واألخالا والتهذيب.
 

 عمل:( 3ساعات معتمدة   3(: 2تربية عملية   5425

 ( أو متزامن 1تربية عملية )  5420متطلب سابق: 

حيق ( ساعة معتمدة، 85مبا يعادل )الطالب بنجال املقررات الدراسية املطلوبة منه  بعد أن جيتاز

لرريمإكساب الطالب الكفايات ال ب ، الذي يهتمله التسجيل .ذا املقرر سررية  زمة ملهنة التع التدري

لررب إ، وغرس والتقنية وغريها مررام الطا حررة الفرصررة أ جتاهات اجيابية حنوها، كما يهدف إىل إتا

على حنو سلوكي يف امليدان احلقيقي  ا أدائي ا لتطبيق املفاهيم واملبادئ والنظريات الرتبوية تطبيق

يررؤدي إىل  يررات إ.ذه املفاهيم والنظريات الذي يتم ل يف املدرسة بشكل  لررب للكفا سرراب الطا كت

لررم حبيررث يصرربح يف النها ملررتغرية للمع عررددة وا عررة األدوار املت هررا تبي لرريت تتطلب قررادرالرتبوية ا علررى  ا يررة 

لررتعلم وترررا ممارسة هذه الكفايات بكفاية وفاعلية ، فضال  عن تدريبيه علررى تصررميم مصررادر ا

سرررتخدامها، لرررة  ا مررردارس املرح ملرررددة يف  يرررة  فررررتة تدريب ضررري  لرررب أن  يق لرررى الطا جرررب ع .رررذا يتو و

احلياة ( أسابيع، ميارس فيها 8( ساعة تدريبية موزعة على )150األساسية وال انوية واليت تبلغ )

ظررري  نررب الن يررة علررى اجلا يررة العمل شررتمل الرتب يررة. وت سررية وال انو لررة األسا مرري املرح يررة ملعل يررة اليوم املهن
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واجلانب العملي بشكل متكامل، ويتدرج تنفيذ اجلانب العملي من مرحلة املشرراهدة إىل مرحلررة 

 املشاركة اجلزئية، وأخريا  إىل مرحلة املمارسة الكلية. 
 

  ةساعات معتمد 3مقارنة أديان:  5426

يرررة  سرررات اإلجتماع قرررد الدرا صرررالتها، ون تررردين وأ عرررة ال نررراه، نز لررردين: مع لرررى ا قررررر ع هرررذا امل كرررز  ير

هرررا  صرررو.ا، كتب يرررة: أ سرررة اليهود يررران، ودرا نرررة األد سرررة مقار يرررة درا يررران، وأهم شرررأة األد صررروص ن خب

قرردها،  املقدسة ونقدها، والعالقة بينها وبني الصهيونية، واملسيحية: أصو.ا، كتبها املقدسررة ون

 وفرقها، وأديان ا.ند الكربى: البوذية، ا.ندوسية، الزرادشتيه.

 
 

  ةساعات معتمد 3تاريخ العرب احلديث:  5431

سررادس  قرررن ال يررة ال مرراني يف بدا فررتح الع  نررذ ال برري م لرروتن العر سرري ل طررور السيا يوضح هذا املقرر الت

سررة  ترره الرئي سررع عشررر ومسا قرررن التا سررة ال عشر حتى احلرب العاملية األوىل، مع الرتكيز علررى درا

تررى  برري ح شرررا العر كررري للم سرري والف طررور السيا برري، والت مرراني والعر عرراملي و الع  سررتوى ال لررى امل ع

 هذه الفرتة، وخباصة املقاومة وال ورات العربية ضد االستعمار. نهاية
 

  ةساعات معتمد 3اجلغرافيا السياسية:  5432

يررات اإلسرررتاتيجية  يتناول هذا املقرر املقومات اجلغرافية للدولة وأبعادها السياسية، وبعض النظر

 القومي العربي.يف إتارها العاملي واإلقليمي مع االهتمام مبشكلة األمن 
 

  ةساعات معتمد 3جغرافيا العمران:  5433

هرررا  هرررا ) طططات هرررا وتركيب طرررور وظائف هرررا وت يرررة ومنو كرررز العمران شرررأة املرا قررررر ن هرررذا امل ضرررح  يو

 التنظيمية (، مع الرتكيز على مشكالت الريف واحلضر.
 

  ةساعات معتمد 3تاريخ العرب املعاصر:  5434

 العرب احلديث تاري   5431متطلب سابق: 

مررع  ضررر،  قررت احلا تررى الو يررة األوىل ح حلرررب العامل نررذ ا برري م لرروتن العر ترراري  ا قرررر  هررذا امل نرراول  يت

هررا  لرريت واجهت االهتمام حبركات التحرر من االستعمار، وتطور أوضاع الدول العربية والتحديات ا

 بعد االستقالل من النواحي السياسية والفكرية.
 

  ةساعات معتمد 3 جغرافية الوطن العرب::  5435

 يتناول هذا املقرر الوتن العربي: دراسة جغرافية إقليمية متكاملة.
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  ةساعات معتمد 3علم اإلنسان  االنثروبولوجيا(:  5436

قرردم  نررذ أ يتناول هذا املقرر املوضوعات الرئيسة املتعلقة بتطور اإلنسان، فسيولوجيا  وحضرراريا ، م

مرررن  لرررراهن، و ضرررع ا ترررى الو نرررة وح لرررزواج األزم لرررة وا سررررة والقبي سرررة: األ مررره الرئي ضررروعات اهتما مو

فررة، ويركررز علررى  يررة خاصررة بال قا عرر  عنا هررو ي لرردين، و سررحر وا يررة وال واألنظمة االقتصادية البدائ

 العمل امليداني يف حقل االن روبولوجيا، ويعمل على إعداد الباح ني يف هذا اجملال.
 

  ةمعتمد ساعات 3أساليب تدري  العلوم االجتماعية:  5438

 ترائق التدريس والتدريب العامة 5204متطلب سابق 

سرري وال ررانوي،  لرريم األسا يعاا هذا املقرر أساليب تدريس االجتماعيات للصفوف يف مرحليت التع

سرررتخدامات  هرررا وا لرررتعلم في لررريم وا برررادئ للتع يرررد امل يرررات وحتد لررريم االجتماع طررريط لتع يرررث التخ مرررن ح

يررة علررى مصادر التعلم، واسرتاتيجيات تعلم موض قررات عمل مررع تطبي وعات خاصررة يف االجتماعيررات 

 كل ما تقدم.
 

ياااادان:   5446 صااااة: 2تاااادريب م يااااة اخلا ماااادةساااااعة  4( يف الرتب ظااااري،  1   معت  3ن

 عمل:(

لررتعلم،  5266( يف الرتبية اخلاصة، 1تدريب ميداني ) 5329متطلب سابق:   5267صعوبات ا

 اإلعاقة العقلية

ملرررادة  هرررذه ا هررردف  فرررى  إىلت سررربوها  ترررى اكت يرررة ال فرررة العلم مجرررة املعر تررردربني لرت فررررص للم حرررة ال اتا

فررة  لررربامج واخلرردمات  إىلاملقررات املختل قررع ا فررة وا قررة وملعر برررامج وخرردمات لالشررخاص ذوي اإلعا

ئررات  االشررخاص  مررن ف ئررتني  ئررة أو ف سررى ف فى اجملتمع احمللى. وطتار الطالب قبل بدء الفصررل الدرا

مررا درسرر يررق  لررب بتطب قرروم الطا ملررواد  هذوي اإلعاقة التى ينوى أن يطور كفاياته أك ر معها وي فررى ا

فررة التخصصية املختلفة فيع مل على تقييم حاجات الطالب ذو اإلعاقة  فيطبق أدوات التقييم املختل

لررربامج  لررك ا يررذ ت ثم يضع برناجما  تربويا  فرديا  وحيدد األنشطة اجلماعية ويقوم خالل الفصل بتنف

سررتخدام  لررب علررى وسررائل التواصررل اخلاصررة وا ترردرب الطا واألنشطة اجلماعية واملختلفة، كمررا وي

يررة األجهزة اخلاصة، وي شررطة ت قيف برررامج وأن سررلوك و عررديل ال فررى ت برررامج  يررذ  عمل الطالب علررى تنف

ئررات  مررن ف ملرردارس  كررز أو ا مررع إدارات املرا عرراون  لررك بالت قررة وذ طررالب ذوي اإلعا سررر ال يررة أل وتدريب

 الرتبية اخلاصة.
 

 عمل:( 3نظري،  1ساعة معتمدة    4( يف الرتبية اخلاصة: 3تدريب ميدان:   5447

 ( يف الرتبية اخلاصة2تدريب ميداني ) 5446التوحد،  5330متطلب سابق: 

تررردربني برررة امل فررررص للطل حرررة ال قررررر إىل اتا هررردف امل يرررة  ي يرررة والعمل يرررة النظر فرررة العلم يرررق املعر لتطب

سررابقة، مرر وأن ال ئررتني  ئررة أو ف تررار ف جرراتط شررخاص ذوي االحتيا ئررات األ .ررم  ن ف قرردم  صررة، لي اخلا
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عررداد  شررخيص وإ بررالتقييم والت أفضل خدمات الرتبية اخلاصة من خدمات التعرف والتحويل مرورا  

قررويم؛ إالربامج الرتبوية الفردية واخلطط العالجية واخلدمات املساندة  نتهاًء بتحقيق األهداف والت

التواصل اخلاصة واستخدام األجهزة اخلاصة؛ ويعمل الطالب   الطالب على وسائل كما ويتدرب

 وبرامج وأنشطة ت قيفية وتدريبية. يف تعديل السلوك املتدرب على تنفيذ برامج
 

 ساعات معتمدة  3 إرشاد ذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم: 5448

 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145متطلب سابق: 

برررة با يرررف الطل قررررر إىل تعر هرررذا امل هررردف  قرررة ي شرررخاص ذوي اإلعا يرررة لال سرررية واالجتماع ثرررار النف آل

قررةاليت يرتكهررا وجررود  وأسرهم ، واآلثار لرردين  األسرررةعلررى  األشررخاص ذوي اإلعا عررل الوا وردود ف

لرردعم اإلرشادية، كما يركز على اخلدمات واألخوات، اإلخوة هررذا  ،. وخدمات ا نرراقش  كمررا ي

قرررررررر  شررررررارية امل خلرررررردمات االست قررررررديم ا يرررررراءاألمورترررررررا ت مررررررن ذوي  ألول هررررررم  مررررررني ولغري واملعل

سررر العالقة مررع الرتكيررز علررى إرشرراد أ سرراليبه املتنوعررة  .والتعريف مبهارات اإلرشاد بشكل عام وأ

ئررات  األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك من خالل البحث فى احلاجات اخلاصة .ذه األسررر حبسررب ف

 ت اخلاصة لكل أسرة مع مراعاة الفروا االجتماعية وال قافية السائدة.اإلعاقة املختلفة واحلاجا
 

5450 E.L.T Methodology (II) 3 Credit Hours (1 theoretical, 2 

practical)  
Prerequisite: (5353) E.L.T Methodology I  
This course ELT 2 is the second course in English Language 

Teaching. It contains integrating content and language in 

instruction is a way to meet student interests and work toward 

integrated school learning. In ELT2, students are expected to 

step up their own practice teaching to include microteaching 

lessons that enable them to teach to peers for constructive 

feedback. Students are expected to learn about lesson planning 

before moving to a focus on writing and reading instruction, both 

key academic skills. The units on curriculum, materials, 

assessments and professional development are meant to help 

students shape their goals as reflective language education 

professionals. This will help them shape their future lives and 

give them a multilingual tool for further learning and 

communication. 
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 ساعات معتمدة  3مبادئ اإلرشاد الزواج: واألسري:  5470

يرررة  تررره التارط جررري وخلفي سرررري والزوا شررراد األ يرررة اإلر برررة مباه يرررف الطل قررررر إىل تعر هرررذا امل هررردف  ي

يرررف  سررررة يف التك سررررية. ودور األ قرررات األ سررريكولوجيه العال قررررر  نررراول امل تررره. ويت فررره ومربرا وأهدا

تلفة املفسرة لظهور االضطرابات النفسية يف األسرة، النفسي واالجتماعي للفرد، والنظريات املخ

شرررركالت  عررررض امل جرررري، وب سررررري والزوا شرررراد األ سرررراليب اإلر هررررات احلدي ررررة يف أ نرررراول االجتا ويت

بررررز  جررري، وأ سرررري والزوا شررراد األ بررررامج اإلر سرررات و سرررري يف إدارة جل شرررد األ يرررة، ودور املر الزواج

عرررف علررى أدوات ال ترروفرة يف جمررال املشكالت األسرية، باإلضررافة إىل الت يرراس امل شررخيص، والق ت

 اإلرشاد األسري.
 

 ساعات معتمدة  3اإلرشاد اجلمع: وفنياته:  5471

هررا، وكيررف  متررر ب يتناول هذا املقرر  كيفية تكوين اجلماعة اإلرشادية وتنظيمها واملراحل اليت 

عررد  شرراد  اجلمرراعي، والقوا هررا اإلر قرروم علي لرريت ي سررس ا كررل مرحلررة واأل مررع  شررد  مررل املر مررة يتعا العا

شرراد  سرررتاتيجيات اإلر منرراذج وا عررة، و يررات اجلما شرراد اجلمرراعي ودينام يررار املسرتشرردين يف اإلر الخت

يررررة،  سررررلوكية، واملعرف يررررة، وال فررررة، كالتحليل يررررة املعرو سررررس النظر عررررن األ قررررة  مرررراعي املنب  اجل

شرركالت  عررض م مررع ب مررل  يررة، والتعا سررة اجلماع سرراليب إدارة اجلل شررطالتية، وأ سررانية، واجل واإلن

عررر عرررة. اجملمو خرررل اجملمو شرررد دا يرررواجههم املر كرررن أن  شررردين مي مرررن املسرت فرررة  شررركال طتل ة، وأ

ويتضمن اجلانب العملي يف هذا املقرر مساعدة الطلبة على بناء الربامج اإلرشادية اجلمعية، اليت 

 تستهدف الفئات اإلرشادية املختلفة وتطويرها.
 

 ساعات معتمدة  3اإلضطرابات النفسية:  5472

سررلوكية والنفسررية  يتناول هذا املقرر حملة عن مفهوم السواء واالضطراب النفسي وفقا  للنماذج ال

نرراول الكرر ري  واالجتماعية واحليوية واحملاوالت املبكرة لتصررنيف االضررطرابات النفسررية كمررا يت

خررالل من االضطرابات النفسية بشقيها  العقصابي والذهاني وشرو  حدوثها ومناهج دراستها من 

ئررات اإلكلينيكيررة  هررذه الف عررة األعررراض يف  عرض نظري لبعض احلاالت النموذجية لتوضيح تبي

شرررذوذ أو  سرررلوكية م رررل  ضرررطرابات ال نرررواع اال فررراهيم وأ كرررذلك م هرررا، و سررري في شرررد النف ودور املر

حنرررررو ال عررررردوان  سرررررحابي، ال لرررررق االن صررررررف، الق ضرررررطراب الت شرررررد، ا عررررردم الر جرررررة،  غرررررري، الفجا

قررة،  لررة واملراه مرررحليت الطفو ئررات يف  هررذه الف صررائص  عررالي، وخ ضررطراب االنف سرريكوباتية، اال ال

هرررا  سررروماتية بأنواع ضرررطرابات السيكو يرررة واال سرررية والبيئ يرررة والنف يرررة التعليم سررررتاتيجية الرعا وإ

يررث مررن ح يررة  ضررطرابات الذهان مررن اال عررة  قرررر جممو هررذا امل نرراول  مررا يت فررة. ك كررل  املختل يررف  تعر

 اضطراب من هذه االضطرابات وعرض ألهم أسبابه وأعراضه وأنواعه وممله وترا عالجه.
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 ساعات معتمدة  3(: 2تدريب ميدان: يف اإلرشاد والصحة النفسية   5473

ظررري يف جمررال  نررب ن مررن جا مرره  يهدف هذا املقرر إىل إتاحة الفرصة املناسبة للطالب لتطبيق ما تعل

عررداد خطررة إرشررادية، اإلرشاد  والصحة ا يررة: إ يررات اآلت يررام بالفعال خررالل الق مررن  يرردان  لنفسررية يف امل

يررق  ودراسة حالة، واإلرشاد الفردي، واإلرشاد اجلمعي، وتطبيق مهارات اإلرشرراد اجلمعرري، وتطب

مهارات االتصال واستجابات اإلصغاء والتأثري، وإعداد وتصميم نشرات وملصقات ختدم الطالب 

صررح شرراد وال كررن اإلر فررة يف ور حلرراالت املختل مررع ا مررل  ملرردارس، والتعا سررات وا سررية يف املؤس ة النف

عررداد  ترردريب إ يررة ال لررب يف نها مررن الطا مررة، ويطلررب  عررداد اخلطررة الالز املصحات، ودور الرعاية، وإ

سررات  بررة يف املؤس ترردريب الطل يررتم  فررذت. و لرريت ن يررات ا شررطة والفعال فررة األن ثررق لكا تررامي مو يررر خ تقر

ملرردارس احلكوم يررات وا هررا واجلمع جررد في لرريت يو جررئني ا شررغيل الال غرروث وت لررة  صررة ووكا يررة واخلا

 ( ساعة تدريبية خالل الفصل الدراسي.100(مرشد تربوي أو أخصائي مبا ال يقل عن 
 

 ساعات معتمدة   (3تدريب ميدان: يف اإلرشاد والصحة النفسية:   5479

ظررري يف  نررب ن مررن جا مرره  مررا تعل مررل لكررل  يررق الكا لررب التطب سرربة للطا يتيح هذا املقرر الفرصة املنا

طرررة  عرررداد خ يرررة: إ يرررات اآلت يرررذ الفعال خرررالل تنف مرررن  يررردان  سرررية يف امل صرررحة النف شررراد وال جمرررال اإلر

شررراد  هرررارات اإلر يرررق م عررري، وتطب شررراد اجلم فرررردي، واإلر شررراد ال لرررة، واإلر سرررة حا شرررادية، ودرا إر

يرررق عررري، وتطب شررررات  اجلم صرررميم ن عرررداد وت ترررأثري، وإ صرررغاء وال سرررتجابات اإل صرررال وا هرررارات االت م

مررع  مررل  وملصقات ختدم الطالب وركن اإلرشاد والصحة النفسية يف املؤسسات واملدارس، والتعا

لررب يف  مررن الطا لررب  مررة، ويط طررة الالز عررداد اخل يررة، وإ صررحات، ودور الرعا فررة يف امل حلرراالت املختل ا

يررر  عررداد تقر ترردريب إ يررة ال ترردريب نها يررتم  فررذت. و لرريت ن يررات ا شررطة والفعال فررة األن ثررق لكا تررامي مو خ

الطلبة يف املؤسسات واجلمعيات واملدارس احلكومية واخلاصة ووكالة غوث وتشغيل الالجررئني 

عررن  قررل  مبررا ال ي برروي أو أخصررائي  هررا مرشررد تر خررالل الفصررل 100(اليت يوجررد في يررة  سرراعة تدريب  )

 الدراسي.
 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3فعالة: تصميم بي ات التعلم ال 5480

 تصميم التدريس 5302متطلب سابق: 

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب ببيئات التعلم الفعالة، وخصائصها وشرو  التصميم اجليد 

سررررالمة  لررررى  ظررررة ع يررررة احملاف سررررة، وكيف مررررل يف املدر صررررنع والع ضرررراءات ال يررررة إدارة ف .ررررا، وكيف

 وتعليمات األمان والسالمة وكيفية اإلرشاد .ا.املشاركني فيها، وتوجيهات 
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 ساعات معتمدة  3املصادر الرتبوية املفتوحة:  5481

هررردف قررررر إىل  ي نرررت هرررذا امل شررربكة اإلنرت لرررى  نرررا ع تررروفرة جما يرررة امل بررراملواد الرقم لرررب  يرررف الطا تعر

صرررادرها،  شررراركة يف م هرررا وامل صرررول إلي يرررات الو برررة، وآل مرررني والطل يرررة للمعل سرررتخدامها يف العمل وا

 التعليمية وأغراض البحث العلمي، واجلوانب املعرفية والقيمية واألخالقية املرتبطة باستخدامها.
 

 ساعات معتمدة  3شبكات التعليم والتعلم:  5482

 اإلتصال الرتبوي: النظريات والتطبيق 5180متطلب سابق: 

املهارات املعرفية والتقنية واإلرشررادية اخلاصررة بتوظيررف يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بأهم 

سررات  طرروير سيا خررل املدرسررة وخارجهررا ألغررراض، وكررذلك ت يررب دا شبكة اإلنرتنت وتطبيقات الو

يررد يررق وحتد يررف والتوث سررائل التعر يررة وم خرررى،  ا احلما يررف األ سررائل التعر سررر وو مررات ال مررة وكل أنظ

يرررة،  جلررردران النار سرررات، وا مرررة الفريو يرررات مقاو قرررة وبرجم يرررة املتعل نرررب األمن تررروفري اجلوا كرررذلك  و

 باحلماية الشخصية واالستخدام اآلمن لالنرتنت.
 

 عمل:( 1نظري،  2ساعات معتمدة   3مبادئ التصميم الداخل::  5483

هرررذا  قرررررهررردف  طررروير  إىل امل يرررة وت لرررب اجلمال سرررة الطا طررروير حا قرررات إت بررراأللوان والعال سررره  حسا

مررارة  بررالفنون التشرركيلية والع ترره  طرروره وعالق لررديكور وت فررن ا شررأة  فرره بن املكانية، من خالل تعري

سرررة  قررراع، اإلأودرا لرررداخلي )اإلي صرررميم ا كررررار، اإلسرررس الت سرررب تزان،الت ضررراد، الن سرررجام، الت ن

ر( إضافة والتناسب، الرتكيز، الوحدة(  وعناصره ) نقطة، خط، شكل،لون، ملمس، ظل ونو

سررات بعاد اجلسم البشري وقطع األأإلي دراسة العالقة بني  يررف بالقيا ثاث املختلفة من خالل التعر

 األن روبومرتية واألرجونومية.
 

 ساعات معتمدة  3تصميم التعليم التكامل::  5484

 تصميم التدريس 5302متطلب سابق: 

بررالتع صررة  قررات اخلا ملررداخل والتطبي هررم ا قرررر أ هررذا امل نرراول  بررني يت لرردمج  يررات ا كرراملي، وآل ليم الت

فررة،  يررة املختل جملرراالت العلم بررني ا لرردمج  لررى ا مررة ع يررة القائ خلررربات التعليم نرراء ا فررة، وب قررررات املختل امل

 ودور املصمم التعليمي يف تطوير  الدروس والوحدات التعليمية القائمة على التكامل.
 

 عمل:( 2نظري،  1ساعات معتمدة   3مشروع التخرج:  5499

 مناهج البحث العلمي  5303 :لب سابقمتط

حرردى  يررة منظمررة، يف إ فررق منهجيررة علم مرري و بررة حبررث عل مررن كتا بررة  يهدف املقرر إىل متكررني الطل

ترررزام  مررري، واالل حرررث العل عرررايري الب سررريات وم تررروظيفهم ألسا خرررالل  مرررن  لرررك  صررره، وذ جمررراالت ختص

 الدراسة. خبطواته العلمية، واختيارهم للمواضيع البح ية اليت تستحق
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 ساعات معتمدة  3قواعد الكتابة العربية والرتقيم:  8242

عررد  صررور، وقوا عرررب الع هررا  يررة وتطور بررة العرب شررأة الكتا عررن ن حملررة  طرراء  قرررر إىل إع هررذا امل هرردف  ي

كررالم  خررتالف ال هررا، وا عررراب في عررد اإل هررا وقوا يررة وأبنيت صرروات العرب صررلتها بأ ئرري و سررم اإلمال الر

 إلضافة واحلذف ( وما يتصل بقواعد الرتقيم.املنطوا عن املكتوب ) قواعد ا
 

  ةساعات معتمد 3(  نظام اجلملة العربية(: 1علم النحو   8337

فررة  نرراء، ومعر مررة كرراإلعراب والب يررة العا فرراهيم النحو يهدف هذا املقرر إىل اإلملام باملصطلحات وامل

هرررومي ا يررران مف عرررال، وب مسررراء واألف يرررة يف األ صرررلية والفرع عرررراب األ مرررات اإل يرررة عال لرررتني االمس جلم

 والفعلية ونظاميهما وأمناتهما.

  


