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 :المقرراتتوصيف 

 نظري( 3مدت د     س ا ت 3(: 2اللغ  الدربي    0112

 (1اللغة العربية ) 0111متطلب سابق 

لعربيةة مةن   اى دراسةة اللغةة   البةة علة  صورة غوحدات دراسية تقوم ب تسعيتألف هذا املقرر من 

دميًا لشةةعر العربةةي قةة شةةريف، واث الصةةوص عليةةا متميةةزة مةةن القةةرآن الكةةريم واحلةةدي    خةةالل ن

 تي بة بالشكل اآلحدات مرتالو ووحديثًا، والنثر العربي وفنونه قدميًا وحديثًا 

نثةر  يم، نصةوص مةن ال  عر القةد ن الشالقرآن الكريم، احلديث النبوي الشريف، نصوص م

لقصةةة ة والرسةةالة  ا  املقالةةديثالنثةةر احلةة القةةديم، نصةةوص مةةن الشةةعر احلةةديث، نصةةوص مةةن    

 .رةاحلضااللغة العربية والقصرية، املسرحية وفن احلوار، 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3ري ضي ت ا م :  1101

والعمليةةات  ألعةداد املركبةةة ليهةةا، ايةةات عيركةز هةةذا املقةرر علةةى األعةةداد احلقيقيةة والعمل   

املثلثيةة العكسةية،    يةة االقرتانةات  ت املثلثانةا االقرتعليها، كةثريات احلةدود االقرتانةات اجلربيةة،     

 ملعادالت.اينات واملتباالقرتانات اآلسية واالقرتانات اللوغاريتمية، ا

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3مب  ئ الم االجت  ع:  3100

االجتماعيةةة  عالقتةه بةالعلوم  تطةور  و وشةأته  يهةدف هةذا املقةرر إىل التعريةف بعلةم االجتمةاع ن      

تمةةاعي واملكانةةة ، والةةدور االجالجتمةةاعياء امةةا يتنةةاول املقةةرر مفهةةوم اجملتمةةع والبنةةاألخةةرى، ك

يةةث املفهةةوم ح والثقافةةة مةةن جلماعةةات،ا  ااالجتماعيةةة، ومسةةتويات العالقةةات االجتماعيةةة وأمنةة 

اعية من حيث شكالت االجتماعي، واملجتمواخلصائص، والنظم االجتماعية وعمليات التغري اال

 عية.لعلوم االجتمااعلمي يف ث الا ، ومراجعة أولية ملناهج البحالتعريفات واألمن

 نظري(  3   د س ا ت مدت 3لتر ي :  ا التخطيط إىل مدخل 3311

يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطةةالب باملفةةاهيم األساسةةية للتنميةةة والتخطةةيط والعالقةةات   

تمةةاعي وأهميتةةه يف أحةةداث  املتبادلةةة بةةني املفةةاهيم وتزويةةدهم باملعرفةةة عةةن أسةةس التخطةةيط االج  

التنمية الشاملة والتعرف على غايةات التنميةة االجتماعيةة وأهةدافها وميةادين حتقيقهةا ومؤشةرات        

قياسها، وتوضيح ضرورات التخطةيط االجتمةاعي ومتطلباتةه إلجنةال عمليةات ونشةاتات وبةرامج        

ت التنميةةةة التنميةةةة االجتماعيةةةة، كمةةةا ويهةةةدف إىل تبيةةةان دور املخطةةةط االجتمةةةاعي يف جمةةةاال    

واخلدمات االجتماعية، وأهمية املقومات اليت تستند عليها التنمية االجتماعية ودورها يف إحداث 
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التغةةةيري االجيةةةابي يف اجملتمةةةع، والتعةةةرف علةةةى سياسةةةات التخطةةةيط الالةمةةةة لتحقيةةةق التقةةةدم        

ة عامة ويف االقتصادي واالجتماعي يف اجملتمع، والتعرف على واقع بعض املشاريع التنموية العربي

 .فلسطني خاصة وميادينها والتحديات اليت تواجهها

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3املشكالت االجت  اي :  3314

 مبادئ علم االجتماع 3100متطلب سابق 

لنظريةةة ااعيةةة واملةةداخل االجتم شةةكالتيهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطةةالب بطبيعةةة امل 

ليةةة املختلفةةة،   البيئةةات احملتماعيةةة يفالجملشةةكالت ااملختلفةةة لتحليلةةها، وتفسةةريها، وتبيعةةة ا   

ليب وف العصةةةر وأسةةةااب يف ظةةةرالشةةةبووتبيعةةةة املشةةةكالت الةةةيت تعةةةاني منهةةةا فئةةةات الطفولةةةة   

العربيةة عامةة     ظةروف البيئةة  يفملعاصةرة  اسةرة  مواجهتها، وأبعاد املشةكالت الةيت تعةاني منهةا األ    

تبيعةةةة  ب باملعرفةةةة عةةةن يةةةد الطةةةال زوت والبيئةةةة الفلسةةةطينية خاصةةةة، كمةةةا ويهةةةدف املقةةةرر إىل   

ة، والعالقةة بةني   لةى منةو الشخصةي   عوأ رهةا   تلفةة املشكالت الرتبوية اليت تعاني منها الفئةات املخ 

 .لنموااملشكالت االجتماعية والتغري وأ رها على عملية 

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3الصح  الردسي :  3339

ة اخلاصة يف ص الرتبيبق لطلبة ختصطلب سا)بدون مت، مبادىء علم النفس  3110متطلب سابق 

 .كلية العلوم الرتبوية(

ة من جهة وعلم م الصحة النفسية مبفهولشامليهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة ا

يةةات ملقةةرر نظرا كمةةا ويسةةتعرض  خةةرى،االضةةطرابات واألمةةراض النفسةةية والعقليةةة مةةن جهةةة أ   

 –مةراض الطةب   شةخيص األ صةنيف وت وعائلتةه، ت نفسةية للمةريض    –الشخصية، فحوصات تبية 

بات بية، واالضةةةةطرا ات العصةةةةا طراب، واالضةةةة والربانويةةةةا نفسةةةةية، واالضةةةةطرابات العاتفيةةةةة،   

ة، وظةةروف يجسةةد –نفسةةية ابات العضةةوية، واالضةةطر  –الشخصةةية، واالضةةطرابات النفسةةية   

 لفة.الطوارئ بالطب النفسي ومهن الصحة النفسية املخت

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3 الطدل : تدديل السلوك ارد 3343

ية اخلاصة يف صص الرتبابق لطلبة خت)بدون متطلب سمبادىء علم النفس ،  3110متطلب سابق 

 .كلية العلوم الرتبوية(

وتةةةرآ القيةةةاس  اسةةةاليبهوائصةةةه يتضةةةمن املسةةةاآ مفهةةةوم تعةةةديل السةةةلوك وخطواتةةةه وخص 

املعةريف،   و تعةديل السةلوك  أالسلوك  عديلاملستخدمة للسلوك، كما يتضمن منهجية البحث يف ت

 وتقييم السلوك املكتسب واحملافظة عليه.



 

460 

 

 

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3اإلرش    التوجيه يف مراحل الد ر:  3407

عةن مفهةوم   وشةاد والتوجيةه،   وم اإلرن مفهة يهةدف هةذا املقةرر إىل تزويةد الطةالب باملعرفةة عة       

اإلرشةةادية  ة إىل اخلةةدماتعةةن احلاجةة وية، عمليةةة التوجيةةه واإلرشةةاد وتبيعةةة اخلةةدمات اإلرشةةاد   

ا تقةديم خةدمات   ليت تقوم عليهاى األسس ف علوالتوجيهية والنفسية لألفراد واجلماعات، والتعر

وسةةائل ععهةةا  ة اإلرشةةادية وة للعمليةةالةمةةالتوجيةةه واإلرشةةاد، وإكسةةاب الطةةالب باملعلومةةات ال   

د وأسةةاليب سةةية يف اإلرشةةا األسا يةةةلنظراوتنظيمهةةا، وتزويةةدهم باملعرفةةة عةةن بعةةض االجتاهةةات    

شةةكالت إلرشةةاد وعلةةى معمليةةة ا طةةواتاسةةتخدامها مةةع األفةةراد واجلماعةةات، والتعةةرف علةةى خ 

 النمو وأساليب اإلرشاد والتوجيه فيها.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: الم ند  الر و 3449

 النفسمبادئ علم  3110متطلب سابق 

لقاء الضةوء  تى الشيخوخة وإطفولة حن المنسان يهدف هذا املقرر إىل دراسة مراحل منو اإل

ملختلفةة   ظةاهر النمةو ا  ملع دراسةة  مة نمو على اخلصائص السيكولوجية لكل مرحلة من مراحل ال

جيةةات اإلنسةةانية جتمةةاعي، واحلالنمةةو اال، واالنمةةو اجلسةةمي، والنمةةو العقلةةي، والنمةةو االنفعةةالي 

 .خالل كل مرحلة من مراحل النمو املختلفة

 س ا ت مدت د  0القرآن الكريم:  حدظ 5000

 30، 29، 28، 2) لكةةةريمالقةةةرآن ان حيفةةةظ فيةةةه االجةةةزاء التاليةةةة مةةةن ا علةةةى الطالةةةب 

متحانةةات ، مةةرة بعةةد االصةةل مةةرتنيفكةةل  وميةةتحن  يف هةةذ  األجةةزاء أمةةام جلنةةة طتصةةة تعقةةد (.

 .فقط احدةونها تعقد مرة لصيفي فإصل االنصفية ومرة بعد االمتحانات النهائية، ويف الف

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: ويالرتب اإلرش  استخدام ت احل سب االلي يف  5017

ة باحلاسةب اآلىل  هةارات املتعلقة  هيم واملاملفةا يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالةب باملعةارف و  

حلاسةوب فةى   ع اسةتخدامات ا ا  وأنةوا ة أمنة ومعرفة ، واستخداماته وتوظيفه فى اإلرشاد الرتبةوي  

دراسةةةات مج إرشةةةادية واللةةةربابكة الشةةة دوات متاحةةةة علةةةىأالتعةةةرف إىل مصةةةادر و اإلرشةةةاد،  ةةةم

توفرهةا يف   الةيت البةد مةن    م الةربامج أهة ىل إكةذلك التعةرف   . احلديثة يف جمةال اإلرشةاد الرتبةوي    

إدارة  ،مايةاحل، غطهاضوفك امللفات  ،فات جهاة احلاسب وكيفية استخدامها مثل " حتميل املل

لنصةةةوص امعةةةاا  ،ملرئيةةةةصةةةوتية وات التشةةةغيل امللفةةةا ،االلكرتونيةةةة تشةةةغيل الكتةةةب ،الربيةةةد

 اخل.وجمموعته.....
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3 : فسيولوجي  اإلا ق   الدوامل املسبب  هل 5106

مسبباتها وأمنا  مها وتارخيها وقة مفهواإلعا إىل تزويد املتعلم خبلفية عنيهدف هذا املقرر 

طء الةةةتعلم ية والتوحةةةد وبةةةقةةةات احلسةةةإلعامية وصةةةعوبات الةةةتعلم وامةةةن اإلعاقةةةة العقليةةةة واجلسةةة

  .واملضطربني سلوكيا واملتفوقني واملوهوبني

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3تدديل سلوك ذ ي االحتي ج ت  اخل ص :  5107

ة واألسةس  لفيتةه التارخيية  سةلوك وخ يل اليهدف هةذا املقةرر إىل تعريةف الطالةب مبفهةوم تعةد      

لوك املختلفةة مةع   ليب تعديل السة خدام أسااست ند إليها مع الرتكيز على كيفيةالنظرية اليت يست

 تعديل السةلوك غةري   وتعميمه أو يف و تدعيمهأيد العاديني وغري العاديني سواء يف بناء السلوك اجل

امةةل مةةع  تعليل السةةلوك لرامج تعةةد يم بةةاملرغةةوب فيةةه باإلضةةافة إىل تةةدريب الطةةالب علةةى تصةةم      

 .السلوكات املختلفة

 2   دسةةة ا ت مدت ةةة 3 صةةة :تي جةةة ت اخل حتكرولوجيةةة  التدلةةةيم لةةةذ ي اال  5108

 (ا لي 1، نظري

 الرتبيةةة يف ةلفةةة املسةةتخدمم املختلتعلةةيابتكنولوجيةا  يهةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب  

اصةةةة، وي احلاجةةةات اخل حيةةةاة ذهةةةا يفاخلاصةةةة، مةةةن حيةةةث أهميتهةةةا وأهةةةدافها ووظائفهةةةا وأ ر

لرتبيةةةة اع طتلةةةف فئةةةات  مةةةاألخةةةرى  قنيةةةةاسةةةوب واألدوات واألجهةةةزة الت ومسةةةتقبلهم، ودور احل

 آللةةةةياعلقةةةةة باحلاسةةةةب  املت سةةةةاتماروامل املفةةةةاهيم واملهةةةةارات اخلاصةةةةة، كةةةةذلك التعةةةةرف إىل  

 التعلةةيم يفب خدامات احلاسةةوا  واسةةتة أمنةةومعرفةة ،التعلةةيم  والرتبيةةة اخلاصةةة يفواسةةتخداماته 

 حلاجةةاتلةةذوى ا نكبوتيةةةالع شةةبكةال ات متاحةةة علةةى دوأ،  ةةم التعةةرف إىل مصةةادر و  هةةاأنواعو

 اخلاصة والطلبة غري العاديني.

 نظري( 3   دت دس ا ت م 3را ي   تأئيل املد قة بصري :  5109

حاسة اإلبصار وكيفية عملها وأهميتها يف حياة اإلنسان  ىالتعرف عل يهدف هذا املقرر إىل

ملعةةةاقني بصةةةريًا اجلسةةةمية والعقليةةةة و وذكةةةر تصةةةنيفات اإلعاقةةةة البصةةةرية وحتديةةةد خصةةةائص ا

االنفعاليةةة واالجتماعيةةة وحاجةةات املكفةةوفني وكيفيةةة مواجهتهةةا يف املنةةزل واملدرسةةة واجملتمةةع      

وكذلك تأ ري اإلعاقة البصةرية علةي شخصةية الفةرد الكفيةف يف كةل جوانبهةا. والتعةرف علةى          

التصنيفات ومن اإلعاقة البصرية العوامل املسببة لإلعاقة البصرية وعلى األساليب الوقائية للحد 

املختلفة  لإلعاقة البصرية وخصائص واحتياجات املعةاقني عقليةا واسةرتاتيجيات التةدخل املبكةر      
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ودورهةةا يف جمةةال اإلعاقةةة البصةةرية. والتعةةرف علةةى بةةرامج التأهيةةل النفسةةي والرتبةةوي املقدمةةة          

 عاقة البصرية.للمعاقني بصريا ومعرفة فنيات اإلرشاد النفسي واألسري لذوي اإل

 (ا لي 3   دس ا ت مدت  3:   بلوم الرتبي  اخل ص /(1تدريب ميداني   5110

فةال ذوى  تعلمةه عةن األت   ارسةة مةا  ق ومميهدف هةذا املقةرر إىل تقةديم فرصةة للطالةب لتطبية      

، صةعوبات  عقلةي العية، التخلةف  ية والسملبصر)اإلعاقة ا اإلعاقات املختلفةاحلاجات اخلاصة يف 

اكةةز الرتبيةةة   فعاليةةة( يف مر ية واالنلسةةلوك فةةوآ واملوهبةةة، التوحةةد، االضةةطرابات ا    الت الةةتعلم،

يف الرتبيةة   فيهةا اختصاصةي   ليت يوجةد صة اس احلكومية واخلااراخلاصة ومؤسساتها أو يف املد

( سةةةاعة تدريبيةةةة خةةةالل الفصةةةل   100 (ا يعةةةادل، ومبةةةفيهةةةا غةةةرف مصةةةادر  تةةةوفريو ،اخلاصةةةة

ة النظريةةةة رسةةةات امليدانيةةة ت واملماخلرباتزويةةةد الطالةةةب بةةةا  ويهةةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل  الدراسةةةي،

ن خالل تعاملةه  مياجات اخلاصة وي االحتذبة من تعينهم يف التدريس العملي للطلاليت والتطبيقية 

طفةةل مةةن ذوي رات احليةةاة للتلةةف مهةةالةةى طمةةع أدوات التشةةخيص والتقيةةيم والتعلةةيم والتةةدريب ع 

ية، ويقةوم خةالل   نشةطة  اجلمةةاع  حيةدد األ يةًا و تربويًا فرد م وضع برناجمًا  االحتياجات اخلاصة،

يكةون الطالةب قةادرا     دريب يتوقةع أن هاية التة يف نالفصل بتنفيذ تلك الربامةج واألنشطة املختلفة.و

تربوي فةردي،   ،إعداد برنامجت اخلاصةياجاعلى  استخدام مهارات التدريس الفعال لذوي االحت

عةداد وتنسةيق   إوجةات اخلاصةة ،  االحتيا ذوي ريس للطلبةة مةن  بالتةد  هإعداد وسائل التعليم اخلاص

اتةةه علةةم( وتصةةقل خرب )امل الةةبة الطسةةبق تظهةةر شخصةةي  ملةةف اخلطةةة اجلماعيةةة. ومةةن خةةالل مةةا   

تجهيةز  بالطالةب  يقةوم    التةدريب  ة ،ويف نهايةة تدريس وتعليم ذوي االحتياجات اخلاص ومهاراته يف

سليمه لعضةو هيئةة   تومن  م ، تدريبراحل الملعا تب ملف للتدريب امليداني بكافة النماذج املطلوبة

 سبقا.ميد  التدريس الذي يشرف عليه يف املوعد الذي يتم حتد

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3الم الرد  التطوري:  5111

نمائيةةة تةةه، اخلصةةائص ال ه وأهميمبادئةةيتنةةاول هةةذا املقةةرر مفهةةوم علةةم الةةنفس التطةةوري و     

(  6-9، مرحلةة الطفولةة الوسةطى )    ( سةنوات 4-6لروضة )ألتفال ما قبل املدرسة، مرحلة ا

ساسةةية ئص منةةو تالميةةذ املرحلةةة األ( سةةنة، خصةةا 9-12سةةنوات، مرحلةةة الطفولةةة املتةةأخرة )  

 وانعكاساتها يف تنظيم تعليمهم.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: اإلرش   الردسي لذ ي االحتي ج ت اخل ص  5113

ودور املرشد ووظيفته مع فئات الرتبية  سفية والنفسية،تعريف اإلرشاد، وأسس اإلرشاد الفل

وعناصر ومراحل وأساليب العملية اإلرشادية. ونظريات اإلرشةاد الرئيسةة، كمةا تقةدم      اخلاصة،
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املةةةادة مقدمةةةة مسةةةحية للمفةةةاهيم واإلجةةةراءات األساسةةةية يف اإلرشةةةاد والعةةةالج النفسةةةي لةةةذوي       

 املستخدمة معهم. االحتياجات اخلاصة، وبعض التطبيقات اإلرشادية

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: الردسي  الرتبوي اإلرش  مب  ئ  5115

 راءاتواإلجةةةاالجتاهةةةات دراسةةةات ويم والىل تقةةةديم مةةةادة مسةةةحية للمفةةةاه إيهةةةدف هةةةذا املقةةةرر 

رشةاد الفلسةفية   رشةاد، وأسةس اإل  اهيةة اإل م  أيضةا  ، وتشمل هذ  املقدمةالنفسياإلرشاد  يفاألساسية 

نظريةات اإلرشةاد   ويةة اإلرشةادية،   ب العملأسةالي وور املرشةد ووظيفتةه، وعناصةر ومراحةل     والنفسية، ود

 الرئيسية، وبعض التطبيقات.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: املدرسي اإلرش  قض ي  مد صر  يف  5116

اإلرشةاد  يةدان  مبة ذات العالقةة  املعاصةر  شةكالت يهدف املقرر إىل التعرف على أهم القضةايا وامل 

هةةدف إىل اإلملةةام ي. كمةةا اإلرشةةادي التةةدخل ائي يفوالرتبةةوي مةةع الرتكيةةز علةةى االجتةةا  االنتقةةالنفسةي  

و مشةكلة لغةرض   حبة لكل قضةية أ ة املصالفكريبكافة اجلوانب والتوجهات الفلسفية واملنطلقات ا

يا واملشةكالت  نةاول تلةك القضةا   تضةا إىل  رر أيتكوين تصور واضح ملختلف جوانبها. كما يهةدف املقة  

 احمللي .      عمجتمات املالئمة للاملقرتحولول حليل والنقد ومناقشة أهم اإلسرتاتيجيات واحلبالت

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: ته  الدال  الردسي  تطبيق  اإلرش  نظري ت  5117

اد الرتبةةوي يف جمةةال اإلرشةة  ملسةةتخدمةيةةات ايهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب بةةأهم النظر  

ومةةا ، هةذ  النظريةات   ن واالتفةاآ بةني  التبةاي  ة أوجةه نظريةة يف هةذا اجملةال مةع إبةةرا    وأهميةة ال ، والنفسةي 

شةةاد النفسةةي ت وأسةةاليب لإلرق وفنيةةان ترائةةمةةومةةا يرتتةةب عليهةةا ، تتميةز بةةه كةةل مةةن هةةذ  النظريةةات 

اقةع وللةرتاث     النظريةات للو ل مةن هةذ  ءمة كة ومدى مال، واإلرشاد املدرسي بصفة خاصة، بصفة عامة

ًا الجهةا وفقة  عملسةاآ لةبعض احلةاالت وكيفيةة     كما يتعةرض ا  .والواقع الفلسطيين ميالعربي واإلسال

 تقائية يف اإلرشاد.ى النظرية االنكيز علالرت مع لكل نظرية من نظريات اإلرشاد والعالج النفسي.

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: املدرسي اإلرش  ختطيط  ا ار  برن مج  5118

اد الرتبةوي  طبيقةي يف اإلرشة  ربنةامج ت لخطةيط  طالةب مهةارات الت  يهدف هذا املقرر إىل إكساب ال

فيةذ الربنةامج حتةت    يقةوم الطالةب بتن  و .بةوي اد الرتاملؤسسةات الةيت تقةدم خدمةة اإلرشة     خيدم املدرسة أو 

مت ختطيطةةه  ل املشةةروع الةةذيفصةةلة حةةومثيةةة إشةةراف أسةةتاذ املقةةرر ويقومةةه. ويضةةع الطالةةب ورقةةة حب   

 .املقرروتنفيذ  ويتم مناقشته مع مشرف 
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 (ا لي 3  س ا ت مدت د  3: اإلرش  (/  بلوم 1تدريب ميداني   5119

احةد مةن كةل أسةبوع     بواقةع يةوم و   نةة املتعاو ملةدارس يف ا عمليةاً  تدريبااجراء يهدف هذا املقرر إىل 

بةةة املهةةارات   اب الطليهةةدف إىل إكسةة ( سةةاعة تةةدريب، ولفصةةل دراسةةي واحةةد، و    100مبةةا بعةةادل ) 

ية، واكتسةاب مهةارات   إلرشادية الفردعالقة امة الوخاصة إقا، الرتبوي والنفسي األساسية يف اإلرشاد

توجيةه باإلضةافة   مج اإلرشةاد وال بيةق بةرا  م وتطومهةارات تصةمي  ، التقييم النفسي والتشخيص اإلرشةادي 

رات وضةع حلةول لتلةك    ومهةا ،  املدرسةة علمةني يف وامل لتنمية مهارات حل املشكالت اليت يواجهها الطلبة

رشةاد املختلفةة.   سةائل وتةرآ  اإل  االت ووريةة جملة  التعرف على كيفية تطبيق املعرفةة النظ  –ت املشكال

يف احليةاة العمليةة    لفرصةة لالخنةرا   إتاحةة ا لية ووالتدرب على اختاذ القةرارات وكيفيةة حتمةل املسةئو    

علةةى دية والتةةدرب لتقةةارير اإلرشةةا كتابةةة اوانةةات بةةالوعي الةةالةم واكتسةةابه مهةةارات التفاعةةل مةةع البي   

 تصميمها.

 نظري( 3س ا  مدت د    3الوم القرآن:  5121

ه ، مثةةل بةةباحةةث املتعلقةةة أهةةم املوكةةريم يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب بةةالقرآن ال 

تةه، وأتلسةه،   وترتيبةه وترع  نه وععةه تدوياملكي واملدني، وكيفية نزوله، وأسباب النزول، و

يةةث ؛ ح،  ةةم لغتةةه مةةن  ف السةةبعةحةةره، واألوحمكمةةه، ومتشةةابهه، وناسةةخه ومنسةةوخة وقراءاتةة 

 ابه.فصاحة ألفاظه، وبالغته، وأسلوبه، وعريبة ، وإعر

 نظري( 3مدت د    س ا ت 3(: 1اقيد  إسالمي    5123

نةوا قضةه،   ومفهوم اإلميان ئصها، ووخصا يركز هذا املقرر على مفهوم العقيدة اإلسالمية

اء اهلل تعةةاىل سةةالمية مةةن أمسةة لفةةرآ اإلاقةةف مو وتوحيةةد اهلل تعةةاىل وأنةةواع هةةذا التوحيةةد، وبيةةان  

ملةؤمن، واإلميةان   هةم يف حيةاة ا  ب نوأ ةر اإلميةا   وصفاته، واإلميان باملالئكة، مةع بيةان لوظةائفهم،   

 ريم.الك بالكتب السماوية، وبيان أعدادها، وخصائص القرآن

 نظري( 3مدت د    س ا ت 3(: 1فقه اب  ات   5124

ائر، ى اخلفةةني واجلبةة ملسةةح علةة اتةةيمم، هةةارة  الوضةةوء، ال أحكةةام الطيتنةةاول هةةذا املقةةرر   

، كمهةةا، أوقاتهةةةا لصةةالة  ح ام ااالغتسةةال، أحكةةام احلةةيض والنفةةاس، النجاسةةةات، وأحكةة     

، صةةالة  وضةةة واملسةةنونة ات املفرلصةةلوأركانهةةا، سةةننها، شةةرائط وجوبهةةا، كيفيةةة أدائهةةا، ا     

لصةةوم  اقصةةر، وأحكةةام  لصةةلوات، ا الالرتاويةةح، اخلةةوف، االستسةةقاء، اجلنةةاةة، اجلمةةع بةةني   

لقضةاء  اجةب واملسةنون،   صةوم الوا ، الحقيقته، حكمه، مشروعيته، شرائط وجوبةه، املفطةرات  

 والكفارة والفدية.
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 نظري( 3س ا  مدت د    3(: 2فقه اب  ات   5126

 (1فقه عبادات ) 5124متطلب سابق 

ع مةان  وعيتها، حكةم كمةة مشةر  حمها، يتناول هذا املقرر أحكام الزكاة  تعريفها، حك

  األمةوال،  وجوبهةا يف هةذ   ة وشةرائط لزكةا الزكاة، شرائط وجوبها، األمةوال الةيت جتةب فيهةا ا    

كةةاة ةصةةارف الزكةةاة، تندات، ماملسةةمقةةدار حةةق الواجةةب، مةةع الرتكيةةز علةةى ةكةةاة األسةةهم و 

، شةةرائط وجوبةةه  ه، حكمةةه،قيقتةةحالفطةةر  حكمهةةا، وقتهةةا، مقةةدارها، مصةةرفها، واحلةةج    

ية، والعمةرة   اهلةدي واألضةح   ه، أحكةام ة فية ته، سننه، الةدماء الواجبة  مواقيته، أركانه، واجبا

 معناها، حكمها، شرائطها، أركانها، سننها.

 نظري( 2س ا  مدت د    2(: 2اقيد  إسالمي    5127

 (1عقيدة إسالمية ) 5123متطلب سابق 

ني النبةوة  ل، وبة  النيب والرسولفرآ بنييان ايركز هذا املقرر على اإلميان بالرسل، وذلك بب

ئص األنبيةةاء العلميةةة، وخصةةالسةةمعية والتةةه والعقيةةدة، مةةع التعريةةف بظةةاهرة الةةوحي وأنواعةةه وأد 

اإلميان بةاليوم اآلخةر   والرد عليهما، ديانية والقاوومعجزاتهم، وختم النبوة، مع التعريف بالبهائية 

، وأ ةةر قةةهلكةةربى، وحقائلصةةغرى واااتةةه مةةن حيةةث التعريةةف بأدلتةةه العقليةةة والسةةمعية، وعالم   

ر، ومذاهب املتكلمني القضاء والقد لفرآ بنيان ااإلميان به يف النفوس،  م اإلميان بالقدر مع بي

 ملؤمن. حياة ايفان يف التسيري والتخيري واهلدى والضالل، وأ ر اإلمي

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3ت ريخ الشرق القديم:   5130

ني النهةرين،  لقةديم وهةي  مةاب   االشةرآ   قطارأخ يتناول هذا املقرر أهمية الشرآ القديم، تاري

يم يف التةةاريخ لشةةرآ القةةدا وأ ةةر حضةةارات شةام، ووادي النيةل، والةةيمن، والتةةاريخ القةةديم لةةبالد ال 

 اإلنساني.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3 ت ريخ صدر اإلسالم: 5131

المية سةةيةةام الدولةةة اإل م،  ةةم قإلسةةالايتنةةاول هةةذا املقةةرر مقدمةةة عةةن أوضةةاع العةةرب قبةةل      

توحةةةات ا يف ذلةةةك الفمبةةةتماعيةةةة، االجووتطورهةةةا ونظمهةةةا ومظاهرهةةةا السياسةةةية واالقتصةةةادية  

 موية.اخر الفرتة األوحتى أو شدينوعالقاتها الدولية واخلاصة يف عهد اخللفاء الرا
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 نظري( 3   دت دس ا ت م 3مدخل إىل اجلغرافي  الطبيدي :  5132

لغةاةي  م هةي  الغةالف ا  بعةة أنظة  ن أرمة ام مكةون  يوضح هذا املقرر البيئةة كنظةام مفتةول عة    

كةل مةن هةذ     ر الرئيسةية ل صة اوحتليةل العن  والغالف الصخري والغالف املائي والغالف احليةوي، 

ن جهةة أخةرى، مةع    شةطة البشةرية مة   مةع األن  ادلةة النظم والتفاعالت القائمةة بينهةا مةن جهةة، واملتب    

 الرتكيز على املشكالت البيئية الطبيعية.

 نظري( 3د   س ا ت مدت  3الرتبي  اخل ص :  إىلمدخل   5145

واالسةةس،  خلاصةةة واملبةةادئ التنميةةة طةةة بايتنةةاول هةةذا املقةةرر مقدمةةة حةةول املفةةاهيم املرتب    

الصةةةحية وعية والبصةةةرية يةةةة والسةةةم لعقلويوضةةةح فئةةةات الرتبيةةةة اخلاصةةةة املختلفةةةة كاإلعاقةةةة ا   

يةةة، والتوحةةد،  كية واالنفعاللوات السةةطرابواالنفعاليةةة ... اخل، واضةةطرابات التواصةةل، واالضةة   

 واملوهبة والتفوآ.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: االتص ا الرتبوي: الرظري ت  التطبيق 5180

ابطيةةةةة ثةةةةل النظريةةةةة الرترتبةةةةوي مصةةةةل اليتنةةةةاول املقةةةةرر أهةةةةم النظريةةةةات احلديثةةةةة يف التوا

Connectivism    ميم الةتعلم   تصة يفلتواصةل  ادوات أوأهم تطبيقاتها جمال التعليم، وتوظيةف

العمةل   مفةاهيم عاعةات   علةى  يضةاً أركةز  الفعال، وحتسةني بيئةة العمةل داخةل املدرسةة، كمةا ي      

 ة.درسيوالتعلم، وكيفية بنائها وتطويرها يف البيئة امل

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 1اللغ  الدربي   طرائق تدريسه    5200

تدريسةها ) علةى    ملعةريف (، وتةرآ  توى اسلى املعجيمع هذا املقرر بني أمرين  اللغة العربية ) 

دراسةةتها،  لعربيةةة ومصةةادر ا  اللغةةة اليةةةمسةةتوى املهةةارات السةةلوكية (، ويتضةةمن الوحةةدات الت    

دريس اللغةة العربيةة   لغوي، أهداف تة لنظام الة، ااملراجع األساسية يف أساليب تدريس اللغة العربي

ملرحلةةة األساسةةية  القةةراءة يف ا يةةل كتةةب لحتغةةة، يف املرحلةةة األساسةةية األوىل، التهيئةةة لةةتعلم الل   

ة العربيةة يف املرحلةةة  ،  تقيةيم اللغة  العربيةة  للغةة ااألوىل، الوسةائل التعليميةة املسةتخدمة يف تةدريس     

 األساسية األوىل.

  دسةة ا ت مدت ةة 3 خل صةة :اجةة ت اإل ار  املدرسةةي   الصةةدي  لةةذ ي االحتي  5201

 نظري( 3 

س النظريةةة لةةإلدارة املدرسةةية والصةةفية يف أوضةةاع   يهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب باألسةة  

الرتبية اخلاصة وإكسابهم املهارات العملية اخلاصةة بةاإلدارة املدرسةية الصةفية، وحتديةد ماهيةة       
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التطوير اإلداري ملدارس ذوي االحتياجات اخلاصة وتبيعتةه، ومعوقاتةه. وتوضةيح تبيعةة املدرسةة      

ا القياديةة، إضةافة إىل حتديةد أدوار القائةد الفاعةل      الفعالة لذوي االحتياجات اخلاصة ومتطلباتهة 

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

لذوي االحتياجةات اخلاصةة يف فلسةطني، وإكسةابه االسةرتاتيجيات الفاعلةة يف اإلدارة املدرسةية        

 .والصفية للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3طرائق التدري   التدريب الد م :  5204

وترائةةةق  ال عمةةةل املعلةةةم،يف إجنةةة دورهةةةايتنةةةاول هةةةذا املقةةةرر مفهةةةوم " تريقةةةة التةةةدريس " و

ختلفةة، واملهمةات   س والتةدريب امل ق التدريطرائالتفكري والنظريات اليت ميكن أن تعترب أساسًا ل

ل مفصل ألشهر ترائةق  ا وبعدها، وشر أ نائهيفليم ع يف عملية التعاليت يقوم بها املعلم قبل الشرو

فايةةة املةةدرس ذ  الطرائةةق وكهةةفعاليةةة  يةةادةالتةةدريس والتةةدريب العامةةة واإلجةةراءات الكفيلةةة بز 

 ريب.واملدرب يف توظيفها لتحقيق أهداف التعليم والتد

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 2اللغ  الدربي   طرائق تدريسه    5205

 (1)اللغة العربية وترائق تدريسها  5200متطلب سابق 

اقها االجتمةاعي،  العربيةة يف سةي   ، اللغةة لنفسةي يتناول هذا املقرر اللغةة العربيةة يف سةياقها ا   

ي والكتةابي واألمنةا    التعبري الشفووفوظات واحمل املهارات األساسية يف اللغة العربية، ) القراءة

الختبةةارات بةةع األساسةةي، ا لصةةف الرااتةةاب لوحةةدة، حتليةةل ك اللغويةةة (، تعلةةيم اللغةةة بطريقةةة ا  

يف تعلةيم اللغةة    للغةوي، مشةكالت  لرتبةوي ا اشةا   والتقييم يف املرحلة األساسية األوىل، أوجةه الن 

 العربية، األلعاب اللغوية.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3األ ب الدربي  فرونه:  5206

اذج مةن الشةعر   منة دراسةة األدب،   ، منةاهج متةدة يتناول هذا املقرر اإلبةداع األدبةي والرؤيةة امل   

 لسرية الذاتية.كاية، واحلاملسرحية، ا اية،القديم واحلديث، املقامات، القصة القصرية، الرو

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 1الثق ف  اإلسالمي   طرائق تدريسه    5207

لةى اجلوانةب املعرفيةة    على العديد من املوضوعات املتنوعةة الةيت تشةتمل ع    هذا املقرريشتمل 

اليت تتصل باملفاهيم واملبادئ اخلاصةة بالةدين اإلسةالمي والعقيةدة اإلسةالمية، وكةذلك يشةتمل        

املنهاج على العديد من املهارات األساسية اليت تتصل بالعبادات واملمارسات الدينيةة، هةذا إضةافة    

ت الدينية اإلسالمية، ولكةي  إىل العديد من االجتاهات والقيم اليت تشكل رول املفاهيم واملهارا

يةتمكن املعلةم مةةن أن يةؤدي دور  بوصةفه منظمةةًا لةتعلم الثقافةة اإلسةةالمية وميسةرًا لشةرو  هةةذا         
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التعلم وظروفه بكفاية وفاعلية، كان ال بد من إتاحة الفرصة لديه كي يثري معلوماته و قافته 

يةات العمليةة واألدائيةة    الدينية ذات الصلة مبضامني املنهةاج كمتطلةب أساسةي الكتسةاب الكفا    

الالةمة له يف تدريس مادة الثقافة اإلسالمية جبوانبها املختلفة، ومن هنا كان البد من أن يةدمج  

 املقرر بني احملتوى واملضامني األكادميية للمنهاج وترائق تدريسها.

 نظري( 2س ا  مدت د    2(: 1الدلوم االجت  اي   طرائق تدريسه    5208

ائق واملفةاهيم  الب معرفة احلقة قان الطا  إتر على ركيزتني أساسيتني أوالهميقوم هذا املقر

اسةةية االوىل، املرحلةةة االس ماعيةةة يفالجتاواملبةةادئ والتعميمةةات الةةيت تشةةكل حمتةةوى الدراسةةات  

ا املقةرر موضةوعات   ى، ويتنةاول هةذ  ك احملتولذل و انيهما  إتقانه استخدام ترآ التدريس املناسبة

لتةدريس املناسةبة   االوىل، ترائةق  األساسةية  لة اتماعية ذات الصلة مبنهاج املرحمن الدراسات االج

تفكري فيهةةا، ليب البحةةث والةةعيةةة وأسةةاجتماملسةةتوى تالميةةذ هةةذ  املرحلةةة، تبيعةةة الدراسةةات اال

 وبعض التطبيقات العملية.

 نظري( 3   دت دس ا ت م 3(: 1الري ضي ت  طرائق تدريسه    5209

ألعداد الصةحيحة  ليب تدريسها، اها وأسات عليألعداد الطبيعية والعمليايتناول هذا املقرر ا

لعاديةة والعشةرية   داد، الكسةور ا رية األع نظيفوالعمليات عليها وأساليب تدريسها، مبادئ أولية 

سةةةائل دريسةةةها، حةةةل امل أسةةةاليب تواسةةةب والعمليةةةات عليهةةةا وأسةةةاليب تدريسةةةها، النسةةةبة والتن   

 الوىل.ساسية اة األلرياضيات يف املرحلالرياضية، والتخطيط لتدريس ا

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3(: 1الدلوم  الصح   طرائق تدريسه    5210

ادة ونظريةة  ريسه، خةواص املة  اليب تدلى أسيتناول هذا املقرر تبيعة العلم وانعكاس ذلك ع

س وكيفية التنبؤ لطقم احلياة، اها لتالءتغريالدقائق، أشكال الطاقة وحتوالتها، بنية األرض و

 به والفضاء والكون.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3ة: مر ئج  طرائق تدري  املتدوقة  املوئوب 5211

طةيط  أسةس خت  لتعةرف إىل ، وابنياملوهةو  اسةرتاتيجيات رعايةة   حتديةد ىل إيهدف هذا املقةرر  

ومسؤولية  هليمتعو للموهوبني التفكري تعلم أسسئها، كما يهدف إىل بيان وبنا مناهج املوهوبني

الةةتفكري للموهةةوبني. و الةةتفكري اراتوكةةذلك معرفةةة أنشةةطة ممارسةةة مهةة ،املوهةةوب عةةن تعلمةةه

 .وبدى املوهلت بداعي للمشكالالناقد واملبدع للموهوبني واحلل اإل
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3طرائق تدري  ذ ي صدوب ت التدلم:  5212

ديةةد ، وحتبات الةةتعلمذوي صةةعولةةريسةةية التد االسةةرتاتيجياتتوضةةيح ىل إ يهةةدف هةةذا املقةةرر

م معرفةةة داخةةل الفصةةل  ةة  التفاعةةل ميةةاتصةةعوبات الةةتعلم. وأن يتعةةرف علةةى دينا   بةةةخصةةائص تل

الرياضةية   ل املشةكالت حة رآ تة ومعرفةة   تعلماسرتاتيجيات معرفة القراءة والكتابة لصعوبات الة 

 لصعوبات التعلم.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3القي ل  التقويم يف الرتبي  اخل ص :  5213

شةةخيص يف والتقةةويم والت القيةةاس اسةةية يفباملفةةاهيم األس الطالةةبيهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف 

ئل عةةةع اخلاصةةةة، ووسةةا  الرتبيةةة  ص يفالرتبيةةة اخلاصةةةة، وتعريفةةه بأهةةةداف القيةةاس والتشةةةخي   

إىل  ويهةةةدف التعةةةرف  لفةةةة، كمةةةا ملختااملعلومةةةات املصةةةممة خصيصةةةا لفئةةةات الرتبيةةةة اخلاصةةةة    

ثل املقابلة واملالحظةة،  بية اخلاصة مة يف الرتختلفختبارات واملقاييس وأساليب عع البيانات املاال

ختبةةارات النفسةةية املقةةاييس واالبات خاصةة  دريبدراسةة احلالةةة...إخل، ويتنةةاول املقةرر تطبيقةةات وتةة  

ة الرتبويةةة ختةةةاذ القةةةراراتقةةةارير واالت املسةةةتخدمة مةةةع هةةةذ  الفئةةةات، مةةةع التةةةدريب علةةةى إعةةةداد   

 .خلإ..املناسبة

 (ا لي 3   دس ا ت مدت  3:   بلوم الرتبي  اخل ص /(2تدريب ميداني   5214

 (1تدريب ميداني ) 5110متطلب سابق 

املهةةارات والتقنيةةات واإلجةةراءات املسةةتمدة مةةن   الطلبةةةيهةةدف هةةذا املقةةرر إىل إكسةةاب 

واملهةين والرتبةوي. وتنميةة    املفاهيم النظريةة يف التقةويم والتشةخيص والعةالج يف اجملةال الشخصةي       

قدراتهم وتطويرها على توظيف املفاهيم األساسية يف ميدان الرتبية اخلاصةة، كمةا ويهةدف إىل    

علةةى الةةربامج العالجيةةة والتصةةحيحية املقدمةةة لةةذوي اضةةطرابات النطةةق واللغةةة وإتاحةةة       اإلتةةالع

املختلفةةة إىل بةةرامج   املقةةررات   يفاكتسةةبوها   الةةيت الفةةرص للمتةةدربني لرتعةةة املعرفةةة العلميةةة      

وخةةدمات لةةذوى احلاجةةات اخلاصةةة. وذلةةك باختيةةار حةةالتني األوىل يطبةةق عليهةةا اخلطةةة الرتبويةةة       

املةواد   يفحبيث يقوم الطالب بتطبيق ما درسه ، الفردية والثانية حالة لتعديل أو تشكيل السلوك

حةاالت الةيت مت   ى احلاجةات اخلاصةة لل  والتخصصية املختلفة فيعمل على تقييم حاجةات الطالةب ذ  

، مبسةةاعدة املشةةرف علةةى التةةدريب امليةةداني يف مؤسسةةة التةةدريب أو املدرسةةة ،للتةةدريباختيارهةا  

تعةديل   نامج يفعلى تنفيذ بر ويعمل فيطبق أدوات التقييم املختلفة  م يضع برناجمًا تربويًا فرديًا،

لك بالتعاون مع إدارات وذوذويهم،  وبرامج وأنشطة تثقيفية وتدريبية للطلبةأو تشكيله، السلوك 

يف املؤسسةةات الةةيت تعنةةى بالرتبيةةة اخلاصةةة أو  ويةةتم تةةدريب الطلبةةة. املتعاونةةة املراكةةز أو املةةدارس
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فيهةا غةرف    تةوفر يواملدارس احلكومية واخلاصة اليت يوجد فيها اختصاصي يف الرتبية اخلاصة 

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

 (ا لي 3  س ا ت مدت د  3: (/  بلوم االرش  2ب ميداني  تدري 5217

جانةب نظةري    ق ما تعلمه منلتطبي لباللط يهدف هذا املقرر إىل إتاحة الفرصة املناسبة

تية إعةةداد خطةةة الفعاليةةات اآلبالقيةةام  خةةالل يف امليةةدان مةةن اإلرشةةاد النفسةةي والرتبةةوييف جمةةال 

تصال مهةارات  طبيق مهارات االوت معي،د اجلواإلرشا، ودراسة حالة، واإلرشاد الفردي، إرشادية

اإلرشةاد  كةن  دم الطالةب ور ملصقات ختات وواستجابات اإلصغاء والتأ ري، وإعداد وتصميم نشر

و ةةق لكافةةة متقريةةر ختةةامي  يب إعةةدادلتةةدريف املةةدارس، يطلةةب مةةن الطالةةب يف نهايةةة ا  الرتبةةوي

ووكالةة  صةة  حلكوميةة واخلا ااملةدارس   يف بةة ويةتم تةدريب الطل  األنشطة والفعاليات اليت نفةذت.  

( سةاعة تدريبيةة خةالل     100 (دلا يعةا مة  مرشةد تربةوي  الةيت يوجةد فيهةا    غوث وتشةغيل الالجةئني   

 .الفصل الدراسي

 (نظري 3  س ا ت مدت د  3: املدرسي اإلرش   5218

 النفسي والرتبوي اإلرشادمبادئ  5115متطلب سابق 

 ن حيةةث املفهةةةوم ملدرسةةة مةةة يف ا اداإلرشةةةعةةة  تبيإاى التعةةرف علةةةى  هةةذا املقةةةرر   يهةةدف 

يف  شةةاد اإلريت يقةةدمها  دمات الةة لك اخلةة يف املدرسةةة وكةةذ  اإلرشةةاد عةةن   لنيواملسةةؤو  واألهةةداف

تنةاول أيضةًا   مج وعناصةر  وي الربنةا  ادإعةد ث املدرسةي الشةامل، مةن حية     اإلرشةاد املدرسة وبرنةامج  

وتقةةيم الربنةةامج   رشةةاد املدرسةةي إلية يف ارشةةاداإلرشةةاد يف مراحةةل التعلةةيم املدرسةةي والعمليةةة اإل    

 .رشدي املدارسملخالقية  االاإلرشادي واملرشد املدرسي ويتناول كذلك املعايري

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3: املهين اإلرش   5219

 املدرسي اإلرشاد 5218متطلب سابق 

فةه،  وأهدا يهدف هذا املقةرر إىل تبصةري الطالةب وتعريفةه مبفهةوم اإلرشةاد املهةين، نشةأته،        

الفةةرد واجملتمةةع إليةةه، ويهةةدف املقةةرر إىل التعةةرف إىل خطةةوات اإلرشةةاد والتوجيةةه املهةةين     وحاجةةة

ويهةدف   ومتطلبات جناحه يف مؤسسات التعليم والتدريب، واملشةكالت والعقبةات الةيت تواجهةه،    

املقرر كذلك إىل بيان دور النظرية يف جمال اإلرشاد التوجيه املهين واستعراض بعةض النظريةات   

ويهدف املقرر إىل التعريف بأدوات عع البيانات الةيت يتطلبهةا التوجيةه واإلرشةاد      يف النمو املهين.
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املهةةين، والعمةةل علةةى خلةةق اجتةةا  اجيةةابي لةةدور التوجيةةه واإلرشةةاد املهةةين يف حيةةاة الفةةرد وتنميةةة      

اتةةه وميولةةه وأخةةريًا يهةةدف املقةةرر إىل تةةثمني دور اإلرشةةاد املهةةين يف تعريةةف الطالةةب بقدر  اجملتمةةع.

 .للوصول به إىل الرضا املهين املستقبلي الذي ينشد  الفرد واجملتمع

 ا لي( 1نظري،  1س ا  مدت د    2(: 1تال    جتويد   5220

حكةام  أكةام التجويةد )   طبيةق أح ه، وتيتناول هةذا املقةرر معنةى التجويةد وحكمةه ومراتبة      

لةراء (، هةذا   حكةام الةالم وا  ملةد، أ ا حكةام أالنون الساكنة والتنوين، أحكام امليم الساكنة، 

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

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3فقه السس :  5221

الرسةول صةلى    نهجوتعةريفهم مبة   تابتها،اهج كيتناول هذا املقرر أهمية السرية النبوية، ومن

تبليغهةا، منهجةه يف   و نشةر الةدعوة   يف  منهجه يلهااهلل عليه وسلم يف اجملاالت اآلتية من خالل حتل

لمني، منهجةه يف  سلمني وغري مسة معيته من اد رالرتبية، منهجه يف تعامله مع أهله وأصحابه وأفر

 اجلهاد.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 1أصوا فقه   5223

غايتةه،   ضوعه،علم الفقه، مو نه وبنيلة بييتناول هذا املقرر تعريف علم أصول الفقه، الص

ليةةةة لةةةف، معنةةةى األهليةةةة املك، أهواحلكةةةم  تعريفةةةه، أنواعةةةه، واملكلةةةف  شةةةرو  التكليةةةف 

عةةاع، اب، السةةنة، اإلية  الكتةةساسةةوأقسةةامها، وعوارضةةها، ومصةةادر األحكةةام الشةةرعية األ 

الةةذرائع،   املرسةةلة، سةةد، املصةةاحلحسةةانالقيةةاس، ومصةةادر األحكةةام الشةةرعية التبعيةةة  االست  

 نا، عمل أهل املدينة.العرف، شرع من قبل

 نظري( 3مدت د    س ا ت 3التدسس:  5224

نةور ( وسةورة )   فسري سةورة ) ال ز على تلرتكييتناول هذا املقرر علم التفسري ومناهجه، مع ا

ة يوسف، حفظ سور ر ويعفى الطلبة منمع حفظ سورتي حممد والنو   حممد ( وسورة ) يوسف(

 فصيلية.ان إعالية وتغية ومعر بالوقراءات وصووذلك بإبراة ما فيها من أحكام فقهية 
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 ا لي( 1نظري،  1س ا  مدت د    2(: 2تال    جتويد   5225

 ( 1تالوة جتويد ) 5220متطلب سابق 

لتفخةيم  اروف وصةفاتها،  ارج احلة طة ثةل )  ميتناول هذا املقرر ما تبقى من أحكام التجويد 

ف واالبتةةداء (. كمةةا ، أحكةةام الوقةةملتقةةاربنيوا نسةةنيوالرتقيةةق، القلقلةةة، اإلدغةةام املةةثلني واملتجا

 قرآن الكريم.( من ال 25  - 21يتناول األجزاء اخلمسة ) 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 1فقه أحواا شخصي    5226

أهميتهةا  ون حيث مفهومها ماألسرة بعلقة خيتص هذا املقرر بإيضال جانب من األحكام املت

اخلةالق سةبحانه    ة ومةا كفةل هلةا   اء األسةر  بنة يفيهةا، وأهميةة املةرأة    ودور كل من املرأة والرجةل ف 

آ ةار ، وحةاالت   اج ومقوماتةه و عقد الةزو ا، ووتعاىل من حقوآ، إضافة إىل أحكام اخلطبة وآ اره

 وحضانة ونفقه. من نسب ورضاع الوالدة حقوآوالفرقة بني الزوجني وما يرتتب على ذلك من آ ار 

 نظري( 3   مدت د س ا ت 3(: 2أصوا فقه   5227

  (1أصول الفقه ) 5223متطلب سابق 

مول، والنسةخ،  فاظ من حيث الشة، األلللفظييتناول هذا املقرر مباحث األلفاظ  الدالالت ا

 اء.والتعارض والرتجيح، واالجتهاد والتقليد، واإلفت

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3الوم احلديث:  5228

نة واخلةرب  ني احلةديث والسة  بة الفةرآ   بيةان ودراسةة، و  يتناول هةذا املقةرر علةم احلةديث روايةة     

ضبط الرواية من  نة ومنهجهم يفدوين الستال واأل ر، والوقوف على جهود علمائنا األولني يف جم

ية احلةديث مةن   وم تتعلق برواديل، وعلالتعوخالل ما وضعو  من شرو  للراوي وقواعد يف اجلرل 

اة أو مةن  حيةث عةدد الةرو    حلةديث مةن  م اق بأقسةا حيث كيفية حتمله وصةفة روايتةه، وعلةوم تتعلة    

مائنةةا يف سةةامه وجهةةود عل عنةةا  وأقميةةان حيةةث القبةةول والةةرد، مةةع تنةةاول الوضةةع يف احلةةديث بب     

 مقاومته.

 نظري( 3  س ا ت مدت د 3ختريج احلديث:  5229

 علوم احلديث 5228متطلب سابق 

به، وبيةان الطةرآ املتبعةة يف    يتناول هذا املقرر مفهوم التخريج وأهميته وفوائد ، وأشهر كت

التخريج سواء من حيث بدايةة احلةديث أو ألفاظةه أو موضةوعه أو روايةة األعلةى أو صةفته وحالتةه         

متنًا وسندًا، ودراسة األسانيد من اجل احلكم على احلديث بالرجوع إىل كتب تراجم الرجال، 
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يج مةن كتةب التخةريج يف    وتنمية مهةارات الطةالب يف ختةريج األحاديةث بةالتطبيق العملةي بةالتخر       

 املكتبة. 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3ت ريخ الد ل  الدب سي :   5231

 تاريخ صدر اإلسالم 5131متطلب سابق 

 656تها عةام  شةأتها وحتةى سةقو   نية منةذ  لعباسة يتناول هذا املقرر املعام الرئيسية للدولةة ا 

تصةةادية لسياسةةية واالقات لتيةةاراااسةةة هجةةري، مةةع الرتكيةةز علةةى ظةةروف النشةةأة وتطورهةةا، ودر

 رجية.تها اخلاالقاعواالجتماعية وأهم املظاهر احلضارية، إضافة إىل 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3بي: البي    املوار   السك ن يف الوطن الدر 5232

د اقتصةادية،  ل عليةه مةن مةوار   مةا يشةتم  بي، ويوضح هذا املقرر املالمح الطبيعية للوتن العر

 ية.غرافملوارد وخصائص السكان الدميومع الربط بني هذ  ا

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3ت ريخ املغرب  األندل :  5233

 تاريخ الدولة العباسية 5231متطلب سابق 

إلسةالمي وحتةى   الس منةذ الفةتح   ب واألنةد ملغةر ايتناول هذا املقةرر املعةام الرئيسةة يف تةاريخ     

ن مة املوحةدين  ودور كةل مةن املةرابطني     م، مةع الرتكيةز علةى   1492نهاية دولة بين األمحةر سةنة   

 ندلس.إلسالمي يف األاالعربي  حلكماخالل دول الطوائف، والعوامل اليت أدت إىل ةوال 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3جغرافي  فلسطة:  5234

املناخ وامليا  كال سطحها، وشأوبيئة األرض  يتناول هذا املقرر املالمح الطبيعية لفلسطني 

لدميوغرافيةة  شةمل اخلصةائص ا  سطني، وت فليفتات الطبيعية، والسكان والعمران والرتبة والنبا

ه، واملةوارد  لعمةران ووظائفة  ا أمنةا   ة إىلللسكان، واخلصائص االقتصادية واالجتماعية، إضاف

 نقل.اعية والالصنواالقتصادية لفلسطني مبا فيها املوارد الزراعية 

 نظري( 3   دت س ا ت مد 3مدخل إىل الدلوم السي سي :  5235

فهةةا، مةةات ووظائووأنةةواع احلك جهةةا،يوضةةح هةةذا املقةةرر مفهةةوم العلةةوم السياسةةية ومناه   

 وىل.العاملية األ ية احلربنها والفكر السياسي احلديث من القرن السابع عشر حتى
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 نظري( 3س ا ت مدت د    3 التقييم  التشخيص يف الرتبي  اخل ص : 5238

    بية اخلاصةمدخل إىل الرت 5145متطلب سابق 

ة مةن حيةث   الرتبيةة اخلاصة   شخيص فةى والت يهدف هذا املقرر إىل التعريف مبفهومي التقييم

احلاجةة إىل   ع التأكيةد علةى  مة إلعاقةة،  ائةات  أنواع التقييم وأغراضه وآليات التشخيص ملختلف ف

ذات املقةاييس  االختبةارات و  موعةة مةن  لةى جم التشخيص املبكر. كما يتناول هةذا املقةرر أمثلةة ع   

واالختبةارات   وصةف املقةاييس   لةك تقةديم  نا ذالصلة فى هذا اجملال ملختلف فئةات اإلعاقةة، متضةم   

 نية.اجليدة والتى حتظى بالقبول فى املمارسات امليدا

 نظري( 3  س ا ت مدت د 3اإلا ق  اجلس ي   الصحي : 5239

 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145متطلب سابق 

رآ الوقاية دوث االعاقة وتحأسباب  ن حيثجلسمية والصحية ميتناول هذا املقرر االعاقة ا

ة واملعرفيةةة اليةةة والسةةلوكي واالنفع ائيةةةونسةةبة االنتشةةار، كمةةا يتطةةرآ املقةةرر للخصةةائص النم     

د تةدريس الطلبةة   ب مراعاتها عنة جية التى رتبوياالجتماعية واجلسمية ، واالعتبارات ال–والنفسية

لتةدخل  اشةخيص، وأهميةة   بكةر والت امل جةراءات الكشةف  ذوي االعاقات اجلسمية والصحية ، وا

جلسم املصابة اة حبسب أعضاء ة والصحيسمياملبكر . كما يتناول املقرر تصنيفات االعاقة اجل

ألدوات املساعدة على ة املطلوبة، ات البيئيديالأو تبيعة الضعف احلركى، البدائل الرتبوية والتع

 ستقل.لعيش املت اة ومهارااحلركة وأجهزة التنقل، األجهزة التعويضي

    نظري( 3س ا ت مدت د    3:البصري  االا ق  5249

 الرتبية اخلاصة إىلمدخل  5145متطلب سابق 

رآ الوقايةة  دوث االعاقةة وتة  حأسباب  ن حيثميتناول هذا املقرر مفهوم االعاقة البصرية    

واملعرفيةةة  والسةةلوكية اليةةةواالنفع ائيةةةونسةةبة االنتشةةار، كمةةا يتطةةرآ املقةةرر للخصةةائص النم     

لطلبةة املعةوقني   هةا عنةد تةدريس ا   مراعات لتى جيبااالجتماعية ، واالعتبارات الرتبوية  –والنفسية 

اول املقةرر  بكر. كما يتنة لتدخل املية ابصريا ، واجراءات الكشف املبكر والتشخيص ، وأهم

ملعةايري املختلفةة   احبسب  البصرية االعاقة يفاتآلية االبصار والتشريح الفسيولوجى للعني ، وتصن

وسةائل  وهيةل املهنةى،   لرتبويةة والتأ لبةدائل ا ا، ا، بناء املنهاج وتةرآ تةدرس الطلبةة املعةوقني بصةري     

 ستقل. امل التنقل واحلركة والعينات البصرية ومهارات العيش
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  نظري( 3س ا ت مدت د    3اإلا ق  الس دي :  5265

  مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145متطلب سابق 

رآ الوقايةة  دوث اإلعاقةة وتة  حة أسةباب   ن حيثيتناول هذا املقرر مفهوم اإلعاقة السمعية م  

ة واملعرفيةةة اليةةة والسةةلوكي واالنفع ائيةةةونسةةبة االنتشةةار، كمةةا يتطةةرآ املقةةرر للخصةةائص النم     

لطلبةة املعةوقني   هةا عنةد تةدريس ا   مراعات ليت جيبااالجتماعية ، واالعتبارات الرتبوية  –والنفسية 

ناول املقةرر  بكر . كما يتلتدخل املية اعيا ، وإجراءات الكشف املبكر والتشخيص ، وأهممس

ملعايري املختلفة ، لسمعية حبسب اإلعاقة اات اآلية السمع والتشريح الفسيولوجى لألذن ، وتصنيف

 لسمعية .اصل واملعينات رآ التوا، ت بناء املنهاج وترآ تدريس الطلبة املعوقني مسعيا

    نظري( 3س ا ت مدت د   3وب ت التدلم:صد 5266

  مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145متطلب سابق 

ني أنواعهةةا بها والتمييةةز بةةىل أسةةباإتعةةرف تشةةمل هةةذ  املةةادة تعريةةف الصةةعوبات التعلميةةة وال  

ء الضةوء علةى   ن املةادة القةا  ة، وتتضةم علمية الرئيسية وحتديةد خصةائص الطلبةة ذوى الصةعوبات الت    

ملادة فى ترآ اة، كذلك تبحث التعلمي وباتى للربامج واخلدمات فى جمال الصعالتطور التارخي

العالجةى. وتعةاا    بةادىء التعلةيم  وتةبني م  لميةة التقييم وأدواتةه وأهدافةه فةى جمةال الصةعوبات التع     

كةةز املةةادة علةةى   املختلفةةة وتر العمريةةة راحةةلاملةةادة أمنةةا  اخلةةدمات الرتبويةةة وأشةةكاهلا فةةى امل    

لغويةة واحلسةابية   ألكادمييةة وال ات قبةل ا هةار يس الطلبة ذوى صةعوبات الةتعلم امل  اسرتاتيجيات تدر

 والقرائية والكتابية .

 نظري( 3س ا ت مدت د   3اإلا ق  الدقلي   5267

 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145متطلب سابق 

منة ات املتضة يتنةاول املوضةوع  ولعقليةة  اعاقةة  يهدف هذا املقرر إىل تعريةف الطلبةة مبفهةوم اال   

اعيةةة لالعاقةةة نفسةةية واالجتمطبيةةة والت الفةى جمةةال االعاقةةة العقليةةة وخاصةةة مةةن حيةةث التعريفةةا 

عاقةة العقليةة،   دى انتشةار اال م ةومن  م ظاهر ،العقلية ووجهات النظر املختلفة فى ذلك التعريف 

ة للمعوقني ية واالجتماعياألكادميية ووأسبابها وترآ قياسها وتشخيصها، واخلصائص الشخص

رتبطةة بظةاهرة   شةكالت امل القضةايا وامل  مهةا، عقليا ، برامج ومناهج املعةوقني عقليةا وتةرآ تنظي   

 ا فى فلسطني.قني عقليلمعواالعاقة العقلية، وواقع خدمات الرتبية اخلاصة ل
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 نظري( 2   س ا  مدت د 2حقوق األشخ ص ذ ي اإلا ق :  5268

  االعةالن  ليةة والةيت تشةمل   عة الدولشةر ا يفاملقرر حقوآ االشخاص ذوي االعاقة يتناول هذا 

ن اخلةاص  (، واالعةال 1959لطفل لعام )ا(، واعالن حقوآ 1948العاملي حلقوآ االنسان لسنة )

(، واتفاقيةة  1979ام )خلفني عقليةا لعة  (، واعالن حقةوآ االشةخاص املةت   1975حبقوآ املعوقني )

(. 2008عةام ) ل عاقةة اال االشةخاص ذوي  حلقةوآ (، واالتفاقية الدولية 1989حقوآ الطفل لعام )

مةن   4نون رقم ليت تشمل   قالية وااحمل اتيف التشريع األشخاص ذوي االعاقةحقوآ كما يتناول 

 حقةوآ االشةخاص ذوي االعاقةة يف    وكةذلك (، 2004( والئحتةه التنظيميةة لعةام )   1999العام )

والصةةحة  يملةةاحلةةق يف التع شةةتها مثةةلمناقاجملتمةةع الفلسةةطيين وتشةةمل تنةةاول عةةدد مةةن احلقةةوآ و 

 حلقوآ.اريها من ل وغوالسكن واحلق يف التاهيل واحلق يف العمل والتنق

    نظري( 3س ا ت مدت د     3التدخل املبكر:  5269

 الرتبية اخلاصة إىلمدخل  5145متطلب سابق 

ا يتنةاول  ومربراتةه ، كمة   لتارخيىاطور  يستعرض هذا املقرر أساسيات التدخل املبكر ، ت

ة مةن فئةات   خصوصةية كةل فئة    ا فى ذلةك تضمنمادىء األساسية فى التدخل املبكر املفاهيم واملب

خةدمات الرتبيةة    وأهميةة تقةديم   االعاقةة  شةكلة الرتبية اخلاصة . ويتناول هذا املقةرر ايضةاحجم م  

ل الفريةةق ها مةةن خةةالل عمةةة وتةةدريبتخصصةةاخلاصةةة فةةى الطفولةةة املبكةةرة ، إعةةداد الكةةوادر امل

يةةع فئةةات خل املبكةةر جلمامج التةةدن بةةرتةةدخل املبكةةر ومنةةاذج مةةمتعةةدد التخصصةةات، فاعليةةة ال

 ل اجملتمعى.ن خالل التأهيلربامج مذ  اهاالعاقة ودور األسرة واجملتمع احمللى فى تنفيذ 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: مراكو مص  ر التدلم 5280

مهامتهةا،  ويتهةا وأهةدافها   لم وأهمدر الةتع تعريف الطالب بفلسفة مصةا إىل يهدف هذا املقرر 

ر التعليميةةة يف ي وفةةين املصةةادر اختصاصةةأدواواملرافةةق والتجهيةةزات الالةمةةة هلةةا ومواصةةفاتها، و  

 الرقمية التعليمية. تقييم املصادر، ونفذهايت تإدارتها، وأهم اخلدمات اليت تقدمها واألنشطة ال

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3: إ ار  املكتب ت يف الدصر الرق ي 5281

شكل عةام،  بتبات املدرسية م واملككل عاناول هذا املقرر أدوار يف جمال املكتبات بشيت

ة يف املكتبةةة صةةادر الرقميةةملا والتعامةةل مةةع والتطةةورات احلاد ةةة عليهةةا نتيجةةة عمليةةات الرقمنةةة،  

 .ية املدرسيةات الرقمكتبوكيفية الوصول إليها وإدارتها، وكيفية انشاء امل
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 ا لي( 2نظري،  1س ا ت مدت د    3التدليم املهين: تطبيق ت  أخالقي ت  5282

ضةمن نظةام    بةة الطلليت يدرسها املهنية رات ايهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأهم املقر

دوات املسةتخدمة وكيفيةة   عة املةواد واأل ها، وتبية فيالتعليم العام، وأهم املفاهيم واملهارات الوارد

 م املهين.القيات التعلي، وأخيهافيمية املصادر التعلتوفريها واحلفاظ عليها، ودور فين 

 نظري( 3د   س ا ت مدت  3 إسرتاتيجي ت حديث  يف التدليم  التدلم: 5283

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الدارس مبجموعةة مةن االجتاهةات احلديثةة يف التعلةيم والةتعلم       

 Makerالصةةةانع والةةةيت يلعةةةب فةةةين مصةةةادر الةةةتعلم دور كةةةبري يف حتقيقهةةةا، مثةةةل حركةةةة   

Movement   والتعلم القائم على العمةلWork Based Learning    والةتعلم القةائم علةى ،

، والةةةتعلم القةةةائم علةةةى  STEAMدمةةةج العلةةةوم والتكنولوجيةةةا واهلندسةةةة والفةةةن والرياضةةةيات   

، Programming، والةتعلم مةن خةالل الربجمةة     Design Based Learningالتصةميم  

 ي فيها.وأدوار فريق العمل التدريس

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3مص  ر التدلم لذ ي االحتي ج ت اخل ص :  5284

وخصةةائص   الطلبةةة  اصةةة مةةن ات اخليهةةدف هةةذا املقةةرر لتعريةةف الطالةةب بةةذوي االحتياجةة      

دامهم، وفئةات  ملوجةودة السةتخ  ملصةادر ا ائمةة  تعلمهم، وكيفية إعةداد مصةادر املالئمةة هلةم، وموا    

 ليها.عحملافظة ا وااستخدامها، وآليات تطويره تلك املصادر وارشادات

 ا لي( 1نظري،  2د   س ا ت مدت  3: أس سي ت احل سوب  الربجم  5285

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

يةةات  ةةر الربجموأيةةة، ت املهنلنشةةاتاادور احلواسةةيب يف مسةةاندة  يركةةز هةةذا املقةةرر علةةى   

جلداول والرسوم ت الرياضية وا اجملااليفات دراسة تطبيقواجلاهزة على أساليب العمل اليدوية، 

التةةأ ريات وصةةفحات الويةةب   ة وتصةةميمجمةةالرب ىءالبيانيةةة والتقةةديم والعةةرض، إضةةافة إىل مبةةاد  

 احلركية على الكائنات.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3: الوس ئط الرق ي  5286

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

الوسةائط الرقميةة    فةاهيم والتطبيقةات يف جمةال   يهدف هذا املقةرر لتعريةف الطالةب بةأهم امل    

الصةةوتيات ومفهةةوم الوسةةائط الرقميةةة واسةةتخداماتها وأنواعهةةا،     وتطبيقاتهةةا عةةرب الويةةب، مثةةل  

تقنيةةات ضةةغط البيانةةات،   والرؤيةةا واحلركةةة،  والصةةور والرسةةوم التخطيطيةةة،   ووالسةةمعيات، 
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النصةةوص اهلجينةةة والوسةةائط و الو ةةائق،وأنظمةةة اتصةةال للوسةةائط الرقميةةة، والتخةةزين املرئةةي، و

تطبيقةةات الوسةةائط الرقميةةة والتجريةةد يف الربجمةةة، والتةةزامن، وواجهةةات املسةةتخدم، واهلجينةةة، 

 .وسائط الويبوالوسائط الرقمية التفاعلية، ووبرجمياتها، 

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3: إ ار  قوااد البي ن ت التدلي ي  5287

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

تنظيم قواعد وة، عملية التعليميا يف الظيفاتهتوومقدمة لقواعد البيانات، يتناول هذا املقرر 

ملسةتخدمة يف إدارة  عد البيانةات ا أنواع قواوية، تصميم قواعد البيانات املنطقوالبيانات وترقها، 

إدارة وئقيةة،  ت العالقواعةد البيانةا   تطبيةق و، ليميةة مهام نظام إدارة قواعد البيانات التعوالتعليم، 

 .بليةملستقاالتطورات الراهنة واالجتاهات وقواعد البيانات، 

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3احل سوب يف التدليم:  5288

 احلاسوب 0102متطلب سابق 

كونةةات، ام احلاسةةوب  امللةيم ونظةة التع يتنةاول هةةذا املقةةرر تطةور اسةةتخدامات احلاسةةوب يف  

ع احلاسةوب،  عةل املسةتخدم مة   ميةة، تفا تعليخدامات احلاسةوب ال الصيغ واألشكال املختلفة الست

يةةة بلغةةة بيسةةك، ، بةةرامج تعليمالتعلةةيم ب يفتقنيةات الربجميةةات  لغةةة التةةأليف، تطبيقةةات احلاسةةو 

والةةربامج  ليةةل املعلومةةاتاجلةةة وحت، معمعاجلةةة وتنسةةيق الكلمةةات والنصةةوص، قواعةةد البيانةةات  

 املساندة، تقييم الربجميات التعليمية.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: تدريد التدليم  تقري ته 5289

، واألنظمةةة الةةتعلم املةةربمجونواعةةه، يتةةه، وأالتعلةةيم املفةةرد، وأهم بتعريةةفهةةذا املقةةرر يهةةتم 

األنظمةةة و، صوصةةي املةةربمجلتةةدريس اخلاو، الشخصةةية للتعلةةيم، واأللعةةاب واحملاكةةاة التعليميةةة 

 ا يف العملية التعلمية.ية، وتطبيقاتهسة الذاتدراامج الالتعليمية السمعية، والتعلم التعاوني، وبر

 نظري( 3س ا ت مدت د    3: الرتبي  املق رن  5292

التجةارب  والع علةى الةنظم   هةو اإلتة  وعةريف  يركز هذا املقرر على هدفني متةواةيني، األول م 

دائةي ويركةز   اآلخةر ا وى العةاملي، و لةى املسةت   ةة ع املعاصرة يف التعلةيم، والتطةورات الرتبويةة احلاد   

لى دراسةتها يف  ارب والقدرة عذ  التجهلتمر على اكتساب الطالب مهارات الوصول واالتالع املس

 ها يف بيئته احمللية.بيقها ومالءمتنها" وتطتوتيضوء بيئاتها األصلية واالستفادة منها، وكيفية "
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 نظري( 2 س ا  مدت د (  3إ ار  الصف  ترظي ه    5301

مةةن حيةةث   ة إلدارة الصةةفالضةةروري يجياتاهيم واملنةةاهج واالسةةرتات يتنةةاول املقةةرر املفةة  

ل هلةا، وذلةك   ية ووضةع احللةو  رية الصةف إلدااالنظرية والتطبيق، ودراسة وحتليل بعض املشكالت 

م.  كمةا يتنةاول   لةتعلم والتعلةي  عمليةة ا  تةائج نملا هلذ  اجلوانب مةن أهميةة قصةوى وأ ةر كةبري علةى       

رة علةةى توظيفهةةا ضةةرورية، والقةةدلصةةفية اليةةة االكفايةةات اإلداراملعرفةةة واالجتاهةةات واملهةةارات و

املقةةرر يف مضةةمونه  ممص  ميةةة.  وقةةد ة التعليعمليةةبفعاليةةة يف ادارة الصةةفوف املدرسةةية يف احليةةاة ال

نظةةام حبيةةث ال تبعةةا أسةةلوب الجةةزاء، مط األوحمتةةوا  بطريقةةة التخطةةيط العلمةةي املنهجةةي املرتابةة  

ن اهلةدف، ولكنهةا   أو الوسةيلة عة   سةرتاجتية اإل ظريةة، وال تنفصةل  ينفصل املفهوم عن املنهج أو الن

 .تصبح جزءا متكامال مع عناصر هذا املقرر وحمتوا 

 نظري( 3   دس ا ت مدت  3را ي  ذ ي احل ج ت اخل ص :  5304

اضطرابات  لم،صعوبات التع ملوهوب،الطفل ايتناول هذا املقرر مقدمة يف الرتبية اخلاصة، 

ة، اإلعاقةةةة إلعاقةةةة البصةةةريسةةةمعية، اة العاقةةةة اجلسةةةدية والصةةةحية، اإلعاقةةةالنطةةةق واللغةةةة، اإل

 اصة. الرتبية اخلحلديثة يفات ااالنفعالية، اإلعاقة العقلية، القضايا واالجتاه

 نظري ( 2س ا  مدت د    2(: 2الثق ف  اإلسالمي   طرائق تدريسه    5307

 (1)سها الثقافة اإلسالمية وترائق تدري 5207متطلب سابق 

ث الشةريف  تدريسةه، احلةدي   يم وتةرآ الكةر  يتناول هذا املقرر األنظمة اإلسالمية، القةرآن 

دريسةها،  تلعبةادات وتةرآ   ريسةها، ا آ تدوترآ تدريسةه، العقيةدة وتةرآ تدريسةها، السةرية وتةر      

 املعامالت وترآ تدريسها.

 نظري( 2س ا  مدت د    2(: 2الدلوم االجت  اي   طرائق تدريسه    5308

 (1ريسها )العلوم االجتماعية و ترائق تد 5208سابق   متطلب

  تةةةدريس العلةةةوميفخدامها واسةةةت يركةةةز هةةةذا املقةةةرر علةةةى اخلةةةرائط والكةةةرات األرضةةةية 

يخ العام احلديث رة من تاراموضوعات طت عية،االجتماعية، التقويم وأهميته يف العلوم االجتما

يةةةة وترائةةةق لعربيةةةة والدولاملنظمةةةات ا ا،وترائةةةق تدريسةةةها، الرتبيةةةة الوتنيةةةة وترائةةةق تدريسةةةه 

ها، خصةائص  وترائةق تدريسة   إلقليميةة بي اتدريسها، موضوعات طتارة من جغرافيا الوتن العر

 وكفايات املعلم الناجح.
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 نظري( 3   دت دس ا ت م 3(: 2الري ضي ت  طرائق تدريسه    5309

 (1الرياضيات وترائق تدريسها ) 5209متطلب سابق 

ت، والتحويالت وية، واإلنشاءاة املستندسيقرر تدريس اهلندسة واألشكال اهليتناول هذا امل

لتقريةةب احات واحلجةةوم، ه، املسةةاحداتةةواهلندسةةية، اجملسةةمات، والقيةةاس )مفهومةةه، أنواعةةه،   

 تعلةةةيم وتعلةةةم  ا  الرياضةةةية يفب واألمنةةةلعةةةاوالتقةةةدير، دور الوسةةةائل التعليميةةةة والتقنيةةةات واأل   

، وتقويم التعلم ألساسية األوىلملرحلة االبة ت  تعلم الرياضيات لدى الرياضيات، أخطاء شائعة يف

 يف الرياضيات.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3(: 2الدلوم  الصح   طرائق تدريسه    5310

 (1)العلوم والصحة وترائق تدريسها  5210متطلب سابق 

صةةةنيف اهر احليةةةاة وتظةةةاسةةةية، ماألس يركةةةز هةةةذا املقةةةرر علةةةى منهةةةاج العلةةةوم يف املرحلةةةة

دريسةةها، حليةةة وترائةةق ت الكائنةةات ايف  الكائنةةات احليةةة وترائةةق تدريسةةها، الوحةةدة والتنةةوع   

 وبيولوجية اإلنسان وسالمة صحته وترائق تدريسها.

 نظري( 3مدت د    س ا ت 3سيكولوجي  اللدب:  5311

م اللعةب  ومفهةو خاصةة،  فةال  نةد األت امةة وع املقرر ظةاهرة اللعةب عنةد اإلنسةان ع    يتناول هذا 

اء املتعاقبةة  رب مراحةل النمة  تطةورات عة  وات وتبيعته وخصائصه وأهميته، وما يطرأ عليةه مةن تغةري   

 اليت مير بها األتفال.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3التدكس اإلبدااي:  5316

ري اإلبةداعي مةن   تفكاإلبداع والة  بداعي،ري اإليتناول هذا املقرر املدخل إىل اإلبداع والتفك

علةةى  م، تةةرآ التعةةرف وحاجةةاته افعهةةمنظةةر املةةدارس الفلسةةفية، خصةةائص املبةةدعني ودو  وجهةةة 

بةةداع والةةتفكري تةةرآ تنميةةة اإلبةةداعي و اإلاملبةةدعني وقيةةاس اإلبةةداع، مراحةةل اإلبةةداع والةةتفكري 

 اإلبداعي يف املدرسة والصف.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3نظ م احلكم يف اإلسالم:  5321

د نظةةام احلكةةم يف اإلسةةالم والتفريةةق بةةني الدولةةة واألمةةة، وبيةةان   يتنةةاول هةةذا املقةةرر قواعةة 

املقومات األساسية للدولة ) السةكان والةوتن والسةلطة (، والتعريةف بةرئيس الدولةة يف اإلسةالم        

من حيث شروته وواجباته وترآ إسناد السلطة إليةه، وكيفيةة انتهةاء وإنهةاء واليتةه، الةوةارة يف       

 وةراء ووظائفهم، السلطتني التشريعية والقضائية.التاريخ اإلسالمي، وأنواع ال
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 نظري( 3  س ا ت مدت د 3إاج ز القرآن:  5323

يةة، وحمةاوالت   املعجزة القرآنبة التحةدي  ورآنةي  يتناول هذا املقرر معنى املعجزة واإلعجةاة الق 

مةةاء يف سةةبب  آن وآراء العلمةةن القةةر  عجةةزبعةةض العةةرب معارضةةة القةةرآن،  ةةم التعريةةف بالقةةدر امل    

كةان إعجةاةًا   لكةريم، سةواء أ  االقةرآن   ة يفعجاة، هذا إىل جانب الوقوف علةى أنةواع اإلعجةا   اإل

 لة على كل نوع منها.مثاخل، وعرض أ يعيًا...تشر بيانيًا لغويًا، أم أنباء الغيب، أم عمليًا، أم

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 1فقه مد مالت   5324

ها، يةةث حكمهةةا، دليلةة يةةة مةةن ح لتالاوعات يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب باملوضةة   

يع وأنواعه، ملقرر البا ويتناول هذا حها.صيغها، شرو  صحتها، أقسامها، تطبيقات فقهية توض

 لصلح.ة، احلوالة، ا، الوكالحلجراالسلم، الربا، الصرف، اإلجارة، الرهن، الشفعة، 

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 2فقه أحواا شخصي    5326

 (1فقه أحوال شخصية ) 5226 متطلب سابق

ه ذلةك مةن   ريةث، مبةا يتضةمن   يا وموان وصةا مة يتناول هذا املقرر احلقةوآ املتعلقةة بالرتكةات    

ايا، وأركانهةا  يح لشةرو  الوصة  ، مع توضوعنيبيان للمصطلحات واملفاهيم املتعلقة بهذين املوض

موانعةةه وشةةروته أسةةبابه ووشةةروعيته يةث م حوأنواعهةا ومبطالتهةةا وتةةزاحم الوصةةايا، واإلرث مةةن  

الطالب مهةارة يف   افة إىل إكسابوريث، إضللت وأنواع الور ة وأحوال توريثهم والقواعد الضابطة

 خلصوص.اون بهذا لقانحل املسائل اإلر ية مراعيًا ما ورد يف الفقه وا

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(: 2فقه مد مالت   5327

 (1فقه معامالت ) 5324متطلب سابق 

ها، يةةث حكمهةةا، دليلةة حليةةة مةةن  التا قةةرر إىل تعريةةف الطالةةب باملوضةةوعات  يهةةدف هةةذا امل 

ة، ديةةة، اهلبةة االشةةركات الع حها صةةيغها، شةةرو  صةةحتها، أقسةةامها، تطبيقةةات فقهيةةة توضةة     

 ، التأمني.عة، واملقرراتت، الزراملوااالوديعة، الوقف، الغصب، اللقيط، اللقطة، إحياء 
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 ا لي( 4  مدت د  س ا ت 4خل ص : ( يف الرتبي  ا1تدريب ميداني   5329

االعاقة  5239، السمعية االعاقة 5265  ،االعاقة البصرية 5249متطلب سابق 

 اجلسمية والصحية

يف  عاقةة اال ياألتفةال ذو  علمةه عةن  تق مةا  يهدف هذا املقرر إىل تقديم فرصةة للطالةب لتطبية   

العاقةات السةمعية   املتعلقةة با ة ووالشةديد  وسةطة مراكز الرتبية اخلاصة للطلبةة ذوى اإلعاقةات املت  

تعاملةه مةع أدوات    دانيةة مةن خةالل   ات املياخلربوالبصرية، ويهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالةب بة  

بصةةريا او  للطفةةل املعةةوآ  ت احليةةاةهةةارامالتشةةخيص والتقيةةيم والتعلةةيم والتةةدريب علةةى طتلةةف     

االعاقة السةمعية   تابع حاالتيت تخلاصة الية امسعيا، وهلذا يلتحق الطالب هنا يف مؤسسات الرتب

 والبصرية.

 نظري( 3س ا ت مدت د     3التوحد: 5330

 الرتبية اخلاصة إىلمدخل  5145متطلب سابق 

اصة ، ئات الرتبية اخلفقلة من فئة مستكالتعريف باضطراب التوحد  إىليهدف هذا املقرر 

والسةةلوكية  النفعاليةةةيةةة واص النمائصةةائمةةن حيةةث نسةةبة االنتشةةار، واالسةةباب احملتملةةة ، واخل  

مراعاتها عند تدريس  بوية التى جيبرات الرتعتباواملعرفية واجلسمية والنفسية االجتماعية ، واال

مقةاييس  وقةوائم الشةطب    ام أدواتسةتخد الطلبة التوحديني ، واجراءات الكشف والتشةخيص با 

تعةديل السةلوك    ليباسةتخدام أسةا  ملبكةةر و خل االتقدير من قبةل األهةل واملعلمةني ، وأهميةةة التةد     

ل هةةذا ل . كمةةا يتنةةاوا األتفةةاظهرهةةيكطريقةةة للحةةد مةةن ظهةةور السةةلوكات الالتكيفيةةة التةةى  

 ل .طرابات التواصية ، واضلعقلاملقرر االعاقات املصاحبة للتوحد مثل االعاقة ا

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: ت ريخ احلر ب الصليبي     و  الدرجن  ( 5331

يةة واألحةداث   دوافعةه احلقيق سةالمي، و اإل و الفرجنةة للمشةرآ العربةي   يتناول هذا املقرر غز

إلسةةالمي، شةةرآ العربةةي ا م يف املهلةةيةةان الرئيسةةية فيهةةا، وأسةةباب جنةةال الفرجنةةة يف إقامةةة ك     

 ر.ملاضي واحلاضا مع الربط بني والعوامل اليت أدت إىل فشل هذا الغزو، ونتائجه،

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3اجلغرافي  االقتص  ي :  5332

ية والنقةل،  زراعية والصناعلنظم الان من يوضح هذا املقرر البيئة كنظام مفتول عام يتكو

كيةةز علةةى  منهةةا، مةةع الرت  نسةةان وكةةل اإل وحيلةةل عناصةةرها الرئيسةةية والتفةةاعالت القائمةةة بةةني   

 املشكالت االقتصادية.
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3جغرافي  السك ن:  5333

لدميوغرافيةةة  لسةةكان ا اصةةائص  ادئ علةةم السةةكان مةةن حيةةث خ    يتنةةاول هةةذا املقةةرر مبةة   

نمو السةريع  املتعلقةة بةال   ت السةكان شةكال وتركيبهم االجتماعي واالقتصادي، مةع االهتمةام مب  

 واهلجرات وربطها بالتنمية.

 نظري( 3   دت دمس ا ت  3ت ريخ الد مل احلديث  املد صر:  5334

ة إىل مةا بعةد   لنهضةة األوربية  انذ حركةة  مصر عايتناول هذا املقرر تاريخ العام احلديث وامل

وبةةةا والثةةةورة لقوميةةةة يف أورااحلركةةةات ية واحلةةةرب العامليةةةة الثانيةةةة، ويتضةةةمن  الثةةةورة الفرنسةةة  

لالتينيةةةة، ايقيةةةا وأمريكةةةا سةةةيا وإفرار آالصةةةناعية، السةةةيطرة االسةةةتعمارية وآ ارهةةةا علةةةى أقطةةة 

 تعمار.ن االسم تحررواحلربني العامليتني األوىل والثانية وحركات ال

 نظري( 3ت د   س ا ت مد 3ت ريخ األيوبية  امل  ليك:   5335

 فرجنة(تاريخ احلروب الصليبية )غزو ال 5331متطلب سابق 

يوبية وأبرة ام الدولة األت إىل قيأد ليتايهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بالظروف 

ضد الصليبيني  بهة االسالميةد اجلوحي تيفها مؤسساتها مثل  السلطنة واجليش واالقطاع، ودور

ة حتى سقوتها، لدولة األيوبيللعسكرية وا سيةوإحلاآ اهلزمية بهم،  م يتتبع التطورات السيا

ع، وبيان دور اجليش واالقطاوالسلطنة ا كاتهوقيام الدولة اململوكية مع التعريف بأهم مؤسس

بالعمارة  ة إىل التعريفافول، إضملغوا املماليك يف ختليص املنطقة من خطري الصليبيني

 اململوكية.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3الرتبي  الوطري :  5336

إلداريةة، إضةافة   االجتماعيةة وا تصةادية و االقويوضح هذا املقرر املفاهيم السياسةية والبيئيةة   

يةد أبةرة   احلضةاري، وحتد ولتةارخيي  ارهةا  إىل سرية احلضارة يف فلسطني من حيةث موقعهةا وتطو  

 جاالتها.علمائها ور
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 نظري( 3س ا ت مدت د    3:السلوك ضطراب تإ 5349

 الرتبية اخلاصة إىلمدخل  5145متطلب سابق 

النتشار، تصنيف، ونسبة احيث ال وك منيقدم هذا املقرر فهما معمقا عن اضطرابات السل

ة واجلسةةةمية وكية واملعرفيةة يةةة والسةةةل فعالاألسةةباب وتةةرآ الوقايةةةة، واخلصةةائص النمائيةةةة واالن   

لطلبةةةة ذوى اهةةةا عنةةةد تةةةدريس  ب مراعاتى جيةةةوالنفسةةةية االجتماعيةةةة، واالعتبةةةارات الرتبويةةةة التةةة 

ألهةةل لبةةة مةةن خةةالل ا ؤالء الطلةةى هةة االضةةطرابات السةةلوكية، واجةةراءات الكشةةف والتعةةرف ع  

د مةن ظهةور   وك كطريقةة للحة  ديل السةل ب تعة واملعلمني، أهمية التدخل املبكةر واسةتخدام أسةالي   

تةر النظريةة   ذا املقةرر األ هة يتنةاول   ، كمةا التى يظهرهةا هةؤالء األتفةال   السلوكات الالتكيفية 

 لفة .ملختلتفسري اضطرابات السلوك حبسب املدارس النظرية ا

    نظري( 3س ا ت مدت د    3املوئب   التدوق: 5358

  الرتبية اخلاصة إىلمدخل  5145متطلب سابق 

املتفةةوقني، يم املوهةةوبني ويةةة وتعلةةبو ترءةةيهةةدف هةةذ  املقةةرر اىل تنميةةة اجتاهةةات اجيابيةةة    

ا مفةاهيم التميةز،   ذا املقةرر أيضة  يتنةاول هة  وين، ومساعدة الطلبة على تنمية مهارات تعلةيم املتميةز  

بنةاء املنهةاج اخلةاص    درسى الشامل و راء املاال وحركة تعليم املوهوبني واملتفوقني ويعرض برنامج

تفةوقني مثةل الكشةف    ملوهةوبني وامل تعليم ا فى اباملوهوبني واملتفوقني، وتعاا أيضا بعض القضاي

 .ت التفكريهاراعن املوهوبني واملتفوقني، املشكالت، االبداع وم

   نظري( 3 س ا ت مدت د   3الرطق  اللغ : ضطراب تإ 5360

 الرتبية اخلاصةإىل مدخل  5145متطلب سابق 

ومفهةوم عمليةة    تعريةف الطلبةة بأهميةة اللغةة كوسةيلة للتواصةل،      إىل يهدف هذا املقةرر   

ن حيةةث مةةابات التواصةةل يةةف باضةةطرلتعراالتواصةةل ومكونةةات اللغةةة، والنمةةو اللغةةوي، ومةةن  ةةم  

شخيص اضطرابات ترآ تقييم وت ا املقررل هذاألسباب ونسبة االنتشار والتصنيفات . كما يتناو

لطلبةة  تةدريس ا  لرتبويةة، وتةرآ  االبةدائل  ووي، النطق واللغة والتواصل، والتدخل العالجةي والرتبة  

 ذوي االضطرابات النطقية.
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 نظري( 3س ا ت مدت د    3:(1  ص التدري  يف الرتبي  اخل   أس ليبمر ئج  5363

 الرتبية اخلاصة إىلمدخل  5145متطلب سابق 

واتةةه ، صةةة وعناصةةر  وخطيةةة اخلاى الرتبالتعريةةف مبعنةةى املنهةةاج فةة  إىليهةةدف هةةذا املقةةرر  

ات علم النفس فى وضةع  تطبيقات نظري اصة   مة اخلهاج فى الرتبيالعالقة بني املنهاج العادى واملن

 الفةةرديبةةوى الربنةةامج الرت مفهةةوم ىلإقةةرر املنةةاهج اخلاصةةة بةةذوى احلاجةةات اخلاصةةة ويتعةةرض امل 

 ية .سر الفرداأل واخلطة التعليمية الفردية وخطة االنتقال لتدريب

 نظري( 3ا ت مدت د   س  3:(2  ص التدري  يف الرتبي  اخل   أس ليبمر ئج  5368

 (1)بية اخلاصة مناهج وأساليب التدريس يف الرت 5363متطلب سابق 

الرتبيةة   خلاصة بكةل فئةات  التدريس ترآ ايهدف املقرر إىل تناول بشمولية وعمق أساليب و

واجلمعةةةي يف الرتبيةةةة اخلاصةةةة،  الفةةةردي دراسةةةة وتطبيةةةق أسةةةاليب وتةةةرآ التةةةدريس  اخلاصةةةة،

ج التشخيصةةي إىل النمةةوذ تندةليب املسةةألسةةااملعرفيةةة؛ السةةلوكية؛ وا واألسةةاليب وتةةرآ التةةدريس

ملعةةةايري  ملي، ودراسةةةة اذج التكةةةالنمةةةواالعالجةةةي، واألسةةةاليب وتةةةرآ التةةةدريس املسةةةتندة إىل     

 سةب مةتغري  ب وتةرآ التةدريس املسةتخدمة ح   بكةل األسةالي    واالعتبارات واملتطلبات ذات العالقةة 

 حاجة األشخاص ذي االحتياجات اخلاصة.

 ا لي( 1نظري،  2مدت د    س ا ت 3تص يم الشبك ت الداخلي   صي نته :  5380

يةةة، ت معلومةةات داخلاء شةةبكاوإنشةة يهةةدف املقةةرر إىل تطةةوير قةةدرات الطالةةب يف تصةةميم   

املعلومةات،   علمةني مبصةادر  وامل لطلبةة ابةط  تصلح لالستخدامات التعليمية، وميكةن مةن خالهلةا ر   

مةل الصةيانة   عبهةم، وكيفيةة    ة اخلاصةة لذكياسوب واهلواتف اعرب أجهزة املدرسة أو أجهزة احل

 الدورية هلا، ومعاجلة املشكالت اليت تتعرض هلا.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3تص يم  إنت   الوس ئط التدلي ي  الرق ي :  5381

 الوسائط الرقمية 5286متطلب سابق 

ا ومميزاتهةةا اتهةةا وتطبيقاتهةةأهةةم أدوميةةة ويهةةتم هةةذا املقةةرر بتعريةةف الطالةةب بالوسةةائط الرق 

وإنتةاج وتصةميم   م، لتعلةيم والةتعل  فهةا يف ا توظيوأنواعها يف جمال الةتعلم، ومتطلبةات اسةتخدامها و   

ملصمم التعليمي اودور اذجها، منومراحلها، و الوسائط الرقمية التعليمية والكتب االلكرتونية،

 .هايف إنتاج
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 ا لي( 1نظري،  2د    ت مدت س ا 3أس ليب تدري  التكرولوجي :  5382

 ترائق التدريس والتدريب العامة 5204متطلب سابق 

لوجيةةا ت تةةدريس التكنودرجةةة حتةةاملن يهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب بةةأهم املوضةةوعات  

بكيفيةة تطبيةق    وجيةا، وتزويةد   التكنول  يفواليت تتعلق باملعرفة التكنولوجيةة وتةراآ الةتفكري   

يس حلديثةةةةة يف تةةةةدر سةةةةاليب اق األال التكنولوجيةةةةا، وتطبيةةةة تةةةةرآ التةةةةدريس العامةةةةة يف جمةةةة  

 التكنولوجيا.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: بي  ت التدلم االفرتاضي 5383

يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل إتةةالع الطالةةب علةةى أهةةم املسةةتحد ات يف جمةةال نظريةةات وتقنيةةات      

وأهةةةم التطبيقةةةات التعلةةةيم االفرتاضةةةي، وكيفيةةةة توظيفهةةةا خلدمةةةة الةةةتعلم يف اجملتمةةةع احمللةةةي، 

 Virtualاملسةةةتحد ة يف هةةةذا اجملةةةال وكيفيةةةة إدارتهةةةا، مثةةةل منصةةةات الةةةتعلم االفرتاضةةةي      

learning Platforms    واملختةةةةربات االفرتاضةةةةيةVirtual Labs    والواقةةةةع املعةةةةزة

Augmented Learning 

 نظري( 3س ا ت مدت د    3: القي     الري    يف املؤسس ت الرتبوي  5384

درسةةي، بيئةةة العمةةل امللطويريةةة تاهيم ر علةةى مفهةةومي القيةةادة والريةةادة كمفةة  يركةةز املقةةر

دة مثةل الرتبيةة الرياديةة    تعلقةة بالريةا  ملواملفةاهيم ا  وأدوار القائد الرتبوي ومهامه وجمةاالت القيةادة،  

علةيم والةتعلم،   ي يف جمةال الت مةي كريةاد  تعليوكيفية دجمها يف العمل املدرسةي، ودور املصةمم ال  

 كنولوجيا احلديثة لتحقيق ذلك.وتوظيف الت

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3الرتبي  الري ضي   طرائق تدريسه :  5406

لرتبوية يف برامج انمو وتطبيقاته صائص الية، خيتناول هذا املقرر املدخل إىل الرتبية الرياض

ة د اخلطةةةلرياضةةية، إعةةةدا ااأللعةةةاب وشةةطة  الرتبيةةة الرياضةةةية، الرتبيةةة احلركيةةةة، مظةةةاهر األن  

ية األوىل وتنظيمهةا،  ملرحلةة األساسة  ضية يف الريااالدراسية وتطبيقها، مبادئ إدارة برامج الرتبية 

 مبادئ القياس والتقويم يف الرتبية الرياضية.

 ا لي( 1نظري،  2س ا ت مدت د    3الرتبي  الدري   طرائق تدريسه :  5407

التعةةبري الفةةين عنةةد األتفةةال،   يركةةز هةةذا املقةةرر علةةى املةةدخل إىل تةةدريس الرتبيةةة الفنيةةة،  

التذوآ والنقد الفين، الفن اإلسالمي، الرسم وخاماته وتدريسه، األشةغال الفنيةة اليدويةة وتةرآ     
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تدريسها، الوسةائل التعليميةة يف تةدريس الرتبيةة الفنيةة، اخلطةة الدراسةية والكفايةات التعليميةة          

 الالةمة ملعلم املرحلة األساسية األوىل.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3األن شيد  طرائق تدريسه : املوسيقى   5408

وإيقاعةات وأنغةام    تنوعة من أصواتتها املنشاتايتناول هذا املقرر أهداف الرتبية املوسيقية و

 وحركات، والطرآ املالئمة لتدريس هذ  املوضوعات.

 نظري( 3  د س ا ت مدت  3تدديل السلوك:  5412

ل املةؤ رة  تسةجيله والعوامة  قياسةه و وظتةه  ي وتريةق مالح يتناول هةذا املقةرر السةلوك اإلنسةان    

ة الةةةيت بةةةادئ األساسةةةي يمه، واملتصةةةامفيةةةه، تعةةةديل السةةةلوك اإلنسةةةاني وأشةةةكاله وجماالتةةةه و   

 يستخدمها برنامج تعديل السلوك.

 (ا لي 1،  نظري 1   مدت د س ا  2: (1تربي  ا لي    5420

 ساعة 70أنهاء   متطلب سابق

ا والرتبوية. ، اإلدارية منهالتدريس عمليةنب الطالب ملختلف جوا عدادإإىل هذا املقرر يهدف 

خلةربات  ور  علةة مةن ا  ن يف حمةا تضةم ي، حبيةث  وينقسم هةذا املقةرر إىل قسةمني، نظةري وعملةي     

لةيت تسةعى يف   وا ،ية السةابقة ل الدراسة لفصةو ااملكملة للخربات النظريةة الةيت درسةها الطالةب يف     

يقهةةا عمليةةًا مةةن  وتطب املختلفةةة ف الصةةفيةواقةةبةةات ومسةةتلزمات املعلتهةةا إىل تهيئةةة الطالةةب ملتطل

تيح هذا . كما يدراسية ء من حصصجزاألخالل أسلوب التدريس املصغر، بتنفيذ مواقف صفية 

هةةةا، وأنظمتهةةةا، صةةةرها، وقوانينيةةةة، وعنالعملاملسةةةاآ الفرصةةةة للطلبةةةة اإلملةةةام بفلسةةةفة الرتبيةةةة ا

نظمةة املعمةول بهةا يف    الواجبةات واأل احلقةوآ و وام ملةام باملهة  وأخالقيات مهنة التعليم، إىل جانةب اإل 

  .املدارس

 نظري( 3   دت دس ا ت م 3الدالق ت الد لي  يف اإلسالم:  5421

يتنةاول هةذا املقةرر مفهةوم القةانون الةةدولي يف الفقةه اإلسةالمي والةنظم املعاصةرة، ومصةةادر          

 دار إسةةالم، ودار حةةرب، ودار عهةةد.   القةةانون الةةدولي يف اإلسةةالم والتقسةةيم الفقهةةي للعةةام إىل    

واجلهةةاد يف اإلسةةالم وأهدافةةه وأخالقيةةات القتةةال يف اإلسةةالم، وأ ةةر احلةةرب يف أشةةخاص العةةدو   

وممتلكاتةةةه، إضةةةافة إىل املعاهةةةدات يف اإلسةةةالم مةةةن حيةةةث مفهومهةةةا ومشةةةروعيتها وشةةةروتها  

يةل السياسةي يف اإلسةالم    ونقضها وأنواعها ممثلة يف عقد الذمة واألمةان واهلدنةة والصةلح، والتمث   
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مةةن حيةةث تطةةور  ومهماتةةه والسةةفراء وشةةروتهم وخصائصةةهم،  ةةم تعطيةةل التمثيةةل السياسةةي يف    

 اإلسالم.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3فقه الدقوب ت:  5423

اإلسةالمي حبيةث    لتشةريع اجلنةائي  مةة يف ا العا يتناول هذا املقرر اجلرمية والعقوبةة واملبةادئ  

احلةدود،   رميةة مةن جةرائم   جقيقةة كةل   يةث ح حتية يف ذلك  احلدود  مةن  يتعرض إىل املفاهيم اآل

دة، رلة ا مسةقطاته، حةد   تةرآ إ باتةه،   مشروعية احلد، حكمة املشروعية، شةر  إقامةة احلةد،   

ة على الةنفس  نايات  اجلنايبة، واجلحلراحد الزنا، حد القذف، حد الشرب، حد السرقة، حد ا

ف  موجباتهةةا، عضةةاء واألتةةرا ة علةةى األنايةةاتةةه، اجلبالقتةةل  تعريةةف القتةةل وبيةةان أنواعةةه وموجب  

زيةةز وعقوباتهةةا ع جةةرائم التعاوالتعزيةةز  أنةة اجلنايةةة علةةى اجلةةنني  موجباتهةةا، الديةةة وأحكامهةةا،  

 وضوابطها.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3أس ليب تدري  الرتبي  اإلسالمي :  5424

 ترائق التدريس والتدريب العامة 5204متطلب سابق 

م يف الرتبيةة  يم والةتعل لة ومصةادر التع  ائصةه، ا املقةرر مفهةوم املنهةاج وأهدافةه وخص    يتناول هذ

ت الدراسةية  حمتةوى الوحةدا   ة لتحليةل بيقية اإلسالمية، وأساليب تدريسها وذلةك بعةرض منةاذج تط   

لنبةةوي اقيةةدة واحلةةديث  ريم والعالكةة ومنةةاذج تطبيقيةةة حلصةةص دراسةةية ملوضةةوعات يف القةةرآن    

 األخالآ والتهذيب.والفقه والسرية النبوية و

 ا لي( 3مدت د    س ا ت 3: (2ا لي    تربي  5425

 .ساعة 90نهاء ، إ ( أو متزامن1تربية عملية )  5420متطلب سابق 

التدريسةية والتقنيةة    هذا املقرر على إكساب الطالب الكفايةات الالةمةة ملهنةة التعلةيم     يهتم

إتاحةة الفرصةة أمةام الطالةب لتطبيةق      ، وغرس اجتاهات اجيابية ءوها، كما يهدف إىل وغريها

املفاهيم واملبادئ والنظريات الرتبوية تطبيقا أدائيةا علةى ءةو سةلوكي يف امليةدان احلقيقةي هلةذ         

املفةةاهيم والنظريةةات الةةذي يتمثةةل يف املدرسةةة بشةةكل يةةؤدي إىل اكتسةةاب الطالةةب للكفايةةات      

معلةم حبيةث يصةبح يف النهايةة قةادرا علةى       الرتبوية اليت تتطلبها تبيعةة األدوار املتعةددة واملةتغرية لل   

فضاًل عن تدريبيةة علةى تصةميم مصةادر الةتعلم وتةرآ        ممارسة هذ  الكفايات بكفاية وفاعلية.

وهلةةذا يتوجةةب علةةى الطالةةب أن  يقضةةي فةةرتة تدريبيةةة حمةةددة يف مةةدارس املرحلةةة        اسةةتخدامها،

( أسابيع، ميارس فيها احلياة 8( ساعة تدريبية موةعة على )150األساسية والثانوية واليت تبلغ )

املهنية اليومية ملعلمةي املرحلةة األساسةية والثانويةة. وتشةتمل الرتبيةة العمليةة علةى اجلانةب النظةري           
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واجلانب العملي بشكل متكامل، ويتدرج تنفيذ اجلانب العملي من مرحلة املشةاهدة إىل مرحلةة   

  املشاركة اجلزئية، وأخريًا إىل مرحلة املمارسة الكلية.

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3مق رن  أ ي ن:  5426

الجتماعيةة  ت انقةد الدراسةا   صةالتها، ين وأيركز هذا املقرر على الةدين  معنةا ، نزعةة التةد    

ا، كتبهةةا يهوديةةة  أصةةوهل دراسةةة الن، وخبصةةوص نشةةأة األديةةان، أهميةةة دراسةةة مقارنةةة األديةةا     

ملقدسةة ونقةدها،   اهلا، كتبهةا  وصة حية  أواملسي املقدسة ونقدها، العالقة بينها وبني الصهيونية،

 ه.لزرادشتية، افرقها، وأديان اهلند الكربى  البوذية، اهلندوسي

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3ت ريخ الدرب احلديث:  5431

ايةةة القةةرن لعثمةةاني يف بدالفةةتح ا منةةذ يوضةةح هةةذا املقةةرر التطةةور السياسةةي للةةوتن العربةةي  

عشةر ومساتةه    القةرن التاسةع   لى دراسةة عيز ىل، مع الرتكالسادس عشر حتى احلرب العاملية األو

ي للمشةرآ العربةي   لسياسي والفكةر التطور اي، والرئيسة على املستوى العاملي و العثماني والعرب

 االستعمار. عربية ضدت الحتى نهاية هذ  الفرتة، وخباصة املقاومة والثورا

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3اجلغرافي  السي سي :  5432

لنظريةةةات سياسةةةية، وبعةةةض اادهةةةا الوأبع اول هةةةذا املقةةةرر املقومةةةات اجلغرافيةةةة للدولةةةة يتنةةة

 مي العربي.لة األمن القومام مبشكالهتاإلسرتاتيجية يف إتارها العاملي واإلقليمي مع ا

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3جغرافي  الد ران:  5433

طططاتهةا   )ئفهةا وتركيبهةا   طور وظاها وتيوضح هذا املقرر نشأة املراكز العمرانية ومنو

 ضر.التنظيمية (، مع الرتكيز على مشكالت الريف واحل

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3ت ريخ الدرب املد صر:  5434

 تاريخ العرب احلديث  5431متطلب سابق 

قت احلاضةر، مةع   ألوىل حتى الوالعاملية ارب يتناول هذا املقرر تاريخ الوتن العربي منذ احل

ت اليت واجهتهةا  ربية والتحديالدول العاضاع كات التحرر من االستعمار، وتطور أواالهتمام حبر

 بعد االستقالل من النواحي السياسية والفكرية.
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3جغرافي  الوطن الدربي:   5435

 تكاملة.ليمية مية إقيتناول هذا املقرر الوتن العربي  دراسة جغراف

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3ثر بولوجي  (: الم اإلنس ن   االن 5436

 وحضةاريًا، منةذ   سان، فسةيولوجياً ور اإلنة بتطيتناول هذا املقرر املوضوعات الرئيسة املتعلق

لقبيلةة والةزواج   سةة  األسةرة وا  مةه الرئي هتماأقدم األةمنة وحتى الوضع الراهن، ومةن موضةوعات ا  

ة، ويركةز علةى   خاصةة بالثقافة   عةين عنايةة  يهةو  واألنظمة االقتصادية البدائية والسحر والةدين، و 

 جملال.ااحثني يف هذا عداد البلى إالعمل امليداني يف حقل االنثروبولوجيا، ويعمل ع

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3أس ليب تدري  الدلوم االجت  اي :  5438

 ترائق التدريس والتدريب العامة 5204متطلب سابق 

ساسةةي ليت التعلةةيم األيف مةةرح صةةفوفماعيةةات لليعةةاا هةةذا املقةةرر أسةةاليب تةةدريس االجت  

تعلم فيهةةةا ئ للتعلةةةيم والةةةد املبةةةادحتديةةةوالثةةةانوي، مةةةن حيةةةث التخطةةةيط لتعلةةةيم االجتماعيةةةات و  

مةةةع   االجتماعيةةةاتت خاصةةةة يفضةةةوعاواسةةةتخدامات مصةةةادر الةةةتعلم، واسةةةرتاتيجيات تعلةةةم مو  

 تطبيقات عملية على كل ما تقدم.

 ا لي( 4  س ا  مدت د  4اخل ص :  ( يف الرتبي 2تدريب ميداني   5446

لم، صةةعوبات الةةتع  5266، اصةةة( يف الرتبيةةة اخل1تةةدريب ميةةداني)  5329متطلةةب سةةابق 

 االعاقة العقلية 5267

اتاحة الفرص للمتدربني لرتعةة املعرفةة العلميةة التةى اكتسةبوها فةى        إىلتهدف هذ  املادة 

عاقةة وملعرفةة واقةع الةربامج واخلةدمات      بةرامج وخةدمات لالشةخاص ذوي اال    إىلاملقررات املختلفة 

االشةخاص   بدء الفصل الدراسةى فئةة أو فئةتني مةن فئةات       فى اجملتمع احمللى. وخيتار الطالب قبل

فةى املةواد    هينوى أن يطور كفاياته أكثر معها . ويقوم الطالب بتطبيق ما درسة  ذوي االعاقة التى

فيطبق أدوات التقييم املختلفةة   االعاقة و التخصصية املختلفة فيعمل على تقييم حاجات الطالب ذ

 م يضع برناجما تربويا فرديا وحيدد االنشطة اجلماعية . ويقوم خالل الفصل بتنفيذ تلك الربامج 

املختلفة ، كما ويتدرب الطالب علةى وسةائل التواصةل اخلاصةة واسةتخدام      وواألنشطة اجلماعية 

فى تعةديل السةلوك وبةرامج وأنشةطة تثقيفيةة       األجهزة اخلاصة ، ويعمل الطالب على تنفيذ برامج

بالتعةةاون مةةع ادارات املراكةةز او املةةدارس مةةن فئةةات   الطةةالب ذوي االعاقةةة وذلةةكوتدريبيةةة السةةر 

 الرتبية اخلاصة.
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 ا لي( 4س ا  مدت د    4( يف الرتبي  اخل ص : 3تدريب ميداني   5447

 بية اخلاصة( يف الرت2تدريب ميداني ) 5446التوحد،  5330متطلب سابق 

لتطبيةق املعرفةة العلميةة النظريةة والعمليةة       يهدف املقةرر إىل اتاحةة الفةرص للطلبةة املتةدربني     

اخلاصةةة، ليقةةدم هلةةم  اجةةاتص ذوي االحتيخيتةةار فئةةة أو فئةةتني مةةن فئةةات األشةةخا  وأن السةةابقة،

داد تشةخيص وإعة  بةالتقييم وال  ل مرورًاتحويأفضل خدمات الرتبية اخلاصة من خدمات التعرف وال

قيق األهداف والتقويم؛ ة أنتهاًء بتحاملساند دماتالربامج الرتبوية الفردية واخلطط العالجية واخل

لطالب اة؛ ويعمل ستخدام األجهزة اخلاصالتواصل اخلاصة وا  الطالب على وسائل كما ويتدرب

 أنشطة تثقيفية وتدريبية.ووبرامج  يف تعديل السلوك املتدرب على تنفيذ برامج

 نظري( 3س ا ت مدت د    3 رش   ذ ي احل ج ت اخل ص   أسرئم:إ 5448

 الرتبية اخلاصة إىلمدخل  5145متطلب سابق 

وي االعاقةة  ذماعيةة لالشةخاص   واالجت نفسةية يهدف هذا املقرر إىل تعريةف الطلبةة باآل ةار ال   

لةدين  الوا وردود فعةل  ألسةرة اعلةى   قةة العاااألشةخاص ذوي  اليت يرتكها وجةود   وأسرهم ، واآل ار

ش هةذا  كمةا ينةاق   ،دعم خدمات ال. ويةاإلرشاد، كما يركز على اخلدمات واألخوات، اإلخوة

وي ولغريهةةةةةم مةةةةةن ذ  املعلمةةةةةنيو مورألوليةةةةةاءاألتةةةةةرآ تقةةةةةديم اخلةةةةةدمات االستشةةةةةارية   املقةةةةةرر 

علةى إرشةاد أسةر     عةة مةع الرتكيةز   ه املتنواليب.والتعريف مبهارات اإلرشاد بشكل عام وأسالعالقة

ب فئةات  ذ  األسر حبسة هلاخلاصة  اجاتاالعاقة، وذلك من خالل البحث فى احلاألشخاص ذوي 

 الثقافية السائدة.االجتماعية و ة الفروآراعاماإلعاقة املختلفة واحلاجات اخلاصة لكل أسرة مع 

5450 E.L.T Methodology (II): 3    نظري( 3س ا ت مدت د  

Prerequisites 5353 E.L.T Methodology (I) 

This is a practical course, based on (5353) ELT methodology 

(1) and following it. It aims at providing the students with the 

knowledge and skills necessary for teaching the various classroom 

teaching learning activities. This includes preparing supplementary 

materials. Audiovisual (A.V). aids and classroom tests. Student will 

have to observe and carry out actual classroom lessons. 
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 ا لي( 1نظري،  2ت د   س ا ت مد 3: تص يم بي  ت التدلم الدد ل  5480

 تصميم التدريس 5302متطلب سابق 

التصةميم   رو وخصائصةها وشة   لفعالة،لم اات التعيهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب ببيئ

ة علةى سةالمة   كيفيةة احملافظة  درسةة، و  املاجليد هلا، وكيفية إدارة فضةاءات الصةنع والعمةل يف   

 إلرشاد هلا.اوكيفية  المةاملشاركني فيها، وتوجيهات وتعليمات األمان والس

 نظري( 3 د   س ا ت مدت 3: املص  ر الرتبوي  املدتوح  5481

ة اإلنرتنةت  جمانةا علةى شةبك    ملتةوفرة ارقميةة  تعريف الطالةب بةاملواد ال  ذا املقرر إىل ه يهدف

يف العمليةةة  ا، واسةةتخدامها مصةةادرهكة يفللمعلمةةني والطلبةةة، وآليةةات الوصةةول إليهةةا واملشةةار    

 رتبطة باستخدامها.األخالقية املوالقيمية وفية التعليمية وأغراض البحث العلمي، واجلوانب املعر

 نظري( 3  س ا ت مدت د  3:  ت التدليم  التدلمشبك 5482

 تطبيقاالتصال الرتبوي  النظريات وال 5180متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بأهم املهارات املعرفية والتقنية واإلرشادية اخلاصة  

طةوير  تغةراض، وكةذلك   خارجهةا أل ورسةة  بتوظيف شبكة االنرتنت وتطبيقةات الويةب داخةل املد   

يةف األخةرى،   ووسةائل التعر  مةات السةر  ا كلسياسات احلماية ومسائل التعريف والتو يق وحتديةد 

ألمنية املتعلقة اوفري اجلوانب ت، وكذلك اريةأنظمة وبرجميات مقاومة الفريوسات، واجلدران الن

 باحلماية الشخصية واالستخدام اآلمن لالنرتنت.

 ا لي( 1نظري،  2  س ا ت مدت د  3: مب  ئ التص يم الداخلي 5483

والعالقةات   حساسةه بةاأللوان  تطوير الية ويهدف هذا املساآ إلي تطوير حاسة الطالب اجلما

لية والعمةارة  الفنون التشةكي عالقتةه بة  وور  املكانية، من خالل تعريفه بنشةأة فةن الةديكور وتطة    

سةةب  الن جام، التضةةاد، سةةنالتكةةرار، اال ودراسةةة اسةةس التصةةميم الةةداخلي )اإليقةةاع، االتزان،    

إضافة  لمس، ظل ونور(مكل،لون، ط، شوالتناسب، الرتكيز، الوحدة(  وعناصر  ) نقطة، خ

لتعريةف بالقياسةات   اتلفة من خالل  اث املخاال إلي دراسة العالقة بني ابعاد اجلسم البشري وقطع

 األنثروبومرتية واألرجونومية.
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 نظري( 3   س ا ت مدت د 3: تص يم التدليم التك ملي 5484

 تصميم التدريس 5302طلب سابق مت

يات الةدمج بةني   التكاملي، وآل التعليمباصة يتناول هذا املقرر أهم املداخل والتطبيقات اخل

الت العلميةة املختلفةة،   دمج بةني اجملةا  ة علةى الة  قائمة املقررات املختلفة، وبنةاء اخلةربات التعليميةة ال   

 تكامل.لقائمة على الايمية تعلت الودور املصمم التعليمي يف تطوير  الدروس والوحدا

 ا لي( 2نظري،  1س ا ت مدت د    3مشر ع التخر :  5499

 وى الثالثمناهج البحث العلمي، إنهاء املست 5303متطلب سابق 

، شةةةاريع ختةةةرجهم مكتابةةةة ل روريةاملهةةةارات الضةةة بالطلبةةةة  يهةةةدف املقةةةرر إىل تزويةةةد  

يات كتابةة  أساسشتمل على  ه، ويمن عمليوتوظيفهم ألساسيات البحث العلمي خاصة اجلانب ال

وحتليلةها،   يفهةا، وربطهةا،  تةه، وتأل ع ماداختيار موضوع املشروع، ووضع خطتةه، وعة    ؛املشروع

ة توضةةيحية اجعةةه، مةةع أمثلةة لبحةةث ومردر اوكيفيةةة تو يةةق املةةادة العلميةةة، وترتيةةب قائمةةة مصةةا    

 .وتطبيقية، تسهل على الطالب أمر كتابة مشروعه

 لم خاص بتخصص مصادر التع

اكتسةبها   املفاهيم اليتوملهارات يع ايهدف هذا املساآ أن يقوم الطالب باستعراض ع

وانب املهنية ير واحد من اجلتضمن تطووع يعلى مدار الفصول الدراسية، يف تصميم وتنفيذ مشر

 ية.تكاراملتعلقة مبجال مصادر التعلم، بطريقة فعالة وإب

 

5499 Graduation Project: ا لي( 2نظري ،  1د   س ا ت مدت  3   

مناهج البحث العلمي 5303متطلب سابق    

This course is meant to enable students to do research in certain 

language / methodology literary areas to be approved / selected / 

assigned by the tutor. Students should present the methodology and 

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

exceeding 20. 
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 نظري( 3مدت د    س ا ت 3قوااد الكت ب  الدربي   الرتقيم:  8242

صور، وقواعد تطورها عرب العولعربية ابة ايهدف هذا املقرر إىل إعطاء حملة عن نشأة الكت

تالف الكةةالم راب فيهةةا، واخةةاعةةد اإلعةةوقو ات العربيةةة وأبنيتهةةاالرسةةم اإلمالئةةي وصةةلتها بأصةةو 

 عد الرتقيم.تصل بقواما ياملنطوآ عن املكتوب ) قواعد اإلضافة واحلذف ( و

 نظري( 3   س ا ت مدت د 3(  نظ م اجل ل  الدربي (: 1الم الرحو   8337

اإلعراب والبنةةاء، يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل اإلملةةام باملصةةطلحات واملفةةاهيم النحويةةة العامةةة كةة 

وبيةةان مفهةةومي اجلملةةتني   ومعرفةةة عالمةةات اإلعةةراب األصةةلية والفرعيةةة يف األمسةةاء واألفعةةال،      

 .االمسية والفعلية ونظاميهما وامناتهما


