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 أبنائى وبناتى طالب كمية التربية جامعة دمنيور 
لتياني بمناسبة انضمامكم ألسرة كمية التربية جامعة دمنيور يسعدنى أن أتقدم لكم بأجمل وأرق ا

لتكونوا جزءًا من نسيج ذلك الصرح العممي المميز، فكميتكم ىذه كمية ذات تاريخ عممي ناصع،شارك في 
صنعو عمماء أجالء نأمل أن تسيروا عمى خطاىم وتقتدوا بيم من أجل مستقبل واعد لكميتكم العريقة، 

م معممو المستقبل الذين يتحممون مسئولية النيوض بيذا الوطن، والتنسوا أنكم أحفاد وتذكروا دائمًا أنك
ُبناة حضارات عظيمة وأنتم مطالبون بالسير عمى دربيم لتصموا بمصرنا الحبيبة إلى الصدارة بين أمم 

 الحضارات الحديثة. 
يم المفتوح المتنوعة من خالل برامج التعمكما يطيب لى أن أؤكد لكم أن الفرصة مواتية أمامكم 

كميتكم بأساتذتيا الذين يمثمون مجموعة من صفوة أعضاء ىيئة التدريس فى مصر، وىم ومن خالل 
الذين قدموا لمصر والوطن العربى أعظم المشروعات التربوية، وشاركوا فى خطط التنمية منذ نشأة الكمية 

طويمة فاحرصوا عمى ذلك دائمًا، م، ومن الميم أن تستفيدوا من عمميم وخبرتيم ال9191منذ عام 
واعمموا أن طريق النجاح يبدأ بالتفاعل مع األستاذ فى المحاضرة واإلقبال عمييا، واالنخراط فى التدريب 
بالمعامل واألنشطة التطبيقية. وكذلك باالطالع المستمر عمى أحدث الوسائل التكنولوجية والمكتبات 

ؤكد لكم أننا نعمل جميعًا عمى تأىيل شباب مؤىمين كٌل فى الرقمية من خالل شبكات المعمومات. كما أ
 مجال تخصصو بما يعود عميو أواًل بالنفع ثم عمى كميتو وجامعتة ووطنو.

وتيتم كمية التربية جامعة دمنيور باإلبداع كعنصر محوري في تطوير واقعنا التربوي والتعميمي، 
والمناىج الالزمة لتطويرىا. وتؤمن باالنفتاح عمى وبذلك فإنيا ترعى المواىب، وتعمل عمى توفير السبل 

اآلخر والعمل عمى تفعيل الحوار والتفاعل معو من أجل التعايش والتكامل بين الشعوب واألمم 
والحضارات.وتستند الكمية أخيرا عمى مبدأ الحرية المسئولة والتي تعتبر من المبادئ األساسية ألي عمل 

 تربوي ىادف ومسئول.
ية إلى تأىيل طالبيا وحثيم عمى متابعة التعميم المستمر بمختمف تخصصاتيا. وتسعى الكم

وتعمل الكمية عمى تعزيز العالقات مع مؤسسات المجتمع المدني في مجاالت االستشارات والتدريب 
والبحث العممي وتطوير واستحداث البرامج العممية والتربوية والنفسية محققا بذلك ربط الفكر التربوى 
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ا الواقع، والحرص عمى استمرار التواصل بين الكمية والخرجين من خالل الدورات التدريبية بقضاي
 المستمرة لالرتقاء بمستواىم بما يتوائم مع المتغيرات العالمية واحتياجات سوق العمل.

كما تيدف الكمية إلى نشر البحوث التربوية والنفسية المختمفة التي تعالج مختمف القضايا 
والمجتمعية،وتسيم في وضع حمول ناجحة ليا اسياما من الكمية في تأسيس مجتمع إنتاج  التعميمية

المعرفة وبنائو، وكذا حل مشكالت المجتمع وقضاياه، كما تتبنى الكمية رؤية تنطمق من التوجو االيجابي 
ومبادئ  نحو تأسيس بيئة تنظيمية قائمة عمى العالقات االنسانية االيجابية وداعمة ومرحبة بمضامين

وآليات تحقيق الجودة الشاممة لمنظومة التعميم والتعمم وخدمة المجتمع وتنمية البيئة واالرتقاء بالدراسات 
العميا وتطوير البحث العممي. لذا تسعى الكمية جاىدة إلى تبني كل ما من شأنو تمييز باحثييا محميًا 

  وعربيًا وعالميًا.
قيفية والعممية الثراء الفكر التربوى المعاصر والمستقبمى كما تواصل كمية التربية مسيرتيا التث

والمساىمة فى تطوير التربية العربية وذلك من خالل معالجة قضايا الواقع التربوى من مناظير مستقبمية 
 واعية وعممية وذلك عبر مجمة الدراسات التربوية واالنسانية .
وتأمل إدارة الكمية  مل مع البرامج المختمفة.ويتضمن ىذا الدليل شروط القبول والقيد وآلية التعا

 أن يجد الطالب ما يجيب عن تساؤالتو في صفحات ىذا الدليل.
وأسأل هللا العمي القدير أن يوفقنا فيما نصبو إليو وأن يسدد خطانا ويجعمنا في مستوى 

البمد اآلمن المسؤولية وعند حسن ظن الذين وضعوا فينا الثقة لخدمة العمم والمعرفة ولخدمة ىذا 
المطمئن. "وقل اعمموا فسيرى هللا عممكم ورسولو والمؤمنون". تمنياتنا لكم بحياة جامعية سعيدة 

 وناجحة،،
 وفقنا هللا جميعا إلى ما فيو خير مصرنا الحبيبة ووطننا العربي الكبير

 عميد الكمية                                                           
 

 (عادل السعيد البنا .د.أ)                                                            
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 سؤ٠خ ٚسعبٌخ 

 و١ٍخ اٌزشث١خ عبِؼخ دِٕٙٛس
انطالقًا من رؤية التعميم الجامعى المصرى ورسالتو وقيمو األساسية، تتحدد رؤية كمية التربية 

 جامعة دمنيور ورسالتيا فيما يمي:
 : College Vision   رؤية كمية التربية

 

انطالقًا من رؤية جامعة دمنيور تسعى كمية التربية إلى تحقيق الجودة والحصول عمىى االعتمىاد 
 .االكاديمى لتحتل مكانة متميزة بين كميات التربية عمى المستوى القومي والعالمي

لمعرفة التربويىة تربوية أكاديمية تعمل عمى ترقية ا ةإن كمية التربية جامعة دمنيور تعتبر مؤسس
 وتطبيقاتيا لخدمة المجتمع والعالم وتشكيل عالم التعميم والتعمم. 

ومن ثم فإنيا تعمل عمى تطوير التعميم عمى كافة المستويات سواء فى ذلك التعميم قبل الجامعى 
والتعميم العالى، بما يحقق تنمية بشرية مجتمعية شاممة ومستدامة لممجتمع المصرى، فى تواصل مع 

 لعالم العربى واألجنبى.ا
 وتستند ىذه الرؤية إلى:

 .ا وتقنياً إن التربية والتعميم مينة متسارعة التطور معرفيً  -1
إدراك تغير دور المعمم من ناقل وممقن إلى ميسر لمتعمم ومدير لمعممية التعميمية ومخطط ليا ومنٍم  -2

 لإلبداع والعمل الفريقى والتعمم الذاتى.
 ة والتميز أساس نجاح كميات التربية ، وتحقيق مياميا.اعتبار المعمم ذى الجود -3

 أن كمية التربية ليا دور مجتمعى ثقافى أكبر من مجرد إعداد المعممين. -4

 التعميم أساس األمن القومى، وأن لكمية التربية دورًا محوريا فى توفيره.و أن التربية  -5

 : College Missionرسالة كمية التربية  
ربية في إعداد المعممين والكوادر المؤىمة القادرة عمى تطوير النظم التعميمية تتمثل رسالة كمية الت

واإلدارية بالتعميم العام والفني، والباحثين القادرين عمى تطوير المعرفة التربوية وتوظيفيا في حل 
الستشارات المشكالت التعميمية والتربوية، وتدريب كافة العاممين والقيادات التربوية، وتوفير الخدمات وا

 .التربوية المتخصصة لخدمة الجامعة والمجتمع من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص بيا
تخاذ اإلجراءات لتكوين  جامعة دمنيور -كمية التربية  وتتحدد رسالة فى بناء التصورات، وا 

التربية  الكوادر التربوية وتطوير التعميم عمى كافة المستويات، بالتعاون مع كميات الجامعة ووزارة
 والتعميم والمدارس العامة والخاصة، والوزارات األخرى المعنية بالتربية كالثقافة واإلعالم والشباب وغيرىا.
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وينبثق من ىذه الرسالة الرئيسية، ميام مباشرة تتمثل فى تكوين المعمم تكوينًا مستمرًا، بإعداد 
ة البحث التربوى، بما يساعد عمى إنتاج معمم متميز قبل الخدمة، وتنميتو مينيًا فى أثنائيا، وترقي

 المعرفة التربوية، ووضع سياسات وبرامج تخدم المجتمع وتنميو.
جراءات تنفيذ الرؤية وتحقيق الرسالة:  سياسات وا 

انطالقًا من الرؤية والرسالة السالف تحديدىما، تقوم الكمية من خالل إداراتيا وأقساميا العممية 
تحقيق ىذه الرؤية من خالل الرسالة السالف ذكرىا عن طريق السياسات وأعضاء ىيئة التدريس بيا ب

 واإلجراءات اآلتية:
فى جميع تخصصات التعميم العام  –من خالل برامج ذات جودة عالية  –إعداد المعمم قبل الخدمة  -1

راعى من الروضة حتى نياية التعميم الثانوى، وفقًا لمنظام التكاممى والنظام التتابعى. وينبغى أن ي
 إعداد معمم يتصف بأنو:

 .متمكن من تخصصو األكاديمى 
 .ذو ميارة فى عرض مادتو والتفاعل مع طالبو 
 .يعمل عمى خمق مناخ تربوى ديمقراطى داخل فصمو ومدرستو 
 .يعود تالميذه عمى العمل التعاونى، والتعمم الذاتى 
 عممو التعميمى  ومن خالل  يؤكد عمى أىمية التفكير والتخطيط وحل المشكالت واتخاذ القرار فى

 النشاط المدرسى.
 .ممتزم بآداب المينة وقيم المجتمع المصرى وقيم التقدم 
 .ذو ثقافة مصرية وعربية وعالمية، تجعمو قادرًا عمى التأكيد عمى اليوية واالنفتاح عمى اآلخر 
 .قادر عمى استخدام التكنولوجيا بعامة وتكنولوجيا التعميم بخاصة 
ى أثناء الخدمة، وبث اتجاىات التنمية المينية الذاتية لدى الخريجين، ودعم قيم تدريب المعمم ف -2

 التعميم المستمر مدى الحياة.
اإلسيام الفعال فى رسم سياسات التعميم فى مصر وتنفيذىا، من خالل عضوية المجان عمى  -3

عداد القيادات التعميم ية وتأىيميا المستوى القومى والمحمى، والوحدات ذات الطابع الخاص، وا 
 وتدريبيا.

القيام بالبحوث التربوية، التى تنتج معرفة تربوية، وتعالج قضايا تربوية ومشكالت حقيقية يواجييا  -4
 التعميم، وتقديم حمول ليا تصمح التعميم وتطوره.
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تقديم االستشارات والدراسات التى تسيم فى تطوير التعميم وتحديثو، عن طريق شراكة فعالة مع  -5
بية والتعميم ومدارسيا، وبحيث يشمل ذلك كافة مكونات النظام التعميمى، من إدارة وزارة التر 

 ومناىج وطرق تعميم وتعمم، وتقويم وغيرىا.
تحديث نظم الدراسة وبرامجيا بالكمية فى ضوء االتجاىات العالمية واالحتياجات المحمية، بما  -6

تعميمية األخرى العالية وقبل يسمح برفع مستوى أداء الكمية، ويقدم نموذجًا لممؤسسات ال
 الجامعية.

نشر الفكر التربوى المتقدم والممارسات التعميمية العصرية وفق آليات متطورة داخل البيئة  -7
 والمجتمع التعميمى والمجتمع كمو.

دمج التكنولوجيا فى مجاالت تكوين المعمم والبحوث التربوية، وترقية استخداماتيا فى مجاالت  -8
 التعميم قبل الجامعى.التعميم العالى و 

تقديم خدمات بحثية واستشارية وتطورية لمؤسسات التعميم غير النظامى، العامة والخاصة، بما  -9
 يخدم المدرسة والمجتمع، ويرقي الحياة.

المشاركة فى إعداد أعضاء ىيئة التدريس فى كافة التخصصات بالجامعة ومؤسسات التعميم  -11
 كنيم من أداء دورىم بفاعمية وكفاءة.العالى، تكوينًا تربويًا مستمرًا يم

نشر أخالقيات المينة بين أعضاء ىيئة التدريس وطالب الكمية والعاممين بيا، ورجال التعميم، وفقا  -11
 لميثاق أخالقى يمتزم بو الجميع.

تبنى فمسفة إدارة الجودة الشاممة وتطبيقاتيا داخل الكمية، وعمى مستوى التعميم العالى والتعميم  -12
معى. ويندرج تحت ذلك االىتمام بالتقويم الذاتى ثقافة وممارسة ومتابعة واالستعداد قبل الجا

 لمتقويم الخارجى، بحيث يكون ىذا كمو مدخاًل لتحقيق جودة شاممة وتطويرًا مستمرًا.
النظر إلى عممية االعتماد األكاديمى عمى أنيا إعتراف رسمى قومى وشعبى بكمية التربية  -13

 فى المجاالت المختمفة السالف ذكرىا. ورسالتيا وأداءاتيا 
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 برناهج اللَسانس في الخربَت )نظام الخعلَن الوفخوح(

I. :أهذاف البرناهج 
توفير فرصة تعميمية العداد أو إعادة تأهيل الررابيي  فرا االلتقرات يتاصصرات تر همحص لمقصرو   .1

ميررة وتعمرريص مقررو اأ–االتصررا  واالعررلص التر رروب -عمررا در ررة عمميررة فررا م رراالت لمعمررص ال صررل
 –التو يرررا واالرشررراد اأكررراديم   –االرشررراد الي  ررر  –الم ررراالت العمميرررة برررالتعميص اأ ا ررر –الكبرررار

تصرررميص التعمررريص  -االدارة المدر رررية-المكتبرررات المدر رررية –التقرررويص واالمتقايرررات-التر يرررة الااصرررة
التعمص  صعوبات -موهو ي  ومت وقي  -ألعاب تعميمية لألط ا  -لذوب االقتيا ات الااصة

و ررارا العمررل يقررو إداررا  تاصررال القا ررب االلررا وبيرهررا مرر  التاصصررات الترر  تارردص  ...(
 العممية التعميمية وتيحض يحا.

إتاقرة فرصرة التعمريص الم ررتمر لمطرلب والعراممي  الررذي  يربيرو  فرا رفرره م رتوا  قرافتحص وتقررديث  .2
 رراس با ررتمرارطة عطررا حص فررا معمومرراتحص ومحرراراتحص فررا الم رراالت التررا يقرردمحا اليريررام  دو  الم

 أعمالحص.
توفير فرصة تعميص متميزة لمطرلب الرذي  ال ي رتوعيحص يظراص التعمريص العرال  قاليرام ومر   رص تا ير   .3

 الضغط عما ال امعات.
 تققيق وصو  التعميص إلا المتعمص وفقام المكاياتا واقتيا اتا وقدراتا. .4
عمرريص الرابررب فيررا ممررا ي ررمل بقيررو  دار رري  يترريل لممررتعمص فررا أا مكررا  إمكاييررة القصررو  عمررا الت .5

بيررر المصرررطي  لللتقررات ممررا يققررق لمصررر مكايتحررا ودورهررا الرطررادا فررا الم ررا  التعميمررا وممررا 
 يققق مردود إي اي  اقتصاديام وقوميام أيضام.

II. : االعخباراث الخٌ روعَج في البرناهج 

 ليريام .القا مة قاليام بالكمية مه ما  يقدما ا التاصصاتعدص تكرار  .1
 إداا  معظص التطورات الم تقد ة عالميام فا م ا  التر ية والتعميص يو ا ااال. .2
تققيق االرتباط يري  اليريرام  المقتررح وقطاعرات التعمريص  وذلري برأ  ي رتحدن هرذا اليظراص ادمرة  .3

 م االت معيية فا التر ية والتعميص يو ا ااال ال يتوافر االعداد لحا قاليام بالدر ة المتطمبة.
 توفير المروية فا اليريام  وفرال االاتيار المتعدد لمدارس. .4
 التركيز عما ال وايب التكيولو ية والتطييقية فا وضه مقتويات المقررات الدرا ية. .5
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االهتمرراص يدعررداد الكتررب والو ررا ل التعميميررة والتكيولو يررة التررا يتطميحررا اليريررام  بصررورة تعميميررة  .6
شررا ط ت ر يل   -فرا قردود إمكاييرة الردارس لكترب ميرم رة  متوازية و يدة وبكم ة مادية معقولرة

  ...الخ(. .C.D -فيديو  -
التو يرا اأكراديم  لمممتقررق باليريرام  مر  اررل  تروافر مرو حي  الرشرراد وتو يرا الدار ري  والرررد  .7

 .عما ت ا التحص وا ت  اراتحص
III. :خذهاث إعذاد الوادة الذراسَت والوعَناث 

لاررردمات والر رررا ل االضرررافية مقايرررل ميمررري قررردر  ام رررو   ييحرررام ال ررراعة الدرا رررية يظيرررر اتقررردد  .1
ل فقرط  ل ما رة  ييرا ولمررة واقردة عيرد القيرد فرا 333بالي بة لممصرطي  ور روص ت ر يل وقردرها 

 اليريام ( كل عاص.

تقررردد ال ررراعة الدرا رررية يظيرررر الاررردمات والو رررا ل التعميميرررة مقايرررل ميمررري قررردر  ام ررررو  دوالر  .2
لفقرط ألرر   1333ي  باالضافرررة إلرا مقايرررل ر ررروص الت ر يل وقررردرها المصررط بالي ربة لغيرر

 دوالر لمرة واقدة( فا العاص اأو  م  الدرا ة.

IV. :ضوابط االلخحاق بالبرناهج 

 يشترط لقيو  الطلب باليريام  لمقصو  عما در ة المي ايس ف  التر ية:

 و  عميا.الطلب القاصمو  عما م هل عال  دو  التقيد ب ية القصيقيل  .1
يقيل الطلب القاصمو  عما ال ايوية العامة أو ما يعادلحا، أو أ  يكو  قاصلم عما أقد  .2

الررديمومات ال ييررة أو دور المعممرررات والمعممرري  بشرررط مررررور امررس أعررواص عمرررا اأقررل مررر  
 تارطخ القصو  عما الم هل.

بقرررر اأقمرررر يرررتص ا رررت يام طرررلب مقافظرررات البقيررررة والمييرررا وأ ررروا  ومر رررا مطرررروح وال  .3
وال يرروص وشرررما   ررييام مررر  القاصررمي  عمرررا ال ايويررة العامرررة فقررط مررر  شرررط مضررر  امرررس 
  يوات عيد االلتقات ييرام  التعميص الم توح، عما أ  يتقدموا لم امعات التابعة لمقافظتحص.

 %. 53يقيل الطلب القاصمو  عما ال ايوية اأزهرطة عما أ  ال يقل الم موع ع  ي بة  .4

م الطررلب المقررولي  مرر  كميررات أو معاهررد تر ويررة مرر  بعررض المقررررات التر ويررة ي رروز إع ررا .5
 ال ايق درا تحا بكمياتحص أو معاهدهص. 

يقيررل الطررلب بيررر المصرررطي  لالوافرردي ( فررا يرررام  التعمرريص الم ترروح يرري س الشررروط. وذلرري  .6
رع القصرر شرارع ضررطل  رعد مت ررع مر  شرا 2بعد موافقة االدارة العامة لموافردي  وعيوايحرا ل
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العييرا ميردا  التقرطرر القراهرة( عمرا أ  يتقردص الطالرب عيرر الشربكة الدوليرة لممعمومرات مر  
 اررررررررررررررررررررل  الموقرررررررررررررررررررره االلكترويررررررررررررررررررررا لقطرررررررررررررررررررراع الشرررررررررررررررررررر و  ال قافيررررررررررررررررررررة والبع ررررررررررررررررررررات(

http:/www.Mone.cosm.edu.eg 

 المطموبة األوراق .7

 .طمب االلتقات + الم هل الدرا   أو م تارج ر ما ميحا 
  لمطالب الوافد صور  واز ال  ر 
  صور فوتوبرافية  6عدد 
 بطاقة ااتيار المواد أصل وصورة 

 األوراقصرف  .8
  دوالر م  ق ص ش و  الطلب مقايل ر ص القيد  111يقوص الطلب ب قب ق يمة بميمي

 ومظرون التقديص ويقوص ب دادها بق ص التقصيل وا تلص المظرون
 الرسوم الدراسية 

  لمطلب ال دد لي دد لمرة واقدة(دوالر  01 عر مظرون االلتقات 
  دوالر 01ر ص قيد الطالب لللتقات 
  دوالر مقايل الادمات والو ا ل التعميمية . 01تكم ة ال اعة الدرا ية 
 . القد االديا لمت  يل لكل فصل درا    ل ة مقررات 
  دوالر . 01ر ص داو  االمتقا  لكل مادة 

V. :هحخوى البرناهج ونظام الذر است 

بمعيررا ترروفير الادمررة التعميميررة لمرر   ،فررا اليريررام  ييظرراص التعمرريص عرر  بعررد ةر ا ررتكررو  الررد .1
ويعمررل اليريررام  عمررا ترروفير المررادة العمميررة لمطررلب فررا أمررراك   ،يربررب فررا أمرراك  توا ررد 

و يكو  لكل مقرر درا   مشررن أكراديم  أو أك رر يترولا إعرداد المرررادة العمميرة  ،توا رردهص
  الطررلب عميحررا والتققررق مرر  ا ررتيعايحص عرر  طرطررق االتصررررا  لكرررل مقرررر ومتابعررة قصررو 

 فا المقررات الماتم ة. .C.Dكما  تقدص أشرطا م  ما ومصورة و  ،المباشر يحص

وطتاح لمطرلب فرصرة لقررامات دورطرة كرل شرحر لمتابعرة  رير الطرلب فرا الدرا رة واال ابرا  .2
 ع  ت ا التحص وا ت  اراتحص.

ار ررام باليريررام  ياتررار مرر  قيررل إدارة اليريررام  يتررولا د 23ياصررال مشرررن أكرراديما لكررل  .3
 إرشادهص وتو يححص واالقت اظ يبطاقة ت  يل ومتابعة لكل دارس طوا  مدة الدرا ة.
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4.  

VI. :خطت الذراست 

وال يو ررد قررد أقصررا لم رريوات الترر  يمكرر  أ  ي ررتغرقحا يريررام   ،مرردة الدرا ررة أر رره  رريوات .1
 الدرا ة.

 المعتمدة لكل مقرر فا كل فصل درا  .تتص الدرا ة وفق يظاص ال اعات  .2

 رراعة معتمرردة لمقصررررو  عمررا در ررة المي ررايس فررا  132ال رراعات المعتمرردة لميريررام  هررا  .3
 لام ة عشر أ يوع(. 15التر ية ، ومدة ال صل الدرا   

 . ماييةال تقل المقررات الم  مة فا ال صل الدرا   ع   ل ة وال تزطد ع   .4
المتطمبررة مرر   ميرره  أ ا رريةمرر  ال رراعات ا ةة إلررا م موعررتيق ررص مقررررات الاطررة الدرا رري .5

  اعة معتمدة( موزعة عما اليقو التالا: ا يي  وت عي لفقط  88الممتققي  باليريام  تيمي 

 الم توا  عدد ال اعات المعتمدة لاال ا ية(

 اأو  32

 ال ايا 24

 ال الث 16

 الرابه 16

  اعة معتمدة                                88                الم موع                                

 لأر عة وأر عو   اعة معتمدة( موزعا عما اليقو التالا: 44وتيمي ال اعات االاتيارطة 

 الم توا  عدد ال اعات المعتمدة لاالاتيارطة(

 ال ايا 12

 ال الث 16

 الرابه 16

  اعة معتمدة                               44         الم موع                              

عقب درا ة الطالب لمم توا اأو  يتولا المشرن اأكاديم  تو يا الطلب الاتيرار أقرد  .6
 الم االت االاتيارطة المطروقة الت  يقدمحا اليريام  وها:

 .االتصا  واالعلص التر وب  .1
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 .تعميص الكبار .2
 .أ ا  الم االت العممية بالتعميص ا .3

 .معمص ال صل .4

 .االرشاد الي     .5

 .التو يا واالرشاد اأكاديم  .6

 .التر ية الااصة  .7

 .التقويص واالمتقايات  .8

 .المكتبات المدر ية .9

 .االدارة المدر ية .13

 تصميص التعميص لذوب االقتيا ات الااصة .11

 معمص الكبار .12
 ألعاب تعميمية لألط ا  .13

عض وتكررو  فيمرا يييحرا وقردة تاصصررية تررتبط المقرررات االاتيارطرة فررا الم را  بعضرحا يرب .7
لمرردارس وطررتص ااتيارهررا فررا يدايررة الم ررتوا ال ررايا لمدرا ررة وبعررد الي رراح فررا  ميرره مقررررات 

 الم توا اأو .
زمرر  االمتقررا  لممقررررات الدرا ررية  رراعتا  لكررل أر رره  رراعات معتمرردة. ومررا يزطررد عمررا ذلرري  .8

  لث  اعات.
VII.   نظام الخموٍن واإلهخحاناث 

وفقام ليظاص ال اعات المعتمدة قيث تعد ال اعة اليظرطة  اعة معتمدة وتكو   يتص التقويص 
 -التقديرات كما يما :

 اليقاط الم شرات التقدير
A   يقاط 4 %       09أك ر م 
A-   يقاط 5.3 %09% وقتا أقل م  09أك ر م 
B   5 %09% وقتا أقل م  79أك ر م 
B-   5.3 %79% وقتا أقل م  09أك ر م 
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 اليقاط الم شرات التقدير
C   5 %09% وقتا أقل م  39أك ر م 
F   39أقل م%  
I بير مكتمل  
W مي قب  

  الطالب الذا يقصل عما تقدير لF.يعيد المقرر وطرصد لا التقدير الذا يقصل عميا فا االعادة ) 
  الطالررب الررذا اليكمررل المقرررر عمررا تقرردير لI )incomplete  وعيررد إكمالررا لمتطمبررات المقرررر يقصررل

( لعذر قحرا يقيمة م مس الكمية يرصد لا التقدير الذا يقصل عميا دو  دفره أا ر روص I عما تقدير ل
  ديدة بير المقررة لداو  االمتقا  اليظرا.

  الطالررب الررذا ي رر ل لممقرررر وي ررتمر لمرردة تزطررد عرر   ل ررة أ رراييه مرر  يدايررة ال صررل الدرا ررا يرصررد لررا
 ( دو  إ ترداد قيمة الت  يل لممقرر. Wتقدير ل 

 الب الذا ي  ل لمقرر وطي رقب ميرا فرا مردة التزطرد عر  أ ريوعي  يمكيرة ت ر يل مقررر  ارر يرديل الط
ييام عما توصية م  مشررفا اأكراديما دو  دفره ر روص  ديردة وتقردر الر روص الترا دفعحرا لممقررر اأو  

زاد عردد  ر وص الت  يل لممقررر ال ديرد إذا كرا  يت راوا فرا عردد ال راعات المعتمردة، أو يردفه ال ررت إذا
 ال اعات المعتمدة لممقرر ال ديد.

 . تعتمد بطاقة ت  يل المقرارات لكل طالب م  قيل مرشدة اأكاديما والمدير التي يذا لميريام 
  يقصل الطالب فا يحاية كرل فصرل درا را عمرا بطاقرة ييري  يحرا المعرد  القاصرل عميرة فرا كرل مقررر

 والمعد  التراكما لممقررات التا در حا.
  أ ا ية اعة معتمدة  00ريام  ل يج الطالب بعد إ تي ام  ممة ال اعات المعتمدة لمدرا ة باليتص تار  +

 عما اأقل.   5 اعة معتمدة والقصو  عما معد  تراكما  155 اعة معتمدة إاتيارطة(  44
 لوذلري ي ايرب   وفيما يم  عررض لمقرررات كرل تاصرال وعردد ال راعات المقترقرة لكرل مقررر عمرا قرد

 المتطمبة(. المقررات
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 اطة الدرا ة  لالم توا اأو  (

 همرراث هخطلبت رلن الومرر
عذد 

 الساعاث

همرراث 

 اخخَارٍت
 اإلجوالٌ

Arb.101 14 (1.لغة عر ية    ل 

 

 

 

Eng.101 5  لغة إي ميزطة.(A) 4 

Comp101 54 .مقدمة ف  القا ب 

Edu 101 44 .مقدما فا التر ية 

Edu 102 34 ميم  فا مصر.اليظاص التع 

Edu 103 04 .التعميص وتقديات العصر 

Psy 101 74 .عمص ي س اليمو 

Curr 101 0 4 .فم  ة أ س الميح 

Curr 102 04 .ا تراتي يات التدرطس 

  اعة 32   اعة 32 الم موع 
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 اطة الدرا ة  لالم توا ال ايا(
 

 همرراث هخطلبت رلن الومرر
عذد 

 الساعاث

همرراث 

 اخخَارٍت
 اإلجوالٌ

Arb.201 1باالضافة إلا   4 (5.لغة عر ية  ل
15 

 اعة فا 
م ا  

تاصال م  
الم االت 
 العشرة

 

 

Eng.201 5 لغة إي ميزطة. (B) 4 

Curr.201 54 .القا ب وا تاداماتا التر وية 

Psy.201 44 .يظرطات التعميص 

Edu 201 34 .تارطخ التعميص 

Curr.202 04 ت الميح .تيظيما 

  اعة36  اعة12  اعة24 الم موع 

 اطة الدرا ة  لالم توا ال الث(
 

 همرراث هخطلبت رلن الومرر
عذد 

 الساعاث

همرراث 

 اخخَارٍت
 اإلجوالٌ

Edu 301 1باالضافة  4 .االدارة المدر ية
 10الا 

 اعة فا 
م ا  
 التاصال

 
Curr. 301 

.المعييات وتكيولو يا 5
 التعميص

4 

Psy. 301 5 4 . إقصام تر وب 

Edu 302 4  4 .البقث اال را 

  اعة32  اعة16  اعة16 الم موع 
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 اطة الدرا ة  لالم توا الرابه(

 همرراث هخطلبت رلن الومرر
عذد 

 الساعاث

همرراث 

 اخخَارٍت
 اإلجوالٌ

Edu. 401 
.التر ية ومشكلت 1

 الم تمه
باالضافة  4

 10الا 
 اعة فا 
م ا  
 التاصال

32 
Psy 401 54 .العلقات االي ايية 

Psy 402 5 4 .التقويص التر وا 

Edu 402 
.المشكلت المدر ية 4

 والتعميمية
4 

  اعة32  اعة16  اعة16 الم موع 

 
اٌّغّٛع ا٦عّبٌٟ 

 ٌٍّغز٠ٛبد 
  اعة132  اعة44  اعة88
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 أٚالً: ا١ٌٍغبٔظ فٝ اٌزشث١خ 

 رخظض " االرظبي ٚا٦ػالَ اٌزشثٛٞ"

 الومــــرر رلن الومرر
 عذد

 الساعاث

Curr 202 4 االتصا  وعممياتا 

Curr 203 4 محارات االتصا  الكتايية 

Edu 202  4 م حوما وأهدافا –اأعلص التر وب 

Curr 204 4 الصقافة المدر ية ور التحا 

Curr. 203  4 و ا ط االعلص التر وب 

Psy 202  4 يظرطات االتصا 

Curr. 204 4 تمي زطو  والم تمهال 

Edu 202  4 تارطخ االتصا  ال ماهيرب 

Edu 201 4 يظرطات االعلص 

Edu 202  4 درا ات وأبقاث فا مقا  االتصا 

Edu 203  4 االعلص التر وب وعلقتا بم   ات الم تمه المدي 

Edu 204   4 الصقافة  االذاعة  االعلص االلكتروي  فا العمل المدر 

Edu 205 4 داد وكتابة اأقاديث  التقارطر االعلميةإع 

Edu 206  4 قرامات يمغة أ ييية فا مقا  اأعلص التر وب 

Edu 205  4 الم توا االعلم  التر وب محاما ودور 

Edu 207 4 ا  اأعلص التر وب  قاعة بقث فا م 
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 ١ٌٍغبٔظ فٝ اٌزشث١خ ا صب١ٔبً:

 رخظض" رؼ١ٍُ اٌىجبس"

 ــررالومـ رلن الومرر
 عذد

 الساعاث

Edu 203 4 تطور تعميص الكبار 

Edu 204 4 اليظرطة فا تعميص الكبار 

Edu 205 4 تعميص الكبار وتيمية الم تمه 

Psy 203 4  يكولو ية الكبار 

Edu 203 4 درا ات مقارية فا تعميص الكبار 

Edu 201 4 إدارة م   ات تعميص الكبار 

Curr 204 4 ية لمكبارإعداد المواد التعميم 

Psy 204 4 مشكلت وصعوبات تعميص الكبار 

Edu 206 4 قاعة بقث 

Edu 204 4 ت ارب ودرا ات فا مقو اأمية 

Curr 205 4 أ اليب تقويص تعميص الكبار 

Edu 205 4 االت اهات المعاصرة فا تعميص الكبار 

Curr 206 4 ا تراتي يات تعميص الكبار 

Curr 206 4 يص وا تادامحا فا تعميص الكبارتكيولو يا التعم 

Edu 207 4 الم تمه وتعميص الكبار 
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 صبٌضبً: ا١ٌٍغبٔظ فٟ اٌزشث١خ

 " اٌّغبالد اٌؼ١ٍّخ ثبٌزؼ١ٍُ ا٤عبعٟ ٚا٤ٔشطخ " رخظض 

 ررـــــــالوم الومرر رلن الوجال
عذد 

 الساعاث

 االلخصاد

 الونزلٌ

H.E 101 4 مقدمة فا االقتصاد الميزلا 

H.E 102 4 إعداد الميزايية الشحرطة لأل رة 

H.E 103 4 اال ت مارات العا مية 

الوجال 

 الصناعٌ

Art 101 4 الصياعات اليدوية 

Art 102 4 ا تاداص الاامات اليي ية الصياعات الصغيرة 

Econ 101 4 تصميص المشروعات الصغيرة 

الوجال 

 الزراعٌ

Agr.Ed 101 4 رعاية القدا ق 

Agr.Ed 102 4 أمراض اليباتات والوقاية ميحا 

Agr.Ed 103 4 الميت ات الزراعية الغذا ية 

 األنشطت

 االجخواعَت

Curr 207 4 مقدمة فا اأيشطة اال تماعية اللص ية 

Edu 202 4 تاطيط وتي يذ اأيشطة اال تماعية المدر ية 

Edu. 208 4 المشاركة الم تمعية ف  اأيشطة اال تماعية المدر ية 

الوجال 

 الخجارً

Econ 102  4 مقدمة فا ال كرتارطة وادارة اأعما 

Econ 103 4 مقدمة فا تصميص وتي يذ المشروعات الت ارطة الصغيرة 

Econ 104 4 مقدمة فا المقا بة 

 الوجال

 الفني

Draw.101 4 مقدمة فا م رح الط ل 

Mus. 101 4 مقدمة فا التذوت المو يقا 

Art. 101  4 والتصميص ال يا أعما  الط لالر ص 

الوجال 

 الثمافٌ

Edu. 209 4 مقدمة فا اأيشطة ال قافية اللص ية 

Edu.210 4 ال معيات المدر ية ال قافية 

Edu 203 4 تاطيط وتصميص اأيشطة ال قافية المدر ية 

 ٍِؾٛظخ:
 .وً ِغبي ٠ٛػغ ٌٗ صالصخ ِمشساد.1

 ٘زٖ اٌّمشساد.  . ٠زمشس اخز١بس ِمشس٠ٓ ِٓ خّغخ 2ِٓ
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 ساثؼبً: ا١ٌٍغبٔظ فٝ اٌزشث١خ 

 رخظض " ِؼٍُ اٌفظً"

 الومــــــــــرر رلن الومرر

 عذد

 الساعاث

Edu 211 4 المدر ة االيتدا ية 

Psy 205 4 ط ل المدر ة االيتدا ية 

Edu 212  4 يظرطات فا تر ية الط ل 

Curr 208 4 تقويص ط ل المدر ة االيتدا ية 

Edu 211 4 عميص والم تمهالت 

Edu 204 4 المعمص و إدارة ال صل 

Edu 205 4 المشكلت المدر ية لمص ون اأولا 

Curr 209 4 مياه  المدر ة االيتدا ية 

Curr 210 4 تعميص القرامة والكتابة فا الص ون اأولا 

Edu 206 4 يظص التعميص االيتدا   فا اليمدا  المتقدمة 

Curr 207 4 ولو يا التعميص فا التعميص االيتدا  المعييات وتكي 

Psy 206   4 ال روت ال ردية فا الص  الدرا 

Psy 207   4 اكتشان ورعاية الموهو ي 

Psy 208 4 رعاية اأط ا  ذوا االقتيا ات الااصة 

Curr 211 4 طرت التدرطس التكاممية وتطييقاتحا فا المدر ة االيتدا ية 

Curr 212 4 قمقة بقث 

Edu 207   4 قرامات ف  التعميص االيتدا 
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 خبِغبً:ا١ٌٍغبٔظ فٝ اٌزشث١خ 

 رخظض  "ا٦سشبد إٌفغٟ "

سلُ 

 اٌّمشس
 شســــــــــاٌّم

 ػذد

 اٌغبػبد
Psy 209    4 أ س ومبادئ االرشاد الي 

Psy 210    4 م االت االرشاد الي 

Psy 211  4 االشران اال تماع 

Psy 212   4  أ اليب االرشاد الي 

Psy 213   4 عمص الي س العل 

Psy 302    4 التو يا الي 

Psy 303 4 الصقة الي  ية 

Psy 304 4 المشكلت الي  ية وأ اليب التعامل معحا 

Psy 305    4 إعداد و  لت االرشاد الي 

Psy 403 4 االاتبارات الي  ية 

Psy 404 4 قياس القدرات واال تعدادات 

Psy 405 4 رب االرشاد الي    فا بعض الدو  المتقدمةصيه وت ا 

Psy 406    4 مشكلت االرشاد الي 

Psy 407 4 قاعة بقث 

Psy 408 4 تصميص و يام االاتبارات الي  ية 
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 ا١ٌٍغبٔظ فٝ اٌزشث١خ  عبدعبً:

 رخظض  "اٌزٛع١ٗ ٚا٦سشبد ا٤وبد٠ّٟ"

سلُ 

 اٌّمشس
 شســــــــــاٌّم

 ػذد

 اٌغبػبد

Edu   212  4 م حوص فم  ة االرشاد اأكاديم 

Edu   213 4 الم تمه والتعميص 

Curr 307  4 مشكلت االرشاد اأكاديم 

Psy 214 4 المشكلت الطليية 

Psy 215 4 أ اليب التعامل مه المشكلت الطليية 

Curr 208 4 التو يا اأكاديم  لمطلب 

Psy 306 4 يةاأ اليب العل ية لممشكلت الطلي 

Psy 307 4 رعاية الطلب ذوا القا ات الااصة 

Psy 308  4 اكتشان ورعاية الموهو ي 

Edu 301  4   لت ومم ات االرشاد اأكاديم 

Psy 309 4 االاتبارات والمقاييس 

Psy 409   4 المرشد اأكاديم  وعلج التام  الدرا 

Edu   401 4 االرشاد اأكاديم  وأوليام اأمور 

Edu 402 4 المرشد اأكاديم  وا باتا وم  ولياتا 

Edu 403  4 قاعة بقث فا التو يا واالرشاد اأكاديم 
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 عبثؼبً : ا١ٌٍغبٔظ فٝ اٌزشث١خ 

 رخظض "اٌزشث١خ اٌخبطخ"

 ررــــــــــالوم رلن الومرر
 عذد

 الساعاث

Psy 216 4 ات اهات ودرا ات فا التر ية الااصة 

Psy 217  4  يا فا التر ية الااصةاالشران والتو 

Psy 214 4 مقدمة فا التر ية الااصة وأيواعحا 

Edu 401 4 التشرطعات والقوايي  لمتر ية الااصة 

Psy 310 4 تعميص المك وفي  والصص 

Psy 311  4 تعميص المعاقي  ذهييام 

Psy 312  4 تعميص المعاقي    ماييام 

Edu 303 4 ااصةدرا ات مقارية فا  يظص التر ية ال 

Edu 203 4 تموطل مدارس التر ية الااصة 

Curr 301 4 المعييات وتكيولو يا التعميص لمتر ية الااصة 

Psy 410 4  يكولو ية المتعمص بالتر ية الااصة 

Edu 402 4 الم تمه والتر ية الااصة 

Curr 404 4 طرت وأ اليب التدرطس بالتر ية الااصة 

Curr 405  4  ية الااصةتقويص الطالب بالتر 

Edu  403 4 المشكلت التا توا ا مدارس التر ية الااصة 

Edu 401 4 معمص التر ية الااصة إعداد  ومحاراتا 

Psy 411 4 قاعة بقث فا التر ية الااصة 
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 صبِٕبً: ا١ٌٍغبٔظ فٝ اٌزشث١خ 

 رخظض  " اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ"

 شســــــــــاٌّم سلُ اٌّمشس

 ػذد

 اٌغبػبد

Edu 301 4 يظص االمتقايات فا بعض الدو  المتقدمة 

Edu 302    4 تطور يظاص االمتقايات فا الوط  العر 

Curr 213  4 التقويص التر وب 

Curr 214 4 أيواع التقويص 

Psy 204 4 االاتبارات والمقاييس 

Curr 301   4 ييام و إعداد الورقة االمتقايية لممقرر الدرا 

Edu 308 

Curr   303 

دارتحاأعما  4   االمتقايات تيظيمحا وا 

Curr 302  4 تقميل يتا   االمتقايات 

Curr 304 4 أ اليب التقويص 

Curr 305 4 ييام و إعداد أدوات التقويص الشامل 

Curr 306 4   لت ومم ات التقويص 

Psy  301 4 قياس االت اهات والمحارات  والقيص 

Curr 401   4 التقويص المدر 

Curr 402 4 محاص ووا بات م  ول  االمتقايات والعاممي  يحا 

Edu 401  4 قوايي  ولوا ل أعما  االمتقايات 

Curr 403 4 قاعة بقث 
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 ربعؼبً: ا١ٌٍغبٔظ فٝ اٌزشث١خ 

 رخظض " اٌّىزجبد اٌّذسع١خ"

 شســــــــــاٌّم سلُ اٌّمشس
 ػذد

 اٌغبػبد
Lib.Sc 101  4 مقدمة فا يظص المعمومات 

Curr 208  4 مقدمة فا تكيولو يا المعمومات و إعداد قواعد الييايات 

Law 101  4 اأالقيات فا م ا  المعمومات 

Lib.Sc 102 4 تارطخ الكتب والطباعة واليشر 

Lib.Sc 103 4 المصادر والمرا ه لممكتبات المدر ية 

Lib.Sc 104 4 تصيي  المكتبة المدر ية وتيظيمحا 

Lib.Sc 201 4 ل بالمكتبات المدر ية  لت العم 

Edu    301 4 دور ور الة الم  و  ع  المكتبة 

Curr 401 4 التكيولو يا والمكتبات المدر ية 

Curr 402 )4 المكتبة الرقمية لالمكتبة االليكترويية 

Edu 302 4 إدارة المكتبة وتيظيمحا 

Law 301 4 قوايي  ولوا ل المكتبة المدر ية 

Edu 405 4 تبات المدر ية وتطوطرهاتموطل المك 

Edu 406 4 المكتبة والم تمه 

Edu 407 4 مكتبة اأ رة والط ل 

Lib.Sc 401 4 قاعة بقث 
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 ػبششاً: ا١ٌٍغبٔظ فٝ اٌزشث١خ 

 رخظض "ا٦داسح اٌّذسع١خ"

 ررــــــــــالوم رلن الومرر
 عذد

 الساعاث

Edu 204 4 ماهية االدارة المدر ية 

Edu 205 4 الدارةيظرطات ا 

Edu 206 4 القيادة 

Edu 207 4 اتااذ القرار 

Edu 208 4 المحاص والم  وليات االدارطة 

Edu 209 4 إدارة اال تماعات 

Edu 210 4 ال  لت والمم ات 

Curr 403 4 ا تاداص القا ب فا العممية االدارطة 

Edu   302 4 العلقات االي ايية 

Edu 303  4 ثإدارة اأزمات والكوار 

Edu 304 4 القوايي  المالية واالدارطة 

Curr 305 

Edu 211 
 4 االدارة المدر ية والمشاركة الم تمعية

Edu 406 4 االدارة المدر ية ورعاية الطلب 

Edu 407 4 االدارة المدر ية وتطوطر الميح  وأ اليب التدرطس 

Edu 408  4 االدارة المدر ية والت ديد التر وب 

Edu 409 4 رة الوقتإدا 

Edu 410 4 قاعة بقث 
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 ؽبدٞ ػشش: ا١ٌٍغبٔظ فٟ اٌزشث١خ

 رخظض: أخظبئٟ رظ١ُّ اٌزؼ١ٍُ ٌزٚٞ االؽز١بعبد اٌخبطخ
مشس م سلُ اٌّ غبػبد شســــــــــاٌّ  ػذد ٌا

Edu201  4 أعظ اٌزشث١خ اٌخبطخ 

Curr301 4 ِؼٍُ رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبطخ 

Curr201 4 خِٕب٘ظ رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبط 

Curr401 ُ4 رفش٠ذ اٌزؼ١ٍ 

Curr302 4 أٔٛاع اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزٚٞ االؽز١بعبد 

Curr303  4 رؾ١ًٍ االؽز١بعبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزٚٞ االؽز١بعبد 

Curr304 4 ِٙبساد اٌزذس٠ظ  ٌزٚٞ االؽز١بعبد 

Curr402 4 أعظ رظ١ُّ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌزٚٞ االؽز١بعبد 

Curr403 ِٚ ً4 ٛاد رؼ١ّ١ٍخ ٌزٚٞ االؽز١بعبدئٔزبط ٚعبئ 

Curr202 ٟ4 اٌزذس٠ظ اٌؼالع 

Curr404 4 ِؼب١٠ش عٛدح ثشاِظ رٚٞ االؽز١بعبد 

Psc201 ٓ4 ع١ىٌٛٛع١خ غ١ش اٌؼبد١٠ 

Curr305 4 اٌجشِغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

Curr405 4 رٛظ١ف اٌؾبعت فٟ رؼ١ٍُ رٚٞ االؽز١بعبد 
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 صبٟٔ ػشش: ا١ٌٍغبٔظ فٟ اٌزشث١خ

 اٌىجبس رخظض:  ِؼٍُ 

 شســــــــــاٌّم سلُ اٌّمشس
 ػذد

 اٌغبػبد

Edu 201 4  س تعميص الكبارأ 

PSC 201 4  يكولو ية الكبار 

PSC 301 4 االرشاد المحي  والتعميص لمكبار 

Curr 201 4 مياه  تعميص الكبار 

Curr 301 4 طرت تعميص محارات القرامة والكتابة لمكبار 

Curr 302 4   تعميص الكبارتقميل مقتوب مياه 

Curr 303 4 ايتاج الو ا ل التعميمية لمكبار 

Curr 401 4 ايشطا التعميص والتعميص الكبار 

Curr 402 4 معمص الكبار 

PSC 302 4 صعوبات تعميص الكبار 

Curr 403 4 محارات التواصل مه الكبار 

Edu 202 4 مشكلت تعميص الكبار 

Curr 404  4 تعميص الكبارالمقتوب ال قاف  لكتب 

Edu 401 4 التيمية البشرطة ومشكمة االمية 
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 صبٌش ػشش: ا١ٌٍغبٔظ فٟ اٌزشث١خ

 رخظض:  أخظبئٟ أٌؼبة رؼ١ّ١ٍخ ٥ٌؽفبي
 

 شســــــــــاٌّم سلُ اٌّمشس
 ػذد

 اٌغبػبد

Psc201 4  يكولو ية المعب 
Psc202  4 وا تعداداتحص قدرات اأط ا 
Curr201 4 م رح الط ل 
Curr305  4 تقميل مقتوا كتب اأط ا 
Curr301  4 محارات التدرطس لألط ا 
Curr302 4 طييعة األعاب التعميمية 

Curr404 
المعب االيحام  ت لعب اأدوار  -ألعاب اأط ا  لالمقاكاة

 4 المعب اال تماع  ......................( –

Curr401  4 إيتاج ألعاب وو ا ل تعميمية لألط ا 
Curr303 4 الكمييوتر، واألعاب التعميمية 
Curr304 4 أياشيد اأط ا ، وقكاياتحص 
Curr402  4 أيشطة التعميص والتعمص لألط ا 
Curr403 4 األعاب المغوية 
Curr405 4 أألعاب التعميمية لذوب االقتيا ات الااصة 
Curr202  4 م رقة المياه 
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 الوالحك الخاصت بوصف 

ث براهج الخعلَن هحخوٍاث همررا

 الوفخوح



.جامعة دمنيور –كمية التربية تعميم المفتوح بلبرامج ال الالئحة الداخمية  

 
30 

 اٌّالؽك اٌخبطخ ثٛطف

 ِؾز٠ٛبد ِمشساد ثشاِظ اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ
 اٌّغزٜٛ ا٤ٚي

 ػذد اٌغبػبد اعُ اٌّبدح سلُ اٌّمشس

Arb.101 ( 1المغة العربية) 4 

ٌدرس الطالب فً هذا الممرر المبادئ والمهارات األساسٌة للغة العربٌة وكذلن لواعدها    
 فٌةالنحوٌة والصر

 وٌهدف هذا الممرر إلى:

  أن ٌدرن الطالب أهمٌة تعلم مهارات اللغة العربٌة فً حٌاته .1
  األدبٌة النصوص أن ٌكتسب الطالب  المدرة على تذوق .2
 أن ٌتعرف الطالب لواعد اللغة العربٌة   .3

 إكساب الطالب مهارة التعبٌر اللغوي بصورة صحٌحة .4
Eng.101   ٌغخ ئٔغ١ٍض٠خ(A) 4 

 

الطالب فً هذا الممرر المبادئ والمهارات األساسٌة وكذلن لواعد اللغة  ٌدرس     
 اإلنجلٌزٌة

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
  أن ٌدرن الطالب أهمٌة تعلم مهارات اللغة اإلنجلٌزٌة  فً حٌاته .1
  أن ٌتعرف الطالب لواعد اللغة اإلنجلٌزٌة  .2
  زٌة أن ٌكتسب الطالب المدرة على استخدام لواعد اللغة اإلنجلٌ .3

 إكساب الطالب مهارة التعبٌر اللغوي بصورة صحٌحة .4
Edu 101 4 مقدمة في التربية 

 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثبٌزشث١خ ٚثزبس٠خ اٌزشث١خ      

 ٚرطٛس ِفِٙٛٙب ػجش اٌؼظٛس

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم التربٌة وتطوره .1
  ٌدرن الطالب أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العلمٌة أن .2
  أن ٌتعرف الطالب أهم علماء التربٌة وأرائهم التربوٌة  .3
 على مؤسسات التربٌة الرسمٌة وغٌر الرسمٌة.  الطالب ٌتعرف أن .4
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Edu 102 4 النظام التعميمي في مصر 

ٌزشث١خ ٚثزبس٠خ اٌزشث١خ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثب

 ٚرطٛس ِفِٙٛٙب ػجش اٌؼظٛس
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على تطور النظام التعلٌمً المصري عبر العصور .1
  أن ٌدرن الطالب أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العلمٌة .2
م أن ٌتعرف الطالب أهم علماء التربٌة المصرٌٌن المدامى والمحدثٌن وأهم أرائه .3

  التربوٌة 
 ِجبدب ٚلٛا١ٔٓ إٌظبَ اٌزؼ١ٍُ اٌّظشٞ  اٌزشث١خ ربس٠خ اٌطبٌت ٠زؼشف أْ

Edu 103 4 التعميم وتحديات العصر 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثبٌزؼ١ٍُ ٚرأص١ش اٌّزغ١شاد 

 اٌّغزّؼ١خ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ ػ١ٍٗ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 ف الطالب على مفهوم التعلٌمً والمفاهٌم ذات الصلةأن ٌتعر .1
  أن ٌدرن الطالب أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العلمٌة .2
 أن ٌتعرف الطالب أهم المتغٌرات العالمٌة المؤثرة على النظام التعلٌمً .3

في  أن ٌتعرف الطالب على بعض المخاطر والمشكالت التً تواجه النظام التعلٌمً .4
 بعض الدول

Psy 101 4 عمم نفس النمو 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثّشاؽً ّٔٛ ا٦ٔغبْ ٚاٌؼٛاًِ 

 اٌّإصشح فٟ ٘زا إٌّٛ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم النمو والمفاهٌم ذات الصلة .1
  أن ٌدرن الطالب أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العلمٌة .2
 أن ٌتعرف الطالب أهم مراحل نمو اإلنسان والعوامل المؤثرة فٌه .3
 أن ٌتعرف الطالب على كٌفٌة مراعاة خصائص المتعلمٌن النمائٌة .4
 أن ٌتعرف الطالب على كٌفٌة تشخٌص مشكالت الطفولة .5
أن ٌتعرف الطالب على كٌفٌة التعامل مع مشكالت التالمٌذ الدراسٌة والنفسٌة  .6

 والسلوكٌة



.جامعة دمنيور –كمية التربية تعميم المفتوح بلبرامج ال الالئحة الداخمية  

 
32 

Curr 101 4 مسفة وأسس المنيجف 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕب٘ظ ٚو١ف١خ ثٕبئٙب ٚأُ٘ 

 ا٤عظ ٚاٌّجبدب اٌزٟ ٠جٕٝ ػ١ٍٙب إٌّٙظ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 نماذجه وبعض مفهوم المنهج أن ٌتعرف الطالب على  .1
 للمنهج األساسٌة المفاهٌم بعض أن ٌحدد الطالب  .2
 تموم التً والفلسفة ببعضها وعاللتها المنهج منظومة الطالب عناصر ٌحدد أن  .3

  علٌها
  والمنهج الدراسً والممرر المدرسً الكتاب بٌن الطالب العاللة ٌوضح أن  .4

Curr 102 4 استراتيجيات التدريس 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثبعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ 

 ارٗ ا٤عبع١خ ٚؽشائك ٚأعب١ٌت رم٠ِّٛٗٚٙبس
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

أن ٌتعرف الطالب على استراتٌجٌات التدرٌس التً ٌمكن تطبٌمها فً المدرسة  .1
 االبتدائٌة

 أن ٌتعرف الطالب على مهارات التدرٌس المختلفة .2
 ـأن ٌتعرف الطالب على استراتجٌات التعلم النشط بالمدرسة االبتدائٌة  .3
 فً العملٌة التربٌة ودور لها التخطٌط وكٌفٌة التدرٌس طالب بمبادئ عملٌةأن ٌلم ال .4

 تدرٌبه
 أن ٌتعرف الطالب على أسالٌب تموٌم التعلم النشط بالمرحلة االبتدائٌة .5
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 ٚطف ِؾز٠ٛبد ِمشساد ثشاِظ اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ

 اٌّغزٜٛ اٌضبٟٔ
 ػذد اٌغبػبد اعُ اٌّبدح سلُ اٌّمشس

Arb.102 4 (2ة )المغة العربي 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس لٛاػذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌمٛاػذ اٌظشف١خ ٚوزٌه رؾ١ًٍ 

 إٌظٛص ا٤دث١خ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على لواعد النحو والصرف فً اللغة العربٌة المتمدمة .1
  األدبٌة أن ٌكتسب الطالب  المدرة على تحلٌل النصوص  .2
 فرق بٌن المعرب والمبنً أن ٌتعرف الطالب ال  .3

 إكساب الطالب مهارة التحدث بلغة خالٌة من األخطاء اللغوٌة  .4
Eng.201   ٌغخ ئٔغ١ٍض٠خ(B) 4 

 ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّجبدب ٚاٌّٙبساد ا٤عبع١خ ٚوزٌه لٛاػذ اٌٍغخ ا٦ٔغ١ٍض٠خ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

  نجلٌزٌة  فً حٌاتهأن ٌدرن الطالب أهمٌة تعلم مهارات اللغة اإل .1
  أن ٌتعرف الطالب تصرٌف األفعال فً األزمنة المختلفة  .2
 أن ٌتعرف الطالب الفرق بٌن المبنً للمعلوم والمبنً للمجهول من األفعال .3
  أن ٌكتسب الطالب مهارة كتابة ممال باللغة اإلنجلٌزٌة  .4

 إكساب الطالب مهارة التعبٌر اللغوي بصورة صحٌحة .5
Curr.201  4 واستخداماتو التربويةالحاسب 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثبٌؾبعت ا٢ٌٝ ٚو١ف١خ 

 االعزفبدح ِٕٗ فٟ اٌزذس٠ظ ٌزال١ِز اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم الحساب اآللى وأهم مكوناته .1
 ام الحاسب اآللى فً التدرٌسأن ٌتعرف الطالب على كٌفٌة استخد .2
  أن ٌدرن الطالب أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العملٌة .3
 أن ٌتعرف الطالب كٌفٌة توظٌف الحاسب فً تدرٌسه لتالمٌذ المرحلة االبتدائٌة .4
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Psy.201 4 نظريات التعميم 

ؼٍُ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثٕظش٠بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌز

 ٚرطج١مبرٙب اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌفظً اٌّذسعٟ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على أهم نظرٌات التعلٌم والتعلم .1
  أن ٌدرن الطالب أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العلمٌة .2
  أن ٌتعرف الطالب أهم المبادئ والشروط الالزمة لحدوث التعلم الفعال والنشط .3
م التطبٌمات التربوٌة لنظرٌات التعلم فً مجال تخصصه داخل أه الطالب ٌتعرف أن .4

 الفصل المدرسً
Edu 201 4 تاريخ التعميم 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثزبس٠خ اٌزؼ١ٍُ فٟ ثٍذاْ اٌؼبٌُ 

 اٌّخزٍفخ ٚأُ٘ اٌخجشاد اٌزشث٠ٛخ ٌٙزٖ اٌجٍذاْ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 المختلفة العصور لطالب على مفهوم التعلٌم وتطوره عبرأن ٌتعرف ا .1
 المختلفة العصور فى التربوٌة الخبرات على أن ٌتعرف الطالب على الولوف .2
 أن ٌمف الطالب على كٌفٌة تحلٌل المشكالت التعلٌمٌة فً مصر وبعض دول العالم .3
  أن ٌدرن الطالب أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العملٌة الممبلة .4
 ٌتعرف الطالب أهم النظم التعلٌمٌة المتمدمة وعوامل تمدمها أن .5
أن ٌوظف الطالب ما تعلمه فً التراح بعض السبل لنهضة النظام التعلٌمً  .6

 المصري
Curr.202 4 تنظيمات المنيج 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثبٌّٕٙظ ٚرٕظ١ّبرٗ ٚأعظ 

 ثٕبء إٌّٙظ 
 ا الممرر إلى:وٌهدف هذ

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم المنهج والمفاهٌم ذات الصلة .1
 وخصائصها المناهج تنظٌمات أنواع أن ٌنالش الطالب .2
 الطالب األسس التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة التً ٌبنى علٌها المنهج ٌوضح أن  .3
 أن ٌتعرف الطالب على كٌفٌة تحلٌل محتوى المناهج الدراسٌة .4

 ِمشساد ثشاِظ اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ ٚطف ِؾز٠ٛبد
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 اٌّغزٜٛ اٌضبٌش
 ػذد اٌغبػبد اعُ اٌّبدح سلُ اٌّمشس

Edu 301 4 اإلدارة المدرسية 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس ِفب١ُ٘ ا٦داسح اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚٚظبئفٙب ٚٔظش٠برٙب ِٚٙبسارٙب 

 ٚأّٔبؽٙب
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 مدرسٌة والمفاهٌم ذات الصلةأن ٌتعرف الطالب على مفاهٌم اإلدارة ال .1
 أن ٌمف على وظائف اإلدارة المدرسٌة وأهم مستوٌاتها .2
 والمدرسٌة  التعلٌمٌة اإلدارة داخل التفاعل بطبٌعة أن ٌلم الطالب .3
 المدرسٌة اإلدارة مجال فى الدول بعض خبرات على أن ٌمف الطالب .4
 اآلخرٌن مع اإلداري التعامل أن ٌكتسب الطالب مهارات .5
 للمدٌر والفنٌة اإلدارٌة المسؤولٌات الطالب على أهم أن ٌتعرف .6
 أن ٌمٌز الطالب بٌن السلون اإلداري والسلون المٌادي .7

Curr. 301 ُ4 اٌّؼ١ٕبد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍ 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّجبدب ٚاٌّٙبساد ا٤عبع١خ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ٚو١ف١خ 

 اعزخذاِٙب فٟ اٌفظً اٌّذسعٟ
 ذا الممرر إلى:وٌهدف ه

 التعلٌمٌة والوسائل التعلٌم تكنولوجٌا مفهوم على أن ٌتعرف الطالب .1
 التعلٌمٌة والوسائل التربٌة وتكنولوجٌا التعلٌم تكنولوجٌا بٌن  أن ٌمٌز الطالب .2
 أن ٌتعرف الطالب على بعض الوسائل التكنولوجٌة التعلٌمٌة .3
 االتصال عملٌة مفهوم أن ٌتعرف الطالب على .4
 التعلٌمٌة األجهزة تشغٌل الطالب مهارة  أن ٌكتسب .5

Psy. 301  4 إحصاء تربوي 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثب٦ؽظبء اٌزشثٛٞ ٚو١ف١خ 

 االعزفبدح ِٕٗ فٟ اٌزذس٠ظ ٌزال١ِز اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 ي والمفاهٌم ذات العاللةأن ٌتعرف الطالب على مفهوم اإلحصاء التربو .1
الطالب لٌسهل التعامل  أن ٌتعرف الطالب على كٌفٌة استخدام اإلحصاء فً تصنٌف .2

 معهم
 والمجتمع الفرد لصالح العلم توظٌف فً المٌاس نتائج أن ٌوظف المعلم  .3
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أن ٌتعرف الطالب على أهم األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً المجال التربوي  .4
 والتعلٌمً

الطالب المدرة على توظٌف مبادئ اإلحصاء فً تشخٌص المشكالت أن ٌكتسب  .5
 التربوٌة

Edu 302 4 البحث اإلجرائي 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثبٌجؾش ا٦عشائٟ ٚو١ف١خ اٌم١بَ 

 ثٗ ٚأ١ّ٘زٗ فٟ اٌزؼشف ػٍٝ ِشىالد اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 ف الطالب على مفهوم البحث اإلجرائً أن ٌتعر .1
  أن ٌدرن الطالب أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العملٌة .2
  أن ٌتعرف الطالب أهم المبادئ والشروط الالزمة للمٌام ببحث إجرائً .3
 على أهم التطبٌمات التربوٌة للبحث اإلجرائً الطالب ٌتعرف أن .4
 عم التطور المهنًأن ٌتعرف الطالب على دور البحث اإلجرائً فً د .5

 

 ٚطف ِؾز٠ٛبد ِمشساد ثشاِظ اٌزؼ١ٍُ اٌّفزٛػ

 اٌّغزٜٛ اٌشاثغ
 ػذد اٌغبػبد اعُ اٌّبدح سلُ اٌّمشس

Edu. 401 4 التربية ومشكالت المجتمع 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّشىالد اٌزشث٠ٛخ اٌزٟ رٛاعٗ اٌّذسعخ ٚو١ف١خ ػالعٙب 

اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ اعزخذاَ أعٍٛة ؽً اٌّشىالد ٚٚػغ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب، ٚرذس٠ت 

 .ٌٍزغٍت ػٍٝ اٌّشىالد اٌزٟ لذ رٛاعٙٗ ِغزمجالً أصٕبء ػٍّٗ فٟ اٌّذسعخ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم التربٌة والمفاهٌم ذات الصلة .1
 بٌن التربٌة والمجتمع بمؤسساته المختلفة  التفاعل بطبٌعة أن ٌلم الطالب .2
 بعض المشكالت التً تواجه النظام التعلٌمً فً مصر على ن ٌمف الطالبأ .3
 أن ٌصنف الطالب المشكالت وفك مجاالتها المختلفة .4
 المشكالت التً تواجه النظام التعلٌمً فً مصر  التعامل أن ٌكتسب الطالب مهارات .5
 أن ٌتعرف الطالب على أسلوب حل المشكالت وخطواته .6

Psy 401 ٔ4 ١خاٌؼاللبد ا٦ٔغب 
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٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّجبدب ٚاٌّٙبساد ا٤عبع١خ ٌٍؼاللبد ا٦ٔغب١ٔخ 

 ٚأٔٛاػٙب ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصشح ف١ٙب
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 العاللات اإلنسانٌة وأنماطها والعوامل المؤثرة فٌها مفهوم على أن ٌتعرف الطالب .1
 بالمدرسة االبتدائٌة أن ٌحدد الطالب طبٌعة العاللات اإلنسانٌة .2
أن ٌتعرف الطالب على علم العاللات اإلنسانٌة واالتصال: النشأة والتطورات  .3

 الحدٌثة
 أن ٌتعرف الطالب على نظرٌات االتصال وتطبٌماتها فً العاللات اإلنسانٌة .4
 أن ٌحدد الطالب أهداف ووظائف العاللات اإلنسانٌة. -
 ١خ ٚاالرظبي فٟ اٌّإعغبد اٌزشث٠ٛخ. أْ ٠مف اٌطبٌت ػٍٝ ِشىالد اٌؼاللبد ا٦ٔغبٔ -

Psy 402  4 التقويم التربوي 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثبٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ ٚأ١ّ٘زٗ   

 ٚأ٘ذافٗ ٚأّٔبؽٗ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم التموٌم التربوي والمفاهٌم ذات العاللة .1
 لطالب على وسائل وأسالٌب التموٌم التربوي وعملٌاتهأن ٌتعرف ا .2
أن ٌتعرف الطالب على األنماط األساسٌة للتموٌم التربوي ) تموٌم المنهج والبرامج  .3

 أسالٌب تموٌم المنهج والمعلمٌن  –تموٌم المعلمٌن  –
أن ٌكتسب الطالب المدرة على توظٌف نتائج التموٌم فً التعرف على مستوٌات  .4

 الطالب
 تعرف الطالب على المشكالت التً تواجه الطالب وكٌفٌة حلهاأن ٌ .5
 أن ٌتعرف الطالب على أسالٌب التموٌم التربوي الحدٌثة  .6
 أن ٌكتسب الطالب مهارة لراءة وتفسٌر وتحلٌل نتائج التموٌم التربوي  .7

Edu 402 4 المشكالت المدرسية والتعميمية 

سع١خ ٚاٌزؼ١ٍّخ اٌزٟ رٛاعٗ إٌظبَ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس أُ٘ اٌّشىالد اٌّذ

 اٌزؼ١ٍّٟ ٚثخبطخ فٟ اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ٚو١ف١خ رشخ١ظٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ ؽٍٙب  
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم المشكلة وتصنٌفاتها  .1
  أن ٌدرن الطالب أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العملٌة .2
 لٌمٌة والمدرسٌة التً تواجه النظام التعلٌمًأن ٌصنف الطالب المشكالت التع .3
  أن ٌتعرف الطالب أهم المبادئ والشروط الالزمة لتشخٌص المشكالت المدرسٌة والتعلٌمٌة .4

 على طرق وأسالٌب حل المشكالت بطرٌمة إبداعٌة الطالب ٌتعرف أن .5
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 أوالً: اللَسانس في الخربَت 

 واإلعالم الخربوً" حخصص " االحصال

 ٍاث همرراث البرناهج  وصف هحخو

 ػذد اٌغبػبد اعُ اٌّبدح سلُ اٌّمشس

Curr 202 ٗ4 االرظبي ٚػ١ٍّبر 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس االرظبي ٚػٕبطشٖ ٚػ١ٍّبرٗ ٚٚعبئٍٗ، ٚاُ٘ اٌّؼٛلبد اٌزٟ 

 .رؾٛي دْٚ ئؽذاس رٛاطً فؼبي، ٚاٌزؼشف ػٍٝ ؽج١ؼخ االرظبي اٌزشثٛٞ ٚؽشق ر١ّٕزٗ
 إلى:وٌهدف هذا الممرر 

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم االتصال وعناصره وعملٌاته .1
 بعض المشكالت التً تحول دون التواصل الفعال على أن ٌمف الطالب .2
 أن ٌمف الطالب على ماهٌة االتصال التربوي ودوره فً تحسٌن العملٌة التعلٌمٌة. .3
 أن ٌدرن أهمٌة التعامل مع وسائل اإلعالم  .4
 تنمٌة مهارات االتصال أن ٌتعرف الطالب على أسالٌب .1
 أن ٌتعرف الطالب على نظرٌات االتصال وتطبٌماتها فً العاللات اإلنسانٌة  .2

Curr 203 4 ِٙبساد االرظبي اٌىزبث١خ 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّجبدب ٚاٌّٙبساد ا٤عبع١خ ٌالرظبي اٌىزبثٟ، 

 ١ف١خ رٛظ١فٗ.ِٚٙبسارٗ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصشح ف١ٙب، ٚٚعبئً ر١ّٕزٗ ٚو
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 االتصال الكتابً ومهاراته مفهوم على أن ٌتعرف الطالب .3
 أن ٌحدد الطالب ٌحدد عناصر االتصال الكتابً  .4
 .أن ٌعرف الطالب مهارات الكاتب وٌطبمها .5
 أن ٌحدد الطالب مهارات الكاتب والمارئ وٌطبمها .6
 ان ٌوظف الطالب العروض التمدٌمٌة فً تعلمه .7

Edu 202  4 أىدافو -مفيومو -اإلعالم التربوي 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثب٦ػالَ اٌزشثٛٞ ٚأ١ّ٘زٗ   

 ٚأ٘ذافٗ ٚٚعبئٍٗ ٚػ١ٍّبرٗ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم اإلعالم التربوي والمفاهٌم ذات العاللة .1
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 ئل وأسالٌب وعناصر اإلعالم التربويأن ٌتعرف الطالب على وسا .2
 أن ٌتعرف الطالب على العاللة بٌن اإلعالم والتربٌة والتعلٌم  .3
 أن ٌحدد الطالب مفهوم التربٌة اإلعالمٌة و اإلعالم التربوي والعاللة بٌنهما  .4
 أن ٌتعرف الطالب على دور اإلعالم التربوي فً االرتماء بالعلمٌة التعلٌمٌة .5

Curr 204  4 اٌّذسع١خ ٚسعبٌزٙباٌظؾبفخ 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثبٌظؾبفخ اٌّذسع١خ ِٚغبالرٗ 

 ٚأ١ّ٘زٙب ٚأ٘ذافٙب ٚٚعبئٍٙب
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم الصحافة المدرسٌة .1
 أن ٌحدد الطالب رسالة الصحافة المدرسٌة وأهدافها .2
 دور الصحافة المدرسٌة فً االرتماء بمستوى تالمٌذه الصحفًأن ٌحدد الطالب  .3
 أن ٌحدد الطالب المشكالت التً تواجه الصحافة المدرسٌة .4
  أن ٌدرن الطالب أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العملٌة  .5
 أن ٌمٌز الطالب بٌن الصحافة الورلٌة و الصحافة اإللكترونٌة .6

 زش١ٔٚخ فٟ خذِخ اٌّغزّغ اٌّذسعٟأْ ٠مف اٌطبٌت ػٍٝ دٚس اٌظؾبفخ ا٦ٌى

Curr 204 ٞٛ4 ٚعبئؾ ا٦ػالَ اٌزشث 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثب٦ػالَ اٌزشثٛٞ ٚأ٘ذافٗ 

 ٚعبئطٗ ٚػ١ٍّبرٗ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصشح ف١ٗ 
 ٠ٚٙذف ٘زا اٌّمشس ئٌٝ:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم اإلعالم التربوي ووسائطه .1
 ن ٌحدد الطالب وسائط اإلعالم التربوي وطرلهأ .2
 أن ٌحدد الطالب دور الوسائط التربوٌة فً االرتماء بالعملٌة التعلٌمٌة .3
 أن ٌكتسب مهارة إنتاج وسائط تعلٌمٌة  .4
 أن ٌوظف الوسائط التربوٌة فً توصٌل الرسالة التربوٌة لآلخرٌن .5

Psy 202 4 ٔظش٠بد االرظبي 

اٌّؼٍِٛبد اٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثّفَٙٛ االرظبي ٚػٕبطشٖ  ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس

 .ٚٔظش٠برٗ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم االتصال ووسائله ونظرٌاته .1
 مكونات عملٌة االتصال  بطبٌعة أن ٌلم الطالب .2
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 بعض المشكالت التً تعوق عملٌة االتصال داخل الفصل على أن ٌمف الطالب .3
 لب على أهم نظرٌات لالتصال ومبادئ كل نظرٌة.أن ٌتعرف الطا .4
 أن ٌستخلص الطالب التطبٌمات التربوٌة لالتصال لتطبٌمها داخل الفصل .5

Curr. 204 4 اٌز١ٍفض٠ْٛ ٚاٌّغزّغ 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثب٦راػخ ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ ٚدٚس 

 ٚر١ّٕخ اٌم١ُ ٚاٌّجبدب إٌج١ٍخ ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٙب اٌز١ٍفض٠ْٛ فٟ االسرمبء ثبٌؾظ اٌشؼجٟ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم الوسائل اإلعالمٌة ومنها اإلذاعة والتلٌفزٌون .1
 أن ٌحدد الطالب رسالة التلٌفزٌون داخل المجتمع وأهدافها .2
 ً والخلمًأن ٌحدد الطالب دور التلٌفزٌون فً االرتماء بمستوى التالمٌذ المٌم .3
أن ٌحدد الطالب مدى إسهامات التلٌفزٌون التعلٌمً فً االرتماء بالمستوى  .4

 األكادٌمً للطالب
  أن ٌدرن الطالب أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العملٌة  .5
 أن ٌمٌز الطالب بٌن التلٌفزٌون واإلذاعة  .6
 أن ٌمف الطالب على دور التلٌفزٌون فً خدمة المجتمع خاصة المدرسً .7

Edu 202 ٞ4 ربس٠خ االرظبي اٌغّب١٘ش 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثبالرظبي اٌغّب١٘شٞ ِٚغبالرٗ 

 ٚأ١ّ٘زٙب ٚأ٘ذافٙب ٚٚعبئٍٙب
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم االتصال الجماهٌري وأهدافه وأهمٌته .1
 جماهٌري ووظائفهأن ٌحدد الطالب رسالة االتصال ال .2
 أن ٌتعرف الطالب على نظرٌات االتصال الجماهٌري .3
 أن ٌتعرف الطالب على أهمٌة دراسته لممرر االتصال الجماهٌري .4
 أن ٌمٌز الطالب بٌن االتصال الجماهٌري وغٌره من وسائل االتصال األخرى  .5

Edu 201 َ4 ٔظش٠بد ا٦ػال 

اٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثّفَٙٛ ا٦ػالَ ٚٔظش٠برٗ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚ      

 ِٚغبالرٗ ٚأ١ّ٘زٙب ٚأ٘ذافٙب ٚٚعبئٍٙب
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم اإلعالم ونظرٌاته .1
 أن ٌحدد الطالب أهم نظرٌات اإلعالم مركزاً على اإلعالم التربوي .2
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 ٌريأن ٌتعرف الطالب على أهمٌة دراسته لممرر االتصال الجماه .3
 أن ٌمٌز الطالب بٌن نظرٌات اإلعالم وأنظمة اإلعالم  .4

 أن يتعرف الطالب عمى االتجاىات الحديثة في دراسات الجميور والرأي العام .5

Edu 202 4 دساعبد ٚأثؾبس فٟ ِغبي االرظبي 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثّغبي االرظبي ٚاالرغب٘بد 

 زا اٌّغبي اٌؾذ٠ضخ فٟ ٘
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على االتصال ومجاالته .1
 أن ٌحدد الطالب مجاالت االتصال والتطورات الحدٌثة فً المجال .2
 أن ٌتعرف الطالب على أهم النظرٌات الحدٌثة فً مجال االتصال .3

 أن يقدم الطالب بحثًا في مجال االتصال .4

 ي خاصة في مجال االتصالأن يكتسب الطالب ميارات البحث العمم .5

 أن يصمم الطالب موقعا عمى الويب لمتواصل مع زمالئو .6

Edu 203  ا٦ػالَ اٌزشثٛٞ ٚػاللزٗ ثّإعغبد

 اٌّغزّغ اٌّذٟٔ
4 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثب٦ػالَ اٌزشثٛٞ ٚأ١ّ٘زٗ   

 غزّغ اٌّذٟٔٚأ٘ذافٗ ٚٚعبئٍٗ ٚػ١ٍّبرٗ ٚػاللزٗ ثّإعغبد اٌّ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم اإلعالم التربوي والمفاهٌم ذات العاللة .1
 أن ٌتعرف الطالب على العاللة بٌن اإلعالم التربوي ومؤسسات المجتمع المدنً .2
أن ٌحدد الطالب دور اإلعالم التربوي فً االرتماء بمستوى أداء مؤسسات المجتمع  .3

 المدنً
رف الطالب على دور مؤسسات المجتمع المدنً فً االرتماء بالعملٌة أن ٌتع .4

 التعلٌمٌة
Edu 204  ٝاٌظؾبفخ ,ا٦راػخ ,ا٦ػالَ ا٦ٌىزشٟٚٔ ف

 اٌؼًّ اٌّذسعٟ
4 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثبٌظؾبفخ ٚا٦راػخ ٚا٦ػالَ 

 با٦ٌىزشٟٚٔ فٟ اٌّذسعخ ٚأ٘ذافٙب ٚٚعبئٍٙ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

  اٌظؾبفخ ,ا٦راػخ ,ا٦ػالَ ا٦ٌىزشٟٚٔ.أن ٌتعرف الطالب على مفهوم  .1
 اٌظؾبفخ ,ا٦راػخ ,ا٦ػالَ ا٦ٌىزشٟٚٔ .أن ٌحدد الطالب رسالة  .2
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فً االرتماء بمستوى اٌظؾبفخ ,ا٦راػخ ,ا٦ػالَ ا٦ٌىزشٟٚٔ أن ٌحدد الطالب دور  .3
 تالمٌذه 

 ي بفخ ,ا٦راػخ ,ا٦ػالَ ا٦ٌىزشٟٚٔ فٝ اٌؼًّ اٌّذسطاٌظؾ أن ٌحدد الطالب دور .4
  أن ٌدرن الطالب أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العملٌة .5
 ا٦راػخ ,ا٦ػالَ ا٦ٌىزشٟٚٔأن ٌمٌز الطالب بٌن الصحافة  .6
فً خدمة المجتمع اٌظؾبفخ ,ا٦راػخ ,ا٦ػالَ ا٦ٌىزشٟٚٔ أن ٌمف الطالب على دور  .7

 المدرسً
Edu 205 4 ذاد ٚوزبثخ ا٤ؽبد٠ش ,اٌزمبس٠ش ا٦ػال١ِخئػ 

ئػذاد ٚوزبثخ ا٤ؽبد٠ش ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثّغبي 

 ٚاالرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ ِغبي ئػذاد ٚوزبثخ ا٤ؽبد٠ش ,اٌزمبس٠ش ا٦ػال١ِخ ,اٌزمبس٠ش ا٦ػال١ِخ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 مفهوم التمارٌر واألحادٌث اإلعالمٌةأن ٌتعرف الطالب على  .1
 أن ٌتمكن الطالب من إعداد وكتابة األحادٌث التمارٌر اإلعالمٌة  .2
 أن ٌتعرف الطالب على شروط ومعاٌٌر ومبادئ العمل اإلعالمً .3
 أن ٌتعرف الطالب على المٌثاق األخاللً لمهنة اإلعالم  .4
 مارٌر اإلعالمٌة أن ٌحدد الطالب طرق وأسالٌب إعداد وكتابة األحادٌث ,الت .5
 أن ٌتعرف الطالب على أهم مصادر األحادٌث والتمارٌر اإلعالمٌة .6

 أن يجوي الطالب حديثا إعالميا مراعيا شروط العمل اإلعالمي .7

Edu 206  َلشاءاد ثٍغخ أعٕج١خ فٝ ِؾبي ا٤ػال

 اٌزشثٛٞ
4 

ٌزشثٛٞ ثٍغخ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثّغبي ا٦ػالَ ا

 أعٕج١خ ، ٚاٌٛلٛف ػٍٝ أُ٘ ٚأؽذس ا٤ثؾبس ٚاٌذساعبد ا٤عٕج١خ فٟ اٌّغبي
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌكتسب الطالب مهارة المراءة بلغة أجنبٌة فً مجال اإلعالم التربوي .1
 أن ٌحدد الطالب مجالً من مجاالت اإلعالم التربوي وٌتعمك فٌه .2
  الممرر فً حٌاته العملٌة أن ٌدرن الطالب أهمٌة دراسة هذا .3
 أن ٌتواصل الطالب مع الباحثٌن األجانب المتخصصٌن فً المجال .4
أن ٌجمع الطالب بعض األبحاث والدراسات باللغة األجنبٌة فً مجال اإلعالم  .5

 التربوي  
Edu 207 ِ ٝ4 بي ا٤ػالَ اٌزشثٛٞغلبػخ ثؾش ف 
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ؼٍمخ ثمبػخ اٌجؾش فٟ ِغبي ا٦ػالَ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّز

 اٌزشثٛٞ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم لاعة البحث وأهدافها .1
 أن ٌحدد الطالب موضوعات الدراسة فً لاعة البحث فً مجال اإلعالم التربوي .2
أن ٌحدد الطالب دور اإلعالم التربوي فً تحمٌك التواصل واالنسجام بٌن المدرسة  .3

 جتمعوالم
 أن ٌدرس الطالب بعض المشكالت التً تواجه اإلعالم التربوي وٌمترح لها حلوالً  .4
 أن ٌمدم الطالب بحثاً فً مجال اإلعالم التربوي .5
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  اييام:المي ايس فا التر ية تاصال" تعميص الكبار"

   وص  مقتويات مقررات اليريام 

 ػذد اٌغبػبد اعُ اٌّبدح سلُ اٌّمشس

Edu 203 ُ4 اٌىجبس رطٛس رؼ١ٍ 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس رؼ١ٍُ اٌىجبس ٚرطٛسٖ اٌزبس٠خٟ ، ٚأُ٘ اٌزغ١شاد اٌزٟ أصشد 

 .ػٍٝ رطٛس رؼ١ٍُ اٌىجبس ػجش اٌؼظٛس
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم تعلٌم الكبار .1
 أن ٌتعرف الطالب على تطور مفهوم تعلٌم الكبار عبر العصور .2
 أن ٌتعرف الطالب على أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العملٌة والعملٌة .3

Edu 204 4 إٌظش٠خ فٟ رؼ١ٍُ اٌىجبس 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس رؼ١ٍُ اٌىجبس ٚرطٛسٖ اٌزبس٠خٟ ، ٚأُ٘ اٌزغ١شاد اٌزٟ أصشد 

 .ػٍٝ رطٛس رؼ١ٍُ اٌىجبس ػجش اٌؼظٛس
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 ب على مفهوم النظرٌة فً مجال تعلٌم الكبارأن ٌتعرف الطال .1
 أن ٌتعرف الطالب على نظرٌات تعلٌم الكبار .2
 أن ٌطبك الطالب مبادئ نظرٌات تعلٌم الكبار .3
 أن ٌتعرف الطالب على أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العملٌة والعملٌة .4

Edu 205 4 تعميم الكبار وتنمية المجتمع 

شس اٌؼاللخ ث١ٓ رؼ١ٍُ اٌىجبس ٚاٌّغزّغ، ٚو١ف ٠غُٙ رؼ١ٍُ اٌىجبس ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّم  

 .فٟ خذِخ اٌج١ئخ ٚاٌّغزّغ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على العاللة بٌن تعلٌم الكبار وخدمة البٌئة والمجتمع  .1
 أن ٌتعرف الطالب على نظرٌات تعلٌم الكبار .2
  أن ٌطبك الطالب مبادئ نظرٌات تعلٌم الكبار .3
 ن ٌتعرف الطالب على أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العملٌة والعملٌة .4
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Psy 203 4 ع١ىٌٛٛع١خ اٌىجبس 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثغ١ىٌٛٛع١خ اٌىجبس، ٚوزٌه 

 اٌخظبئض إٌفغ١خ ٌٍىجبس ٚاُ٘ ٚعبئً االرظبي ِغ اٌىجبس
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 تعرف الطالب على سٌكولوجٌة الكبارأن ٌ .1
 أن ٌحدد الطالب الخصائص النفسٌة والعملٌة واالجتماعٌة لتعلٌم الكبار .2
 أن ٌحدد الطالب دور علم النفس فً تحدٌد طرق التعامل مع الكبار .3

 أن ٌدرن الطالب أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العملٌة
Edu 203 4 دساعبد ِمبسٔخ فٝ رؼ١ٍُ اٌىجبس 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثٕظبَ رؼ١ٍُ اٌىجبس فٟ      

ِظش ِٓ خالي ِمبسٔخ ثؼغ عٛأجٗ : أ٘ذافٗ ، ثشاِغٗ ، ٔظّٗ ، ئداسرٗ ِٚشىالرٗ ثغ١شٖ 

ِٓ إٌظُ فٟ اٌجٍذاْ إٌب١ِخ اٌزٟ ؽممذ ٔغبؽبً فٟ ثؼغ عٛأت رؼ١ٍُ اٌىجبس ، ٚفٟ اٌجٍذاْ 

 زٟ رىذعذ ٌذ٠ٙب اٌخجشاد فٟ ٘زا اٌّغبي .اٌّزمذِخ اٌ
 ٠ٚٙذف ٘زا اٌّمشس ئٌٝ:

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزشث١خ اٌّمبسٔخ  .1

 اْ ٠ؾذد اٌطبٌت ِفَٙٛ رؼ١ٍُ اٌىجبس اٌّمبسْ .2

أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ خجشاد ٚرغبسة اٌذٚي ٌالعزفبدح ِٕٙب فٟ اٌمؼبء ػٍٝ  .3

 اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ ِغبي رؼ١ٍُ اٌىجبس 

 ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ثؼغ اٌذساعبد فٟ ِغبي رؼ١ٍُ اٌىجبس فٟ ثؼغ اٌذٚي أْ .4

أن يتعرف الطالب عمى كيفية نشأة البحث في تعميم الكبار المقارن وأبرز المربيين  .5
  في تعميم الكبار

Edu 201 4 ئداسح ِإعغبد رؼ١ٍُ اٌىجبس 

ا٦داسح ثظفخ ػبِخ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد اٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثّفَٙٛ 

 .ٚئداسح ِإعغبد رؼ١ٍُ اٌىجبس ثظفخ خبطخ، ٚأ٘ذافٙب ٚػ١ٍّبرٙب ٚٔظش٠برٙب
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

أن ٌتعرف الطالب على مفهوم اإلدارة بصفة عامة وإدارة مؤسسات تعلٌم الكبار  .1
 بصفة خاصة

 بعملٌات اإلدارة وأسالٌبها  أن ٌلم الطالب .2
 مؤسسات تعلٌم الكبار فً مصر والوطن العربًأن ٌتعرف الطالب على طبٌعة  .3
 بعض المشكالت التً تعوق إدارة مؤسسات تعلٌم الكبار على أن ٌمف الطالب .4
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أن ٌتعرف الطالب على أهم نظرٌات اإلدارة وتطبٌماتها التربوٌة فً مجال تعلٌم  .5
 الكبار

 لفصلأن ٌستخلص الطالب التطبٌمات التربوٌة لنظرٌات اإلدارة لتطبٌمها داخل ا  .6
Curr. 204 4 ئػذاد اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍىجبس 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثاػذاد اٌّٛاد ٚئٔزبط اٌٛعبئً 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّغبػذح ٌزؼ١ٍُ اٌىجبس
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم الوسائل التعلٌمٌة  .1
 سائل المواد التعلٌمٌة المناسبة لتعلٌم الكباراأن ٌحدد الطالب أنواع الو .2
أن ٌحدد الطالب دور الوسائل والمواد التعلٌمٌة فً سهولة توصٌل المعلومات  .3

 للكبار
 أن ٌنتج الطالب مواد ووسائل تعلٌمٌة لتعلٌم الكبار .4

Psy 204 4 ِشىالد ٚطؼٛثبد رؼ١ٍُ اٌىجبس 

ٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثّشىالد ٚطؼٛثبد رؼ١ٍُ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚا      

 اٌىجبس ، ٚأُ٘ ؽشق ؽً ٘زٖ اٌّشىالد ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم المشكلة وخطوات حلها .1
 أن ٌحدد الطالب بعض المشكالت والصعوبات التً تواجه تعلٌم الكبار .2
الصعوبات والمشكالت التً  أن ٌتمكن الطالب من تشخٌص والتعرف على بعض .3

 تواجه تعلٌم الكبار
 أن ٌضع مجموعة من الحلول للمشكالت والصعوبات التً تواجه تعلٌم الكبار .4

Edu 206 4 لبػخ ثؾش 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثمبػخ اٌجؾش فٟ ِغبي       

 رؼ١ٍُ اٌىجبس ِٚؾٛ اال١ِخ
 ى:وٌهدف هذا الممرر إل

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم لاعة البحث وأهدافها .1
أن ٌحدد الطالب موضوعات الدراسة فً لاعة البحث فً مجال تعلٌم الكبار ومحو  .2

 األمٌة
أن ٌدددرس الطالددب بعددض المشددكالت التددً تواجدده مجددال تعلددٌم الكبددار ومحددو األمٌددة  .3

 وٌمترح لها حلوالً 
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 األمٌةأن ٌمدم الطالب بحثاً فً تعلٌم الكبار ومحو 

Edu 204 4 رغبسة ٚدساعبد فٝ ِؾٛ ا١ِ٤خ 

ٚاالرغب٘بد  ِؾٛ ا١ِ٤خ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثّغبي ا

 اٌؾذ٠ضخ فٟ ٘زا اٌّغبي 
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم محو األمٌة وعاللته بتعلٌم الكبار .1
 عض التجارب واالتجاهات الحدٌثة فً مجال محو األمٌةأن ٌتعرف الطالب على ب .2
أن ٌحدد الطالب المفاهٌم المختلفة لمحو األمٌة وتطورها، وأثر ذلن على اختٌار  .3

 محتوى برامج محو األمٌة
أن ٌتعرف الطالب على التخطٌط والتموٌل والتشرٌع فً مجال محو األمٌة فً  .4

 .مصر
المؤثرة على تعلٌم الكبار: مثل العولمة،  ان ٌحدد الطالب أهم المتغٌرات العالمٌة .5

 الصراع االلتصادي، حموق اإلنسان، التنمٌة 
 أن ٌتعرف الطالب على نماذج عالمٌة لتعلٌم الكبار فً بعض الدول المتمدمة .6

Curr 205 4 أعب١ٌت رم٠ُٛ رؼ١ٍُ اٌىجبس 

٠ُ رؼ١ٍُ اٌىجبس ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثأعب١ٌت رمٛ  

 ٚأ١ّ٘زٗ ٚأ٘ذافٗ ٚٚعبئٍٗ ٚػ١ٍّبرٗ ٚػاللزٗ ثغ١شٖ ِٓ اٌّظطٍؾبد ا٤خشٜ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم التموٌم التربوي والمفاهٌم ذات العاللة .1
 أن ٌتعرف الطالب على أسالٌب تموٌم تعلٌم الكبار ونماذجه .2
 ٌص الوالع التربوي لتعلٌم الكبارأن ٌحدد الطالب دور التموٌم فً تشخ .3
 أن ٌتعرف الطالب على أسالٌب التموٌم الحدٌثة فً مجال تعلٌم الكبار .4

Edu 205 4 االرغب٘بد اٌّؼبطشح فٝ رؼ١ٍُ اٌىجبس 

االرغب٘بد ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثّغبي رؼ١ٍُ اٌىجبس 

 اٌىجبساٌّؼبطشح فٝ رؼ١ٍُ 
 هذا الممرر إلى: وٌهدف

 أن ٌتعرف الطالب على أهم االتجاهات المعاصرة فً تعلٌم الكبار  .1
 أن ٌتعرف الطالب على بعض التجارب واالتجاهات الحدٌثة فً مجال تعلٌم الكبار .2
 أن ٌحدد الطالب أوجه االستفادة من التجارب الحدٌثة فً مٌدان تعلٌم الكبار .3
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Curr 206 4 اعزشار١غ١بد رؼ١ٍُ اٌىجبس 

 ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثاعزشار١غ١بد رؼ١ٍُ اٌىجبس      
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

أن ٌتعددرف الطالددب علددى مفهددوم إسددتراتٌجٌة التدددرٌس وطرٌمددة التدددرٌس وأسددلوب  .1
 التدرٌس 

 أن ٌحدد الطالب أنواع استراتٌجٌات التدرٌس المناسبة لتعلٌم الكبار .2
 د الطالب دور استراتٌجٌات التدرٌس فً سهولة توصٌل المعلومات للكبارأن ٌحد .3
 أن ٌكتب الطالب تمرٌرا عن استراتٌجٌات التدرٌس المناسبة لتعلٌم الكبار .4

Curr 206  ُرىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ٚاعزخذاِٙب فٝ رؼ١ٍ

 اٌىجبس
4 

َ اٌزشثٛٞ ثٍغخ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثّغبي ا٦ػال

 أعٕج١خ ، ٚاٌٛلٛف ػٍٝ أُ٘ ٚأؽذس ا٤ثؾبس ٚاٌذساعبد ا٤عٕج١خ فٟ اٌّغبي
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم التكنولوجٌا ومفهوم تكنولوجٌا التعلٌم .1
 التعلٌمٌة أن ٌتعرف الطالب على الفرق بٌن تكنولوجٌا التعلٌم والوسائل .2
مكوناته، وعاللته بتكنولوجٌا  ب المنظومات، وتحدٌدأن ٌتعرف الطالب أسلو .3

 .التعلٌم
أن ٌوضح الطالب األسس النفسٌة والمعرفٌة التً تساعد على تصمٌم الوسائل  .4

 التعلٌمٌة المختلفة لتعلٌم الكبار
و البصرٌة )شفافٌات،  أن ٌتمكن الطالب من إنتاج مجموعة من الوسائل السمعٌة .5

 ومجسمات( ت الصوتٌة، أشرطة فٌدٌو، نماذج،شرائح، لوحات تعلٌمٌة، تسجٌال
Edu 207 4 اٌّغزّغ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثزؼ١ٍُ اٌىجبس ٚػاللخ رٌه 

 ثزطٛس ٚاسرمبء اٌّغزّغ، ٚدٚس ِإعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ فٟ رط٠ٛش ِغبي رؼ١ٍُ اٌىجبس
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 ٌتعرف الطالب على مفهوم تعلٌم الكبار وأهداف ممرر تعلٌم الكبارأن  .1
 أن ٌحدد الطالب دور مؤسسات المجتمع المدنً فً تعلٌم الكبار ومحو األمٌة .2
 أن ٌتعرف الطالب على  دور المؤسسات الرسمٌة وغٌر الرسمٌة فً تعلٌم الكبار .3
 أن ٌتعرف على مؤسسات تعلٌم الكبار فً مصر  .4
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 سانس فٌ الخربَتثالثاً:اللَ

 " الوجاالث العولَت بالخعلَن األساسٌ واألنشطت " حخصص 

 ٚطف ِؾز٠ٛبد ِمشساد اٌجشٔبِظ  

 ػذد اٌغبػبد اعُ اٌّبدح سلُ اٌّمشس

H.E 101 ٌٟ4 ِمذِخ فٟ االلزظبد إٌّض 

إٌّضٌٟ ثبػزجبسٖ ِنٓ ػٍنَٛ اٌؾ١نبح ٚرطنٛسٖ ٚفٍغنفخ  ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس االلزظبد

ِغبالرنٗ(، ٚطنٍخ ػٍنُ االلزظنبد إٌّضٌنٟ ثنبٌؼٍَٛ  االلزظنبد إٌّضٌنٟ )سعنبٌزٗ، أ٘ذافنٗ،ػٍنُ 

اٌضساػ١خ، أ١ّ٘خ ػٍنُ االلزظنبد إٌّضٌنٟ فنٟ اٌز١ّٕنخ ٚؽنً اٌّشنبوً  ا٢خشٜ اٌضساػ١خ ٚغ١ش

 ٚااللزظبد٠خ اٌفشد٠خ ٚاٌؼبئ١ٍخ ٚوزٌه اٌخبطخ ثجؼغ إٌّشنتد اٌغّبػ١نخ ٚغ١نش االعزّبػ١خ

 اٌؼبئ١ٍخ
 ذا الممرر إلى:وٌهدف ه

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم االلتصاد المنزلً .1
 أن ٌتعرف الطالب على تطور مفهوم االلتصاد المنزلً .2
أن ٌتعرف الطالب على كٌفٌة تحسٌن أوضاع األسرة وتلبٌة احتٌاجاتها وجعلها  .3

 محوراً للدراسة
 الت الدراسة فً ممرر االلتصاد المنزلى اأن ٌحدد الطالب مج .4

H.E 102 4 ئػذاد ا١ٌّضا١ٔخ اٌشٙش٠خ ٥ٌعشح 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس و١ف١خ ئداسح ِٛاسد ا٤عشح ٌزٍج١خ اؽز١بعبرٙب ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ 

 .ٚاٌشٙش
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم إدارة الموارد  .1
 أن ٌتعرف الطالب على كٌفٌة إدارة األسرة لشئونها .2
 الحتٌاجات األساسٌة لؤلسرة واالحتٌاجات الترفٌهٌةأن ٌمٌز الطالب بٌن ا .3
 أن ٌخطط الطالب لحٌاته بصورة صحٌحة  .4

H.E 103 4 االعزضّبساد اٌؼبئ١ٍخ 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس االعزضّبساد اٌؼبئ١ٍخ ٚو١ف١خ رٛظ١ف ٚئداسح اٌضشٚاد اٌؼبئ١ٍخ   

 .ٌزؾم١ك سفب١٘خ ا٤عشح ٚاٌّغزّغ
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 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 ن ٌتعرف الطالب على مفهوم االستثمارات العائلٌةأ .1
 أن ٌدرن العاللة بٌن الثروات والعائلٌة واالستثمارات العائلٌة .2
 أن ٌحدد طبٌعة المجاالت التً ٌمكن االستثمار فٌها بما ٌعود على األسرة بالخٌر .3
 أن ٌتعرف الطالب على نظرٌات االستثمار وطرله ومجاالته .4

Art 101 ٚ4 ٠خاٌظٕبػبد ا١ٌذ 

اٌظٕبػبد ا١ٌذ٠ٚخ،  ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثّفَٙٛ

اٌّغزخذِخ، ؽشق اٌزغ٠ٛك،  ربس٠خٙب ٚرظ١ٕفٙب، اٌؼذد ٚا٤دٚاد اٌّغزخذِخ، اٌخبِبد

 اٌطجبػخ رطج١مبد فٟ ِغبالد )إٌغبسح، اٌخضف، اٌّؼبدْ،
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 فهوم الصناعات الٌدوٌة وأهمٌتهاأن ٌتعرف الطالب على م .1
 أن ٌكتسب الطالب مهارات تعلم الحرف الٌدوٌة المنزلٌة .2
 المنزلٌة  أن ٌكتسب الطالب مهارة تدوٌر بعض المخلفات  .3
 أن ٌدرن الطالب أهمٌة الحرف الٌدوٌة فً التنمٌة المجتمعٌة .4
الت المستخدمة، طرق التسوٌك، تطبٌمات فً مجا أن ٌتعرف الطالب على الخامات .5

 الطباعة )النجارة، الخزف، المعادن،
Art 102 4 اعزخذاَ اٌخبِبد اٌج١ئ١خ اٌظٕبػبد اٌظغ١شح 

ٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة بالخامات البٌئٌة      
، وكذلن أنواع والصناعات الصغٌرة ودورها فً رفع المستوى المعٌشً لؤلسر المصرٌة 

 . ٌرةوأهمٌتها بالنسبة للفرد والمجتمعالصناعات الصغ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم الخامات البٌئٌة .1
 أن ٌتعرف على مفهوم الصناعات الصغٌرة .2
 أن ٌحدد أهم الخامات البٌئٌة المستخدمة فً الصناعات الصغٌرة .3
  أن ٌتعرف على كٌفٌة تسوٌك منتجاته بصورة تدر علٌه دخالً  .4

Econ 101 4 رظ١ُّ اٌّششٚػبد اٌظغ١شح 

ٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات المعارف المتعلمة بمفهوم تصمٌم       
وكٌفٌة إدارة  .وأنواعها ودورها فً التخفٌف من مشكلة البطالة المشروعات الصغٌرة

 المشروعات الصغٌرة ،وعمل دراسة الجدوى لهذه المشروعات.
 وٌهدف هذا الممرر إلى:
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 ٌتعرف الطالب على مفهوم المشروعات الصغٌرة وطرق تصمٌمها أن .1
 بعملٌات تصمٌم المشروعات الصغٌرة  أن ٌلم الطالب .2
 أن ٌتعرف الطالب على طبٌعة المشروعات الصغٌرة وفائدتها .3
 بعض المشكالت التً تصمٌم وتنفٌذ المشروعات الصغٌرة على أن ٌمف الطالب .4

Agr.Ed 101 4 رعاية القدا ق 

عاٌة الحدائك ودورها برٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة      
 تجمٌل المدٌنة.فً 

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 .طرٌمة اختٌار و رعاٌة نباتات الحدائك.أن ٌتعرف الطالب على 1

 أن ٌتعرف على أدوات زراعة ورعاٌة الحدائك.. 2 
 ائك.أنظمة وشروط رعاٌة الحدأن ٌحدد أهم .3
  أن ٌتعرف على كٌفٌة تصنٌف رعاٌة الحدائك..4

Agr.Ed 102 4 أمراض اليباتات والوقاية ميحا 

بأمراض النباتات ٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة      
 المختلفة وكذلن طرق الولاٌة منها.

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 .النباتاتأنواع أمراض .أن ٌتعرف الطالب على 1

 أن ٌتعرف على إمكانٌة تشخٌص أمراض النباتات.. 2 

 أن يتعرف عمى تأثير األسمدة عمى أمراض النباتات 3

  صنف أمراض النباتات.ٌأن .4

 الطرق الحدٌثة لمكافحة أمراض النباتات.أن ٌحدد أهم ..أن 5

Agr.Ed 103 4 الميت ات الزراعية الغذا ية 

بالمنتجات الزراعٌة ممرر المعلومات والمعارف المتعلمة ٌدرس الطالب فً هذا ال     
 الغذائٌة وأهمٌتها ودورها فً توفٌر األمن الغذائً.

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 .الغذائٌة الزراعٌة جاتتأنواع المن.أن ٌتعرف الطالب على 1

 أن ٌتعرف على المٌمة الغذائٌة للمنتجات الزراعٌة الغذائٌة العضوٌة.. 2 
 سبل تطوٌر المنتجات الزراعٌة الغذائٌة.د أهم أن ٌحد.3
  أن ٌتعرف على أسواق المنتجات الزراعٌة الغذائٌة..4
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Curr 207 4 مقدمة فا اأيشطة اال تماعية اللص ية 

األنشطة االجتماعٌة ٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة      
دورها فً تنمٌة شخصٌة الطالب من الناحٌة الالصفٌة وأهمٌتها بالنسبة للطالب و

 االجتماعٌة.
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 .على األنشطة الالصفٌة وأهمٌتهاالب .أن ٌتعرف الط1
 أن ٌسهم فً إٌجاد عاللات اجتماعٌة طٌبة بٌن الطالب. .  2
 ٌكسب الطالب خبرات اجتماعٌة جدٌدة.  أن3
 خاطئة لدى بعض الطالب. ٌسهم فً معالجة بعض أنماط السلون الأن   4
 ٌشغل ولت الفراغ لدى الطالب فٌما ٌنفعهم.أن . 5
 . ٌكسب الطالب مهارة العمل بروح الفرٌك أن.  6

Edu 202 4 تاطيط وتي يذ اأيشطة اال تماعية المدر ية 

بالتخطٌط لؤلنشطة ٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة      
 مدرسٌة وأهمٌتها وكٌفٌة وضع خطة لؤلنشطة وطرٌمة تنفٌذها.االجتماعٌة ال

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 مفهوم التخطٌط المدرسً لؤلنشطة االجتماعٌة وأهمٌته ..أن ٌتعرف الطالب على 1

 .األنشطة االجتماعٌة المدرسٌة أهمٌتها ومجاالتهاأن ٌتعرف على . 2 
 .مدى الزمنًخطط األنشطة المدرسٌة ومراحلها والٌعد أن .3
  سٌة.مدرنفذ خطط األنشطة االجتماعٌة الٌأن .4

 

Edu. 208 4 المدر ية لمشاركة الم تمعية ف  اأيشطة اال تماعيةا 

بالتخطٌط لؤلنشطة ٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة      
 نفٌذها.االجتماعٌة المدرسٌة وأهمٌتها وكٌفٌة وضع خطة لؤلنشطة وطرٌمة ت

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 مفهوم المشاركة المجتمعٌة وأهمٌتها ..أن ٌتعرف الطالب على 1

 .أهداف المشاركة المجتمعٌة فً األنشطة االجتماعٌةومجاالتهاأن ٌتعرف على . 2 
 المشاركة المجتمعٌة فً األنشطة االجتماعٌة المدرسٌة . أن ٌحدد صور.3
  سٌة.مدرطالب وحل مشكالتهم االجتماعٌة الأن ٌساهم فً اشباع حاجات ال.4

 .أن يبرزأىمية العمل الجماعي لدى أطراف المشاركة.5
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Econ 102  4 مقدمة فا ال كرتارطة وادارة اأعما 

بطبٌعة عمل السكرتارٌة ٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة      
 ة واإللكترونٌة.ووظائفها وكٌفٌة إدارة األعمال التملٌدٌ

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 .األعمالعلى الحدٌث فً علم السكرتارٌة و إدارة  ٌضطلع الطالب .1
 من اعداد المخاطبات الرسمٌه و تمارٌر العمل. الطالب تمكٌن  -2
 من التخطٌط العماله و تنظٌم اعمال رؤسائه. الطالبتمكٌن  -3
 تً ٌرغب بها رؤسائه. التصرفات الالطالب بمهارات  أن ٌنمً  -4 

 مع الرؤساء الجدد و التعرف على سلوكٌاتهم بشكل مباشر.ن ٌتكٌف الطالب ا -5
 من مهارات التعامل مع مختلف االنماط السلوكٌة و االدارٌة. الطالبتمكٌن أن ٌ -6
 و تنظٌم اعمال رؤسائه .ه فً ادارة ولت الطالبمهارات أن ٌنمً  -7

Econ 103  4 تي يذ المشروعات الت ارطة الصغيرةمقدمة فا تصميص و 

تصميم وتنفيذ بطبٌعة ٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة      
، وكٌفٌة إدارة المشروع وتنفٌذه،وتحٌد الكلفة  المشروعات التجارية الصغيرة

 والعائد،ودراسة الجدوى.
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 استثمارية صغيرة. أن يبتكر أفكار مشروعات .1

 .يعد دراسة جدوى مبدئية لممشروع.2
 .أن يعرف خطوات تنفيذ المشروع.3
 .أن يكون لديو ميارة بناء فريق العمل بالمشروع.4
 .أن يدرس السوق ويحدد احتياجاتو.5
 .أن يدير المشروع ويصل لنتائجو.6
 . أن يقدر قيمة األعمال الحرة.7

 
 

 

Econ 104 4 مقدمة فا المقا بة 
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المحاسبة لألفراد بطبٌعة ٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة      
، ومفهومها وأهمٌتها وتطورها وبٌان دورها بالنسبة والشركات والمؤسسات التجارية

 لؤلعمال.
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن يتعرف الطالب عمى طبيعة األعمال وأنواعيا..1

 المحاسبة وأىدافيا..يعرف الطالب أن  .2
 . أن يحدد مراحل تطور المحاسبة3
 . أن يمم بفروع وأنواع المحاسبة.4
 . أن يحدد معايير ومبادىء المحاسبة.5
 . أن يقدر الطالب دور المحاسبة في األعمال.6

Econ 102  4 مقدمة فا ال كرتارطة وادارة اأعما 

بطبٌعة عمل السكرتارٌة عارف المتعلمة ٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات والم     
 ووظائفها وكٌفٌة إدارة األعمال التملٌدٌة واإللكترونٌة.

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 .األعمالعلى الحدٌث فً علم السكرتارٌة و إدارة  ٌضطلع الطالب .1
 من اعداد المخاطبات الرسمٌه و تمارٌر العمل. الطالب تمكٌن  -2
 خطٌط العماله و تنظٌم اعمال رؤسائه.من الت الطالبتمكٌن  -3
 التصرفات التً ٌرغب بها رؤسائه. الطالب بمهارات  أن ٌنمً  -4 

 مع الرؤساء الجدد و التعرف على سلوكٌاتهم بشكل مباشر.ن ٌتكٌف الطالب ا -5
 من مهارات التعامل مع مختلف االنماط السلوكٌة و االدارٌة. الطالبتمكن أن ٌ -6
 و تنظٌم اعمال رؤسائه .ه فً ادارة ولت الطالبات مهارأن ٌنمً  -7

Draw.101 4 مقدمة فا م رح الط ل 

بمسرح الطفل مفهومه ٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة      
 وأنواعه،وسماته،وأهمٌته بالنسبة للطفل.

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 أهمٌته.على مفهوم مسرح الطفل و ٌضطلع الطالب .1
 من اعداد مسرحٌات لؤلطفال. الطالب تمكٌن  -2
 من اللغة فً مسرح الطفل. الطالبتمكٌن  -3
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 . الطالب فً عمل عرائس مسرح الطفلمهارات  أن ٌنمً  -4 
 ن ٌلم الطالب بمبادىء االخراج المسرحًا -5
 من مهارات التعامل مع فرٌك التمثٌل المسرحً. الطالبتمكٌن أن ٌ -6

Mus. 101 4 مقدمة فا التذوت المو يقا 

بالتذوق الموسٌمً ٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة      
 واألعمال الموسٌمٌة.

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 .أن ٌحدد الطالب أغراض وأهداف التذوق الموسٌمً .1
 أن ٌمٌز بٌن مختلف أنشطة التذوق الموسٌمً. -2
 .فً منهج التربٌة الموسٌمٌةالمفاهٌم األساسٌة للتذوق الموسٌمً أن ٌتعرف على  -3
 منها الموسٌمى.  تتألفأن ٌتعرف على العناصر األساسٌة التً  -4 

 ٌفن الرموز التً تكتب بها الموسٌمى وٌمرأها وٌغنٌها.ن ا -5

Art. 101 4 الر ص والتصميص ال يا أعما  الط ل 

بالرسم والتصمٌم الفنً المعلومات والمعارف المتعلمة  ٌدرس الطالب فً هذا الممرر     
 ألعمال الطفل.

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 .أن ٌحدد الطالب أغراض وأهداف الرسم والتصمٌم الفنً ألعمال الطفل .1
 أن ٌمٌز بٌن مختلف أنشطة الرسم والتصمٌمات الفنٌة ألعمال األطفال. -2
 .فً منهج التربٌة الفنٌةرسم والتصمٌم الفنً  أن ٌتعرف على المفاهٌم األساسٌة لل -3
 . التصمٌمات الفنٌةمنها  تتألفأن ٌتعرف على العناصر األساسٌة التً  -4 

 ٌستخدم األلوان المتناسمة فً الرسم وفً التصمٌمات الفنٌة فً أعمال األطفال.ن ا -5

Edu. 209 4 مقدمة فا اأيشطة ال قافية اللص ية 

األنشطة الثمافٌة الالصفٌة فً هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة  ٌدرس الطالب     
 وأهمٌتها بالنسبة للطالب ودورها فً تنمٌة شخصٌة الطالب من الناحٌة الثمافٌة.

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 .الالصفٌة وأهمٌتهاالثمافٌة على األنشطة الب .أن ٌتعرف الط1
 لثمافٌة بٌن الطالب. أن ٌسهم فً التوعٌة الدٌنٌة وا.  2
 جدٌدة.  ثمافٌةٌكسب الطالب خبرات  أن3
 ٌسهم فً إثراء المناهج الدراسٌة وتفعٌلها. أن   4
 ٌشغل ولت الفراغ لدى الطالب فٌما ٌنفعهم.أن . 5
 . ٌكسب الطالب مهارة العمل بروح الفرٌك أن.  6
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Edu.210 4 ال معيات المدر ية ال قافية 

بالجمعٌات المدرسٌة هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة ٌدرس الطالب فً      
 الثمافٌة وأهمٌتها بالنسبة للطالب ودورها فً تنمٌة شخصٌة الطالب من الناحٌة الثمافٌة.

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 طبٌعة عمل الجمعٌات المدرسٌة الثمافٌة وأهمٌتها.على الب .أن ٌتعرف الط1
 حمل المسئولٌة. أن تعود الطالب على ت.  2
 ٌنمً لدى الطالب روح العمل الجماعً.  أن3
 .  أن ٌساعد فً الكشف عن المواهب بٌن الطالب  4
 ٌشغل ولت الفراغ لدى الطالب فٌما ٌنفعهم.أن . 5
 . ٌنشط الحٌاة الثمافٌة لدى الطالبأن .  6

 
 

Edu 203 4 تاطيط وتصميص اأيشطة ال قافية المدر ية 

بالتخطٌط لؤلنشطة الثمافٌة هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة ٌدرس الطالب فً 
 المدرسٌة وأهمٌتها وكٌفٌة وضع خطة لؤلنشطة وطرٌمة تنفٌذها.

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 مفهوم التخطٌط المدرسً لؤلنشطة الثمافٌة وأهمٌته ..أن ٌتعرف الطالب على 1

 .ة أهمٌتها ومجاالتهااألنشطة الثمافٌة المدرسٌأن ٌتعرف على . 2 
 .خطط األنشطة المدرسٌة ومراحلها والمدى الزمنًٌعد أن .3
  سٌة.مدرالالثمافٌة نفذ خطط األنشطة ٌأن .4

 رابعام: المي ايس فا التر ية 

 تخصص " معمم الفصل"

Edu 211 4 المدر ة االيتدا ية 

سة اإلبتدائٌة،مفهومها بالمدرٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة 
 ،خصائص الطفل فً هذه المرحلة، طبٌعة الدراسة فٌها ،المراحل التً مرت بها.

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 مفهوم المدرسة اإلبتدائٌة ..أن ٌتعرف الطالب على 1

 .أهمٌة المدرسة اإلبتدائٌة للطفلأن ٌتعرف على . 2 
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 .للتدرٌس والعمل بالمدرسة اإلبتدائٌةٌعد أن .3
  .ٌمارن بٌن المدرسة اإلبتدائٌة فً مصر وبعض الدول المتمدمةأن .4

 

Psy 205 4 ط ل المدر ة االيتدا ية 

بخصائص الطفل فً هذه ٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة 
المرحلة، وطبٌعة الدراسة فٌها ،ومراحل النمو الخاصة بطفل المدرسة االبتدائٌة وأثرها 

 على التحصٌل.
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 مفهوم نموطفل المدرسة اإلبتدائٌة ..أن ٌتعرف الطالب على 1
 .خصائص طفل المدرسة اإلبتدائٌةأن ٌتعرف على . 2 
 ٌحدد مشكالت طفل المدرسة اإلبتدائٌة.أن .3
  .ٌمارن بٌن طفل المدرسة اإلبتدائٌة فً مصر وبعض الدول المتمدمةأن .4

Edu 212 4 ظرطات فا تر ية الط ل ي 

بنظرٌات تربٌة الطفل واآلراء ٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة 
 التربوٌة الخاصة بتربٌة الطفل لدى علماء التربٌة.

 وٌهدف هذا الممرر إلى:
 تربٌة الطفل عند جان جان روسو ..أن ٌتعرف الطالب على 1

 .وآرائه فً تربٌة الطفل بستالتوزيأن ٌتعرف على . 2 
 ٌحدد آراء جون دٌوي فً الطبٌعة البشرٌة.أن .3
  .ٌلم باالتجاهات النفسٌة واالجتماعٌة فً تربٌة الطفلأن .4
 

 
 

 

Curr 208 4 تقويص ط ل المدر ة االيتدا ية 

تموٌم طفل المدرسة بٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعلومات والمعارف المتعلمة 
 وٌهدف هذا الممرر إلى: فهومه واستراتٌجٌاته ماالبتدائٌة 

 مفهوم التموٌم ..أن ٌتعرف الطالب على 1
 أن ٌتعرف على أسالٌب تموٌم طفل المدرسة اإلبتدائٌة فً االتجاهات الحدٌثة.. 2 
 ٌلم بخصائص التموٌم التربوي السلٌم.أن .3
  .ٌستخدم أنواع التموٌم المختلفة مع طفل المدرسة االبتدائٌةأن .4
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Edu 211 4 التعميص والم تمه 

زؼ١ٍُ فٟ خذِخ ا٠ٌذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌؼاللخ ث١ٓ رؼ١ٍُ ٚاٌّغزّغ، ٚو١ف ٠غُٙ 

 .اٌج١ئخ ٚاٌّغزّغ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 تعلٌم وخدمة المجتمع .الأن ٌتعرف الطالب على العاللة بٌن .1
 تعلٌم .الأن ٌتعرف الطالب على نظرٌات .2
 تعلٌم.البك الطالب مبادئ نظرٌات أن ٌط.3
 .ٌتعرف الطالب على أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العملٌة والعملٌة أن.4

Edu 204 4 المعمص و إدارة ال صل 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس ِفَٙٛ ئداسح اٌفظً ٚػاللزٙب ثّغز٠ٛبد ا٦داسح ا٤خشٜ، 

 .ٚٚظبئفٙب ٚأ٘ذافٙب،ٚأّٔبؽٙب ٚخظبئظٙب
 ف هذا الممرر إلى:وٌهد

 أن ٌتعرف الطالب على الوظائف األساسٌة للمعلم فً ضوء التحدٌات المعاصرة ..1
 أنماط إدارة الفصل .مفهوم وأن ٌتعرف الطالب على .2
 أن ٌطبك الطالب مبادئ ووظائف إدارة الفصل..3
 خصائص اإلدارة الناجحة للفصل الدراسً.ٌتعرف الطالب على  أن.4

Edu 205 4 لت المدر ية لمص ون اأولاالمشك 

 رال١ِز اٌظفٛف ا٠ٌٝٚ٤ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس أُ٘ اٌّشىالد اٌّذسع١خ اٌزٟ رٛاعٗ 

 ٚثخبطخ فٟ اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ٚو١ف١خ رشخ١ظٙب ٚاٌؼًّ ػٍٝ ؽٍٙب . 
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم المشكلة وتصنٌفاتها  .1

 
 لمدرسٌة للصفوف األولى.مشكالت االالطالب على كٌفٌة تشخٌص  أن ٌتعرف.2 

أن ٌتعرف الطالب على كٌفٌة التعامل مع مشكالت التالمٌذ الدراسٌة والنفسٌة . 3
 والسلوكٌة

 مبتكرة.على طرق وأسالٌب حل المشكالت بطرٌمة  الطالب ٌتعرف أن .4 
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Curr 209 4 مياه  المدر ة االيتدا ية 

 ّٕب٘ظ اٌّذسعخ ا٦ثزذائ١خ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ث ٠ذسط اٌطبٌت فٟ

 ٚأعظ ثٕبء إٌّٙظ .
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم المنهج والمفاهٌم ذات الصلة.1
 وخصائصها فً المدرسة اإلبتدائٌة المناهج أنواع أن ٌنالش الطالب.2
 ة والنفسٌة واالجتماعٌة التً ٌبنى علٌها المنهجالطالب األسس التربوٌ ٌوضح أن .3
  مناهج المدرسة اإلبتدائٌة.أن ٌتعرف الطالب على كٌفٌة تحلٌل محتوى  .4      

Curr 210 4 تعميص القرامة والكتابة فا الص ون اأولا 

ثزؼ١ٍُ اٌمشاءح ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ 

 .برٙب،ٚؽشلٙب، ِٚٙبسارٙب فٟ اٌظفٛف ا٤ٌٚٝ ٚاٌىزبثخ،ٚٔظش٠
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم المراءة والكتابة ..1
 طرق المراءة والكتابة أن ٌنالش الطالب.2
 الطالب األسس التربوٌة لتعلٌم المراءة والكتابة. ٌوضح أن .3
  وٌطبمها. أن ٌكتسب الطالب مهارات المراءة والكتابة .4      

Edu 206 4 يظص التعميص االيتدا   فا اليمدا  المتقدمة 

ثٕظُ اٌزؼ١ٍُ ا٦ثزذائٟ فٟ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ 

 اٌجٍذاْ اٌّزمذِخ ٚو١ف١خ االعزفبدح ِٕٙب ٌزط٠ٛش ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ فٟ ِظش.
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 . نظم التعلٌممفهوم أن ٌتعرف الطالب على .1
 فً بعض الدول المتمدمة. االبتدائً أنواع نظم التعلٌم  أن ٌنالش الطالب.2
 الطالب الفرق بٌن نظم التعلٌم المختلفة. ٌستنتج أن .3

  الطالب سبل تطوٌر نظام التعلٌم االبتدائً فً مصر. ٌمترحأن  .4      
Curr 207 4 ص االيتدا  المعييات وتكيولو يا التعميص فا التعمي 

ثبٌّؼ١ٕبد ٚاٌٛعبئً ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ 

 ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ اٌّغزخذِخ فٟ اٌزؼ١ٍُ ا٦ثزذائ١ٛو١ف١خ اعزخذاِٙب فٟ اٌزؼ١ٍُ ا٦ثزذائٟ.
 وٌهدف هذا الممرر إلى:
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 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم معٌنات التدرٌس ..1
 التعلٌمٌة والوسائل التعلٌم تكنولوجٌا مفهوم على لطالبأن ٌتعرف ا .2
 التعلٌمٌة والوسائل التربٌة وتكنولوجٌا التعلٌم تكنولوجٌا بٌن  أن ٌمٌز الطالب.3
المستخدمة فً التعلٌم  أن ٌتعرف الطالب على بعض الوسائل التكنولوجٌة التعلٌمٌة.4

 .اإلبتدائً
Psy 206 4   ال روت ال ردية فا الص  الدرا 

ٚاٌفشٚق ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثّشاؽً ّٔٛ ا٦ٔغبْ 

اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌزال١ِز فٟ اٌظف اٌذساعٟ،ٚرأص١ش٘ب ػٍٝ رؾظ١ً اٌطفً ٚدٚس اٌّؼٍُ فٟ 

 ِشاػبرٙب.
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم النمو والمفاهٌم ذات الصلة.1
  درن الطالب أهمٌة دراسة هذا الممرر فً حٌاته العلمٌةأن ٌ.2
 أن ٌتعرف الطالب أهم مراحل نمو اإلنسان والعوامل المؤثرة فٌه.3
 والفروق الفردٌة بٌنهم.أن ٌتعرف الطالب على كٌفٌة مراعاة خصائص المتعلمٌن .4

 
Psy 207   4 اكتشان ورعاية الموهو ي 

باكتشداف ورعاٌدة الطفدل  ومات والمعدارف المتعلمدة ٌدرس الطالب فً هذا الممرر المعل
الموهددوب والعاللددة بددٌن الموهددوب والمبدددع وطددرق اكتشدداف الطفددل الموهددوب ومفهددوم 

 .    العاللة المفاهٌم المتعلمة بالموهبة واإلبداع والنظرٌات الحدٌثة ذاتو الموهبة
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 .ة بالموهبة واإلبداعأن ٌتعرف الطالب على المفاهٌم المتعلم. 1
 . أن ٌطبك الطالب بالنظرٌات الحدٌثة فً الموهبة واإلبداع وتطبٌماتها التربوٌة العملٌة2
 .أن ٌكتشف الطالب أسالٌب الكشف والتعرف على الموهوبٌن3
 . أن ٌخطط برامج لرعاٌة األطفال الموهوبٌن.4
  ن.فً رعاٌة الموهوبٌ . دور المؤسسات التعلٌمٌة واالجتماعٌة5

Psy 208 4 رعاية اأط ا  ذوا االقتيا ات الااصة 

ٌدددرس الطالددب فددً هددذا الممددرر المعلومددات والمعددارف المتعلمددة برعاٌددة األطفددال ذوى 
االحتٌاجدددات الخاصدددة ومفهدددوم ذوي االحتٌاجدددات الخاصدددة، وفئدددات ذوي االحتٌاجدددات 

 الخاصةومؤسسات رعاٌتهم
 وٌهدف هذا الممرر إلى:
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 على مفهوم التربٌة الخاصة وأهدافها .أن ٌتعرف الطالب .1
 على فئات التربٌة الخاصة واحتٌاجاتهم. أن ٌتعرف الطالب .2
 أن ٌدرن الطالب أهمٌة اإلرشاد النفسً لذوي االحتٌاجات الخاصة..3
 أن ٌتعرف الطالب على بعض طرق رعاٌة األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة..4

Curr 211 ييقاتحا فا المدر ة طرت التدرطس التكاممية وتط
 االيتدا ية

4 

ثطشق اٌزذس٠ظ اٌزىب١ٍِخ فٟ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ 

 اٌّذسعخ ا٦ثزذائ١خ ِٚفَٙٛ اٌزىبًِ ِٚغبالرٗ ٚأشىبٌٗ ١ِّٚضاد ٚػ١ٛة ِٕٙظ اٌّزىبًِ.
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 لتكاملٌة .أن ٌتعرف الطالب على مفهوم طرق التدرٌس ا.1
 أهداف التدرٌس التكاملً ومداخله. على أن ٌتعرف الطالب .2
 ممٌزات وعٌوب المنهج المتكامل. بٌن  أن ٌمٌز الطالب.3
 أن ٌمارن الطالب بٌن التكامل األفمً والتكامل الرأسً فً المرسة اإلبتدائٌة..4
 أن ٌطبك الطالب طرق التدرٌس التكاملٌة فً المدرسة اإلبتدائٌة.  .5

Curr 212 4 قمقة بقث 

ثشٔبِظ ئػذاد اٌجؾش فٟ  ثؾٍمخ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ 

 ِؼٍُ اٌفظً
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 البحث وأهدافها حلمةأن ٌتعرف الطالب على مفهوم  .6
 أن ٌحدد الطالب مناهج البحث المستخدمة فً البحوث التربوٌة. .7
 طرق اختٌار عٌنة البحث وتمثٌلها للمجتمع األصلً.أن ٌحدد الطالب  .8
 .أن ٌدرس الطالب بعض مشكالت تالمٌذ المدرسة اإلبتدائٌة وٌمترح لها حلوالً  .9

 .عن الجودة فً المدرسة اإلبتدائٌةأن ٌمدم الطالب بحثاً  .11
Edu 207   4 قرامات ف  التعميص االيتدا 

لشاءاد فٟ اٌزؼ١ٍُ ا٦ثزذائٟ اٌّزؼٍمخ  ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼبسف

ٚفٍغفخ اٌزؼ١ٍُ ا٦ثزذائٟ ٚٔشأرٗ ِٚجشساد اال٘زّبَ ثٗ ،ٚوزٌه فٍغفخ اٌزؼ١ٍُ ا٤عبعٟ 

 ٚٔشأرٗ ٚرطٛسٖ ِٚجبدئٗ.
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم نظام التعلٌم ..1
 وره.نشأة التعلٌم االبتدائً وتط على أن ٌتعرف الطالب .2
 التعلٌم اإلبتدائً والتعلٌم األساسً. بٌن  أن ٌمٌز الطالب.3
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 .وظائف التعلٌم اإلبتدائًأن ٌتعرف الطالب على بعض .4
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  اميام: المي ايس فا التر ية 
 تاصال  " التقويص التر وب"

 شســــــــــاٌّم سلُ اٌّمشس
 ػذد

 اٌغبػبد

Edu 301 4 يظص االمتقايات فا بعض الدو  المتقدمة 

Edu 302    4 تطور يظاص االمتقايات فا الوط  العر 

Curr 213  4 التقويص التر وب 

Curr 214 4 أيواع التقويص 

Psy 204 4 االاتبارات والمقاييس 

Curr 301   4 ييام و إعداد الورقة االمتقايية لممقرر الدرا 

Edu 308 

Curr   303 

دارتحا  4 أعما  االمتقايات تيظيمحا وا 

Curr 302  4 تقميل يتا   االمتقايات 

Curr 304 4 أ اليب التقويص 

Curr 305 4 ييام و إعداد أدوات التقويص الشامل 

Curr 306 4   لت ومم ات التقويص 

Psy  301 4 قياس االت اهات والمحارات والقيص 

Curr 401   4 التقويص المدر 

Curr 402 4 ممي  يحامحاص ووا بات م  ول  االمتقايات والعا 

Edu 401  4 قوايي  ولوا ل أعما  االمتقايات 

Curr 403 4 قاعة بقث 
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 ػذد اٌغبػبد اعُ اٌّبدح سلُ اٌّمشس

Edu 301 4 نظم االمتحانات فى بعض الدول المتقدمة 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس ا٤عب١ٌت ٚإٌظُ اٌزٟ رزجؼٙب اٌذٚي اٌّزمذِخ فٟ رظ١ُّ 

 خزجبسادٚرطج١ك ٚرؾ١ًٍ اال
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

  أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ٔظُ االِزؾبٔبد فٟ اٌذٚي اٌّزمذِخ -1

 أْ ٠مبسْ اٌطبٌت ث١ٓ ٔظُ االِزؾبٔبد فٟ اٌذٚي اٌّزمذِخ ٚاٌج١ئخ اٌّؾ١ٍخ -2

أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أعب١ٌت رظ١ُّ ٚرطج١ك ٚرؾ١ًٍ االخزجبساد فٟ اٌذٚي  -3

 اٌّزمذِخ

 ه ا٤عب١ٌت ثّب ٠زٕبعت ِغ ا٦ِىب١ٔبد اٌّزبؽخأْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ رطج١ك رٍ -4
Edu 302 4 تطور نظام االمتحانات فى الوطن العربي 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس رطٛس ٔظُ االِزؾبٔبد فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ٚاٌفشٚق ث١ٓ رٍه 

 إٌظُ
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ٔظُ االِزؾبٔبد فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ -1

 مبسْ اٌطبٌت ث١ٓ ٔظُ االِزؾبٔبد فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟأْ ٠ -2

 أْ ٠ؾذد اٌطبٌت عٛأت اٌمٛح ٚاٌمظٛس فٟ رٍه إٌظُ -3

أْ ٠ٛػؼ اٌطبٌت و١ف١خ االعزفبدح ِٓ رٍه إٌظُ فٟ رط٠ٛش ٔظُ االِزؾبٔبد  -4

 فٟ ِظش
Curr 213  4 التقويص التر وب 

غ١ذ ٚاٌٛعبئً اٌّغزخذِخ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس ِفَٙٛ اٌزم٠ُٛ ٚششٚؽ اٌزم٠ُٛ اٌ

 فٟ اٌزم٠ُٛ 
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزم٠ُٛ -1

 أْ ١ّ٠ض اٌطبٌت ث١ٓ ِفَٙٛ اٌزم٠ُٛ ٚاٌّفب١ُ٘ ا٤خشٞ وبٌم١بط ٚاٌزم١١ُ -2

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ششٚؽ اٌزم٠ُٛ اٌغ١ذ -3

 أْ ١ّ٠ض اٌطبٌت ث١ٓ اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ فٟ اٌزم٠ُٛ -4
Curr 214 4 يواع التقويصأ 
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٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس أٔٛاع اٌزم٠ُٛ ٚاٌفشٚق ث١ٕٙب ٚو١ف١خ رٛظ١ف وً ِٕٙب فٟ 

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أٔٛاع اٌزم٠ُٛ -1

أْ ١ّ٠ض اٌطبٌت ث١ٓ أٔٛاع اٌزم٠ُٛ ِٓ ؽ١ش اٌزٛل١ذ ٚا٦عشاءاد ٚاٌٛعبئً  -2

 اٌّغزخذِخ فٟ وً ِٕٙب

أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ اعزخذاَ أٔٛاع اٌزم٠ُٛ ثّب ٠زٕبعت ِغ ِؼط١بد اٌّٛلف  -3

 اٌزؼ١ٍّٟ

أْ ٠شثؾ اٌطبٌت ث١ٓ ٔٛع اٌزم٠ُٛ ٚاٌزغز٠خ اٌشاعؼخ اٌزٟ ٠ؾظً ػ١ٍٙب فٟ  -4

 اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ

 

Psy 204 4 االاتبارات والمقاييس 

زخذَ فٟ ػ١ٍّخ اٌزم٠ُٛ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس أٔٛاع االخزجبساد ٚاٌّمب١٠ظ اٌزٟ رغ

 ٚو١ف١خ رظ١ّّٙب ٚششٚؽٙب
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أٔٛاع االخزجبساد ٚاٌّمب١٠ظ -1

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٟ ششٚؽ اٌّم١بط أٚ االخزجبس اٌغ١ذ -2

أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ ئطذاس ؽىُ ػٍٝ ِذٞ وفبءح أٚ عٛدح اٌّم١بط أٚ  -3

 االخزجبس

 ظ١ُّ اخزجبس رزٛافش ف١ٗ ششٚؽ االخزجبس اٌغ١ذأْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ ر -4

 
Curr 301   4 ييام و إعداد الورقة االمتقايية لممقرر الدرا 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس و١ف١خ ئػذاد اٌٛسلخ االِزؾب١ٔخ ٌٍّمشس اٌذساعٟ ٚاٌششٚؽ 

 اٌالصَ رٛافش٘ب فٟ اٌٛسلخ االِزؾب١ٔخ
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 ػٍٝ خطٛاد ئػذاد اٌٛسلخ االِزؾب١ٔخ ٌٍّمشسأْ ٠زؼشف اٌطبٌت  -1

 أْ ٠ؼذد اٌطبٌت اٌششٚؽ اٌٛاعت رٛافش٘ب فٟ اٌٛسلخ االِزؾب١ٔخ -2

 أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ رظ١ُّ ٚسلخ اِزؾب١ٔخ رزٛافش ف١ٙب رٍه اٌششٚؽ -3

أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ ٚػغ اخزجبساد رؼزّذ ػٍٝ رؾ١ًٍ اٌّؾزٛٞ ٌٍّمشس  -4

 اٌذساعٟ
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Edu 308 

Curr   303 

دارتحاأعم  4 ا  االمتقايات تيظيمحا وا 

 ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس و١ف١خ رٕظ١ُ ٚئداسح أػّبي االِزؾبٔبد ٚاٌمٛا١ٔٓ إٌّظّخ ٌٙب
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت اٌٍٛائؼ ٚاٌمٛا١ٔٓ إٌّظّخ ٌالِزؾبٔبد -1

 د ٌٙبأْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٟ و١ف١خ رٕظ١ُ ِٛاػ١ذ االخزجبساد ٚو١ف١خ ا٦ػذا -2

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أعب١ٌت رٕظ١ُ أِبوٓ اٌّّزؾ١ٕٓ فٟ االخزجبساد -3

أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌطالة رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبطخ  -4

 فٟ االخزجبساد 

 
Curr 302  4 تقميل يتا   االمتقايات 

اٌضجبد ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس و١ف١خ رؾ١ًٍ ٔزبئظ االخزجبساد ٚؽغبة ِإششاد 

 ٚاٌظذق ٌٙب 
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ا٤عب١ٌت اٌّغزخذِخ فٟ رؾ١ًٍ ٔزبئظ االخزجبساد -1

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٟ و١ف١خ ػًّ ِؼب١٠ش ٌالخزجبساد -2

 أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ ؽغبة صجبد ٚطذق االخزجبساد -3

أداء  أْ ٠غزخذَ اٌطبٌت ٔزبئظ رؾ١ًٍ االخزجبساد فٟ ٚػغ خطخ ٌزؾغ١ٓ -4

 اٌطالة

 
Curr 304 4 أ اليب التقويص 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس و١ف١خ ا٤عب١ٌت اٌّغزخذِخ فٟ رم٠ُٛ رؾظ١ً اٌطالة ٚو١ف١خ 

 رٛظ١فٙب فٟ اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أْ ٠مبسْ اٌطبٌت ث١ٓ ا٤عب١ٌت اٌّغزخذِخ فٟ اٌزم٠ُٛ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -1

 ت ػٍٝ اال٠غبث١بد ٚاٌغٍج١بد ٌزٍه ا٤عب١ٌتأْ ٠زؼشف اٌطبٌ -2

 أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ ئػذاد اخزجبساد رؼزّذ ػٍٝ اعزخذاَ رٍه ا٤عب١ٌت -3
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أْ ٠ؾذد اٌطبٌت أعٍٛة اٌزم٠ُٛ اٌزٞ ٠زٕبعت ِغ خظبئض اٌّزؼ١ٍّٓ ٚؽج١ؼخ  -4

 اٌّبدح اٌذساع١خ

Curr 305 4 ييام و إعداد أدوات التقويص الشامل 

ٌّمشس و١ف١خ ئػذاد أدٚاد رم٠ُٛ رزٛافش ف١ٙب اٌش١ٌّٛخ ٚا٤عب١ٌت ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا ا

 اٌّغزخذِخ فٟ اٌزؾمك ِٓ رٌه
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أْ ٠زوش اٌطبٌت اٌّمظٛد ثش١ٌّٛخ االخزجبس -1

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ عٛأت اٌغٍٛن اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ رشٍّٙب االخزجبساد -2

 خ االخزجبسأْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ اٌزؾمك ِٓ ش١ٌّٛ -3

 أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ ئػذاد اخزجبساد رزٛافش ف١ٙب ششؽ اٌش١ٌّٛخ -4

  
Curr 306 4   لت ومم ات التقويص 

 ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس ِفَٙٛ ٍِفبد اٌزم٠ُٛ ٚأ١ّ٘زٙب ٚأٔٛاػٙب ٚو١ف١خ ئػذاد٘ب 
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ ٍِفبد اٌزم٠ُٛ -1

 اٌطبٌت ث١ٓ ا٤ٔٛاع اٌّخزٍفخ ٌٍّفبد اٌزم٠ُٛ أْ ٠مبسْ -2

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ ئػذاد ٍِفبد اٌزم٠ُٛ -3

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ اعزخذاَ ٍِفبد اٌزم٠ُٛ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -4

 

Psy  301 4 قياس االت اهات والمحارات والقيص 

ٙبساد ٚاٌم١ُ ٚو١ف١خ رطج١مٙب فٟ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس و١ف١خ ل١بط االرغب٘بد ٚاٌّ

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أن ٌتعرف الطالب على كٌفٌة لٌاس االتجاهات والمٌم -1

 أن ٌتعرف الطالب على األسالٌب المستخدمة فً لٌاس المهارات -2

 أن ٌتعرف الطالب على المشكالت المتعلمة بمٌاس االتجاهات والمٌم -3

 كٌفٌة تصمٌم واستخدام بطالات المالحظة أن ٌتعرف الطالب على -4
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Curr 401   4 التقويص المدر 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس ِفَٙٛ اٌزم٠ُٛ اٌّذسعٟ ٚأثؼبدٖ ٚو١ف١خ رٛص٠غ ػ١ٍّبد 

 اٌزم٠ُٛ ػٍٝ اٌّمشس اٌذساعٟ
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم التموٌم المدرسً -1

 د التً ٌتضمنها التموٌم المدرسًأن ٌحدد الطالب األبعا -2

 أن ٌتعرف الطالب على األسالٌب التً تستخدم فً التموٌم المدرسً -3

 أن ٌتمكن الطالب من وضع خطة زمنٌة للتموٌم المدرسً  -4
 

Curr 402 4 محاص ووا بات م  ول  االمتقايات والعاممي  يحا 

ٚاٌؼب١ٍِٓ ثٙب ٚوزٌه  ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس ِٙبَ ٚٚاعجبد ِغئٌٟٛ االِزؾبٔبد

 ؽمٛق ٚٚاعجبد اٌّّزؾ١ٕٓ
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أن ٌتعرف الطالب على لوانٌن ولوائح أعمال االمتحانات -1

 أن ٌتعرف الطالب على مهام وواجبات مسئولً االمتحانات -2

 أن ٌتعرف الطالب على حموق وواجبات الممتحنٌن -3

لد تمع أثناء سٌر أن ٌتعرف الطالب على كٌفٌة إدارة األزمات التً  -4
 االمتحانات 

 

Edu 401  4 قوايي  ولوا ل أعما  االمتقايات 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائؼ إٌّظّخ ٤ػّبي االِزؾبٔبد ٚو١ف١خ سطذ 

 ٚئػالْ إٌزبئظ 
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أن ٌتعرف الطالب على الموانٌن واللوائح المنظمة لالمتحانات -1

 رف الطالب على أسالٌب مرالبة سٌر االمتحاناتأن ٌتع -2

 أن ٌتعرف الطالب على آلٌات رصد وإعالن النتائج -3

 أن ٌتعرف الطالب على آلٌات التعامل مع شكاوي الممتحنٌن  -4
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Curr 403 4 قاعة بقث 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس أعب١ٌت ِٕٚٙغ١بد اٌجؾش اٌّغزخذِخ فٟ ِغبي اٌم١بط 

 ١ًٍ ٔزبئظ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛسٚاٌزم٠ُٛ ٚو١ف١خ رؾ
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أن ٌتعرف الطالب على أسالٌب البحث فً مجال المٌاس والتموٌم -5

أن ٌتمكن الطالب من استخدام الشبكات العالمٌة فً الحصول على معلومات  -6
 حول المٌاس والتموٌم

 أن ٌتعرف الطالب على كٌفٌة تحلٌل نتائج الدراسات والبحوث -7

الطالب من تمٌٌم أدوات المٌاس وأسالٌب التحلٌل المستخدمة فً أن ٌتمكن  -8
 الدراسات والبحوث 
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 اام ام:المي ايس فا التر ية 

 تاصال  "االرشاد الي    "

سلُ 

 اٌّمشس
 شســــــــــاٌّم

 ػذد

 اٌغبػبد
Psy 209    4 أ س ومبادئ االرشاد الي 

Psy 210    4 م االت االرشاد الي 

Psy 211  4 ان اال تماع االشر 

Psy 212    4 أ اليب االرشاد الي 

Psy 213   4 عمص الي س العل 

Psy 302    4 التو يا الي 

Psy 303 4 الصقة الي  ية 

Psy 304 4 المشكلت الي  ية وأ اليب التعامل معحا 

Psy 305    4 إعداد   لت االرشاد الي 

Psy 403 4 االاتبارات الي  ية 

Psy 404 4 اس القدرات واال تعداداتقي 

Psy 405 4 صيه وت ارب االرشاد الي    فا بعض الدو  المتقدمة 

Psy 406    4 مشكلت االرشاد الي 

Psy 407 4 قاعة بقث 

Psy 408 4 تصميص و يام االاتبارات الي  ية 

 
 

 

 

 

 

 ػذد اٌغبػبد اعُ اٌّبدح سلُ اٌّمشس
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Psy 209    4 أ س ومبادئ االرشاد الي 

 ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌشوبئض ٚاٌّجبدٜء ا٤عبع١خ ٌالسشبد إٌفغٟ
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزٛع١ٗ ٚاالسشبد إٌفغٟ -5

 أْ ٠ؾذد اٌطبٌت أٚعٗ االرفبق ٚاالخزالف ث١ٓ ا٦سشبد إٌفغٟ ٚاٌؼالط إٌفغٟ -6

 السشبد إٌفغٟأْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أعظ ِٚجبدٜء ِٚغٍّبد ا -7

 أْ ٠مبسْ اٌطبٌت ث١ٓ ٔظش٠بد اٌزٛع١ٗ ٚاالسشبد إٌفغٟ -8
Psy 210    4 م االت االرشاد الي 

 ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس ِغبالد االسشبد إٌفغٟ ٚٚعبئً عّغ اٌج١بٔبد فٟ وً ِغبي
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِغبالد االسشبد إٌفغٟ -5

 ت ػٍٟ ؽشق اسشبد ا٤ؽفبيأْ ٠زؼشف اٌطبٌ -6

 أْ ٠ؾذد اٌطبٌت اٌٛعبئً إٌّبعجخ ٌغّغ اٌج١بٔبد فٟ وً ِغبي -7

أْ ٠ؾذد اٌطبٌت و١ف١خ اعزفبدرٗ ِٓ دساعخ ِمشساالسشبد إٌفغٟ فٟ  -8

 ؽ١برٗ اٌؼ١ٍّخ
Psy 211  4 االشران اال تماع 

 ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس ِفَٙٛ االششاف االعزّبػٟ
 :وٌهدف هذا الممرر إلً

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ االششاف االعزّبػٟ -5

أْ ٠ؾذد اٌطبٌت اٌذٚس إٌفغٟ ٌالششاف االعزّبػٟ فٟ ر١ٙئخ اٌطبٌت  -6

 ٌالخزجبساد 

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌششٚؽ اٌٛاعت رٛافش٘ب فٟ اٌّششف االعزّبػٟ -7

 أْ ٠ؾذد اٌطبٌت اٌظفبد ا٤خالل١خ ٌّّبسعخ ِٕٙٗ االششاف االعزّبػٟ -8
Psy 212  4 اليب االرشاد الي   أ 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس أعب١ٌت االسشبد إٌفغٟ ٚاٌفشٚق ث١ٕٙب ٚو١ف١خ رٛظ١ف وً 

 ِٕٙب فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أعب١ٌت االسشبد إٌفغٟأْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  -5

 أْ ٠فشق اٌطبٌت ث١ٓ االسشبد اٌفشدٞ ٚاٌغّبػٟ -6

١ٌت  االسشبد إٌفغٟ ٚاٌٛعبئً اٌّغزخذِخ فٟ وً أْ ١ّ٠ض اٌطبٌت ث١ٓ أعب -7
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 ِٕٙب

أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ اعزخذاَ أعب١ٌت االسشبد إٌفغٟ ثّب ٠زٕبعت ِغ  -8

 ِؼط١بد اٌّٛلف .

 أن يعدد الطالب شروط الجماعة االرشادية  -9

Psy 213   4 عمص الي س العل 

 ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس 
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 .اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ ػٍُ إٌفظ اٌؼالعٟأْ ٠زؼشف  -5

 ٚاٌالػمالٟٔ أْ ٠مبسْ اٌطبٌت ث١ٓ اٌزفى١ش اٌؼمالٟٔ -6

 أْ ٠مبسْ اٌطبٌت ث١ٓ أ١ٌبد ػٍُ إٌفظ اٌؼالعٟ -7

 أْ ٠ؾذد اٌطبٌت أ١ّ٘خ ػٍُ إٌفظ اٌؼالعٟ فٟ اٌّغبالد اٌّخزٍفخ -8

 
Psy 302    4 التو يا الي 

 إٌفغٟ ٚسوبئضٖ ا٤عبع١خ ٚأ١ّ٘زٗ اٌزطج١م١خ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس ِفَٙٛ اٌزٛع١خ
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 .أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزٛع١ٗ إٌفغٟ -5

 أْ ٠ؾذد اٌطبٌت اٌشوبئض ا٤عبع١خ ٌٍزٛع١ٗ إٌفغٟ. -6

 أْ ٠ؼذد اٌطبٌت اٌششٚؽ اٌٛاعت رٛافش٘ب فٟ اٌمبئُ ػٍٟ اٌزٛع١ٗ إٌفغٟ. -7

 غ١بد اٌزٛع١ٗ إٌفغٟأْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٟ ِٕب٘ظ ٚاعزشار١ -8

 أْ ٠ؾذد اٌطبٌت أ٘ذاف اٌزٛع١خ إٌفغٟ -9

 
Psy 303 4 الصقة الي  ية 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس ِفَٙٛ اٌظؾخ إٌفغ١خ ٠ٚزؼشف ػٍٟ ػذد ِٓ ا٤ِشاع 

 إٌفغ١خ اٌشبئؼخ ٚأػشاػٙب. 
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 ػٍٟ ِفَٙٛ اٌظؾخ إٌفغ١خأْ ٠زؼشف اٌطبٌت  -5

 بٌت ػٍٟ ثؼغ ا٤ِشاع إٌفغ١خ اٌشبئؼخ ٚأػشاػٙب أْ ٠زؼشف اٌط -6

أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ رؾذ٠ذ ٔٛع اٌّشع ِٓ خالي ا٤ػشاع اٌّؼشٚػخ  -7

 ػ١ٍٗ 

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشػٟ إٌفغ١١ٓ ثأعب١ٌت رشث٠ٛخ. -8
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Psy 304 4 المشكلت الي  ية وأ اليب التعامل معحا 

 س ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمش
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أشٙش اٌّشىالد إٌفغ١خ اٌزٟ رٛاعٗ ا٤ؽفبي -5

 اٌزؼبًِ ِغ رٍه اٌّشىالد ثأعب١ٌت رشث٠ٛخأْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٟ و١ف١خ  -6

 أْ ٠ؾذد اٌطبٌت  و١ف١خ ٚلب٠خ اٌطفً ِٓ اٌّشىالد إٌفغ١خ  -7

ؽفبٌُٙ رٚٞ أْ ٠ؼذد اٌطبٌت ِغّٛػخ ِٓ اٌزٛط١بد ٣ٌثبء ٌّغبػذح أ -8

 اٌّشىالد إٌفغ١خ.

 
Psy 305    4 إعداد   لت االرشاد الي 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس و١ف١خ ئػذاد عغالد االسشبد إٌفغٟ ٚو١ف١خ رٛظ١فٙب فٟ 

 اٌّٛلف اٌزؼ١ٍّٟ
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 د عغالد االسشبد إٌفغٟأْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ ئػذا -5

 ئػذاد عغً ٌالسشبد إٌفغٟأْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ  -6

أْ ٠ؾذد اٌطبٌت أعٍٛة االسشبد اٌزٞ ٠زٕبعت ِغ خظبئض اٌّزؼ١ٍّٓ  -7

 اٌّزفٛل١ٓ

أْ ٠ؾذد اٌطبٌت أعٍٛة االسشبد اٌزٞ ٠زٕبعت ِغ خظبئض اٌّزؼ١ٍّٓ  -8

 اٌّزأخش٠ٓ دساع١ب
Psy 403 4 االاتبارات الي  ية 

غ١خ اٌزٟ رزٛافش ف١ٙب اٌششٚؽ ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس و١ف١خ ئػذاد االخزجبساد إٌف

 اٌجذ١ٙ٠خ ٚاٌزغش٠ج١خ ٚا٤عب١ٌت اٌّغزخذِخ فٟ اٌزؾمك ِٓ رٌه
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٟ أٔٛاع االخزجبساد إٌفغ١خ -5

أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌششٚؽ اٌجذ١ٙ٠خ اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ رزٛافش فٟ ٘زٖ  -6

 االخزجبساد

زغش٠ج١خ اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ رزٛافش فٟ ٘زٖ أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌششٚؽ اٌ -7

 االخزجبساد



.جامعة دمنيور –كمية التربية تعميم المفتوح بلبرامج ال الالئحة الداخمية  

 
75 

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ اٌزؾمك ِٓ رٍه اٌششٚؽ -8

 أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ ئػذاد اخزجبساد رزٛافش ف١ٙب رٍه اٌششٚؽ -9

  
Psy 404 4 قياس القدرات واال تعدادات 

 ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس و١ف١خ  ل١بط اٌمذساد ٚاالعزؼذاداد
 هذا الممرر إلً:وٌهدف 

 .أْ ٠مبسْ اٌطبٌت ث١ٓ اٌمذساد ٚاالعزؼذاداد -5

 .أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ ل١بط اٌمذساد ٚاالعزؼذاداد -6

أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ االٔٛاع اٌّخزٍفخ ِٓ االخزجبساد اٌّغزخذِخ فٟ ل١بط  -7

 .اٌمذساد ٚاالعزؼذاداد االوبد١ّ٠خ

االخزجبساد فٟ اٌىشف اٌّجىش  أْ ٠ؾذد اٌطبٌت و١ف١خ االعزفبدح ِٓ ٔزبئظ رٍه -8

 ػٓ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚاٌّزفٛل١ٓ ٚاٌّزأخش٠ٓ دساع١ب.

 

Psy 405   صيه وت ارب االرشاد الي    فا بعض الدو
 المتقدمة

4 

 ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس رغبسة ا٦سشبد إٌفغٟ فٝ ثؼغ اٌذٚي اٌّزمذِخ.
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 د النفسً فى بعض الدول المتمدمةأن ٌتعرف الطالب على تجارب اإلرشا -5

 أن ٌتعرف الطالب على خطط االرشاد النفسً فً بعض الدول المتمدمة  -6
 أن ٌحدد الطالب كٌفٌة االستفادة من تلن الخطط فً والعنا التربوي  -7

أن ٌتمكن الطالب  من وضع تصور مستمبلً لالرشاد النفسً ٌنهض بوالعنا  -8
 التربوي 

Psy 406 4 ي   مشكلت االرشاد ال 

 ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس ِشىالد ا٦سشبد إٌفغٟ
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أن ٌتعرف الطالب على مشكالت اإلرشاد النفسً -5

 أن ٌحدد الطالب كٌفٌة مواجهه تلن المشكالت -6
أن ٌتعرف الطالب علً العوامل التً تساعد علً نجاح االرشاد النفسً  -7

 الفردي. 

وامل التً تساعد علً نجاح االرشاد النفسً أن ٌتعرف الطالب علً الع -8
 .الجماعً
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Psy 407 4 قاعة بقث 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس أعب١ٌت ِٕٚٙغ١بد اٌجؾش اٌّغزخذِخ فٟ ِغبي االسشبد 

 إٌفغٟ ٚو١ف١خ رؾ١ًٍ ٔزبئظ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 د إٌفغٟاالسشبأن ٌتعرف الطالب على أسالٌب البحث فً مجال  -9

أن ٌتمكن الطالب من استخدام الشبكات العالمٌة فً الحصول على  -10
 االسشبد إٌفغٟ معلومات حول 

 أن ٌتعرف الطالب على كٌفٌة تحلٌل نتائج الدراسات والبحوث -11

أن ٌتمكن الطالب من تمٌٌم أدوات المٌاس وأسالٌب التحلٌل  -12
 المستخدمة فً الدراسات والبحوث 

 

Psy 408 4 االاتبارات الي  ية تصميص و يام 

 ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس و١ف١خ رظ١ُّ ٚثٕبء االخزجبساد إٌفغ١خ .
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أن ٌتعرف الطالب علً شروط االختبار الجٌد -1
 أن ٌتمكن الطالب من إصدار حكم على مدي كفاءة أو جودة االختبار -2
 ؽ االخزجبس اٌغ١ذأْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ رظ١ُّ اخزجبس رزٛافش ف١ٗ ششٚ -3
أن ٌتمكن الطالب من تمٌٌم مجموعة من االختبارات النفسٌة فً ضوء  -4

 المعاٌٌر المحددة.
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  ابعام:المي ايس فا التر ية 

 تاصال "التر ية الااصة"

 ررــــــــــالوم رلن الومرر
 عذد

 الساعاث

Psy 216 4 ات اهات ودرا ات فا التر ية الااصة 

Psy 217 4 والتو يا فا التر ية الااصة االشران 

Psy 214 4 مقدمة فا التر ية الااصة وأيواعحا 

Edu 401 4 التشرطعات والقوايي  لمتر ية الااصة 

Psy 310 4 تعميص المك وفي  والصص 

Psy 311  4 تعميص المعاقي  ذهييام 

Psy 312  4 تعميص المعاقي    ماييام 

Edu 303  4  ية الااصةدرا ات مقارية فا  يظص التر 

Edu 203 4 تموطل مدارس التر ية الااصة 

Curr 301 4 المعييات وتكيولو يا التعميص لمتر ية الااصة 

Psy 410 4  يكولو ية المتعمص بالتر ية الااصة 

Edu 402 4 الم تمه والتر ية الااصة 

Curr 404 4 طرت وأ اليب التدرطس بالتر ية الااصة 

Curr 405 4 بالتر ية الااصة تقويص الطالب 

Edu  403 4 المشكلت التا توا ا مدارس التر ية الااصة 

Edu 401 4 معمص التر ية الااصة إعداد  ومحاراتا 

Psy 411 4 قاعة بقث فا التر ية الااصة 
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 ػذد اٌغبػبد اعُ اٌّبدح سلُ اٌّمشس

Psy 216 4 اتجاىات ودراسات فى التربية الخاصة 

ثؼغ االرغب٘بد اٌغذ٠ذح فٟ دساعخ فئبد اٌزشث١خ اٌخبطخ  ٟ ٘زا اٌّمشس٠ذسط اٌطبٌت ف

 اٌّخزٍفخ .
 وٌهدف هذا الممرر إلى:

 

بعض االتجاهات الجدٌدة فً دراسة فئات التربٌة أن ٌتعرف الطالب على  -1
 . الخاصة المختلفة

 االتجاهات الجدٌدة فً دراسة فئات التربٌة الخاصةأن ٌمارن الطالب بٌن  -2
 الطالب على كٌفٌة التعامل مع فئات التربٌة الخاصة أن ٌتعرف  -3

 أن ٌمٌم الطالب هذه االتجاهات موضحا اٌجابٌاتها وسلبٌاتها  -4
Psy 217 4 اإلشراف والتوجيو فى التربية الخاصة 

 ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس رطٛس ا٦ششاف ٚاٌزٛع١ٗ فٝ اٌزشث١خ اٌخبطخ ٚاٌفشٚق ث١ٕٙب 
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أن ٌتعرف الطالب على مصطلحً اإلشراف والتوجٌه فى التربٌة الخاصة  -1
 أن ٌمارن الطالب بٌن أسالٌب اإلشراف والتوجٌه فى التربٌة الخاصة -2
 أن ٌحدد الطالب جوانب الموة والمصور فً تلن العملٌة -3

أن ٌوضح الطالب كٌفٌة االستفادة من تلن األسالٌب فً التعامل مع فئات  -4
 التربٌة الخاصة 

Psy 214 4 مقدمة فا التر ية الااصة وأيواعحا 

 ٌدرس الطالب فً هذا الممرر ممدمة لمفهوم التربٌة الخاصة وأنواعها المختلفة
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أن ٌتعرف الطالب على مفهوم التربٌة الخاصة  -1
 أن ٌمٌز الطالب بٌن فئات التربٌة الخاصة المختلفة  -2
 كل فئة من فئات التربٌة الخاصة  أن ٌتعرف الطالب على حصائص -3
 أن ٌنمد الطالب المضاٌا المتعلمة بكل فئة من فئات التربٌة الخاصة -4

Edu 401 4 التشرطعات والقوايي  لمتر ية الااصة 
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٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس أٔٛاع اٌزم٠ُٛ ٚاٌفشٚق ث١ٕٙب ٚو١ف١خ رٛظ١ف وً ِٕٙب فٟ 

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
 لً:وٌهدف هذا الممرر إ

 أن ٌتعرف الطالب على التشرٌعات والموانٌن للتربٌة الخاصة  -1

 أن ٌمارن الطالب بٌن أنواع التشرٌعات والموانٌن للتربٌة الخاصة  -2
 أن ٌنمد الطالب التشرٌعات والموانٌن للتربٌة الخاصة  -3
أن ٌربط الطالب بٌن التشرٌعات والموانٌن للتربٌة الخاصة المحددة وما ٌنفذ  -4

 الوالع  منها على أرض
أن ٌتعرف الطالب على حجم مشكلة ذوى االحتٌاجات الخاصة عالمٌا و  -5

 محلٌا
 

Psy 312 4 تعميص المك وفي  والصص 

 وكٌفٌة التعامل معهم  تعميم المكفوفين والصمٌدرس الطالب فً هذا الممرر اسس 

 وٌهدف هذا الممرر إلً:
 لصمأن ٌتعرف الطالب على المتطلبات النفسٌة للمكفوفٌن وا -1

 تعميم المكفوفين والصمأن ٌتعرف الطالب علً اسس  -2

 المكفوفين والصمأن ٌتمكن الطالب من التعامل مع   -3

 أن ٌتمكن الطالب من تصمٌم مولف تعلٌمً جٌد لتعلٌم المكفوفٌن والصم -4
 

Psy 312  4 تعميص المعاقي    ماييام 

 ١خ اٌزؼبًِ ِؼُٙٚو١ف اسس تعميم المعاقين جسمانياً ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس 
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 اسس تعميم المعاقين جسمانياً أن ٌتعرف الطالب على  -1

 لممعاقين جسمانياً أن ٌتعرف الطالب على المتطلبات النفسٌة  -2

 المعاقين جسمانياً أن ٌتمكن الطالب من التعامل مع   -3

 المعاقين جسمانياً أن ٌتمكن الطالب من تصمٌم مولف تعلٌمً جٌد لتعلٌم  -4

 
 

Edu 303 
 4 درا ات مقارية فا  يظص التر ية الااصة
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 نظم التربية الخاصة ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس ثؼغ اٌزٛعٙبد فٟ
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 راسات المقارنة فى  نظم التربية الخاصةأن ٌتعرف الطالب على بعض الد -1

 ة الخاصةبين بعض الدراسات المقارنة فى  نظم التربيأن ٌمارن الطالب  -2

 أن ٌراعً الطالب الفروق الفردٌة بٌن فئات التربٌة الخاصة -3
 فى  نظم التربية الخاصةأن ٌنمد الطالب احدى الدراسات الممارنة  -4

 
Edu 203 4 تموطل مدارس التر ية الااصة 

 تمويل مدارس التربية الخاصةاعظ ِٚظبدس  ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 عرف الطالب على اسس تموٌل مدارس التربٌة الخاصةأن ٌت -1

 تمويل مدارس التربية الخاصةأن ٌتعرف الطالب علً مصادر  -2

 أن ٌنمد الطالب اسس تموٌل مدارس التربٌة الخاصة  -3
 

Curr 301 4 المعييات وتكيولو يا التعميص لمتر ية الااصة 

 ولوجيا التعميم لمتربية الخاصةالمعينات وتكنٌدرس الطالب فً هذا الممرر كٌفٌة استخدام 

 وٌهدف هذا الممرر إلً:

المعينات وتكنولوجيا التعميم المستخدمة مع التربية أن ٌتعرف الطالب بٌن أهم  -1
 الخاصة

 أن ٌتعرف الطالب على االٌجابٌات والسلبٌات لتلن التمنٌات  -2
 أن ٌصمم الطالب بعض المعٌنات المستخدمة مع فئات التربٌة الخاصة -3
الطالب التمنٌات التً تتناسب مع خصائص فئات التربٌة الخاصة  أن ٌحدد -4

 وطبٌعة المادة الدراسٌة
Psy 410 4  يكولو ية المتعمص بالتر ية الااصة 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس ع١ىٌٛٛع١خ اٌّزؼٍّْٛ ثبٌزشث١خ اٌخبطخ ٚاٌفشٚق اٌفشد٠خ 

 ث١ُٕٙ  
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 وجية المتعمم بالتربية الخاصةسيكولأن ٌتفهم الطالب  -1
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 أن ٌتعرف الطالب على اسس التعامل مع متعلم التربٌة الخاصة -2
 أن ٌتعرف الطالب على الفروق الفردٌة بٌن متعلمٌن التربٌة الخاصة  -3
 متعمم بالتربية الخاصةأن ٌتمكن الطالب من التعامل مع  -4

  
Edu 402 4 الم تمه والتر ية الااصة 

 ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِؼُٙ  المجتمع لمتربية الخاصةاٌّمشس ٔظشح  ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا
 وٌهدف هذا الممرر إلً:

 أن ٌتعرف الطالب على نظرة المجتمع للتربٌة الخاصة -1
 أن ٌنمد الطالب نظرة المجتمع للتربٌة الخاصة -2
أن ٌشخص الطالب سلبٌات واٌجابٌات تعامل المجتمع مع فئات التربٌة  -3

 الخاصة
 لى مهددات اهمال المجتمع لهذه الفئة أن ٌتعرف الطالب ع -4

 

Curr 404 4 طرت وأ اليب التدرطس بالتر ية الااصة 

٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس اٌطشق ٚا٤عب١ٌت اٌزذس٠غ١خ إٌّبعجخ ٌفئبد اٌزشث١خ 

 اٌخبطخ 
 ٠ٚٙذف ٘زا اٌّمشس ئٌٟ:

 طرق وأساليب التدريس بالتربية الخاصةأْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  -1

 طرق وأساليب التدريس بالتربية الخاصةٌطبٌت ػٍٝ أْ ٠ٕمذ ا -2

بطرق وأساليب التدريس بالتربية أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّشىالد اٌّزؼٍمخ  -3
 الخاصة

 أْ ٠طجك اٌطبٌت اؽذٜ ؽشق اٌزذس٠ظ اٌخبطخ ثبٌزشث١خ اٌخبطخ -4

 

Curr 405 4 تقويص الطالب بالتر ية الااصة 

 لطالب بالتربية الخاصة تقويم ا٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس أعظ 
 ٠ٚٙذف ٘زا اٌّمشس ئٌٟ:

 تقويم الطالب بالتربية الخاصةأْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِفَٙٛ  -1
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 تقويم الطالب بالتربية الخاصةأْ ٠ؾذد اٌطبٌت ا٤ثؼبد اٌزٟ ٠زؼّٕٙب  -2

 تقويم الطالب بالتربية الخاصةأْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ا٤عب١ٌت اٌزٟ رغزخذَ فٟ  -3

 تقويم الطالب بالتربية الخاصةٚػغ خطخ ص١ِٕخ  أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ -4

 

Edu  403 4 المشكلت التا توا ا مدارس التر ية الااصة 

 ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس أُ٘ اٌّشىالد اٌزٝ رٛاعٗ ِذاسط اٌزشث١خ اٌخبطخ
 ٠ٚٙذف ٘زا اٌّمشس ئٌٟ: 

 خأْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أُ٘ اٌّشىالد اٌزٝ رٛاعٗ ِذاسط اٌزشث١خ اٌخبط -1

أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ِٙبَ ٚٚاعجبد اٌّغزّغ رغبٖ اٌّشىالد اٌزٝ رٛاعٗ  -2

 ِذاسط اٌزشث١خ اٌخبطخ

 أْ ٠ؾًٍ اٌطبٌت اؽذٜ اٌّشىالد اٌزٝ رٛاعٗ ِذاسط اٌزشث١خ اٌخبطخ -3

 أْ ٠ؼغ اٌطبٌت خطخ ٌؾً اٌّشىالد اٌزٝ رٛاعٗ ِذاسط اٌزشث١خ اٌخبطخ  -4

 

Edu 401  4 اتامعمص التر ية الااصة إعداد  ومحار 

إعداد معمم التربية الخاصة وأىم الميارات التي يجب أن تتوافر ٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس أعظ 
 بو

 ٠ٚٙذف ٘زا اٌّمشس ئٌٟ:

 إعداد معمم التربية الخاصةأْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أعظ  -1

 بمعمم التربية الخاصة أىم الميارات التي يجب أن تتوافرأْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ  -2

 إعداد معمم التربية الخاصةٌت آ١ٌبد أْ ٠م١ُ اٌطب -3

 ٠زٛاطً اٌطبٌت ِغ إٌّظّبد ٚا١ٌٙئبد راد اٌظٍخ ثبٌزشث١خ اٌخبطخ أْ -4

 

Psy 411 4 قاعة بقث فا التر ية الااصة 

 التربية الخاصة٠ذسط اٌطبٌت فٟ ٘زا اٌّمشس أعب١ٌت ِٕٚٙغ١بد اٌجؾش اٌّغزخذِخ فٟ ِغبي 

 ٚو١ف١خ رؾ١ًٍ ٔزبئظ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس
 ٠ٚٙذف ٘زا اٌّمشس ئٌٟ:

 التربية الخاصةأْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ أعب١ٌت اٌجؾش فٟ ِغبي  -5
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أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ اعزخذاَ اٌشجىبد اٌؼب١ٌّخ فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد  -6

 التربية الخاصةؽٛي 

 أْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ رؾ١ًٍ ٔزبئظ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس -7

ٚأعب١ٌت اٌزؾ١ًٍ اٌّغزخذِخ فٟ أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ رم١١ُ أدٚاد اٌم١بط  -8

 اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس 

 
 
 

 




