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 األول اضدرادي اضغصل – األوضى اضدظظ
 (1) اضطاطظ اضتربيظ: اضطػرر ادم .1

 التربٌة أسس ، الشخصٌة وتكوٌن والتربٌة الوراثة  ، الشخصٌة وتكون والنمو التربٌة ، التعلٌم فً وأهمٌتها الفكرٌة التربٌة ، وتطورها التربٌة نشأة

 التعلٌمً النظام كفاٌة وتحلٌل ومعاٌٌرها التربٌة جودة للتربٌة، الفلسفً واألساس وأبعادها العامة

  اضتربيظ سضدغظ:  اضطػرر ادم .2

 جان:  الطبٌعٌة الفلسفة ، الحدٌثة المثالٌة: النقدٌة الفلسفة. القدٌمة المثالٌة: المثالً التربوي الفكر ، بحث طرائق، منهج، تعرٌف:  التربٌة فلسفة علم

 والمادٌة التارٌخٌة المادٌة الفلسفة ،(  1) الجدلٌة والمادٌة التارٌخٌة المادٌة الفلسفة ،( 2) روسو جاك جان الطبٌعٌة التربٌة ،( 1)روسو جاك

 النفس علم ،( 2) السلوكٌة المدرسة ،( 1) السلوكٌة ،المدرسة البراغماتً التربوي الفكر ، البراغماتٌة ،الفلسفة ماركس كارل(: 2) الجدلٌة

 . التربوي الفكر اتجاهات ،( 2) بٌاجٌه جان:  التكوٌنً النفس علم ،( 1) بٌاجٌه جان التكوٌنً

 اضطام اضظغس رضم:  اضطػرر ادم .3
 الهٌجان عن التعبٌر( 1) الهٌجان ، الدوافع أنواع( 2) الدوافع ، الدافعٌة مفهوم(  1) الدوافع ، والسلوك والوراثة التطور ، النفس علم إلى المدخل

 .الٌومٌة الحٌاة فً الهٌجان االنفعالً، النمو( 3) الهٌجان الهٌجان، تفسٌر( 2) الهٌجان ، وإدراكه

  اضظغس ورضم اضتربيظ سي اإلحصاء:  اضطػرر ادم .4
 معامالت ، النوعٌة للبٌانات االرتباط معامالت الكمٌة، للبٌانات االرتباط ،معامالت االستداللً اإلحصاء وتعرٌف التطبٌقً لإلحصاء مراجعة 

 .اختبارات النسبة، حول الفرضٌات اختبارات ، المتوسط حل الفرضٌات ،اختبارات الفرضٌات اختبارات فً ،مقدمة متنوعة ارتباط

 اضصحيظ اضتربيظ:  اضطػرر ادم .5

 مفاهٌم ، الصحٌة التربٌة وأسالٌب طرائق ، الصحٌة التربٌة مبادئ ، الصحٌة التربٌة أسس ، الصحٌة التربٌة مفهوم ، الصحٌة التربٌة إلى المدخل

 طرائق الغذائً، واألمن الغذاء سالمة ، الغذائٌة التربٌة الصحٌة، والتربٌة التربٌة بٌن العالقة ، والمرض الصحة مع التعامل ، ووبائٌاتها األمراض

 .الصحٌة البٌئٌة الجوانب ، الصحٌة التربٌة فً التقوٌم الصحٌة، التربٌة فً التوجٌه ، الصحٌة التربٌة تدرٌس

 

 األرضاء وظائف رضم:  اضطػرر ادم       .6
 

 ، التنفس فٌزٌولوجٌا ، الدوران فٌزٌولوجٌا ، القلب فٌزٌولوجٌا الحركً الجهاز الدم، فٌزٌولوجٌا واالستتباب، االنسان لجسم الداخلً التنظٌم

 . الصم الغدد ، الحواس ، العصبً الجهاز ، الهضم التغذٌة ، الكلٌة فٌزٌولوجٌا

 1(اظصضيزيظ ضعظ)األجظبيظ اضضعظ:  اضطػرر ادم .      7
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 اضثاظي اضدرادي اضغصل – األوضى اضدظظ
 اضطربي اضوطن سي واضتربيظ اضتربيظ تاريخ: اضطػرر ادم -1

 فً األوروبٌة التربٌة ، النهضة عصر فً األوروبٌة التربٌة ، اإلسالمٌة التربٌة ، الٌونانٌة التربٌة ، البدائً العصر فً التربٌة ، التربٌة تارٌخ علم

 التربوٌة األهداف ، السورٌة العربٌة الجمهورٌة فً التربٌة تطور ، العربٌة التربٌة تطور مسارات ، الحدٌثة األوروبٌة التربٌة التنوٌر، عصر

 .العربٌة التربٌة مشكالت ،( 2) العربٌة التربوٌة اإلدارة ،( 1) العربٌة التربوٌة اإلدارة ،( 2) العربٌة التربوٌة األهداف ،(  1) العربٌة

 اضتربوي واضتوثيق اضطدرديظ اضطصتبظ: اضطػرر ادم -2
 ، المدرسٌة المكتبات تنظٌم ، التصنٌف ، المدرسٌة المكتبات فً الفهرسة والتجهٌزات، المبنى ، المجموعات وتنمٌة بناء ، للمكتبة التربوٌة األهمٌة

 .المدرسٌة المكتبات فً توافرها الواجب المعلومات مصادر ، التربوي التوثٌق ، األطفال مكتبات وأنشطة خدمات

 (2) اضطاطظ اضتربيظ: اضطػرر ادم        - 3     
 ونموها العاطفة وتكون، العاطفٌة التربٌة التعلٌم، فً وأهمٌته الهٌجان وتربٌة الفكرٌة التربٌة ،. التربٌة منظومة تحلٌل، وجوانبها المتكاملة التربٌة

 كفاٌة وتحلٌل ومعاٌٌرها التربٌة جودة ، واستراتٌجٌاتها ومفهومها األخالقٌة التربٌة ، المتكاملة التربٌة فً وأدوارها والحركٌة، الجسدٌة التربٌة

 .التعلٌمً النظام

 (وحرصات اضطاب) اضرياضيظ اضتربيظ:  اضطػرر ادم       - 4 

 التشكٌالت ، وأنواعها التعلٌم طرائق ، األساسً التعلٌم مرحلة ضمن الرٌاضٌة للتربٌة الرئٌسٌة األهداف أهم ، اإلنسان عند النمو مراحل

 ، الرٌاضٌة التربٌة درس إخراج فً المتبعة الخطوات ، الرٌاضٌة التربٌة فً والمشتقة األصلٌة األوضاع ، الرٌاضٌة التربٌة درس فً والتكوٌنات

 الحلقة) األساسً التعلٌم لمرحلة رٌاضٌة تربٌة دروس ،نماذج الرٌاضٌة واألنشطة األلعاب كل أساس هً التً األساسٌة الحركٌة المهارات تطوٌر

 .للطفل السلٌمة التغذٌة عن عامة ،نظرة(األولى

 (وبيئظ أحياء) اضطضوم:  اضطػرر ادم         -5
 التنوع ، الراقٌة للنباتات والتشرٌحٌة الشكلٌة الدراسة ، النباتً النمو فٌزٌولوجٌا ، األجٌال وتعاقب التكاثر أشكال ، الخلٌة بنٌة الحً، العالم صفات

 التوازن ،  البٌوجٌوكٌمٌائٌة الدورات ،  البٌئٌة النظم داخل والطاقة المادة انتقال+ البٌئٌة العوامل ، البٌئً النظام+  البٌئة علم إلى مدخل ، النباتً

 التربٌة ،(البٌئٌة المشكالت) والبٌئة االنسان بٌن العالقة ، األرضٌة الكرة على الرئٌسة البٌئٌة األنظمة ، البٌئة موارد+  الحٌوي والتنوع البٌئً

 . السكانٌة التربٌة ، البٌئٌة

 2(اظصضيزيظ ضعظ)األجظبيظ اضضعظ:  اضطػرر ادم       - 6
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 :االذتراصيظ اضػوطيظ اضثػاسظ: اضطػرر ادم        -7
 ، الدولٌة المتغٌرات ، العربً القومً ،األمن القومً النضال و التصحٌحٌة الحركة ، االشتراكً العربً البعث ،حزب العربٌةاإلسالمٌة الحضارة

 . األسد بشار القائد خطاب فً التحدٌث و التطوٌر

  اضطربيظ اضضعظ: اضطػرر ادم           -8

 الجملتٌن مكمالت الفعلٌة، الجملة مكمالت الفعلٌة، ،الجملة النواسخ االسمٌة، الجملة األفعال، من والمعرب المبنً األسماء، من والمعرب المبنً

 والمنقوصة الصحٌحة األسماء – والمؤنث المذكر – المشتقات والمنقوص، والممدود المقصور ـ والمعتل الصحٌح المشتقات، واالسمٌة، الفعلٌة

 .مختارة نصوص القواعدواإلمالء، والممدودة، والمقصورة
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