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ػاضغصلػاضدراديػاألول–اضدظظػاضرابطظػ

 ادمػاضطػرر:ػطظاعجػاضبحثػسيػاضتربغظػورضمػاضظغس -1

)مفاهٌم أساسٌة فً البحث العلمً(، البحث التربوي النفسً، خطوات البحث العلمً مدخل فً البحث العلمً 

مناهج البحث األكثر استخداماً فً التربٌة وعلم  ،)خطة البحث ، المشكلة، األهمٌة ،الدراسات السابقة ....(

 ،معطٌات وتفسٌر النتائجالنفس، الدراسة النظرٌة، الدراسة المٌدانٌة )اختٌار العٌنات، أدوات البحث(، تحلٌل ال

 كتابة تقرٌر البحث والملخص، إجابة على األسئلة وتقوٌم العمل.

  ادمػاضطػرر:ػاضػغاسػواضتػوغمػسيػاضتربغظػورضمػاضظغس -2

 ،تطور التقوٌم وأسسه وأغراضه، األهداف التربوٌة وربطها بعملٌة التقوٌم ،طبٌعة القٌاس ومكانته فً التربٌة

اتجاهات جدٌدة فً حركة  ،أدوات التقوٌم التً ال تعتمد الورقة والقلم ،وصالحٌتها تصنٌف أدوات التقوٌم

 اختبارات التحصٌل. ،مقاٌٌس الذكاء ،تقوٌم المعلم والمنهاج، مقاٌٌس االتجاهات والمٌول ،القٌاس والتقوٌم

 ادمػاضطػرر:ػاإلرالمػاضتربويػ -3

عالم التربوي )مفهوم ،وظائف، مواصفات وعالقته . اإل2مفهوم اإلعالم وأهمٌته ووظائفه ونظرٌاته  .1

. وسائل 5. وسائل اإلعالم المسموع 4. وسائل اإلعالم المطبوع 3بالمؤسسات اإلعالمٌة والتربوٌة(

. تجارب عالمٌة فً اإلعالم 7. وسائل اإلعالم المستحدثة : فٌدٌو ، حاسب وانترنت6اإلعالم المرئً 

 .رٌا ومشكالته. اإلعالم التربوي فً سو8التربوي 

 ادمػاضطػرر:ػاضرغاضغاتػ)شغاس( -4

المثلثات وأنواعها  ،مفاهٌم أساسٌة فً الهندسة المستوٌة والفراغٌة، بعض األشكال الهندسٌة

المستطٌل  ،وحساب محٌطها وحساب مساحاتها، المربع وحساب محٌطه وحساب مساحته

وأنواعها وحساب محٌطها وحساب محٌطه وحساب مساحته، أشكال هندسٌة مختلفة األضالع 

بعض العالقات األساسٌة فً  ،وحساب مساحاتها، الدائرة وحساب محٌطها وحساب مساحتها

 الدائرة

 (2ادمػاضطػرر:ػدراداتػباضضعظػاألجظبغظػ) -5

ٌهدف هذا المقرر إلى تطوٌر كفاءات الطلبة فً اللغة االنجلٌزٌة العامة والتخصصٌة. ٌتضمن هذا المقرر قواعد 

عملٌة من الحٌاة الٌومٌة تساعد الطالب على تحقٌق النجاح فً األوساط االجتماعٌة والمهنٌة التربوٌة ومفردات 

واألكادٌمٌة، وٌزود الطالب باألدوات الالزمة لتلبٌة متطلبات المستقبل للمسائل و المواضٌع المألوفة فً العمل 

 والمدرسة وأوقات الترفٌه  وغٌرها من المواضٌع. 
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ػاضغصلػاضدراديػاضثاظي–طظػاضدظظػاضراب

 ادمػاضطػررػ:اإلرذادػاضظغديػواضتربوي -1

خصائص ومسؤولٌات  ،أسس ومناهج البحث فً اإلرشاد النفسً ،مفهوم اإلرشاد النفسً، أهدافه وأشكاله

 المشكالت التً ٌتناولها اإلرشاد. ،طرائق وفنٌات اإلرشاد النفسً،نظرٌات اإلرشاد النفسً ،اإلرشاد النفسً

 ادمػاضطػررػ:ػاإلدارةػاضصغغظػواضطدردغظ -2

أنواع االتصال فً المدرسة،  ،التواصل وخصائصه،أبعاد اإلدارة المدرسٌة و أنماطها،مفهوم اإلدارة المدرسٌة

مفهوم اإلدارة الصفٌة  ،تقوٌم مدٌر المدرسة  التقوٌم باستخدام أسلوب النظم،تقوٌم اإلجازة المدرسٌة

المداخل الكبرى فً عالج  ،ة الصفٌة ووظائفها، دور اإلدارة فً حل مشكالت  التالمذةدور اإلدار،ووظائفها

 تصنٌف اإلجراءات الصفٌة المتبعة من قبل المتعلم. ،مشكالت التالمذة

 ادمػاضطػررػ:ػاضطضومػاالجتطارغظ -3

جماعة األقران /الرفاق  ،االتصال واإلعالم والتربٌة االجتماعٌة ،العالقة بٌن التربٌة والتربٌة االجتماعٌة

مٌادٌن التربٌة  ،التربٌة االجتماعٌة  وحماٌة التلمٌذ ،دور المدرسة فً التربٌة االجتماعٌة ،والتربٌة االجتماعٌة

 االجتماعٌة فً المدرسة.   

ػادمػاضطػرر:ػاضتربغظػاضطودغػغظػ:ػ- -4

خ والتذوق الموسٌقً، النظرٌات الموسٌقٌة والصولفٌج، النشٌد أو األغنٌة المدرسٌة، التارٌ

 اإلمالء الموسٌقً، الفرقة اإلٌقاعٌة، التخطٌط للدرس-الصولفٌج والكلمات

 4اضطربغظػػظاضطػرر:ػاضضعادمػ -5

قواعد التعرٌف  -قواعد العدد وكتابته –عوامل تطور شكل القصٌدة العربٌة نماذج تطبٌقٌة 

أنماط الكتابة  -بة ومهاراتهاطبٌعة عملٌة الكتا -مشكالت إمالئٌة ترتبط بالكتابة -والتنكٌر

أهداف تعلٌم التعبٌر الكتابً  -االتجاهات المعاصرة فً تعلٌم الكتابة والتعبٌر الكتابً -ومجاالتها

طرائق تعلٌم الكتابة  -مراحل تدرٌب التالمٌذ على مهارات التعبٌر الكتابً–فً الحلقة األولى 

 .ر الكتابً فً الحلقة األولىنماذج تطبٌقٌة لبعض دروس التعبٌ -والتعبٌر الكتابً

 (2(و)1اضتربغظػاضططضغظػ:)-6

 و المشاهدات طرٌق عنها وتعزٌز متعددة مقررات فً (المدرس) الطالب ٌدرسها التً النظرٌة المبادئ -
 .التدرٌب

 .علٌه ٌعتاد كً التعلٌمً بالموقف (المدرس) الطالب تعرٌف -
 العملً    من خالل التدرٌب  التعلٌم على قدرته ٌثبت كً (المدرس) للطالب المجال إفساح -
 .التدرٌس مهنة نحو (المدرس) الطالب لدى إٌجابٌة اتجاهات تكوٌن -
 .دقٌقاً  تقوٌماً  التعلٌمٌة العملٌة تقوٌم على القدرة (المدرس) الطالب إكساب   -

ػرطغدػصضغظػاضتربغظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضظائبػاضطضطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئغسػػشدمػتربغظػاضطغلػػػ

 أ.د.زدانػصاضحػػػػػػػػػػػػػػد.طؼظدػطبغضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد.بذرىػذرغبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ


