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 الغصل الدرادي األول –الدنظ الثانيظ 

 ادم المػرر:  رلم نغس النمو -1

الفروق  ،والنمو االجتماعً فً مرحلة الرضاعة تارٌخ علم النفس النمائً وطرائقه،الشخصٌة

، المراهقة والبلوغ ،عند األطفال الخوف ،سٌكولوجٌة اللعب ،الفردٌة لدى طفل ما قبل المدرسة

، العالقات االجتماعٌة للمراهق ،ةالنمو االنفعالً فً المراهق ،الذات النامٌة فً المراهقة

 د وعقبة.محاضرة إضافٌة بعنوان : المراهقة وع

 ادم المػرر:  التربيظ الغنيظ -2

األهداف الخاصة  ،األهداف العامة لمنهاج التربٌة الفنٌة ،األهداف التربوٌة لمادة التربٌة الفنٌة

مراحل نمو التعبٌر الفنً عند ،خصائص وممٌزات فنون األطفال ،لمنهاج التربٌة الفنٌة

تحضٌر ،جدول تحضٌر الدروس الفنٌة ومكوناته ،مراحل وخطوات درس التربٌة الفنٌة،األطفال

األسالٌب الخاصة  ،الخطط الفنٌة،تحضٌر درس فً األشغال الٌدوٌة،درس فً التعبٌر المسطح

تطبٌق استراتٌجٌات  ،األسالٌب المعاصرة فً تدرٌس التربٌة الفنٌة ،فً تدرٌس التربٌة الفنٌة

 التقوٌم. ،التدرٌس الحدٌثة فً تدرٌس الفنون

 ادم المػرر:  رلم االجتماع التربوي  -3

 ،التنشئة السٌاسٌة وعالقتها بالتربٌة ،مراحل التنشئة االجتماعٌة،نشوء علم االجتماع التربوي

الوظائف االجتماعٌة والتربوٌة واآلثار  ،الجماعات االجتماعٌة ودورها فً التنشئة االجتماعٌة

 التنشئة االجتماعٌة واألسرة.  ،االجتماعٌة

 ادم المػرر:  التربيظ الخاصظ بالطغل  -4

 ،اإلعاقة البصرٌة ،التخلف العقلً ،التفوق العقلً ،التدخل المبكر ،مفاهٌم التربٌة الخاصة

صعوبات التعلم، االضطرابات  ،اضطرابات اللغة ،اإلعاقة الحركٌة ،اإلعاقة السمعٌة

 التوحد.،السلوكٌة

 ادم المػرر:  رياضيات )أرداد( -5

 المجمورات:

 -يجًوػة األػذاد انصحٍحة -يجًوػة األػذاد انطبٍؼٍة-تؼرٌف انًجًوػة :المجموعات  .1

 يجًوػة األػذاد انؼقذٌة . -يجًوػة األػذاد انحقٍقٍة -يجًوػة األػذاد انكسرٌة



انًجًوػات انخانٍة –انًجًوػة انجزئٍة وتساوي انًجًوػات –انؼًهٍات ػهى انًجًوػات  .2

 -انتقاطغ–االجتًاع –انؼًهٍات انًنطقٍة –يجًوػة أجزاء يجًوػة –تًثٍم انًجًوػات –

 تًارٌن ويسائم–انفرق وانًتًًة 

 الذبكظ :

تمثٌل األعداد على محور –التمثٌل البٌانً للمقادٌر المتناسبة طرداً –التكبٌر والتصغٌر  .1

 معادلة المستقٌم المار بالمبدأ–وتمثٌل نقطة فً المستوي 

  . y=mx+cدلة التمثٌل البٌانً للمعا .2

 متباٌنات القٌم المطلقة.–المتباٌنات 

 المجاالت والقٌم المطلقة. .3

 حل معادلة خطٌة بمجهول واحد. .4

 نظريظ األرداد:

التحلٌل إلى جداء أعداد –األعداد األولٌة  -الجذر النونً وخواصه–القوى وخواصها –قابلٌة القسمة  .1

 أولٌة.

 مضاعفات عدد.–قواسم عدد  .2

 األكبر لعددٌن أو أكثر.القاسم المشترك  .3

 المضاعف المشترك األصغر لعددٌن أو أكثر. .4

 العملٌات على األعداد الكسرٌة.–األعداد الكسرٌة –العملٌات على الكسور –النسبة والنسب المتكافئة  .5

 موازنة الكسور–العملٌات على األعداد العشرٌة –الكسور العشرٌة واألعداد العشرٌة  .6

 :األرداد وأنظمظ الطد

 

 نظاو انؼذ انسباػً -نظاو انؼذ انثالثً -نظاو انؼذ انثنائً–ظًة انترقٍى أن .1

 االنتقال ين وانى اننظاو انؼشري -نظاو انؼذ االثنً ػشري–نظاو انؼذ انثًانً  .2

 تذرٌبات.–انؼًهٍات انحسابٍة فً األنظًة انًختهفة  .3

 انتحوٌم ين نظاو ػذ إنى نظاو آخر. .4

 

 



 طرائق تدريس الرياضيات:

 أهداف تعلٌم الرٌاضٌات العامة الخاصة -الرٌاضٌاتتعرٌف  .1

تنمٌة قدرة  –خطوات حل المسألة  -مهارات المعلم فً التدرٌس – أهمٌة التخطٌط فً التدرٌس .2

 نماذج وأسئلة. –إعداد االختبارات -أغراض التقوٌم ومراحله -الطالب على حل المسائل

 ادم المػرر:  التربيظ البيئيظ والدكانيظ -6

استراتٌجٌات التربٌة البٌئة النظامٌة .  ،التربٌة البٌئٌة النظامٌة ،المشكالت البٌئٌة ،والنظام البٌئً البٌئة

علم السكان والمشكالت السكانٌة،  ،وسائل اإلعالم والتربٌة البٌئٌة ،التربٌة البٌئٌة غٌر النظامٌة

مناهج التربٌة  ،بالعلوم األخرى التربٌة السكانٌة وعالقتها ،السٌاسات السكانٌة ،النظرٌات السكانٌة

 اإلعالم واالتصال فً التربٌة السكانٌة. ،طرائق التدرٌس فً التربٌة السكانٌة ،السكانٌة

 الغصل الدرادي الثاني –الدنظ الثانيظ 

 ادم المػرر:  رلم النغس التربوي:

مراحل النمو، النمو فً  ،النمو طبٌعته واتجاهاته ،أهداف تربوٌة ،علم النفس التربوي والمدرسة

التفكٌر وحل  ،التعلٌم المبرمج ،انتقال أثر التعلم ،التعلم ونظرٌاته ،مرحلتً الطفولة والمراهقة

 الذكاء واختباراته. ،الذاكرة والتعلم ،المشكالت

 ادم المػرر:  أصول التدريس : -2

 ،األهداف السلوكٌة األهداف فً التدرٌس، ،المداخل الكبرى فً التدرٌس ،التدرٌس والمفاهٌم المرتبطة به

طرائق التواصل المتبادل  –طرائق التدرٌس المتمحورة حول المعلم  ،المجاالت التً ٌطولها التدرٌس

متبادل المباشر الواسعة، طرائق التواصل ال –طرائق التدرٌس المتمحورة حول المعلم  ،المباشر الضٌقة

 تعلٌم المفاهٌم. ،طرٌقة أوزبل فً التدرٌس

 ادم المػرر:  األنذطظ المدرديظ: - 3

األسس التً تقوم علٌها  ،المنهج قدٌماً وحدٌثاً  ،مفهوم األنشطة المدرسٌة وتطورها

أنواع األنشطة  ،مكانة األنشطة وتحقٌق أهدافها فً العملٌة التربوٌة ،األنشطة وأهدافها

 وتطبٌق األنشطة. 

 ادم المػرر:  التربيظ الدينيظ :  - 4

نظام األسرة، النظام  ،النظم اإلسالمٌة ،المًمصادر التشرٌع اإلسالمً، خصائص التشرٌع اإلس

ماهٌة التربٌة  ،خصائص التشرٌع اإلسالمً االقتصادي ،النظام االقتصادي ،القضائً، نظام الحكم



االسالمٌة، أهداف التربٌة اإلسالمٌة وخصائصها، النشاط الدٌنً، المبادئ التربوٌة العانة فً التربٌة 

إلسالمٌة، أحكام التجوٌد، خطوات تدرٌس فروع التربٌة اإلسالمٌة، أصول تدرٌس التربٌة ا

  اإلسالمٌة.

  ادم المػرر:  التربيظ المدنيظ: -5 

مفهوم المجتمع المدنً وتارٌخه ووظائفه  ،المجتمع المدنً فً الفكر العربً واإلسالمً القدٌم والحدٌث

ربٌة المدنٌة وخدمة المجتمع والهوٌة أبعاد الت ،أهمٌة التربٌة المدنٌة وأهمٌتها ومبرراتها ،وأهدافه

مؤسسات التربٌة المدنٌة )األسرة واإلعالم والمدرسة(، عملٌات التربٌة المدنٌة وبناء ،الثقافٌة 

 الديمػراطيظ وتطليمؼا.

 (2ادم المػرر: اللعظ الطربيظ ) -6

القٌس،  األدب، الشعر فً العصر الجاهلً وصدر اإلسالم، موضوعات عن المعلقات، معلقة امرئ

 ،النابغة الذبٌانً، قصائد: حسان بن ثابت ،طرفة بن العبد، زهٌر بن أبً سلمى، عنترة، األعشى

 -الجامد والمشتق -كعب بن زهٌر، القواعد: البناء و اإلعراب، المبنٌات، المعربات ،الخنساء ،الحطٌئة

ا إلمالء: الهمزة -ارعنصب الفعل المضارع، جزم الفعل المض-األفعال المبنٌة -األفعال الناقصة

الخط العربً : نشأة الخط العربً –الالم القمرٌة والالم الشمسٌة -األولٌة، التاء المربوطة، والمبسوطة

 مبادئ تعلٌم الكتابة ،الخط الرقعً-وأنواعه

 (:2+1ادم المػرر :اللعظ األجنبيظ )لعظ انكليزيظ-7

Skills in English. 
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