
 ططضمػصفػطدػطغرداتػاضطػرراتػضثاضثظاضخطظػاضدرادغظػضضدظظػا

ػاضغصلػاألول
ػاضطجطوع
ػ

ػرددػاضداراتػاألدبورغظ
ػادمػاضطػرر

ػرطضي ػحضػظػبحث ػظظري
 المناهج التربوية)لممرحمة األولية(  2 - - 2
 (1تقنيات التعميم) 2 - 2 4
 الحاسوب التربوي 1 - 3 4
 (1طرائق التدريس الخاصة بالتعميم االبتدائي) 2 - 2 4
 العموم)المفاهيم الفيزيائية والكيميائية( 3 - 2 5
 رياضيات )العمميات الحسابية( 3 - 2 5
 (3المغة العربية) 2 - 2 4
 (1دراسات بالمغة األجنبية) 4 - - 4
 المجموع 11 - 13 32

ػاضغصلػاضثاظي

 ضطجطوعا
ػرددػاضداراتػاألدبورغظ

ػادمػاضطػرر
ػرطضي ػحضػظػبحث ػظظري

 (2تقنيات التعميم) 2 - 2 4
 (2طرائق التدريس الخاصة بالتعميم االبتدائي) 2 - 2 4
 عمم النفس االجتماعي 2 2 - 4

 التربية المهنية 2 - - 2
 رياضيات )مفاهيم هندسية( 3 - 2 5
 العموم االجتماعية)مدخل إلى التاريخ والجغرافية 3 - 2 5
 (3المغة العربية) 3 - 2 5
 المجموع 17 2 11 21

ػ

 الجمهورية العربيـة السورية

 جامعة تشــــرين

  كلية التربيـــة

 شعبة معلم صف–قسم تربية الطفل 
 

SYRIAN ARAB  REPUBLIC 

Tishreen University 

Faculty of Education 

Department of Child Education 

Section of Classroom Teacher 



 اضغصلػاضدراديػاألولػ-اضدظظػاضثاضثظ
 (ادمػاضطػرر:ػاضطظاعجػاضتربوغظػ)ضضطرحضظػاألوضغظ -1

. التقوٌم كعنصر من 5المحتوى، استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم  ،األهداف –عناصر المنهج  ،مفهوم المنهج

األساس  ،أسس بناء المنهاج، األساس االجتماعً والثقافً األساس النفسً والتربوي ،عناصر المنهج

 ،المنهاج المحوري، منهاج النشاط ،أشكال تنظٌم المنهاج: منهاج المادة الدراسٌة ،العلمً والتكنولوجً

 تطوٌر المناهج التربوٌة. ،تقوٌم المنهاج

ػ(1ادمػاضطػرر:ػتػظغاتػاضتطضغمػ) -2

اختٌار الوسائل  ،األسس النفسٌة والتربوٌة فً استخدام التقنٌات التعلٌمٌة ،مفهوم تقنٌات التعلٌم وتصنٌفاتها

التعلٌم المفرد والتعلم  ،ًأسلوب النظم والتصمٌم التعلٌم ،االتصال التعلٌمً ،التعلٌمٌة واستخدامها الوظٌفً

أدوار المعلم  ،وسائل من البٌئة المحلٌة ،أجهزة العرض الضوئٌة ،الوسائل السمعٌة البصرٌة التعلٌمٌة ،الذاتً

 تجارب محلٌة وعالمٌة حول دمج التكنولوجٌا بالتعلٌم. ،الحدٌثة فً ضوء المدرسة االلكترونٌة

ػ.ػادمػاضطػرر:ػاضحادوبػاضتربويػػ -3

المجاالت  ،تأثٌرات الحاسب اآللً على العملٌة التربوٌة ،ات استخدام الحواسٌب كأدوات تربوٌةمسوغ

 ،أنماط البرامج التعلٌمٌة المحوسبة ،التعلٌم المبرمج بواسطة الحاسوب ،التربوٌة الستخدام الحاسب اآللً

 تعلٌمٌة.أسالٌب تصمٌم البرامج التعلٌمٌة، المعاٌٌر العالمٌة لبناء البرامج ال

ػ(ػضضغصضغنػاألولػواضثاظي2+1ادمػاضطػرر:ػطرائقػاضتدرغسػاضخاصظػباضتطضغمػاالبتدائيػ) -4

تخطٌط  ،األهداف التعلٌمٌة، طرائق التدرٌس العامة ،مهام المعلم فً المدرسة االبتدائٌة ،المدرسة االبتدائٌة

تدرٌس ،تدرٌس العلوم،المواد االجتماعٌةتدرٌس  ،تدرٌس التربٌة الدٌنٌة ،تدرٌس اللغة العربٌة ،التدرٌس

 الرٌاضٌات. 

 .ػادمػاضطػرر:ػاضطضومػ)اضطغاعغمػاضغغزغائغظػواضصغطغائغظ( -5

 الباب األول :المفاهيم الفيزيائية

مفاهٌم ،مفاهٌم أساسٌة فً األشعة، مفاهٌم أساسٌة فً المٌكانٌك، مفاهٌم أساسٌة فً الترمودٌنامٌك

 الصوت، أساسٌة فً الضوء، مفاهٌم أساسٌة فً الكهرباء، المغناطٌسٌة

 الباب الثاني : المفاهيم الكيميائية

المحالٌل والحسابات الكٌمٌائٌة، الروابط الكٌمٌائٌة والبنٌة الجزٌئٌة، الفحوم ،المفاهٌم األساسٌة الكٌمٌائٌة

 واألوكسجٌن والماء والكربون . الهٌدروجٌنٌة والوظائف الكٌمٌائٌة، الهٌدروجٌن

ػادمػاضطػرر:ػرغاضغات)ػاضططضغاتػاضحدابغظ(ػ- -6



تحلٌل ثالثً الحدود من الدرجة –المتطابقات التكعٌبٌة -المتطابقات الشهٌرة التربٌعٌة–المعادلة والمطابقة 

 حل تدرٌبات حول المتطابقات التربٌعٌة والتكعٌبٌة وتحلٌل ثالثً الحدود. -الثانٌة

 حل معادالت جرٌة من الدرجة الثانٌة بمتحول واحد.-معادالت جبرٌة من الدرجة األولى بمتحول واحدحل 

 حل تدرٌبات حول المعادالت من الدرجة الثانٌة

 حل تطبٌقات على المعادالت من الدرجة الثانٌة –تطبٌقات على المعادالت من الدرجة الثانٌة 

 -توحٌد مقامات التراكٌب الكسرٌة -التركٌب الكسري اختصار -التركٌب الكسري ومجموعة التعرٌف

حل تدرٌبات حول  -حل تدرٌبات حول اختصار وجمع التركٌب الكسرٌة -الجمع الجبري للتراكٌب الكسرٌة

 تطبٌقات على التراكٌب الكسرٌة. -اختصار وجمع التراكٌب الكسرٌة

 رٌة ومجموعة معادلتٌن بمتحولٌن.حل تدرٌبات حول المعادالت الكس -حل مجموعة معادلتٌن بمجهولٌن

 -حل تدرٌبات على إٌجاد قٌمة محدد باستخدام النشر-حساب قٌمة محدد بطرٌق النشر–خواص المحددات 

حل تدرٌبات على  -طرٌقة سٌروس لحساب معٌن من المرتبة الثالثة-حساب قٌمة محدد باستخدام الخواص

 إٌجاد قٌمة محدد باستخدام الخواص.

حل تدرٌبات على إٌجاد حل جملة معادالت خطٌة  -الجمل الخطٌة غٌر المتجانسةطرٌقة غوص لحل 

 بطرٌقة غوص.

حل مسائل وتدرٌبات  -العملٌات الجبرٌة على المصفوفات -أنواع المصفوفات –تعرٌف المصفوفات 

رتبة  -إٌجاد مقلوب مصفوفة بطرٌقة التحوٌالت األولٌة -التحوٌالت األولٌة على المصفوفات -المصفوفات

 حل مسائل وتدرٌبات حول إٌجاد مقلوب مصفوفة بطرٌقة التحوٌالت األولٌة. -تكافؤ مصفوفتٌن –مصفوفة 

حل مسائل وتدرٌبات حول  –استخدام المصفوفة المساعدة فً إٌجاد مقلوب مصفوفة  -المصفوفة المساعدة

 إٌجاد مقلوب مصفوفة باستخدام المصفوفة المساعدة.

حل مسائل -استخدام المصفوفات فً حل جمل المعادالت الجبرٌة الخطٌة -جمل المعادالت الخطٌة

 وتدرٌبات حول طرٌقة مقلوب مصفوفة لحل الجمل الخطٌة.

حل مسائل وتدرٌبات حول المصفوفات األولٌة وطرٌقتً غوص  -طرٌقة غوص جوردان -طرٌقة غوص

 وغوص جوردان فً حل جمل المعادالت الجبرٌة.

 برهان على بعض القضاٌا الرٌاضٌة بطرٌقة االستقراء الرٌاضًال -االستقراء الرٌاضً

ػ  



ػاضغصلػاضدراديػاضثاظيػ-اضدظظػاضثاضثظ

 (2ادمػاضطػرر:ػتػظغاتػاضتطضغمػ) -1

-التعلٌم المفتوح عن بعد والتعلٌم االفتراضً -دور نظم المعلومات ووسائل االتصال فً التعلٌم والتعلم

استخدام الرادٌو واإلذاعة المسموعة الرقمٌة فً عملٌة التعلٌم  -تقنٌات التعلٌم والتعلم االلكترونٌة

تخدام التلفزٌون فً التعلٌم اس-استخدام المسجالت الصوتٌة االلكترونٌة فً التعلٌم والتعلم-والتعلم

استخدام االنترنت التعلٌمً فً التعلٌم  –استخدام الحاسوب التعلٌمً فً عملٌة التعلٌم والتعلم -والتعلم

استخدام الحقائب التعلٌمٌة العادٌة  –اختٌار التقنٌة التعلٌمٌة وتقوٌمها وفق نظرٌة النظم  -والتعلم

 وااللكترونٌة فً التعلٌم والتعلم.

 اضطػرر:ػرضمػاضظغسػاالجتطاريادمػ -2

مدخل إلى علم النفس االجتماعً، سٌكولوجٌة التنشئة االجتماعٌة، سٌكولوجٌة االتجاهات، سٌكولوجٌا 

الجماعة والتفاعل االجتماعً، سٌكولوجٌة التواصل االجتماعً، السلوك العدوانً )كسلوك غٌر 

 .التعصب االجتماعً السلوك االٌثاري )كسلوك اجتماعً(، سٌكولوجٌة ،اجتماعً(

 ادمػاضطػرر:ػاضتربغظػاضطؼظغظ -3

التربٌة المهنٌة ،نشأتها وتطورها، مفهومها وأهمٌتها، فلسفة التربٌة المهنٌة وأهدافها، التربٌة المهنٌة فً 

التعلٌم األساسً، مناهج التربٌة المهنٌة والتعلٌم المهنً والتقنً ، مجاالته ومناهجه، طرائق التدرٌس 

التربٌة المهنٌة، تخطٌط دروس التربٌة المهنٌة وتنفٌذها وتقوٌمها، إعداد معلم التربٌة  والتدرٌب فً

السالمة  ،التدرٌب المهنً ،المهنٌة وتدرٌبه، التوجٌه المهنً ،نظرٌات التوجٌه المهنً واالختٌار المهنً

 المهنٌة.

 ادمػاضطػرر:ػرغاضغاتػ)ػطغاعغمػعظددغظ( -4

حل تدرٌبات حول النظرٌات األساسٌة فً  –المثلث  –الزواٌا  -توٌةمفاهٌم أولٌة فً الهندسة المس .1

 المثلث

 حل تدرٌبات حول العالقات العددٌة فً المثلث القائم. –العالقة العددٌة فً المثلث القائم  .2

حل  -شبه المنحرف(-المربع -المعٌن-المستطٌل-المضلعات الرباعٌة  الخاصة )متوازي األضالع .3

 الرباعٌة. تدرٌبات حول المضلعات

حل تدرٌبا حول المضلعات  -المثمن( -المسدس -المربع -المضلعات المنتظمة الشهٌرة)المثلث .4

 المنتظمة الشهٌرة.

 حل تدرٌبات حول الدائرة -الزاوٌة المركزٌة والمحٌطٌة والمماسٌة -تتمات فً الدائرة -الدائرة .5



حل تدرٌبات حول  -لمتوازٌةالمستقٌمات والمستوٌات ا -مفاهٌم أولٌة فً الهندسة الفراغٌة .6

حل تدرٌبات حول  -المستقٌمات والمستوٌات المتعامدة-المستقٌمات والمستوٌات المتوازٌة 

 المستقٌمات والمستوٌات المتعامدة.

حل مسائل –.المجسمات )الهرم( 8حل مسائل وتدرٌبات حول الموشور. -المجسمات )الموشور( .7

حل مسائل وتدرٌبات حول -انة(. المجسمات )األسطو9وتدرٌبات حول الهرم 

. المجسمات )الكرة( 11حل مسائل وتدرٌبات حول المخروط -.المجسمات )المخروط(11األسطوانة

مفاهٌم -أهداف تدرٌس الهندسة-طبٌعتها وتطورها -.الهندسة12حل مسائل وتدرٌبات حول الكرة –

 استراتٌجٌات التعلٌم -أساسٌة فً الهندسة

 

 تطارغظػ)طدخلػإضىػاضتارغخػواضجعراسغا(ادمػاضطػرر:ػاضطضومػاالج -5

تعرٌف علم الجغرافٌة ،تعرٌف علم التارٌخ والحضارة ومظاهرها، موجز عن تارٌخ العرب واإلسالم

تصنٌف طرائق  ،،الفلكٌة والطبٌعٌة والبشرٌة، أهداف الدراسات االجتماعٌة ومضامٌنها الرئٌسة

 رس الدراسات االجتماعٌة.التدرٌس وتطبٌقاتها فً تدرٌس المقرر، كفاٌات مد

ػػ3ادمػاضطػرر:ػػاضضعظػاضطربغظػػ-6

اإلمالء -أسلوب الشرط واالستثناء -العدد وإعرابه -الجملة االسمٌة ومكوناتها -الجملة الفعلٌة ومكوناتها

أنواع -االتجاهات الحدٌثة فً تعلٌم اللغة لألطفال-الجمل التً ال محل لها من اإلعراب -ومهارات الكتابة

 تعلٌم األناشٌد. -التمثٌل ومسرحٌات األطفال-القصة وأسالٌب تعلمها -الطفلأدب 

ػ(1ادمػاضطػرر:ػػدراداتػباضضعظػاألجظبغظػ)ػ-7

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

ب على تحقٌق لنجاح فً األوساط المقرر قواعد ومفردات عملٌة من الحٌاة الٌومٌة تساعد الطال

 االجتماعٌة والمهنٌة التربوٌة واألكادٌمٌة.
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