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 ة العلوو الرتبويةكلي

 

 َثذج ػٍ انكهُح:

نُا ؽككات  غبع١ْؿ٦ت ايه١ًٝ َٓص تأغٝؼ اؾاَع١  ٚحٓح زضج١ ايبهايٛضٜٛؽ يف ُأ

 ني أنازميٝا ٚتطبٜٛا املًُنيٚؽطد املعًُني ٚايذلبٜٛني ٚاملدتكني امل٪ًٖ  ٬ ١ زبًَٛات حٓح 

بأذسث اغذلاتٝحٝات ايتعًِٝ ٚايتهٓٛيٛجٝا ٚايكازضٜٔ ع٢ً ايتؿهرل بعٝسا عٔ ايُٓط١ٝ ٚقٝاز٠ 

املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ يف إطاض َسضغ١ اجملتُع َٚٛاج١ٗ املؿه٬ت ٚإْتاد املعطؾ١ عٔ ططٜل ايبري 

  ايعًُٞ.
 :انزؤَح

ات ٚايكٝازات امل٪١ًٖ عًُٝا  َٚٗٓٝا  ٚعثٝا  يف كتًـ اٱبساع ٚايتُٝع يف تعٜٚس اجملتُع بايهؿا٤

َٝازٜٔ ايعٌُ ايذلبٟٛ ٚايٓؿػٞ ٚاٱضؾازٟ  مٛ زٚض ضٜازٟ باضظ يف ب٦ٝات ٚأْظ١ُ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ 

 ٚايتعًِ ايطزل١ٝ ٚغرل ايطزل١ٝ.
 انزطانح:

ت ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ ٚاملطؾسٜٔ  يف فا٫املعًُني ايذلبٜٛني ٚإعساز ٚتأٌٖٝ طاق١ بؿط١ٜ َ٪١ًٖ َٔ 

ٚايٓؿػ١ٝ ٚاٱضؾاز١ٜ  املٛانب١ يًتطٛضات ايذلب١ٜٛ ٚامل١ٝٓٗ ٚايتك١ٝٓ املػاٜط٠  ٚاٱغٗاّ ايؿاعٌ 

َٔ خ٬ٍ تكسِٜ بطاَخ تع١ًُٝٝ ٚإضؾاز١ٜ ٚتسضٜب١ٝ   ٚاملتُٝع يف فاٍ ايبري ايعًُٞ ايتطبٝكٞ

اضغات ايتعًِٝ املؿتٛح  َتٓٛع١ َٚتها١ًَ َٚتُٝع٠  رتٛاٖا ايعًُٞ ايتطبٝكٞ  ٚؾل أؾهٌ مم
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ٚايتعًِٝ املسَخ  ٚتععٜع ب١٦ٝ ايبري ايعًُٞ ايٓٛعٞ يف إطاض َٔ ايتؿاعٌ اجملتُعٞ  ٚايتعإٚ 

 ٚايؿطان١ ٚتبازٍ اـدلات  ٚؾل أذسث َعاٜرل اؾٛز٠ ٚايتُٝع".  

 األهذاف:

 ًػط١ٝٓٝ  ٚأبطظٖاكتٓبثل أٖساف ٖصٙ ايه١ًٝ َٔ ؾًػؿ١ اؾاَع١  ٚا٫ذتٝاجات ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ايؿ

ضؾس اجملتُع بايطاقات ايبؿط١ٜ امل٪١ًٖ َٔ ايذلبٜٛني ٚاملعًُني ٚاملطؾسٜٔ يف فا٫ت ايعًّٛ  .0

 ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ ٚاٱضؾاز١ٜ املٛانب١ يًتطٛضات ايذلب١ٜٛ ٚامل١ٝٓٗ ٚايتك١ٝٓ املػاٜط٠.
باملٛاز ٗا زعُ اٱغٗاّ يف تطٜٛط َٓظ١َٛ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ يف ؾًػطني َٚٓاٖحٗا عٔ ططٜل .5

ايتع١ًُٝٝ املتطٛض٠ ؾه٬  َٚهُْٛا   ذت٢ تهٕٛ أزٚات ؾاع١ً يف إمنا٤ ؾدك١ٝ اٱْػإ 

 ٚتطٜٛط قسضات٘ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ.  ايؿًػطٝين
 اٱغٗاّ ايؿاعٌ ٚاملتُٝع يف فا٫ت ايبري ايعًُٞ ٚايذلبٟٛ ٚايٓؿػٞ ٚاٱضؾازٟ ايتطبٝكٞ. .6
١ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ايطزل١ٝ ٚغرل ايطزل١ٝ ٚؾل أذسث تطٜٛط ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ ٚب٦ٝات ٚأْظُ .7

 َعاٜرل اؾٛز٠ ٚايتُٝع.
ؾاع١ًٝ َٗٓٝا   أنثطاملٗاضات ٚا٫ػاٖات ا٫هاب١ٝ مٛ امل١ٓٗ اييت ػعًِٗ إنػابِٗ  .5

 .ٚؾدكٝا 

تععٜع ايع٬ق١ َع اجملتُع احملًٞ َٚ٪غػات٘ يف إطاض َٔ ايؿطان١ اٱغذلاتٝح١ٝ َع  .6

 يعامل١ٝ.امل٪غػات احمل١ًٝ ٚا
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 :انزطانح
"بٓا٤ ايكسضات ايبؿط١ٜ املتدكك١ ٚاملتُٝع٠ عًُٝا  ٚؾٓٝا  ٚعثٝا  يف فا٫ت ْظِ املعًَٛات 

اؿاغٛب١ٝ ٚتهٓٛيٛجٝا املعًَٛات ٚا٫تكا٫ت ٚعًِ اؿاغٛب ٚايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ  ا ًٜيب 

ٚايسٚيٞ  ٚ تكسِٜ ذاجات اجملتُع  ٚضؾع قسض٠ اـطهني ع٢ً املٓاؾػ١ يف غٛم ايعٌُ احملًٞ 

ؽككات ٚبطاَخ تع١ًُٝٝ ٚتسضٜب١ٝ ٚؾل أؾهٌ مماضغات ايتعًِٝ املؿتٛح ٚ ايتعًِٝ املسَخ  

ٚتععٜع ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ ٚايبرث١ٝ يف إطاض َٔ ايتؿاعٌ اجملتُعٞ ٚايتعإٚ ٚايؿطان١ ٚتبازٍ 

 اـدلات  َع َطاعا٠ أذسث َعاٜرل اؾٛز٠ ٚايتُٝع".

 األهذاف:
يهٛازض ايبؿززط١ٜ املتدككزز١ ٚاملتُٝززع٠ عًُٝززا  ٚؾٓٝززا  ٚعثٝززا  يف فززاٍ ايتهٓٛيٛجٝززا ضؾززس اجملتُززع بززا .1

ًٜيب ذاجات اجملتُع.  ٚايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ  ا 

2. .ٞ  تععٜع قسض٠ خطهٞ ايه١ًٝ ع٢ً املٓاؾػ١ يف غٛم ايعٌُ احملًٞ ٚايسٚي

ٜط املػززتُط يًتدككززات ٚايززدلاَخ ايتسضٜبٝزز١ ٚؾززل اَثزٌز مماضغززات اي         .3 ح  ايتٜٓٛززع ٚايتطزٛز ِ املؿتزٛز تعًزٝز

 ٚايتعًِٝ املسَخ.

 تؿحٝع ايبري ايعًُٞ ايتطبٝكٞ ٚؼػني ايب١٦ٝ ايبرث١ٝ ايساع١ُ يٲبساع ٚايتُٝع. .4

 ا٫ضتكا٤  ػت٣ٛ ايتؿاعٌ اجملتُعٞ ٚايتعإٚ ٚايؿطان١ ٚتبازٍ اـدلات َع اٱططاف املع١ٝٓ ناؾ١. .5

 ع٢ً ايتهٓٛيٛجٝا ٚاملعطؾ١.ؼػني ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ يٲغٗاّ يف بٓا٤ فتُع ؾًػطٝين قا٥ِ   .6

 

 :انذرخاخ انًًُىحح

  إناؾ١ إىل زضج١ ؾطعٞ زضج١ ايبهايٛضٜٛؽ يف ناؾ١ ايدلاَخ يسٜٗا ن١ًٝ ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ حٓح

ٚاؾساٍٚ اٯت١ٝ تبني تٛظٜع  .تطب١ٝ يطًب١ ؽككات غرل ايذلب١ٝ  ٚزبًَٛات ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ

 كاَع١ ٚايه١ًَٝٚتطًبات اؾ خايػاعات املعتُس٠ ع٢ً ايدلاَ
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 تىسَغ انظاػاخ انًؼتًذج ػهً انثزايح

 

 

 

 الربىامج 

 االكادميي

 

 ىوع املقرر

 )املتطلبات(  

 املرحلة األشاشية األوىل

 "معله صف"

 تعليه االجتناعيات تعليه الرتبية اإلشالمية

 الصاعات املعتندة الصاعات املعتندة الصاعات املعتندة

 فرعي ميفرد فرعي ميفرد فرعي ميفرد

 - 12 - 12 - 12 متطلبات ااجامعة 

أ. املتطلبات 

 اإلجبارية

ب. املتطلبات 

 االختيارية

18 

 

3 

- 

18 

 

3 

- 

18 

 

3 

- 

 - 20 - 20 - 20 متطلبات الكلية

متطلبات 

  التدصص
20 -  - 20 - 

أ. املتطلبات 

 اإلجبارية

ب. املتطلبات 

 االختيارية

78 

 

- 

- 

78 

 

- 

- 

78 

 

- 

- 

 - 5 - 5 - 5 ات احلرةاملقرر

 - - - - - - متطلبات الفرعي

 - 213 - 213 - 213 اجملنوع

3
5
0
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  يتطهثاخ انجايؼح

 ( طاػح يؼتًذج:18يتطهثاخ انجايؼح االخثارَح )

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 2 2 تعًِ نٝـ تتعًِ 0101

 - 1 2 3 اؿاغٛب 0102

 - - 3 3 تاضٜذ ايكسؽ 0104

 - - 2 2 (1ايًػ١ ايعطب١ٝ ) 0111

 - - 2 2 (1ايًػ١ ا٫لًٝع١ٜ ) 0113

 - - 3 3 ؾًػطني ٚايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ 0205

 - - 3 3 ايثكاؾ١ ا٫غ١َٝ٬ 0206

 - 1 17 18 اجملُٛع

 

 يتطهثاخ انجايؼح االختُارَح

 عات َعتُس٠ َٔ املكطضات ا٫ت١ٝ ك ( غا3ٜسضؽ ايطايب )

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر

الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 (1ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ ) 0211

 - - 3 3 اؿهاضات ايبؿط١ٜ َٚٓحعاتٗا 0300

 - - 3 3 املػ٪ٚي١ٝ اجملتُع١ٝ 0306
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 يتطهثاخ انكهُح: 

 غاع١ َعتُس٠  َب١ٓٝ يف اؾسٍٚ اٯتٞك 18هٕٛ ٖصٙ املكطضات َٔ تت

رقه 

 املقرر

 عيواٌ املقرر
الصاعات 

 املعتندة

الصاعات 

 املتطلب الصابق األشبوعية

 عنلي ىظري

 - - 3 3 املٓٗاد ايذلبٟٛ 5103

 - - 3 3 عًِ ايٓؿؼ ايذلبٟٛ 5114

 - 1 2 3 تهٓٛيٛجٝا ايتعًِٝ 5300

 5300 - 3 3 تسضٜؼ *تكُِٝ اي 5302

 - - 3 3 َٓاٖخ ايبري ايعًُٞ 5303

 - - 3 3 ايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ يف ايتعًِ ٚايتعًِٝ 5320

  1 17 18 اجملُٛع

 ٚأغايٝب تسضٜػٗا  ٜٚسضغٕٛ بس٫ َٓ٘ َكطضك* ٜػتث٢ٓ َٔ زضاغت٘ طًب١ ؽكل ايًػ١ ا٫لًٝع١ٜ 

(5353)   E.L.T Methodology (I) 
 

 سٖ  ايه١ًٝ:ايتدصص ت اييت تٛف

 "َعًِ قـ".   املطذ١ً ا٭غاغ١ٝ ا٭ٚىل .1

 تعًِٝ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬. .2

 تعًِٝ ا٫جتُاعٝات. .3

 

 :ن١ًٝ ايدًّٛ ايرتب١ٜٛ :بًَٛ ت

 .زبًّٛ ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ .1

 .زبًّٛ ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ يف فاٍ ايذلب١ٝ اـاق١ .2

 .زبًّٛ ايتأٌٖٝ ايذلبٟٛ يف فاٍ ا٫ضؾاز ايذلبٟٛ ٚايٓؿػٞ .3

 

 




