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 :المقرراتتوصيف 

 (نظري 3) مدت د   س ا ت 3(: 2)اللغ  الدربي   1112

 (1)اللغة العربية  1111متطلب سابق 

وحدات دراسية تقوم بصورة غالبةة علةى دراسةة اللغةة العربيةة مةن        تسعيتألف هذا املقرر من 

خةةالل نصةةوص عليةةا متميةةزة مةةن القةةرآن الكةةريم واحلةةدي  الشةةريف، والشةةعر العربةةي قةةدميًا        

 :ربي وفنونه قدميًا وحديثًا و الوحدات مرتبة بالشكل اآلتيوحديثًا، والنثر الع

القرآن الكريم، احلدي  النبوي الشريف، نصوص من الشعر القةديم، نصةوص مةن النثةر     

القصةةة : املقالةةة والرسةةالة : القةةديم، نصةةوص مةةن الشةةعر احلةةدي ، نصةةوص مةةن النثةةر احلةةدي     

 .ةاللغة العربية واحلضارالقصرية، املسرحية وفن احلوار، 

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: ري ضي ت ا م  1111

يركةز هةةذا املقةرر علةةى األعةةداد احلقيقيةة والعمليةةات عليهةةا، األعةداد املركبةةة والعمليةةات     

عليها، كةثريات احلةدود االقرتانةات اجلربيةة، االقرتانةات املثلثيةة االقرتانةات املثلثيةة العكسةية،          

 .ية، املتباينات واملعادالتاالقرتانات اآلسية واالقرتانات اللوغاريتم

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: مب  ئ الم االجت  ع 3111

يهةدف هةذا املقةرر إىل التعريةف بعلةم االجتمةاع نشةأته وتطةورال وعالقتةه بةالعلوم االجتماعيةةة           

األخةةرى، كمةةا يتنةةاول املقةةرر مفهةةوم اجملتمةةع والبنةةاء االجتمةةاعي، والةةدور االجتمةةاعي واملكانةةة  

مسةةتويات العالقةةات االجتماعيةةة وأمنةةا  اجلماعةةات، والثقافةةة مةةن حيةة  املفهةةوم   االجتماعيةةة، و

واخلصائص، والنظم االجتماعية وعمليات التغري االجتماعي، واملشكالت االجتماعية من حي  

 .التعريفات واألمنا ، ومراجعة أولية ملناهج البح  العلمي يف العلوم االجتماعية

 ( نظري 3) س ا ت مدت د  3:  لتر ي ا التخطيط إىل مدخل 3311

يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطةةالب باملفةةاهيم األساسةةية للتنميةةة والتخطةةيط والعالقةةات   

املتبادلةةة بةةني املفةةاهيم وتزويةةدهم باملعرفةةة عةةن أسةةس التخطةةيط االجتمةةاعي وأهميتةةه يف أحةةداث    

دين حتقيقهةا ومؤشةرات   التنمية الشاملة والتعرف على غايةات التنميةة االجتماعيةة وأهةدافها وميةا     

قياسها، وتوضيح ضرورات التخطةيط االجتمةاعي ومتطلباتةه إلجنةال عمليةات ونشةاتات وبةرامج        

التنميةةةة االجتماعيةةةة، كمةةةا ويهةةةدف إىل تبيةةةان دور املخطةةةط االجتمةةةاعي يف جمةةةاالت التنميةةةة      

ا يف إحداث واخلدمات االجتماعية، وأهمية املقومات اليت تستند عليها التنمية االجتماعية ودوره
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التغةةةيري االجيةةةابي يف اجملتمةةةع، والتعةةةرف علةةةى سياسةةةات التخطةةةيط الالةمةةةة لتحقيةةةق التقةةةدم        

االقتصادي واالجتماعي يف اجملتمع، والتعرف على واقع بعض املشاريع التنموية العربية عامة ويف 

 .فلسطني خاصة وميادينها والتحديات اليت تواجهها

 (نظري 3) ت مدت د س ا  3: املشكالت االجت  اي  3314

 مبادئ علم االجتماع 3111متطلب سابق 

يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطةةالب بطبيعةةة املشةةكالت االجتماعيةةة واملةةداخل النظريةةة   

املختلفةةة لتحليلةةها، وتفسةةريها، وتبيعةةة املشةةكالت االجتماعيةةة يف البيئةةات احملليةةة املختلفةةة،         

ولةةةة والشةةةباب يف ظةةةروف العصةةةر وأسةةةاليب  وتبيعةةةة املشةةةكالت الةةةيت تعةةةاني منهةةةا فئةةةات الطف 

مواجهتها، وأبعاد املشةكالت الةيت تعةاني منهةا األسةرة املعاصةرة يف ظةروف البيئةة العربيةة عامةة           

والبيئةةةة الفلسةةةطينية خاصةةةة، كمةةةا ويهةةةدف املقةةةرر إىل تزويةةةد الطةةةالب باملعرفةةةة عةةةن تبيعةةةة       

ى منةو الشخصةية، والعالقةة بةني     املشكالت الرتبوية اليت تعاني منها الفئةات املختلفةة وأثرهةا علة    

 .املشكالت االجتماعية والتغري وأثرها على عملية النمو

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: الصح  الردسي  3339

بدون متطلب سابق لطلبة ختصص الرتبية اخلاصة يف )، مبادىء علم النفس  3111متطلب سابق 

 .(كلية العلوم الرتبوية

طالب باملعرفة الشاملة مبفهوم الصحة النفسية من جهة وعلم يهدف هذا املقرر إىل تزويد ال

االضةةطرابات واألمةةرا  النفسةةية والعقليةةة مةةن جهةةة أخةةرى، كمةةا ويسةةتعر  املقةةرر نظريةةات       

 –نفسةية للمةريض وعائلتةه، تصةنيف وتشةخيص األمةرا  الطةب         –الشخصية، فحوصات تبية 

العصةةةةابية، واالضةةةةطرابات    ، واالضةةةةطرابات والربانويةةةةا نفسةةةةية، واالضةةةةطرابات العاتفيةةةةة،   

ة، وظةةروف يجسةةد –عضةةوية، واالضةةطرابات النفسةةية    –الشخصةةية، واالضةةطرابات النفسةةية   

 .الطوارئ بالطب النفسي ومهن الصحة النفسية املختلفة

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3 :تدديل السلوك ارد الطدل  3343

ة ختصص الرتبية اخلاصة يف بدون متطلب سابق لطلب)مبادىء علم النفس ،  3111متطلب سابق 

 .(كلية العلوم الرتبوية

يتضةةةمن املسةةةاا مفهةةةوم تعةةةديل السةةةلوك وخطواتةةةه وخصائصةةةه واسةةةاليبه وتةةةرا القيةةةاس   

املستخدمة للسلوك، كما يتضمن منهجية البح  يف تعديل السلوك أو تعةديل السةلوك املعةريف،    

 .وتقييم السلوك املكتسب واحملافظة عليه
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 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: يه يف مراحل الد راإلرش    التوج 3417

يهةدف هةذا املقةرر إىل تزويةد الطةالب باملعرفةة عةن مفهةوم اإلرشةاد والتوجيةه، وعةن مفهةوم             

عمليةةة التوجيةةه واإلرشةةاد وتبيعةةة اخلةةدمات اإلرشةةادية، وعةةن احلاجةةة إىل اخلةةدمات اإلرشةةادية      

ألسس اليت تقوم عليها تقةديم خةدمات   والتوجيهية والنفسية لألفراد واجلماعات، والتعرف على ا

التوجيةةه واإلرشةةاد، وإكسةةاب الطةةالب باملعلومةةات الالةمةةة للعمليةةة اإلرشةةادية ووسةةائل ععهةةا       

وتنظيمهةةا، وتزويةةدهم باملعرفةةة عةةن بعةةض االجتاهةةات النظريةةة األساسةةية يف اإلرشةةاد وأسةةاليب       

شةةاد وعلةةى مشةةكالت اسةةتخدامها مةةع األفةةراد واجلماعةةات، والتعةةرف علةةى خطةةوات عمليةةة اإلر  

 .النمو وأساليب اإلرشاد والتوجيه فيها

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: الم ند  الر و 3449

 النفسمبادئ علم  3111متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر إىل دراسة مراحل منو اإلنسان من الطفولة حتى الشيخوخة وإلقاء الضةوء  

: مو مةع دراسةة ملظةاهر النمةو املختلفةة     على اخلصائص السيكولوجية لكل مرحلة من مراحل الن

النمةةو اجلسةةمي، والنمةةو العقلةةي، والنمةةو االنفعةةالي، والنمةةو االجتمةةاعي، واحلاجيةةات اإلنسةةانية  

 .خالل كل مرحلة من مراحل النمو املختلفة

 س ا ت مدت د  1: حدظ القرآن الكريم 9111

 31، 29، 22، 2) ان حيفةةةظ فيةةةه االجةةةزاء التاليةةةة مةةةن القةةةرآن الكةةةريم علةةةى الطالةةةب 

وميةةتحن  يف هةةذال األجةةزاء أمةةام جلنةةة طتصةةة تعقةةد كةةل فصةةل مةةرتني، مةةرة بعةةد االمتحانةةات   (.

 .لصيفي فإنها تعقد مرة واحدة فقطالنصفية ومرة بعد االمتحانات النهائية، ويف الفصل ا

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: استخدام ت احل سب االل  يف االرش   الرتبوي 9117

قرر إىل تعريف الطالةب باملعةارف واملفةاهيم واملهةارات املتعلقةة باحلاسةب اآلىل       يهدف هذا امل

ومعرفةة أمنةا  وأنةواع اسةتخدامات احلاسةوب فةى       ، واستخداماته وتوظيفه فى اإلرشاد الرتبةوي  

لةةةربامج إرشةةةادية والدراسةةةات دوات متاحةةةة علةةةى الشةةةبكة أاإلرشةةةاد، ثةةةم التعةةةرف إىل مصةةةادر و

أهةم الةربامج الةيت البةد مةن توفرهةا يف       كةذلك التعةرف إىل   . د الرتبةوي  احلديثة يف جمةال اإلرشةا  

إدارة  ،احلماية، فك امللفات وضغطها ،حتميل امللفات " جهاة احلاسب وكيفية استخدامها مثل 

معةةةاا النصةةةوص  ،تشةةةغيل امللفةةةات الصةةةوتية واملرئيةةةة ،تشةةةغيل الكتةةةب االلكرتونيةةةة ،الربيةةةد

 .اخل.....وجمموعته
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 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: ي  اإلا ق   الدوامل املسبب  هل فسيولوج 9116

إىل تزويد املتعلم خبلفية عن اإلعاقة مفهومها وتارخيها ومسبباتها وأمنا  يهدف هذا املقرر 

مةةةن اإلعاقةةةة العقليةةةة واجلسةةةمية وصةةةعوبات الةةةتعلم واإلعاقةةةات احلسةةةية والتوحةةةد وبةةةطء الةةةتعلم   

  .وهوبنيواملضطربني سلوكيا واملتفوقني وامل

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: تدديل سلوك ذ ي االحتي ج ت  اخل ص  9117

يهدف هةذا املقةرر إىل تعريةف الطالةب مبفهةوم تعةديل السةلوك وخلفيتةه التارخييةة واألسةس           

النظرية اليت يستند إليها مع الرتكيز على كيفية استخدام أساليب تعديل السةلوك املختلفةة مةع    

يني سواء يف بناء السلوك اجليد أو تدعيمه وتعميمه أو يف تعديل السةلوك غةري   العاديني وغري العاد

تعامةةل مةةع  لاملرغةةوب فيةةه باإلضةةافة إىل تةةدريب الطةةالب علةةى تصةةميم بةةرامج تعةةديل السةةلوك ل         

 .السلوكات املختلفة

 2)  سةةة ا ت مدت ةةةد 3: تي جةةة ت اخل صةةة حتكرولوجيةةة  التدلةةةيم لةةةذ ي اال  9112

 (ا ل  1، نظري

يف الرتبيةةة  ةبتكنولوجيةا التعلةةيم املختلفةةة املسةةتخدم املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب يهةدف هةةذا  

اخلاصةةةة، مةةةن حيةةة  أهميتهةةةا وأهةةةدافها ووظائفهةةةا وأثرهةةةا يف حيةةةاة ذوي احلاجةةةات اخلاصةةةة،  

ومسةةةتقبلهم، ودور احلاسةةةوب واألدوات واألجهةةةزة التقنيةةةة األخةةةرى مةةةع طتلةةةف فئةةةات الرتبيةةةة       

 اآللةةةةياملتعلقةةةةة باحلاسةةةةب   واملمارسةةةةات اهيم واملهةةةةاراتاملفةةةةاخلاصةةةةة، كةةةةذلك التعةةةةرف إىل  

 التعلةةيم يفومعرفةةة أمنةةا  واسةةتخدامات احلاسةةوب  ،التعلةةيم  والرتبيةةة اخلاصةةة يفواسةةتخداماته 

 لةةذوى احلاجةةات  العنكبوتيةةة دوات متاحةةة علةةى الشةةبكة  أ، ثةةم التعةةرف إىل مصةةادر و  هةةاأنواعو

 .اخلاصة والطلبة غري العاديني

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: ل املد قة بصري را ي   تأئي 9119

حاسة اإلبصار وكيفية عملها وأهميتها يف حياة اإلنسان  ىالتعرف عل يهدف هذا املقرر إىل

وذكةةةر تصةةةنيفات اإلعاقةةةة البصةةةرية وحتديةةةد خصةةةائص املعةةةاقني بصةةةريًا اجلسةةةمية والعقليةةةة و  

يف املنةةزل واملدرسةةة واجملتمةةع    االنفعاليةةة واالجتماعيةةة وحاجةةات املكفةةوفني وكيفيةةة مواجهتهةةا   

والتعةرف علةى   . وكذلك تأثري اإلعاقة البصةرية علةي شخصةية الفةرد الكفيةف يف كةل جوانبهةا       

التصنيفات والعوامل املسببة لإلعاقة البصرية وعلى األساليب الوقائية للحد من اإلعاقة البصرية 

اسةرتاتيجيات التةدخل املبكةر    املختلفة  لإلعاقة البصرية وخصائص واحتياجات املعةاقني عقليةا و  
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والتعةةرف علةةى بةةرامج التأهيةةل النفسةةي والرتبةةوي املقدمةةة       . ودورهةةا يف جمةةال اإلعاقةةة البصةةرية   

 .للمعاقني بصريا ومعرفة فنيات اإلرشاد النفسي واألسري لذوي اإلعاقة البصرية

 (ا ل  3)  س ا ت مدت د 3:  بلوم الرتبي  اخل ص / (1)تدريب ميدان   9111

ذا املقةرر إىل تقةديم فرصةة للطالةب لتطبيةق وممارسةة مةا تعلمةه عةن األتفةال ذوى           يهدف هة 

، صةعوبات  العقلةي اإلعاقة البصرية والسمعية، التخلةف  ) اإلعاقات املختلفةاحلاجات اخلاصة يف 

يف مراكةةز الرتبيةةة   ( التفةةوا واملوهبةةة، التوحةةد، االضةةطرابات السةةلوكية واالنفعاليةةة       الةةتعلم،

س احلكومية واخلاصة اليت يوجةد فيهةا اختصاصةي يف الرتبيةة     ارأو يف املداخلاصة ومؤسساتها 

سةةةاعة تدريبيةةةة خةةةالل الفصةةةل  (  111 (ا يعةةةادل، ومبةةةفيهةةةا غةةةرف مصةةةادر  تةةةوفريو ،اخلاصةةةة

ويهةةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل تزويةةةد الطالةةةب بةةةاخلربات واملمارسةةةات امليدانيةةةة النظريةةةة      الدراسةةةي،

ملي للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل تعاملةه  تعينهم يف التدريس العاليت والتطبيقية 

مةةع أدوات التشةةخيص والتقيةةيم والتعلةةيم والتةةدريب علةةى طتلةةف مهةةارات احليةةاة للطفةةل مةةن ذوي   

ثم وضع برناجمًا تربويًا فرديةًا وحيةدد األنشةطة  اجلمةةاعية، ويقةوم خةالل        االحتياجات اخلاصة،

ويف نهاية التةدريب يتوقةع أن يكةون الطالةب قةادرا      .ختلفةالفصل بتنفيذ تلك الربامةج واألنشطة امل

استخدام مهارات التدريس الفعال لذوي االحتياجات اخلاصة،إعداد برنامج تربوي فةردي،  : على

إعةداد وتنسةيق   وبالتةدريس للطلبةة مةن ذوي االحتياجةات اخلاصةة ،      هإعداد وسائل التعليم اخلاص

وتصةةقل خرباتةةه  ( املعلةةم) هةةر شخصةةية الطالةةب سةةبق تظ ومةةن خةةالل مةةا . ملةةف اخلطةةة اجلماعيةةة 

بتجهيةز  الطالةب  تدريس وتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة ،ويف نهايةة التةدريب يقةوم      ومهاراته يف

ومن ثم تسليمه لعضةو هيئةة   ، ملف للتدريب امليداني بكافة النماذج املطلوبة تبعا ملراحل التدريب

 .ديدال مسبقاالتدريس الذي يشرف عليه يف املوعد الذي يتم حت

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: الم الرد  التطوري 9111

يتنةةاول هةةذا املقةةرر مفهةةوم علةةم الةةنفس التطةةوري ومبادئةةه وأهميتةةه، اخلصةةائص النمائيةةة         

(  6-9) سةنوات، مرحلةة الطفولةة الوسةطى     ( 4-6)ألتفال ما قبل املدرسة، مرحلة الروضة 

ة، خصةةائص منةةو تالميةةذ املرحلةةة األساسةةية  سةةن(  9-12) سةةنوات، مرحلةةة الطفولةةة املتةةأخرة  

 .وانعكاساتها يف تنظيم تعليمهم

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: اإلرش   الردس  لذ ي االحتي ج ت اخل ص  9113

ودور املرشد ووظيفته مع فئات الرتبية  تعريف اإلرشاد، وأسس اإلرشاد الفلسفية والنفسية،

ونظريات اإلرشةاد الرئيسةة، كمةا تقةدم     . اإلرشاديةوعناصر ومراحل وأساليب العملية  اخلاصة،
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املةةةادة مقدمةةةة مسةةةحية للمفةةةاهيم واإلجةةةراءات األساسةةةية يف اإلرشةةةاد والعةةةالج النفسةةةي لةةةذوي       

 .االحتياجات اخلاصة، وبعض التطبيقات اإلرشادية املستخدمة معهم

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: مب  ئ االرش   الردس   الرتبوي 9119

 واإلجةةةراءاتىل تقةةةديم مةةةادة مسةةةحية للمفةةةاهيم والدراسةةةات واالجتاهةةةات  إقةةةرر يهةةةدف هةةةذا امل

ماهيةة اإلرشةاد، وأسةس اإلرشةاد الفلسةفية      : أيضةا ، وتشمل هذال املقدمة النفسياإلرشاد  يفاألساسية 

والنفسية، ودور املرشةد ووظيفتةه، وعناصةر ومراحةل وأسةاليب العمليةة اإلرشةادية، ونظريةات اإلرشةاد          

 .ض التطبيقاتالرئيسية، وبع

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: قض ي  مد صر  يف االرش   املدرس  9116

اإلرشةاد  يهدف املقرر إىل التعرف على أهم القضةايا واملشةكالت املعاصةرة ذات العالقةة مبيةدان      

كمةةا يهةةدف إىل اإلملةةام . النفسةي والرتبةةوي مةةع الرتكيةةز علةةى االجتةةاال االنتقةةائي يف التةةدخل اإلرشةةادي 

اجلوانب والتوجهات الفلسفية واملنطلقات الفكرية املصاحبة لكل قضةية أو مشةكلة لغةر     بكافة 

كما يهةدف املقةرر أيضةا إىل تنةاول تلةك القضةايا واملشةكالت        . تكوين تصور واضح ملختلف جوانبها

 .   احمللي  عبالتحليل والنقد ومناقشة أهم اإلسرتاتيجيات واحللول واملقرتحات املالئمة للمجتم

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: نظري ت االرش    الدال  الردس   تطبيق ته  9117

يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب بةةأهم النظريةةات املسةةتخدمة يف جمةةال اإلرشةةاد الرتبةةوي      

ومةةا ، وأهميةة النظريةة يف هةذا اجملةال مةع إبةةراة أوجةه التبةاين واالتفةاا بةني هةذال النظريةات           ، والنفسةي 

ومةةا يرتتةةب عليهةةا مةةن ترائةةق وفنيةةات وأسةةاليب لإلرشةةاد النفسةةي ، ذال النظريةةاتتتميةز بةةه كةةل مةةن هةة 

ومدى مالءمة كةل مةن هةذال النظريةات للواقةع وللةرتاث       ، واإلرشاد املدرسي بصفة خاصة، بصفة عامة

كما يتعةر  املسةاا لةبعض احلةاالت وكيفيةة عالجهةا وفقةًا         .والواقع الفلسطيمت العربي واإلسالمي

 .مع الرتكيز على النظرية االنتقائية يف اإلرشاد .ات اإلرشاد والعالج النفسيلكل نظرية من نظري

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: ختطيط  ا ار  برن مج االرش   املدرس  9112

يهدف هذا املقرر إىل إكساب الطالةب مهةارات التخطةيط لربنةامج تطبيقةي يف اإلرشةاد الرتبةوي        

ويقةوم الطالةب بتنفيةذ الربنةامج حتةت       .خدمةة اإلرشةاد الرتبةوي   املؤسسةات الةيت تقةدم    خيدم املدرسة أو 

ويضةةع الطالةةب ورقةةة حبثيةةة مفصةةلة حةةول املشةةروع الةةذي مت ختطيطةةه    . إشةةراف أسةةتاذ املقةةرر ويقومةةه 

 .وتنفيذال ويتم مناقشته مع مشرف املقرر
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 (ا ل  3) س ا ت مدت د  3:  بلوم االرش  (/ 1)تدريب ميدان   9119

بواقةع يةوم واحةد مةن كةل أسةبوع        املتعاونةة  يف املةدارس  عمليةاً  تدريبااجراء  يهدف هذا املقرر إىل

سةةاعة تةةدريب، ولفصةةل دراسةةي واحةةد، ويهةةدف إىل إكسةةاب الطلبةةة املهةةارات         ( 111)مبةةا بعةةادل  

وخاصة إقامة العالقة اإلرشادية الفردية، واكتسةاب مهةارات   ، األساسية يف اإلرشاد الرتبوي والنفسي

ومهةارات تصةميم وتطبيةق بةرامج اإلرشةاد والتوجيةه باإلضةافة        ، لتشخيص اإلرشةادي التقييم النفسي وا

ومهةارات وضةع حلةول لتلةك     ، لتنمية مهارات حل املشكالت اليت يواجهها الطلبة واملعلمةني يف املدرسةة  

. التعرف على كيفية تطبيق املعرفةة النظريةة جملةاالت ووسةائل وتةرا  اإلرشةاد املختلفةة        –املشكالت 

على اختاذ القةرارات وكيفيةة حتمةل املسةئولية وإتاحةة الفرصةة لالخنةرا  يف احليةاة العمليةة           والتدرب

بةةالوعي الةةالةم واكتسةةابه مهةةارات التفاعةةل مةةع البيانةةات وكتابةةة التقةةارير اإلرشةةادية والتةةدرب علةةى       

 .تصميمها

 (نظري 3)س ا  مدت د   3: الوم القرآن 9121

لقرآن الكةةريم وأهةةم املباحةة  املتعلقةةة بةةه ، مثةةل  يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب بةةا 

املكي واملدني، وكيفية نزوله، وأسباب النزول، وتدوينه وععةه وترتيبةه وترعتةه، وأتلسةه،     

وىكمةةه، ومتشةةابهه، وناسةةخه ومنسةةوخة وقراءاتةةه، واألحةةرف السةةبعة، ثةةم لغتةةه مةةن حيةة  ؛    

 .فصاحة ألفاظه، وبالغته، وأسلوبه، وعريبة ، وإعرابه

 (نظري 3)مدت د   س ا ت 3(: 1)اقيد  إسالمي   9123

يركز هذا املقرر على مفهوم العقيدة اإلسالمية وخصائصها، ومفهوم اإلميان ونةوا قضةه،   

وتوحيةةد اهلل تعةةاىل وأنةةواع هةةذا التوحيةةد، وبيةةان موقةةف الفةةرا اإلسةةالمية مةةن أمسةةاء اهلل تعةةاىل     

أثةر اإلميةان بهةم يف حيةاة املةؤمن، واإلميةان       وصفاته، واإلميان باملالئكة، مةع بيةان لوظةائفهم، و   

 .بالكتب السماوية، وبيان أعدادها، وخصائص القرآن الكريم

 (نظري 3)مدت د   س ا ت 3(: 1)فقه اب  ات  9124

الوضةةوء، التةةيمم، املسةةح علةةى اخلفةةني واجلبةةائر،      : أحكةةام الطهةةارة يتنةةاول هةةذا املقةةرر   

حكمهةةا، أوقاتهةةةا،  : وأحكةةام الصةةالة   االغتسةةال، أحكةةام احلةةيض والنفةةاس، النجاسةةةات،    

أركانهةةا، سةةننها، شةةرائط وجوبهةةا، كيفيةةة أدائهةةا، الصةةلوات املفروضةةة واملسةةنونة، صةةالة          

: الرتاويةةح، اخلةةوف، االستسةةقاء، اجلنةةاةة، اجلمةةع بةةني الصةةلوات، القصةةر، وأحكةةام الصةةوم      

القضةاء  حقيقته، حكمه، مشروعيته، شرائط وجوبةه، املفطةرات، الصةوم الواجةب واملسةنون،      

 .والكفارة والفدية
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 (نظري 3)س ا  مدت د   3(: 2)فقه اب  ات  9126

 (1)فقه عبادات  9124متطلب سابق 

تعريفها، حكمها، حكمةة مشةروعيتها، حكةم مةانع     : يتناول هذا املقرر أحكام الزكاة

الزكاة، شرائط وجوبها، األمةوال الةيت جتةب فيهةا الزكةاة وشةرائط وجوبهةا يف هةذال األمةوال،          

دار حةةق الواجةةب، مةةع الرتكيةةز علةةى ةكةةاة األسةةهم واملسةةتندات، مصةةارف الزكةةاة، ةكةةاة  مقةة

حقيقتةةه، حكمةةه، شةةرائط وجوبةةه،  : حكمهةةا، وقتهةةا، مقةةدارها، مصةةرفها، واحلةةج  : الفطةةر

: مواقيته، أركانه، واجباته، سننه، الةدماء الواجبةة فيةه، أحكةام ااةدي واألضةحية، والعمةرة       

 .نها، سننهامعناها، حكمها، شرائطها، أركا

 (نظري 2)س ا  مدت د   2(: 2)اقيد  إسالمي   9127

 (1)عقيدة إسالمية  9123متطلب سابق 

يركز هذا املقرر على اإلميان بالرسل، وذلك ببيان الفرا بني النيب والرسول، وبةني النبةوة   

يةةاء والعقيةةدة، مةةع التعريةةف بظةةاهرة الةةوحي وأنواعةةه وأدلتةةه السةةمعية والعلميةةة، وخصةةائص األنب  

ومعجزاتهم، وختم النبوة، مع التعريف بالبهائية والقاديانية والرد عليهما، واإلميان بةاليوم اآلخةر   

مةةن حيةة  التعريةةف بأدلتةةه العقليةةة والسةةمعية، وعالماتةةه الصةةغرى والكةةربى، وحقائقةةه، وأثةةر      

املتكلمني اإلميان به يف النفوس، ثم اإلميان بالقدر مع بيان الفرا بني القضاء والقدر، ومذاهب 

 .يف التسيري والتخيري واادى والضالل، وأثر اإلميان يف حياة املؤمن

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: ت ريخ الشرق القديم  9131

مةابني النهةرين،   : يتناول هذا املقرر أهمية الشرا القديم، تاريخ أقطار الشةرا القةديم وهةي   

، وأثةةر حضةةارات الشةةرا القةةديم يف التةةاريخ ووادي النيةل، والةةيمن، والتةةاريخ القةةديم لةةبالد الشةام  

 .اإلنساني

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3 :ت ريخ صدر اإلسالم 9131

يتنةةاول هةةذا املقةةرر مقدمةةة عةةن أوضةةاع العةةرب قبةةل اإلسةةالم، ثةةم قيةةام الدولةةة اإلسةةالمية         

وتطورهةةةا ونظمهةةةا ومظاهرهةةةا السياسةةةية واالقتصةةةادية واالجتماعيةةةة، مبةةةا يف ذلةةةك الفتوحةةةات    

 .اتها الدولية واخلاصة يف عهد اخللفاء الراشدين وحتى أواخر الفرتة األمويةوعالق
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 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: مدخل إىل اجلغرافي  الطبيدي  9132

الغةالف الغةاةي   : يوضح هذا املقرر البيئةة كنظةام مفتةول عةام مكةون مةن أربعةة أنظةم هةي         

ليةل العناصةر الرئيسةية لكةل مةن هةذال       والغالف الصخري والغالف املائي والغالف احليةوي، وحت 

النظم والتفاعالت القائمةة بينهةا مةن جهةة، واملتبادلةة مةع األنشةطة البشةرية مةن جهةة أخةرى، مةع             

 .الرتكيز على املشكالت البيئية الطبيعية

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3: مدخل اىل الرتبي  اخل ص   9149

بالتنميةةة اخلاصةةة واملبةةادئ واالسةةس،     يتنةةاول هةةذا املقةةرر مقدمةةة حةةول املفةةاهيم املرتبطةةة     

ويوضةةةح فئةةةات الرتبيةةةة اخلاصةةةة املختلفةةةة كاإلعاقةةةة العقليةةةة والسةةةمعية والبصةةةرية والصةةةحية       

اخل، واضةةطرابات التواصةةل، واالضةةطرابات السةةلوكية واالنفعاليةةة، والتوحةةد،     ... واالنفعاليةةة 

 .واملوهبة والتفوا

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: الرظري ت  التطبيق: االتص ا الرتبوي 9121

يتنةةةةاول املقةةةةرر أهةةةةم النظريةةةةات احلديثةةةةة يف التواصةةةةل الرتبةةةةوي مثةةةةل النظريةةةةة الرتابطيةةةةة 

Connectivism       وأهم تطبيقاتها جمال التعليم، وتوظيةف أدوات التواصةل يف تصةميم الةتعلم

الفعال، وحتسةني بيئةة العمةل داخةل املدرسةة، كمةا يركةز أيضةا علةى مفةاهيم عاعةات العمةل             

 .والتعلم، وكيفية بنائها وتطويرها يف البيئة املدرسية

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: 1)اللغ  الدربي   طرائق تدريسه   9211

علةى  ) ، وتةرا تدريسةها   (على املستوى املعةريف  ) اللغة العربية : جيمع هذا املقرر بني أمرين

العربيةةة ومصةةادر دراسةةتها،    اللغةةة: ، ويتضةةمن الوحةةدات التاليةةة  (مسةةتوى املهةةارات السةةلوكية   

املراجع األساسية يف أساليب تدريس اللغة العربية، النظام اللغوي، أهداف تةدريس اللغةة العربيةة    

يف املرحلةةة األساسةةية األوىل، التهيئةةة لةةتعلم اللغةةة، حتليةةل كتةةب القةةراءة يف املرحلةةة األساسةةية         

بيةة،  تقيةيم اللغةة العربيةة يف املرحلةةة     األوىل، الوسةائل التعليميةة املسةتخدمة يف تةدريس اللغةة العر     

 .األساسية األوىل

  سةة ا ت مدت ةةد 3: اإل ار  املدرسةةي   الصةةدي  لةةذ ي االحتي جةة ت اخل صةة   9211

 (نظري 3)

يهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب باألسةةس النظريةةة لةةإلدارة املدرسةةية والصةةفية يف أوضةةاع     

ة بةاإلدارة املدرسةية الصةفية، وحتديةد ماهيةة      الرتبية اخلاصة وإكسابهم املهارات العملية اخلاصة 
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وتوضةيح تبيعةة املدرسةة    . التطوير اإلداري ملدارس ذوي االحتياجات اخلاصة وتبيعتةه، ومعوقاتةه  

الفعالة لذوي االحتياجات اخلاصة ومتطلباتهةا القياديةة، إضةافة إىل حتديةد أدوار القائةد الفاعةل       

ته مهنيا وتقويم واقع اإلدارة املدرسية والصفية لذوي االحتياجات اخلاصة وكفاياته، وترا تنمي

لذوي االحتياجةات اخلاصةة يف فلسةطني، وإكسةابه االسةرتاتيجيات الفاعلةة يف اإلدارة املدرسةية        

 .والصفية للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: طرائق التدري   التدريب الد م  9214

ودورهةةةا يف إجنةةةال عمةةةل املعلةةةم، وترائةةةق " يقةةةة التةةةدريس تر" يتنةةةاول هةةةذا املقةةةرر مفهةةةوم 

التفكري والنظريات اليت ميكن أن تعترب أساسًا لطرائق التدريس والتةدريب املختلفةة، واملهمةات    

اليت يقوم بها املعلم قبل الشروع يف عملية التعليم يف أثنائها وبعدها، وشرل مفصل ألشهر ترائةق  

اءات الكفيلةةة بزيةةادة فعاليةةة هةةذال الطرائةةق وكفايةةة املةةدرس   التةةدريس والتةةدريب العامةةة واإلجةةر 

 .واملدرب يف توظيفها لتحقيق أهداف التعليم والتدريب

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: 2)اللغ  الدربي   طرائق تدريسه   9219

 (1)اللغة العربية وترائق تدريسها  9211متطلب سابق 

النفسةي، اللغةة العربيةة يف سةياقها االجتمةاعي،       يتناول هذا املقرر اللغةة العربيةة يف سةياقها   

القراءة واحملفوظات والتعبري الشفوي والكتةابي واألمنةا    ) املهارات األساسية يف اللغة العربية، 

، تعلةةيم اللغةةة بطريقةةة الوحةةدة، حتليةةل كتةةاب الصةةف الرابةةع األساسةةي، االختبةةارات       (اللغويةةة 

ه النشةا  الرتبةوي اللغةوي، مشةكالت يف تعلةيم اللغةة       والتقييم يف املرحلة األساسية األوىل، أوجة 

 .العربية، األلعاب اللغوية

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: األ ب الدرب   فرونه 9216

يتناول هذا املقرر اإلبةداع األدبةي والرؤيةة املمتةدة، منةاهج دراسةة األدب، منةاذج مةن الشةعر          

 .املسرحية، احلكاية، والسرية الذاتية القديم واحلدي ، املقامات، القصة القصرية، الرواية،

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: 1)الثق ف  اإلسالمي   طرائق تدريسه   9217

على العديد من املوضوعات املتنوعةة الةيت تشةتمل علةى اجلوانةب املعرفيةة        هذا املقرريشتمل 

، وكةذلك يشةتمل   اليت تتصل باملفاهيم واملبادئ اخلاصةة بالةدين اإلسةالمي والعقيةدة اإلسةالمية     

املنهاج على العديد من املهارات األساسية اليت تتصل بالعبادات واملمارسات الدينيةة، هةذا إضةافة    

إىل العديد من االجتاهات والقيم اليت تشكل رول املفاهيم واملهارات الدينية اإلسالمية، ولكةي  

ة وميسةرًا لشةرو  هةةذا   يةتمكن املعلةم مةةن أن يةؤدي دورال بوصةفه منظمةةًا لةتعلم الثقافةة اإلسةةالمي      
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التعلم وظروفه بكفاية وفاعلية، كان ال بد من إتاحة الفرصة لديه كي يثري معلوماته وثقافته 

الدينية ذات الصلة مبضامني املنهةاج كمتطلةب أساسةي الكتسةاب الكفايةات العمليةة واألدائيةة        

ا كان البد من أن يةدمج  الالةمة له يف تدريس مادة الثقافة اإلسالمية جبوانبها املختلفة، ومن هن

 .املقرر بني احملتوى واملضامني األكادميية للمنهاج وترائق تدريسها

 (نظري 2)س ا  مدت د   2(: 1)الدلوم االجت  اي   طرائق تدريسه   9212

إتقان الطالب معرفة احلقةائق واملفةاهيم   : يقوم هذا املقرر على ركيزتني أساسيتني أوالهما

لةةيت تشةةكل ىتةةوى الدراسةةات االجتماعيةةة يف املرحلةةة االساسةةية االوىل،  واملبةةادئ والتعميمةةات ا

إتقانه استخدام ترا التدريس املناسبة لذلك احملتوى، ويتنةاول هةذا املقةرر موضةوعات     : وثانيهما

من الدراسات االجتماعية ذات الصلة مبنهاج املرحلة األساسةية االوىل، ترائةق التةدريس املناسةبة     

املرحلةةة، تبيعةةة الدراسةةات االجتماعيةةة وأسةةاليب البحةة  والةةتفكري فيهةةا،  ملسةةتوى تالميةةذ هةةذال 

 .وبعض التطبيقات العملية

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: 1)الري ضي ت  طرائق تدريسه   9219

يتناول هذا املقرر األعداد الطبيعية والعمليات عليها وأساليب تدريسها، األعداد الصةحيحة  

دريسها، مبادئ أولية يف نظرية األعداد، الكسةور العاديةة والعشةرية    والعمليات عليها وأساليب ت

والعمليةةةات عليهةةةا وأسةةةاليب تدريسةةةها، النسةةةبة والتناسةةةب وأسةةةاليب تدريسةةةها، حةةةل املسةةةائل        

 .الرياضية، والتخطيط لتدريس الرياضيات يف املرحلة األساسية االوىل

 (ا ل  1نظري،  2) س ا ت مدت د  3(: 1)الدلوم  الصح   طرائق تدريسه   9211

يتناول هذا املقرر تبيعة العلم وانعكاس ذلك على أساليب تدريسه، خةواص املةادة ونظريةة    

الدقائق، أشكال الطاقة وحتوالتها، بنية األر  وتغريها لتالءم احلياة، الطقس وكيفية التنبؤ 

 .به والفضاء والكون

 (نظري 3)  ت مدت دس ا  3: مر ئج  طرائق تدري  املتدوقة  املوئوبة 9211

أسةس ختطةيط    ، والتعةرف إىل اسةرتاتيجيات رعايةة املوهةوبني    حتديةد ىل إيهدف هذا املقةرر  

ومسؤولية  هوتعليم أسس تعلم التفكري للموهوبنيئها، كما يهدف إىل بيان وبنا مناهج املوهوبني

كري والةةتف. وكةةذلك معرفةةة أنشةةطة ممارسةةة مهةةارات الةةتفكري للموهةةوبني  ،املوهةةوب عةةن تعلمةةه

 .بداعي للمشكالت لدى املوهوبالناقد واملبدع للموهوبني واحلل اإل
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 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: طرائق تدري  ذ ي صدوب ت التدلم 9212

، وحتديةةد االسةةرتاتيجيات التدريسةةية لةةذوي صةةعوبات الةةتعلمتوضةةيح ىل إ يهةةدف هةةذا املقةةرر

تفاعةةل داخةةل الفصةةل ثةةم معرفةةة   وأن يتعةةرف علةةى ديناميةةات ال . صةةعوبات الةةتعلم  بةةةخصةةائص تل

ل املشةكالت الرياضةية   حة اسرتاتيجيات معرفة القراءة والكتابة لصعوبات الةتعلم ومعرفةة تةرا    

 .لصعوبات التعلم

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: القي ل  التقويم يف الرتبي  اخل ص  9213

التشةةخيص يف باملفةةاهيم األساسةةية يف القيةةاس والتقةةويم و الطالةةبيهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف 

الرتبيةةة اخلاصةةةة، وتعريفةةه بأهةةةداف القيةةاس والتشةةةخيص يف الرتبيةةة اخلاصةةةة، ووسةةائل عةةةع      

املعلومةةةات املصةةةممة خصيصةةةا لفئةةةات الرتبيةةةة اخلاصةةةة املختلفةةةة، كمةةةا ويهةةةدف التعةةةرف إىل       

 االختبارات واملقاييس وأساليب عع البيانات املختلفة يف الرتبية اخلاصة مثل املقابلة واملالحظةة، 

إخل، ويتنةةاول املقةرر تطبيقةةات وتةةدريبات خاصةة باملقةةاييس واالختبةةارات النفسةةية   ...دراسةة احلالةةة 

املسةةةتخدمة مةةةع هةةةذال الفئةةةات، مةةةع التةةةدريب علةةةى إعةةةداد التقةةةارير واختةةةاذ القةةةرارات الرتبويةةةة     

 .خلإ..املناسبة

 (ا ل  3)  س ا ت مدت د 3:  بلوم الرتبي  اخل ص / (2)تدريب ميدان   9214

 (1)تدريب ميداني  9111ب سابق متطل

املهةةارات والتقنيةةات واإلجةةراءات املسةةتمدة مةةن   الطلبةةةيهةةدف هةةذا املقةةرر إىل إكسةةاب 

وتنميةة  . املفاهيم النظريةة يف التقةويم والتشةخيص والعةالج يف اجملةال الشخصةي واملهةمت والرتبةوي        

اصةة، كمةا ويهةدف إىل    قدراتهم وتطويرها على توظيف املفاهيم األساسية يف ميدان الرتبية اخل

علةةى الةةربامج العالجيةةة والتصةةحيحية املقدمةةة لةةذوي اضةةطرابات النطةةق واللغةةة وإتاحةةة       اإلتةةالع

املقةةررات املختلفةةة إىل بةةرامج     يفاكتسةةبوها   الةةيت الفةةرص للمتةةدربني لرتعةةة املعرفةةة العلميةةة      

الرتبويةةة  وذلةةك باختيةةار حةةالتني األوىل يطبةةق عليهةةا اخلطةةة   . وخةةدمات لةةذوى احلاجةةات اخلاصةةة  

املةواد   يفحبي  يقوم الطالب بتطبيق ما درسه ، الفردية والثانية حالة لتعديل أو تشكيل السلوك

ى احلاجةات اخلاصةة للحةاالت الةيت مت     والتخصصية املختلفة فيعمل على تقييم حاجةات الطالةب ذ  

، درسةةةمبسةةاعدة املشةةرف علةةى التةةدريب امليةةداني يف مؤسسةةة التةةدريب أو امل ،للتةةدريباختيارهةا  

تعةديل   نامج يفعلى تنفيذ بر ويعمل فيطبق أدوات التقييم املختلفة ثم يضع برناجمًا تربويًا فرديًا،

وذلك بالتعاون مع إدارات وذويهم،  وبرامج وأنشطة تثقيفية وتدريبية للطلبةأو تشكيله، السلوك 

ى بالرتبيةةة اخلاصةةة أو يف املؤسسةةات الةةيت تعنةة ويةةتم تةةدريب الطلبةةة. املتعاونةةة املراكةةز أو املةةدارس
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فيهةا غةرف    تةوفر يواملدارس احلكومية واخلاصة اليت يوجد فيها اختصاصي يف الرتبية اخلاصة 

 .ساعة تدريبية خالل الفصل الدراسي( 111 (مصادر ما يعادل

 (ا ل  3) س ا ت مدت د  3:  بلوم االرش  (/ 2)تدريب ميدان   9217

لتطبيق ما تعلمه من جانةب نظةري    الباسبة للطيهدف هذا املقرر إىل إتاحة الفرصة املن

إعةةداد خطةةة :يف امليةةدان مةةن خةةالل القيةةام بالفعاليةةات اآلتيةةة  اإلرشةةاد النفسةةي والرتبةةوييف جمةةال 

وتطبيق مهارات االتصال مهةارات   ، ودراسة حالة، واإلرشاد الفردي، واإلرشاد اجلمعي،إرشادية

اإلرشةاد  رات وملصقات ختدم الطالةب وركةن   واستجابات اإلصغاء والتأثري، وإعداد وتصميم نش

يف املةةدارس، يطلةةب مةةن الطالةةب يف نهايةةة التةةدريب إعةةداد تقريةةر ختةةامي موثةةق لكافةةة     الرتبةةوي

ووكالةة  يف املةدارس احلكوميةة واخلاصةة     ويةتم تةدريب الطلبةة   . األنشطة والفعاليات اليت نفةذت 

سةاعة تدريبيةة خةالل    (  111 (مةا يعةادل   مرشةد تربةوي  الةيت يوجةد فيهةا    غوث وتشةغيل الالجةئني   

 .الفصل الدراسي

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: االرش   املدرس  9212

 مبادئ االرشاد النفسي والرتبوي 9119متطلب سابق 

يف املدرسةةة مةةةن حيةة  املفهةةةوم    اإلرشةةةادتبيعةةة  إاى التعةةرف علةةةى  هةةذا املقةةةرر   يهةةدف 

يف  اإلرشةةاد ات الةةيت يقةةدمها   يف املدرسةةة وكةةذلك اخلةةدم   اإلرشةةاد عةةن   لنيواملسةةؤو  واألهةةداف

الربنةامج وعناصةرال ويتنةاول أيضةًا      إعةداد املدرسةي الشةامل، مةن حية       اإلرشةاد املدرسة وبرنةامج  

اإلرشةةاد يف مراحةةل التعلةةيم املدرسةةي والعمليةةة اإلرشةةادية يف اإلرشةةاد املدرسةةي وتقةةيم الربنةةامج         

 .شدي املدارساإلرشادي واملرشد املدرسي ويتناول كذلك املعايري االخالقية ملر

 (نظري 3) س ا ت مدت د  3: االرش   املهين 9219

 االرشاد املدرسي 9212متطلب سابق 

وأهدافةه،   يهدف هذا املقةرر إىل تبصةري الطالةب وتعريفةه مبفهةوم اإلرشةاد املهةمت، نشةأته،        

الفةةرد واجملتمةةع إليةةه، ويهةةدف املقةةرر إىل التعةةرف إىل خطةةوات اإلرشةةاد والتوجيةةه املهةةمت     وحاجةةة

ويهةدف   متطلبات جناحه يف مؤسسات التعليم والتدريب، واملشةكالت والعقبةات الةيت تواجهةه،    و

املقرر كذلك إىل بيان دور النظرية يف جمال اإلرشاد التوجيه املهمت واستعرا  بعةض النظريةات   

د ويهدف املقرر إىل التعريف بأدوات عع البيانات الةيت يتطلبهةا التوجيةه واإلرشةا     .يف النمو املهمت
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املهةةمت، والعمةةل علةةى خلةةق اجتةةاال اجيةةابي لةةدور التوجيةةه واإلرشةةاد املهةةمت يف حيةةاة الفةةرد وتنميةةة      

وأخةةريًا يهةةدف املقةةرر إىل تةةثمني دور اإلرشةةاد املهةةمت يف تعريةةف الطالةةب بقدراتةةه وميولةةه   .اجملتمةةع

 .للوصول به إىل الرضا املهمت املستقبلي الذي ينشدال الفرد واجملتمع

 (ا ل  1نظري،  1)س ا  مدت د   2(: 1)يد تال    جتو 9221

أحكةام  ) يتناول هةذا املقةرر معنةى التجويةد وحكمةه ومراتبةه، وتطبيةق أحكةام التجويةد          

، هةذا  (النون الساكنة والتنوين، أحكام امليم الساكنة، أحكةام املةد، أحكةام الةالم والةراء      

 .من القرآن الكريم(  26-31) إىل جانب إتقان تالوة األجزاء 

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: فقه السس  9221

يتناول هذا املقرر أهمية السرية النبوية، ومناهج كتابتها، وتعةريفهم مبةنهج الرسةول صةلى     

منهجه يف نشةر الةدعوة وتبليغهةا، منهجةه يف     : اهلل عليه وسلم يف اجملاالت اآلتية من خالل حتليلها

اد رعيته من مسلمني وغري مسةلمني، منهجةه يف   الرتبية، منهجه يف تعامله مع أهله وأصحابه وأفر

 .اجلهاد

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: 1)أصوا فقه  9223

يتناول هذا املقرر تعريف علم أصول الفقه، الصلة بينه وبني علم الفقه، موضوعه، غايتةه،  

شةةةرو  التكليةةةف، أهليةةةة املكلةةةف، معنةةةى األهليةةةة  : تعريفةةةه، أنواعةةةه، واملكلةةةف: واحلكةةةم

الكتةةاب، السةةنة، اإلعةةاع،  : ، وعوارضةةها، ومصةةادر األحكةةام الشةةرعية األساسةةية وأقسةةامها

االستحسةةان، املصةةاحل املرسةةلة، سةةد الةةذرائع،   : القيةةاس، ومصةةادر األحكةةام الشةةرعية التبعيةةة  

 .العرف، شرع من قبلنا، عمل أهل املدينة

 (نظري 3)مدت د   س ا ت 3: التدسس 9224

) وسةورة  ( النةور  ) مناهجه، مع الرتكيز على تفسري سةورة  يتناول هذا املقرر علم التفسري و

مع حفظ سورتي ىمد والنور ويعفى الطلبة من حفظ سورة يوسف،    (يوسف) وسورة ( ىمد 

 .وذلك بإبراة ما فيها من أحكام فقهية وقراءات وصور بالغية ومعان إعالية وتفصيلية
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 (ا ل  1ري، نظ 1)س ا  مدت د   2(: 2)تال    جتويد  9229

 ( 1)تالوة جتويد  9221متطلب سابق 

طةارج احلةروف وصةفاتها، التفخةيم     ) يتناول هذا املقرر ما تبقى من أحكام التجويد مثةل  

كمةةا (. والرتقيةةق، القلقلةةة، اإلدغةةام املةةثلني واملتجانسةةني واملتقةةاربني، أحكةةام الوقةةف واالبتةةداء  

 .ن الكريممن القرآ(  29  - 21) يتناول األجزاء اخلمسة 

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: 1)فقه أحواا شخصي   9226

خيتص هذا املقرر بإيضال جانب من األحكام املتعلقة باألسرة من حي  مفهومها وأهميتهةا  

ودور كل من املرأة والرجةل فيهةا، وأهميةة املةرأة يف بنةاء األسةرة ومةا كفةل اةا اخلةالق سةبحانه            

م اخلطبة وآثارها، وعقد الةزواج ومقوماتةه وآثةارال، وحةاالت     وتعاىل من حقوا، إضافة إىل أحكا

 .الفرقة بني الزوجني وما يرتتب على ذلك من آثار وحقوا الوالدة من نسب ورضاع وحضانة ونفقه

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: 2)أصوا فقه  9227

  (1)أصول الفقه  9223متطلب سابق 

اللفظية، األلفاظ من حي  الشمول، والنسةخ،   الدالالت: يتناول هذا املقرر مباح  األلفاظ

 .والتعار  والرتجيح، واالجتهاد والتقليد، واإلفتاء

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: الوم احلديث 9222

يتناول هةذا املقةرر علةم احلةدي  روايةة ودراسةة، وبيةان الفةرا بةني احلةدي  والسةنة واخلةرب             

جمال تدوين السنة ومنهجهم يف ضبط الرواية من واألثر، والوقوف على جهود علمائنا األولني يف 

خالل ما وضعوال من شرو  للراوي وقواعد يف اجلرل والتعديل، وعلوم تتعلق برواية احلةدي  مةن   

حي  كيفية حتمله وصةفة روايتةه، وعلةوم تتعلةق بأقسةام احلةدي  مةن حية  عةدد الةرواة أو مةن            

عنةةاال وأقسةةامه وجهةةود علمائنةةا يف    حيةة  القبةةول والةةرد، مةةع تنةةاول الوضةةع يف احلةةدي  ببيةةان م      

 .مقاومته

 (نظري 3) س ا ت مدت د 3: ختريج احلديث 9229

 علوم احلدي  9222متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر مفهوم التخريج وأهميته وفوائدال، وأشهر كتبه، وبيةان الطةرا املتبعةة يف    

ألعلةى أو صةفته وحالتةه    التخريج سواء من حي  بدايةة احلةدي  أو ألفاظةه أو موضةوعه أو روايةة ا     

متنًا وسندًا، ودراسة األسانيد من اجل احلكم على احلدي  بالرجوع إىل كتب تراجم الرجال، 
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وتنمية مهةارات الطةالب يف ختةريج األحادية  بةالتطبيق العملةي بةالتخريج مةن كتةب التخةريج يف           

 . املكتبة

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3:  ت ريخ الد ل  الدب سي  9231

 تاريخ صدر اإلسالم 9131سابق متطلب 

 696يتناول هذا املقرر املعا  الرئيسية للدولةة العباسةية منةذ نشةأتها وحتةى سةقوتها عةام        

هجةةري، مةةع الرتكيةةز علةةى ظةةروف النشةةأة وتطورهةةا، ودراسةةة التيةةارات السياسةةية واالقتصةةادية  

 .واالجتماعية وأهم املظاهر احلضارية، إضافة إىل عالقاتها اخلارجية

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: البي    املوار   السك ن يف الوطن الدرب  9232

يوضح هذا املقرر املالمح الطبيعية للوتن العربي، ومةا يشةتمل عليةه مةن مةوارد اقتصةادية،       

 .مع الربط بني هذال املوارد وخصائص السكان الدميوغرافية

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: ت ريخ املغرب  األندل  9233

 تاريخ الدولة العباسية 9231لب سابق متط

يتناول هذا املقةرر املعةا  الرئيسةة يف تةاريخ املغةرب واألنةدلس منةذ الفةتح اإلسةالمي وحتةى           

م، مةع الرتكيةز علةى دور كةل مةن املةرابطني واملوحةدين مةن         1492نهاية دولة بمت األمحةر سةنة   

 .اإلسالمي يف األندلس خالل دول الطوائف، والعوامل اليت أدت إىل ةوال احلكم العربي

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: جغرافي  فلسطة 9234

بيئة األر  وأشكال سطحها، واملناخ واملياال : يتناول هذا املقرر املالمح الطبيعية لفلسطني

والرتبة والنباتات الطبيعية، والسكان والعمران يف فلسطني، وتشةمل اخلصةائص الدميوغرافيةة    

تصادية واالجتماعية، إضافة إىل أمنةا  العمةران ووظائفةه، واملةوارد     للسكان، واخلصائص االق

 .االقتصادية لفلسطني مبا فيها املوارد الزراعية والصناعية والنقل

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: مدخل إىل الدلوم السي سي  9239

يوضةةح هةةذا املقةةرر مفهةةوم العلةةوم السياسةةية ومناهجهةةا، وأنةةواع احلكومةةات ووظائفهةةا،       

 .لفكر السياسي احلدي  من القرن السابع عشر حتى نهاية احلرب العاملية األوىلوا
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 (نظري 3)س ا ت مدت د   3 :التقييم  التشخيص يف الرتبي  اخل ص  9232

    مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149متطلب سابق 

ية   يهدف هذا املقرر اىل التعريف مبفهومي التقييم والتشخيص فةى الرتبيةة اخلاصةة مةن ح    

أنواع التقييم وأغراضه وآليات التشخيص ملختلف فئات االعاقة ، مةع التأكيةد علةى احلاجةة اىل     

كما يتناول هةذا املقةرر أمثلةة علةى جمموعةة مةن االختبةارات واملقةاييس ذات         . التشخيص املبكر

الصلة فى هذا اجملال ملختلف فئةات االعاقةة، متضةمنا ذلةك تقةديم وصةف املقةاييس واالختبةارات         

 .يدة والتى حتظى بالقبول فى املمارسات امليدانيةاجل

 (نظري 3)س ا ت مدت د  3:اإلا ق  اجلس ي   الصحي  9239

 مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر االعاقة اجلسمية والصحية من حي  أسباب حدوث االعاقة وترا الوقاية 

خصةةائص النمائيةةة واالنفعاليةةة والسةةلوكية واملعرفيةةة     ونسةةبة االنتشةةار، كمةةا يتطةةرا املقةةرر لل    

االجتماعية واجلسمية ، واالعتبارات الرتبوية التى جيب مراعاتها عنةد تةدريس الطلبةة    –والنفسية

ذوي االعاقات اجلسمية والصحية ، واجةراءات الكشةف املبكةر والتشةخيص، وأهميةة التةدخل       

سمية والصحية حبسب أعضاء اجلسم املصابة كما يتناول املقرر تصنيفات االعاقة اجل. املبكر 

أو تبيعة الضعف احلركى، البدائل الرتبوية والتعديالت البيئية املطلوبة، األدوات املساعدة على 

 .احلركة وأجهزة التنقل، األجهزة التعويضية ومهارات العيش املستقل

    (نظري 3)س ا ت مدت د   3:البصري  االا ق  9249

 مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر مفهوم االعاقة البصرية من حي  أسباب حدوث االعاقةة وتةرا الوقايةة       

ونسةةبة االنتشةةار، كمةةا يتطةةرا املقةةرر للخصةةائص النمائيةةة واالنفعاليةةة والسةةلوكية واملعرفيةةة         

دريس الطلبةة املعةوقني   االجتماعية ، واالعتبارات الرتبوية التى جيب مراعاتهةا عنةد تة    –والنفسية 

كما يتنةاول املقةرر   . بصريا ، واجراءات الكشف املبكر والتشخيص ، وأهمية التدخل املبكر

آلية االبصار والتشريح الفسيولوجى للعني ، وتصنيفات االعاقة البصرية حبسب املعةايري املختلفةة   

وسةائل  ووالتأهيةل املهنةى،   ، بناء املنهاج وتةرا تةدرس الطلبةة املعةوقني بصةريا، البةدائل الرتبويةة        

 . التنقل واحلركة والعينات البصرية ومهارات العيش املستقل
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  (نظري 3)س ا ت مدت د   3:االا ق  الس دي  9269

  مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر مفهوم اإلعاقة السمعية من حي  أسةباب حةدوث اإلعاقةة وتةرا الوقايةة        

النتشةةار، كمةةا يتطةةرا املقةةرر للخصةةائص النمائيةةة واالنفعاليةةة والسةةلوكية واملعرفيةةة        ونسةةبة ا

االجتماعية ، واالعتبارات الرتبوية اليت جيب مراعاتهةا عنةد تةدريس الطلبةة املعةوقني       –والنفسية 

كما يتناول املقةرر  . مسعيا ، وإجراءات الكشف املبكر والتشخيص ، وأهمية التدخل املبكر 

والتشريح الفسيولوجى لألذن ، وتصنيفات اإلعاقة السمعية حبسب املعايري املختلفة ،  آلية السمع

 .بناء املنهاج وترا تدريس الطلبة املعوقني مسعيا ، ترا التواصل واملعينات السمعية 

    (نظري 3)س ا ت مدت د  3:صدوب ت التدلم 9266

  مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149متطلب سابق 

ادة تعريةةف الصةةعوبات التعلميةةة والتعةةرف اىل أسةةبابها والتمييةةز بةةني أنواعهةةا   تشةةمل هةةذال املةة 

الرئيسية وحتديةد خصةائص الطلبةة ذوى الصةعوبات التعلميةة، وتتضةمن املةادة القةاء الضةوء علةى           

التطور التارخيى للربامج واخلدمات فى جمال الصعوبات التعلمية، كذلك تبح  املادة فى ترا 

وتعةاا  . افةه فةى جمةال الصةعوبات التعلميةة وتةبني مبةادىء التعلةيم العالجةى         التقييم وأدواتةه وأهد 

دة أمنةةا  اخلةةدمات الرتبويةةة وأشةةكااا فةةى املراحةةل العمريةةة املختلفةةة وتركةةز املةةادة علةةى         ااملةة

واحلسةابية  اسرتاتيجيات تدريس الطلبة ذوى صةعوبات الةتعلم املهةارات قبةل األكادمييةة واللغويةة       

 . والقرائية والكتابية

 (نظري 3)س ا ت مدت د  3االا ق  الدقلي   9267

 مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر اىل تعريةف الطلبةة مبفهةوم االعاقةة العقليةة ويتنةاول املوضةوعات املتضةمنة         

فةى جمةةال االعاقةةة العقليةةة وخاصةةة مةةن حيةة  التعريفةةات الطبيةةة والنفسةةية واالجتماعيةةة لالعاقةةة  

، اهرة مدى انتشةار االعاقةة العقليةة   قلية ووجهات النظر املختلفة فى ذلك التعريف ، ومن ثم ظالع

وأسبابها وترا قياسها وتشخيصها، واخلصائص الشخصية واألكادميية واالجتماعية للمعوقني 

عقليا ، برامج ومناهج املعةوقني عقليةا وتةرا تنظيمهةا، القضةايا واملشةكالت املرتبطةة بظةاهرة         

 .ة العقلية، وواقع خدمات الرتبية اخلاصة للمعوقني عقليا فى فلسطنياالعاق
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 (نظري 2)س ا  مدت د   2: حقوق األشخ ص ذ ي اإلا ق  9262

االعةالن  : الشةرعة الدوليةة والةيت تشةمل     املقرر حقوا االشخاص ذوي االعاقة يفيتناول هذا 

، واالعةالن اخلةاص   (1999)م ، واعالن حقوا الطفل لعا(1942)العاملي حلقوا االنسان لسنة 

، واتفاقيةة  (1979)، واعالن حقةوا االشةخاص املةتخلفني عقليةا لعةام      (1979)حبقوا املعوقني 

(. 2112)لعةام   حلقةوا االشةخاص ذوي االعاقةة   ، واالتفاقية الدولية (1929)حقوا الطفل لعام 

مةن   4قانون رقم : احمللية واليت تشمل  يف التشريعات األشخاص ذوي االعاقةحقوا كما يتناول 

وكةذلك حقةوا االشةخاص ذوي االعاقةة يف     ، (2114)والئحتةه التنظيميةة لعةام    ( 1999)العام 

والصةةحة  اجملتمةةع الفلسةةطيمت وتشةةمل تنةةاول عةةدد مةةن احلقةةوا ومناقشةةتها مثةةل احلةةق يف التعلةةيم  

 .والسكن واحلق يف التاهيل واحلق يف العمل والتنقل وغريها من احلقوا

    (نظري 3)س ا ت مدت د    3: بكرالتدخل امل 9269

 مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149متطلب سابق 

يستعر  هذا املقرر أساسيات التدخل املبكر ، تطورال التارخيى ومربراتةه ، كمةا يتنةاول    

املفاهيم واملبادىء األساسية فى التدخل املبكر متضمنا فى ذلةك خصوصةية كةل فئةة مةن فئةات       

ل هذا املقةرر ايضةاحجم مشةكلة االعاقةة وأهميةة تقةديم خةدمات الرتبيةة         ويتناو. الرتبية اخلاصة 

اخلاصةةة فةةى الطفولةةة املبكةةرة ، إعةةداد الكةةوادر املتخصصةةة وتةةدريبها مةةن خةةالل عمةةل الفريةةق  

متعةةدد التخصصةةات، فاعليةةة التةةدخل املبكةةر ومنةةاذج مةةن بةةرامج التةةدخل املبكةةر جلميةةع فئةةات   

 .ى تنفيذ هذال الربامج من خالل التأهيل اجملتمعىاالعاقة ودور األسرة واجملتمع احمللى ف

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: مراكو مص  ر التدلم 9221

تعريف الطالب بفلسفة مصةادر الةتعلم وأهميتهةا وأهةدافها ومهامتهةا،      إىل يهدف هذا املقرر 

ة يف واملرافةةق والتجهيةةزات الالةمةةة اةةا ومواصةةفاتها، وأدوار اختصاصةةي وفةةمت املصةةادر التعليميةة    

 .، وتقييم املصادر الرقمية التعليميةإدارتها، وأهم اخلدمات اليت تقدمها واألنشطة اليت تنفذها

 (ا ل  1نظري،  2)س ا ت مدت د   3: إ ار  املكتب ت يف الدصر الرق   9221

يتناول هذا املقرر أدوار يف جمال املكتبات بشكل عام واملكتبات املدرسية بشكل عةام،  

ادثةةة عليهةةا نتيجةةة عمليةةات الرقمنةةة، والتعامةةل مةةع املصةةادر الرقميةةة يف املكتبةةة     والتطةةورات احل

 .وكيفية الوصول إليها وإدارتها، وكيفية انشاء املكتبات الرقمية املدرسية
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 (ا ل  2نظري،  1)س ا ت مدت د   3: تطبيق ت  أخالقي ت التدليم املهين 9222

ضةمن نظةام    الطلبةة ررات املهنية اليت يدرسها يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأهم املق

التعليم العام، وأهم املفاهيم واملهارات الواردة فيها، وتبيعة املةواد واألدوات املسةتخدمة وكيفيةة    

 .، وأخالقيات التعليم املهمتتوفريها واحلفاظ عليها، ودور فمت املصادر التعليمية فيها

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3: مإسرتاتيجي ت حديث  يف التدليم  التدل 9223

 ترائق التدريس والتدريب العامة 9214متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الدارس مبجموعةة مةن االجتاهةات احلديثةة يف التعلةيم والةتعلم       

 Makerوالةةةيت يلعةةةب فةةةمت مصةةةادر الةةةتعلم دور كةةةبري يف حتقيقهةةةا، مثةةةل حركةةةة الصةةةانع   

Movement مةل  والتعلم القائم على العWork Based Learning    والةتعلم القةائم علةى ،

، والةةةتعلم القةةةائم علةةةى  STEAMدمةةةج العلةةةوم والتكنولوجيةةةا وااندسةةةة والفةةةن والرياضةةةيات   

، Programming، والةتعلم مةن خةالل الربجمةة     Design Based Learningالتصةميم  

 .وأدوار فريق العمل التدريسي فيها

 (ا ل  1نظري،  2)س ا ت مدت د   3:  ص مص  ر التدلم لذ ي االحتي ج ت اخل 9224

وخصةةائص   الطلبةةة يهةةدف هةةذا املقةةرر لتعريةةف الطالةةب بةةذوي االحتياجةةات اخلاصةةة مةةن         

تعلمهم، وكيفية إعةداد مصةادر املالئمةة اةم، وموائمةة املصةادر املوجةودة السةتخدامهم، وفئةات          

 .تلك املصادر وارشادات استخدامها، وآليات تطويرها واحملافظة عليها

 (ا ل  1نظري،  2)س ا ت مدت د   3: أس سي ت احل سوب  الربجم  9229

 احلاسوب 1112متطلب سابق 

ثةةر الربجميةةات  وأدور احلواسةةيب يف مسةةاندة النشةةاتات املهنيةةة،   يركةةز هةةذا املقةةرر علةةى   

دراسة تطبيقات يف اجملاالت الرياضية واجلداول والرسوم واجلاهزة على أساليب العمل اليدوية، 

الربجمةةة وتصةةميم صةةفحات الويةةب والتةةأثريات     ىءيةةة والتقةةديم والعةةر ، إضةةافة إىل مبةةاد  البيان

 .احلركية على الكائنات

 (ا ل  1نظري،  2)س ا ت مدت د   3: الوس ئط الرق ي  9226

 احلاسوب 1112متطلب سابق 

الوسةائط الرقميةة    يهدف هذا املقةرر لتعريةف الطالةب بةأهم املفةاهيم والتطبيقةات يف جمةال       

الصةةوتيات ومفهةةوم الوسةةائط الرقميةةة واسةةتخداماتها وأنواعهةةا،    :طبيقاتهةةا عةةرب الويةةب، مثةةل  وت
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تقنيةةات ضةةغط البيانةةات،   والرؤيةةا واحلركةةة،  والصةةور والرسةةوم التخطيطيةةة،   ووالسةةمعيات، 

النصةةوص ااجينةةة والوسةةائط والوثةةائق، وأنظمةةة اتصةةال للوسةةائط الرقميةةة، والتخةةزين املرئةةي، و

تطبيقةةات الوسةةائط الرقميةةة والتجريةةد يف الربجمةةة، والتةةزامن، وملسةةتخدم، واجهةةات اوااجينةةة، 

 .وسائط الويبوالوسائط الرقمية التفاعلية، ووبرجمياتها، 

 (ا ل  1نظري،  2)س ا ت مدت د   3: إ ار  قوااد البي ن ت التدلي ي  9227

 احلاسوب 1112متطلب سابق 

تنظيم قواعد وظيفاتها يف العملية التعليمية، توومقدمة لقواعد البيانات، يتناول هذا املقرر 

أنواع قواعد البيانةات املسةتخدمة يف إدارة   وتصميم قواعد البيانات املنطقية، والبيانات وترقها، 

إدارة وتطبيةق قواعةد البيانةات العالئقيةة،     ومهام نظام إدارة قواعد البيانات التعليميةة،  والتعليم، 

 .نة واالجتاهات املستقبليةالتطورات الراهوقواعد البيانات، 

 (ا ل  1نظري،  2)س ا ت مدت د   3: احل سوب يف التدليم 9222

 احلاسوب 1112متطلب سابق 

املكونةةات، : يتنةاول هةةذا املقةةرر تطةور اسةةتخدامات احلاسةةوب يف التعلةيم ونظةةام احلاسةةوب   

احلاسةوب،  الصيغ واألشكال املختلفة الستخدامات احلاسةوب التعليميةة، تفاعةل املسةتخدم مةع      

لغةةة التةةأليف، تطبيقةةات احلاسةةوب يف التعلةةيم، بةةرامج تعليميةةة بلغةةة بيسةةك، : تقنيةات الربجميةةات 

معاجلةةة وتنسةةيق الكلمةةات والنصةةوص، قواعةةد البيانةةات، معاجلةةة وحتليةةل املعلومةةات والةةربامج     

 .املساندة، تقييم الربجميات التعليمية

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3: تدريد التدليم  تقري ته 9229

الةةتعلم املةةربمج، واألنظمةةة  والتعلةةيم املفةةرد، وأهميتةةه، وأنواعةةه،   بتعريةةفهةةذا املقةةرر يهةةتم 

األنظمةةة والتةةدريس اخلصوصةةي املةةربمج،  والشخصةةية للتعلةةيم، واأللعةةاب واحملاكةةاة التعليميةةة،  

 .لتعلميةالتعليمية السمعية، والتعلم التعاوني، وبرامج الدراسة الذاتية، وتطبيقاتها يف العملية ا

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3: الرتبي  املق رن  9292

يركز هذا املقرر على هدفني متةواةيني، األول معةريف وهةو اإلتةالع علةى الةنظم والتجةارب        

املعاصرة يف التعلةيم، والتطةورات الرتبويةة احلادثةة علةى املسةتوى العةاملي، واآلخةر ادائةي ويركةز           

االتالع املستمر اذال التجارب والقدرة على دراسةتها يف  على اكتساب الطالب مهارات الوصول و

 .وتطبيقها ومالءمتها يف بيئته احمللية" توتينها"ضوء بيئاتها األصلية واالستفادة منها، وكيفية 
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 (نظري 2)( س ا  مدت د  8)إ ار  الصف  ترظي ه   9311

الصةةف مةةن حيةة    يتنةةاول املقةةرر املفةةاهيم واملنةةاهج واالسةةرتاتيجيات الضةةرورية إلدارة     

النظرية والتطبيق، ودراسة وحتليل بعض املشكالت اإلدارية الصةفية ووضةع احللةول اةا، وذلةك      

كمةا يتنةاول   .  ملا اذال اجلوانب مةن أهميةة قصةوى وأثةر كةبري علةى نتةائج عمليةة الةتعلم والتعلةيم          

ى توظيفهةةا املعرفةةة واالجتاهةةات واملهةةارات والكفايةةات اإلداريةةة الصةةفية الضةةرورية، والقةةدرة علةة  

املقةةرر يف مضةةمونه  صمممموقةةد .  بفعاليةةة يف ادارة الصةةفوف املدرسةةية يف احليةةاة العمليةةة التعليميةةة 

وىتةةواال بطريقةةة التخطةةيط العلمةةي املنهجةةي املرتابةةط األجةةزاء، متبعةةا أسةةلوب النظةةام حبيةة  ال     

دف، ولكنهةا  ينفصل املفهوم عن املنهج أو النظريةة، وال تنفصةل اإلسةرتاجتية أو الوسةيلة عةن ااة      

 .تصبح جزءا متكامال مع عناصر هذا املقرر وىتواال

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: را ي  ذ ي احل ج ت اخل ص  9314

يتناول هذا املقرر مقدمة يف الرتبية اخلاصة، الطفل املوهوب، صعوبات التعلم، اضطرابات 

قةةةة البصةةةرية، اإلعاقةةةة النطةةةق واللغةةةة، اإلعاقةةةة اجلسةةةدية والصةةةحية، اإلعاقةةةة السةةةمعية، اإلعا 

 .االنفعالية، اإلعاقة العقلية، القضايا واالجتاهات احلديثة يف الرتبية اخلاصة

 (نظري  2)س ا  مدت د   2(: 2)الثق ف  اإلسالمي   طرائق تدريسه   9317

 (1)الثقافة اإلسالمية وترائق تدريسها  9217متطلب سابق 

آن الكةريم وتةرا تدريسةه، احلةدي  الشةريف      يتناول هذا املقرر األنظمة اإلسالمية، القةر 

وترا تدريسةه، العقيةدة وتةرا تدريسةها، السةرية وتةرا تدريسةها، العبةادات وتةرا تدريسةها،           

 .املعامالت وترا تدريسها

 (نظري 2)س ا  مدت د   2(: 2)الدلوم االجت  اي   طرائق تدريسه   9312

 (1) العلوم االجتماعية و ترائق تدريسها 9212: متطلب سابق

يركةةةز هةةةذا املقةةةرر علةةةى اخلةةةرائط والكةةةرات األرضةةةية واسةةةتخدامها يف تةةةدريس العلةةةوم   

االجتماعية، التقويم وأهميته يف العلوم االجتماعية، موضوعات طتارة من تاريخ العا  احلدي  

وترائةةةق تدريسةةةها، الرتبيةةةة الوتنيةةةة وترائةةةق تدريسةةةها، املنظمةةةات العربيةةةة والدوليةةةة وترائةةةق    

ضوعات طتارة من جغرافيا الوتن العربي اإلقليميةة وترائةق تدريسةها، خصةائص     تدريسها، مو

 .وكفايات املعلم الناجح
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 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: 2)الري ضي ت  طرائق تدريسه   9319

 (1)الرياضيات وترائق تدريسها  9219متطلب سابق 

واإلنشاءات، والتحويالت  يتناول هذا املقرر تدريس ااندسة واألشكال ااندسية املستوية،

مفهومةةه، أنواعةةه، وحداتةةه، املسةةاحات واحلجةةوم، التقريةةب   )ااندسةةية، اجملسةةمات، والقيةةاس  

والتقةةةدير، دور الوسةةةائل التعليميةةةة والتقنيةةةات واأللعةةةاب واألمنةةةا  الرياضةةةية يف تعلةةةيم وتعلةةةم        

ألوىل، وتقويم التعلم الرياضيات، أخطاء شائعة يف تعلم الرياضيات لدى  تلبة املرحلة األساسية ا

 .يف الرياضيات

 (ا ل  1نظري،  2)س ا ت مدت د   3(: 2)الدلوم  الصح   طرائق تدريسه   9311

 (1)العلوم والصحة وترائق تدريسها  9211متطلب سابق 

يركةةةز هةةةذا املقةةةرر علةةةى منهةةةاج العلةةةوم يف املرحلةةةة األساسةةةية، مظةةةاهر احليةةةاة وتصةةةنيف  

ها، الوحةةدة والتنةةوع يف الكائنةةات احليةةة وترائةةق تدريسةةها،    الكائنةةات احليةةة وترائةةق تدريسةة  

 .وبيولوجية اإلنسان وسالمة صحته وترائق تدريسها

 (نظري 3)مدت د   س ا ت 3: سيكولوجي  اللدب 9311

خاصةة، ومفهةوم اللعةب    املقرر ظةاهرة اللعةب عنةد اإلنسةان عامةة وعنةد األتفةال        يتناول هذا 

أ عليةه مةن تغةريات وتطةورات عةرب مراحةل النمةاء املتعاقبةة         وتبيعته وخصائصه وأهميته، وما يطر

 .اليت مير بها األتفال

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: التدكس اإلبداا  9316

يتناول هذا املقرر املدخل إىل اإلبداع والتفكري اإلبداعي، اإلبداع والةتفكري اإلبةداعي مةن    

وحاجةةاتهم، تةةرا التعةةرف علةةى    وجهةةة نظةةر املةةدارس الفلسةةفية، خصةةائص املبةةدعني ودوافعهةةم    

املبةةدعني وقيةةاس اإلبةةداع، مراحةةل اإلبةةداع والةةتفكري اإلبةةداعي وتةةرا تنميةةة اإلبةةداع والةةتفكري   

 .اإلبداعي يف املدرسة والصف

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: نظ م احلكم يف اإلسالم 9321

األمةةة، وبيةةان يتنةةاول هةةذا املقةةرر قواعةةد نظةةام احلكةةم يف اإلسةةالم والتفريةةق بةةني الدولةةة و   

، والتعريةف بةرئيس الدولةة يف اإلسةالم     (السةكان والةوتن والسةلطة    ) املقومات األساسية للدولة 

من حي  شروته وواجباته وترا إسناد السلطة إليةه، وكيفيةة انتهةاء وإنهةاء واليتةه، الةوةارة يف       

 .التاريخ اإلسالمي، وأنواع الوةراء ووظائفهم، السلطتني التشريعية والقضائية
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 (نظري 3) س ا ت مدت د 3: إاج ز القرآن 9323

يتناول هذا املقرر معنى املعجزة واإلعجةاة القرآنةي والتحةدي بةاملعجزة القرآنيةة، وىةاوالت       

بعةةض العةةرب معارضةةة القةةرآن، ثةةم التعريةةف بالقةةدر املعجةةز مةةن القةةرآن وآراء العلمةةاء يف سةةبب         

 القةرآن الكةريم، سةواء أكةان إعجةاةًا      اإلعجاة، هذا إىل جانب الوقوف علةى أنةواع اإلعجةاة يف   

 .اخل، وعر  أمثلة على كل نوع منها... بيانيًا لغويًا، أم أنباء الغيب، أم عمليًا، أم تشريعيًا

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: 1)فقه مد مالت  9324

يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب باملوضةةوعات التاليةةة مةةن حيةة  حكمهةةا، دليلةةها،      

ويتناول هذا املقرر البيع وأنواعه، .   صحتها، أقسامها، تطبيقات فقهية توضحهاصيغها، شرو

 .السلم، الربا، الصرف، اإلجارة، الرهن، الشفعة، احلجر، الوكالة، احلوالة، الصلح

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: 2)فقه أحواا شخصي   9326

 (1)فقه أحوال شخصية  9226متطلب سابق 

حلقةوا املتعلقةة بالرتكةات مةن وصةايا وموارية ، مبةا يتضةمنه ذلةك مةن           يتناول هذا املقرر ا

بيان للمصطلحات واملفاهيم املتعلقة بهذين املوضوعني، مع توضيح لشةرو  الوصةايا، وأركانهةا    

وأنواعهةا ومبطالتهةةا وتةةزاحم الوصةةايا، واإلرث مةةن حية  مشةةروعيته وأسةةبابه وشةةروته وموانعةةه   

لقواعد الضابطة للتوري ، إضافة إىل إكساب الطالب مهةارة يف  وأنواع الورثة وأحوال توريثهم وا

 .حل املسائل اإلرثية مراعيًا ما ورد يف الفقه والقانون بهذا اخلصوص

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: 2)فقه مد مالت  9327

 (1)فقه معامالت  9324متطلب سابق 

  حكمهةةا، دليلةةها،  يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب باملوضةةوعات التاليةةة مةةن حيةة    

الشةةركات العاديةةة، اابةةة،   : صةةيغها، شةةرو  صةةحتها، أقسةةامها، تطبيقةةات فقهيةةة توضةةحها     

 .الوديعة، الوقف، الغصب، اللقيط، اللقطة، إحياء املوات، الزراعة، واملقررات، التأمني
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 (ا ل  4) مدت د  س ا ت 4: يف الرتبي  اخل ص ( 1)تدريب ميدان   9329

االعاقة  9239، االعاقة السمعية 9269  ،االعاقة البصرية 9249متطلب سابق 

 اجلسمية والصحية

يف  االعاقةة  ييهدف هذا املقرر إىل تقديم فرصةة للطالةب لتطبيةق مةا تعلمةه عةن األتفةال ذو       

مراكز الرتبية اخلاصة للطلبةة ذوى اإلعاقةات املتوسةطة والشةديدة واملتعلقةة باالعاقةات السةمعية        

ا املقرر إىل تزويد الطالةب بةاخلربات امليدانيةة مةن خةالل تعاملةه مةع أدوات        والبصرية، ويهدف هذ

التشةةخيص والتقيةةيم والتعلةةيم والتةةدريب علةةى طتلةةف مهةةارات احليةةاة للطفةةل املعةةوا بصةةريا او         

مسعيا، واذا يلتحق الطالب هنا يف مؤسسات الرتبية اخلاصة اليت تتابع حاالت االعاقة السةمعية  

 .والبصرية

 (نظري 3)س ا ت مدت د    3:وحدالت 9331

 مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر اىل التعريف باضطراب التوحد كفئة مستقلة من فئات الرتبية اخلاصة ، 

مةةن حيةة  نسةةبة االنتشةةار، واالسةةباب احملتملةةة ، واخلصةةائص النمائيةةة واالنفعاليةةة والسةةلوكية     

ية االجتماعية ، واالعتبارات الرتبوية التى جيب مراعاتها عند تدريس واملعرفية واجلسمية والنفس

الطلبة التوحديني ، واجراءات الكشف والتشةخيص باسةتخدام أدوات قةوائم الشةطب ومقةاييس      

التقدير من قبةل األهةل واملعلمةني ، وأهميةةة التةدخل املبكةةر واسةتخدام أسةاليب تعةديل السةلوك           

كمةةا يتنةةاول هةةذا . الالتكيفيةةة التةةى يظهرهةةا األتفةةال  كطريقةةة للحةةد مةةن ظهةةور السةةلوكات

 .املقرر االعاقات املصاحبة للتوحد مثل االعاقة العقلية ، واضطرابات التواصل 

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(:  و  الدرلجن  ) ت ريخ احلر ب الصليبي   9331

قيقيةة واألحةداث   يتناول هذا املقرر غزو الفرجنةة للمشةرا العربةي اإلسةالمي، ودوافعةه احل     

الرئيسةةية فيهةةا، وأسةةباب جنةةال الفرجنةةة يف إقامةةة كيةةان اةةم يف املشةةرا العربةةي اإلسةةالمي،          

 .والعوامل اليت أدت إىل فشل هذا الغزو، ونتائجه، مع الربط بني املاضي واحلاضر

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: اجلغرافي  االقتص  ي  9332

عام يتكون من النظم الزراعية والصناعية والنقةل،  يوضح هذا املقرر البيئة كنظام مفتول 

وحيلةةل عناصةةرها الرئيسةةية والتفةةاعالت القائمةةة بةةني اإلنسةةان وكةةل منهةةا، مةةع الرتكيةةز علةةى       

 .املشكالت االقتصادية
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 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: جغرافي  السك ن 9333

يةةة  يتنةةاول هةةذا املقةةرر مبةةادئ علةةم السةةكان مةةن حيةة  خصةةائص السةةكان الدميوغراف         

وتركيبهم االجتماعي واالقتصادي، مةع االهتمةام مبشةكالت السةكان املتعلقةة بةالنمو السةريع        

 .وااجرات وربطها بالتنمية

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: ت ريخ الد مل احلديث  املد صر 9334

يتناول هذا املقرر تاريخ العا  احلدي  واملعاصر منذ حركةة النهضةة األوربيةة إىل مةا بعةد      

الثةةةورة الفرنسةةةية واحلركةةةات القوميةةةة يف أوروبةةةا والثةةةورة   : ب العامليةةةة الثانيةةةة، ويتضةةةمن احلةةةر

الصةةةناعية، السةةةيطرة االسةةةتعمارية وآثارهةةةا علةةةى أقطةةةار آسةةةيا وإفريقيةةةا وأمريكةةةا الالتينيةةةة،  

 .واحلربني العامليتني األوىل والثانية وحركات التحرر من االستعمار

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3 :ت ريخ األيوبية  امل  ليك  9339

 (غزو الفرجنة)تاريخ احلروب الصليبية  9331متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بالظروف اليت أدت إىل قيام الدولة األيوبية وأبرة 

السلطنة واجليش واالقطاع، ودورها يف توحيد اجلبهة االسالمية ضد الصليبيني : مؤسساتها مثل

ة بهم، ثم يتتبع التطورات السياسية والعسكرية للدولة األيوبية حتى سقوتها، وإحلاا اازمي

وقيام الدولة اململوكية مع التعريف بأهم مؤسساتها كالسلطنة واجليش واالقطاع، وبيان دور 

املماليك يف ختليص املنطقة من خطري الصليبيني واملغول، إضافة إىل التعريف بالعمارة 

 .اململوكية

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: بي  الوطري الرت 9336

يوضح هذا املقرر املفاهيم السياسةية والبيئيةة واالقتصةادية واالجتماعيةة واإلداريةة، إضةافة       

إىل سرية احلضارة يف فلسطني من حية  موقعهةا وتطورهةا التةارخيي واحلضةاري، وحتديةد أبةرة        

 .علمائها ورجاالتها
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 (نظري 3)د  س ا ت مدت  3:السلوك اضطراب ت 9349

 مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149متطلب سابق 

يقدم هذا املقرر فهما معمقا عن اضطرابات السلوك من حي  التصنيف، ونسبة االنتشار، 

األسةةباب وتةةرا الوقايةةةة، واخلصةةائص النمائيةةةة واالنفعاليةةة والسةةةلوكية واملعرفيةةة واجلسةةةمية      

ى جيةةةب مراعاتهةةةا عنةةةد تةةةدريس الطلبةةةة ذوى  والنفسةةةية االجتماعيةةةة، واالعتبةةةارات الرتبويةةةة التةةة 

االضةةطرابات السةةلوكية، واجةةراءات الكشةةف والتعةةرف علةةى هةةؤالء الطلبةةة مةةن خةةالل األهةةل       

واملعلمني، أهمية التدخل املبكةر واسةتخدام أسةاليب تعةديل السةلوك كطريقةة للحةد مةن ظهةور          

قةرر األتةر النظريةة    السلوكات الالتكيفية التى يظهرهةا هةؤالء األتفةال، كمةا يتنةاول هةذا امل      

 .لتفسري اضطرابات السلوك حبسب املدارس النظرية املختلفة 

    (نظري 3)س ا ت مدت د   3:املوئب   التدوق 9392

  مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149متطلب سابق 

يهةةدف هةةذال املقةةرر اىل تنميةةة اجتاهةةات اجيابيةةة حنةةو تربيةةة وتعلةةيم املوهةةوبني واملتفةةوقني،       

بة على تنمية مهارات تعلةيم املتميةزين، ويتنةاول هةذا املقةرر أيضةا مفةاهيم التميةز،         ومساعدة الطل

وحركة تعليم املوهوبني واملتفوقني ويعر  برنامج االثراء املدرسى الشامل وبنةاء املنهةاج اخلةاص    

باملوهوبني واملتفوقني، وتعاا أيضا بعض القضايا فى تعليم املوهةوبني واملتفةوقني مثةل الكشةف     

 .ملوهوبني واملتفوقني، املشكالت، االبداع ومهارات التفكريعن ا

   (نظري 3)س ا ت مدت د   3:الرطق  اللغ  اضطراب ت 9361

 مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149متطلب سابق 

يهدف هذا املقةرر اىل تعريةف الطلبةة بأهميةة اللغةة كوسةيلة للتواصةل، ومفهةوم عمليةة           

للغةةوي، ومةةن ثةةم التعريةةف باضةةطرابات التواصةةل مةةن حيةة    التواصةةل ومكونةةات اللغةةة، والنمةةو ا 

كما يتناول هذا املقرر ترا تقييم وتشخيص اضطرابات . األسباب ونسبة االنتشار والتصنيفات 

النطق واللغة والتواصل، التدخل العالجي والرتبوي، البدائل الرتبويةة وتةرا تةدريس الطلبةة ذوي     

 .االضطرابات النطقية
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 (نظري 3)س ا ت مدت د   3:(1) ليب التدري  يف الرتبي  اخل ص مر ئج  اس  9363

 مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149متطلب سابق 

يهةةدف هةةذا املقةةرر اىل التعريةةف مبعنةةى املنهةةاج فةةى الرتبيةةة اخلاصةةة وعناصةةرال وخطواتةةه ،     

فس فى وضةع  العالقة بني املنهاج العادى واملنهاج فى الرتبية اخلاصة  ثم تطبيقات نظريات علم الن

 الفةةردياملنةةاهج اخلاصةةة بةةذوى احلاجةةات اخلاصةةة ويتعةةر  املقةةرر اىل مفهةةوم الربنةةامج الرتبةةوى   

 .واخلطة التعليمية الفردية وخطة االنتقال لتدريب األسر الفردية 

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3:(2) مر ئج  اس ليب التدري  يف الرتبي  اخل ص  9362

 (1)ب التدريس يف الرتبية اخلاصة مناهج وأسالي 9363متطلب سابق 

يهدف املقرر إىل تناول بشمولية وعمق أساليب وترا التدريس اخلاصة بكةل فئةات الرتبيةة    

واجلمعةةةي يف الرتبيةةةة اخلاصةةةة،  الفةةةردي دراسةةةة وتطبيةةةق أسةةةاليب وتةةةرا التةةةدريس  اخلاصةةةة،

وذج التشخيصةةي إىل النمةة واألسةةاليب وتةةرا التةةدريس املعرفيةةة؛ السةةلوكية؛ واألسةةاليب املسةةتندة 

العالجةةةي، واألسةةةاليب وتةةةرا التةةةدريس املسةةةتندة إىل النمةةةوذج التكةةةاملي، ودراسةةةة املعةةةايري         

بكةل األسةاليب وتةرا التةدريس املسةتخدمة حسةب مةتغري          واالعتبارات واملتطلبات ذات العالقةة 

 .حاجة األشخاص ذي االحتياجات اخلاصة

 (ا ل  1نظري،  2)دت د  س ا ت م 3: تص يم الشبك ت الداخلي   صي نته  9321

يهةةدف املقةةرر إىل تطةةوير قةةدرات الطالةةب يف تصةةميم وإنشةةاء شةةبكات معلومةةات داخليةةة،      

واملعلمةني مبصةادر املعلومةات،     الطلبةة تصلح لالستخدامات التعليمية، وميكةن مةن خالاةا ربةط     

يانة عرب أجهزة املدرسة أو أجهزة احلاسوب وااواتف الذكية اخلاصةة بهةم، وكيفيةة عمةل الصة     

 .الدورية اا، ومعاجلة املشكالت اليت تتعر  اا

 (ا ل  1نظري،  2)س ا ت مدت د   3: تص يم  إنت   الوس ئط التدلي ي  الرق ي  9321

 الوسائط الرقمية 9226متطلب سابق 

يهةةتم هةةذا املقةةرر بتعريةةف الطالةةب بالوسةةائط الرقميةةة وأهةةم أدواتهةةا وتطبيقاتهةةا ومميزاتهةةا   

وإنتةاج وتصةميم   ل الةتعلم، ومتطلبةات اسةتخدامها وتوظيفهةا يف التعلةيم والةتعلم،       وأنواعها يف جما

ودور املصمم التعليمي الوسائط الرقمية التعليمية والكتب االلكرتونية، ومراحلها، ومناذجها، 

 .هايف إنتاج
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 (ا ل  1نظري،  2)س ا ت مدت د   3: أس ليب تدري  التكرولوجي  9322

 التدريس والتدريب العامة ترائق 9214متطلب سابق 

يهةةدف املقةةرر إىل تعريةةف الطالةةب بةةأهم املوضةةوعات املندرجةةة حتةةت تةةدريس التكنولوجيةةا    

واليت تتعلق باملعرفة التكنولوجيةة وتةراا الةتفكري يف التكنولوجيةا، وتزويةدال بكيفيةة تطبيةق        

 تةةةةرا التةةةةدريس العامةةةةة يف جمةةةةال التكنولوجيةةةةا، وتطبيةةةةق األسةةةةاليب احلديثةةةةة يف تةةةةدريس      

 .التكنولوجيا

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3: بي  ت التدلم االفرتاض  9323

يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل إتةةالع الطالةةب علةةى أهةةم املسةةتحدثات يف جمةةال نظريةةات وتقنيةةات      

التعلةةةيم االفرتاضةةةي، وكيفيةةةة توظيفهةةةا خلدمةةةة الةةةتعلم يف اجملتمةةةع احمللةةةي، وأهةةةم التطبيقةةةات  

 Virtualارتهةةةا، مثةةةل منصةةةات الةةةتعلم االفرتاضةةةي   املسةةةتحدثة يف هةةةذا اجملةةةال وكيفيةةةة إد  

learning Platforms    واملختةةةةربات االفرتاضةةةةيةVirtual Labs    والواقةةةةع املعةةةةزة

Augmented Learning 

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3: القي     الري    يف املؤسس ت الرتبوي  9324

يئةةة العمةةل املدرسةةي،  يركةةز املقةةرر علةةى مفهةةومي القيةةادة والريةةادة كمفةةاهيم تطويريةةة لب   

وأدوار القائد الرتبوي ومهامه وجمةاالت القيةادة، واملفةاهيم املتعلقةة بالريةادة مثةل الرتبيةة الرياديةة         

وكيفية دجمها يف العمل املدرسةي، ودور املصةمم التعليمةي كريةادي يف جمةال التعلةيم والةتعلم،        

 .وتوظيف التكنولوجيا احلديثة لتحقيق ذلك

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: ي   طرائق تدريسه الرتبي  الري ض 9416

يتناول هذا املقرر املدخل إىل الرتبية الرياضية، خصائص النمو وتطبيقاته الرتبوية يف برامج 

الرتبيةةة الرياضةةةية، الرتبيةةة احلركيةةةة، مظةةةاهر األنشةةطة واأللعةةةاب الرياضةةية، إعةةةداد اخلطةةةة     

لرياضية يف املرحلةة األساسةية األوىل وتنظيمهةا،    الدراسية وتطبيقها، مبادئ إدارة برامج الرتبية ا

 .مبادئ القياس والتقويم يف الرتبية الرياضية

 (ا ل  1نظري،  2)س ا ت مدت د   3: الرتبي  الدري   طرائق تدريسه  9417

يركةةز هةةذا املقةةرر علةةى املةةدخل إىل تةةدريس الرتبيةةة الفنيةةة، التعةةبري الفةةمت عنةةد األتفةةال،    

الفن اإلسالمي، الرسم وخاماته وتدريسه، األشةغال الفنيةة اليدويةة وتةرا      التذوا والنقد الفمت،
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تدريسها، الوسةائل التعليميةة يف تةدريس الرتبيةة الفنيةة، اخلطةة الدراسةية والكفايةات التعليميةة          

 .الالةمة ملعلم املرحلة األساسية األوىل

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: املوسيقى  األن شيد  طرائق تدريسه  9412

يتناول هذا املقرر أهداف الرتبية املوسيقية ونشاتاتها املتنوعة من أصوات وإيقاعةات وأنغةام   

 .وحركات، والطرا املالئمة لتدريس هذال املوضوعات

 (نظري 3) د س ا ت مدت  3: تدديل السلوك 9412

يتناول هةذا املقةرر السةلوك اإلنسةاني وتريةق مالحظتةه وقياسةه وتسةجيله والعوامةل املةؤثرة           

فيةةةه، تعةةةديل السةةةلوك اإلنسةةةاني وأشةةةكاله وجماالتةةةه وتصةةةاميمه، واملبةةةادئ األساسةةةية الةةةيت       

 .يستخدمها برنامج تعديل السلوك

 (ا ل  1،  نظري 1)  مدت د س ا  2: (1)تربي  ا لي   9421

 ساعة 71أنهاء  :متطلب سابق

. منها والرتبوية ، اإلداريةعملية التدريسالطالب ملختلف جوانب  إعدادإىل هذا املقرر يهدف 

، حبية  يتضةمن يف ىةاورال علةة مةن اخلةربات       وينقسم هةذا املقةرر إىل قسةمني، نظةري وعملةي     

والةيت تسةعى يف    ،املكملة للخربات النظريةة الةيت درسةها الطالةب يف الفصةول الدراسةية السةابقة       

مليةةًا مةةن وتطبيقهةةا ع علتهةةا إىل تهيئةةة الطالةةب ملتطلبةةات ومسةةتلزمات املواقةةف الصةةفية املختلفةةة  

كما يتيح هذا . خالل أسلوب التدريس املصغر، بتنفيذ مواقف صفية ألجزاء من حصص دراسية

املسةةةاا الفرصةةةة للطلبةةةة اإلملةةةام بفلسةةةفة الرتبيةةةة العمليةةةة، وعناصةةةرها، وقوانينهةةةا، وأنظمتهةةةا،  

بهةا يف   وأخالقيات مهنة التعليم، إىل جانةب اإلملةام باملهةام واحلقةوا والواجبةات واألنظمةة املعمةول       

  .املدارس

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: الدالق ت الد لي  يف اإلسالم 9421

يتنةاول هةذا املقةرر مفهةوم القةانون الةةدولي يف الفقةه اإلسةالمي والةنظم املعاصةرة، ومصةةادر          

. القةةانون الةةدولي يف اإلسةةالم والتقسةةيم الفقهةةي للعةةا  إىل دار إسةةالم، ودار حةةرب، ودار عهةةد       

الم وأهدافةةه وأخالقيةةات القتةةال يف اإلسةةالم، وأثةةر احلةةرب يف أشةةخاص العةةدو   واجلهةةاد يف اإلسةة

وممتلكاتةةةه، إضةةةافة إىل املعاهةةةدات يف اإلسةةةالم مةةةن حيةةة  مفهومهةةةا ومشةةةروعيتها وشةةةروتها  

ونقضها وأنواعها ممثلة يف عقد الذمة واألمةان واادنةة والصةلح، والتمثيةل السياسةي يف اإلسةالم       
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راء وشةةروتهم وخصائصةةهم، ثةةم تعطيةةل التمثيةةل السياسةةي يف   مةةن حيةة  تطةةورال ومهماتةةه والسةةف 

 .اإلسالم

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: فقه الدقوب ت 9423

يتناول هذا املقرر اجلرمية والعقوبةة واملبةادئ العامةة يف التشةريع اجلنةائي اإلسةالمي حبية         

ئم احلةدود،  مةن حية  حقيقةة كةل جرميةة مةن جةرا       : احلدود: يتعر  إىل املفاهيم اآلتية يف ذلك

مشروعية احلد، حكمة املشروعية، شةر  إقامةة احلةد، تةرا إثباتةه، مسةقطاته، حةد الةردة،         

اجلناية على الةنفس  : حد الزنا، حد القذف، حد الشرب، حد السرقة، حد احلرابة، واجلنايات

موجباتهةةا، : تعريةةف القتةةل وبيةةان أنواعةةه وموجباتةةه، اجلنايةةة علةةى األعضةةاء واألتةةراف     : بالقتةةل

أنةةواع جةةرائم التعزيةةز وعقوباتهةةا  : موجباتهةةا، الديةةة وأحكامهةةا، التعزيةةز : نايةةة علةةى اجلةةنني اجل

 .وضوابطها

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: أس ليب تدري  الرتبي  اإلسالمي  9424

 ترائق التدريس والتدريب العامة 9214متطلب سابق 

لتعلةيم والةتعلم يف الرتبيةة    يتناول هذا املقةرر مفهةوم املنهةاج وأهدافةه وخصائصةه، ومصةادر ا      

اإلسالمية، وأساليب تدريسها وذلةك بعةر  منةاذج تطبيقيةة لتحليةل ىتةوى الوحةدات الدراسةية         

ومنةةاذج تطبيقيةةة حلصةةص دراسةةية ملوضةةوعات يف القةةرآن الكةةريم والعقيةةدة واحلةةدي  النبةةوي        

 .والفقه والسرية النبوية واألخالا والتهذيب

 (ا ل  3)مدت د   س ا ت 3: (2)ا لي   تربي  9429

 .ساعة 91، إنهاء  أو متزامن( 1)تربية عملية   9421متطلب سابق 

التدريسةية والتقنيةة    هذا املقرر على إكساب الطالب الكفايةات الالةمةة ملهنةة التعلةيم     يهتم

، وغرس اجتاهات اجيابية حنوها، كما يهدف إىل إتاحةة الفرصةة أمةام الطالةب لتطبيةق      وغريها

ئ والنظريات الرتبوية تطبيقا أدائيةا علةى حنةو سةلوكي يف امليةدان احلقيقةي اةذال        املفاهيم واملباد

املفةةاهيم والنظريةةات الةةذي يتمثةةل يف املدرسةةة بشةةكل يةةؤدي إىل اكتسةةاب الطالةةب للكفايةةات      

الرتبوية اليت تتطلبها تبيعةة األدوار املتعةددة واملةتغرية للمعلةم حبية  يصةبح يف النهايةة قةادرا علةى          

فضاًل عن تدريبيةة علةى تصةميم مصةادر الةتعلم وتةرا        .لكفايات بكفاية وفاعليةممارسة هذال ا

واةةذا يتوجةةب علةةى الطالةةب أن  يقضةةي فةةرتة تدريبيةةة ىةةددة يف مةةدارس املرحلةةة        اسةةتخدامها،

أسابيع، ميارس فيها احلياة ( 2)ساعة تدريبية موةعة على ( 191)األساسية والثانوية واليت تبلغ 

وتشةتمل الرتبيةة العمليةة علةى اجلانةب النظةري       . لمةي املرحلةة األساسةية والثانويةة    املهنية اليومية ملع
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واجلانب العملي بشكل متكامل، ويتدرج تنفيذ اجلانب العملي من مرحلة املشةاهدة إىل مرحلةة   

 . املشاركة اجلزئية، وأخريًا إىل مرحلة املمارسة الكلية

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: مق رن  أ ي ن 9426

معنةاال، نزعةة التةدين وأصةالتها، نقةد الدراسةات االجتماعيةة        : ز هذا املقرر على الةدين يرك

أصةةواا، كتبهةةا  : خبصةةوص نشةةأة األديةةان، أهميةةة دراسةةة مقارنةةة األديةةان، ودراسةةة اليهوديةةة       

أصةواا، كتبهةا املقدسةة ونقةدها،     : املقدسة ونقدها، العالقة بينها وبني الصهيونية، واملسيحية

 .البوذية، ااندوسية، الزرادشتيه: ااند الكربى فرقها، وأديان

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: ت ريخ الدرب احلديث 9431

يوضةةح هةةذا املقةةرر التطةةور السياسةةي للةةوتن العربةةي منةةذ الفةةتح العثمةةاني يف بدايةةة القةةرن     

 السادس عشر حتى احلرب العاملية األوىل، مع الرتكيز على دراسةة القةرن التاسةع عشةر ومساتةه     

الرئيسة على املستوى العاملي و العثماني والعربي، والتطور السياسي والفكةري للمشةرا العربةي    

 .حتى نهاية هذال الفرتة، وخباصة املقاومة والثورات العربية ضد االستعمار

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: اجلغرافي  السي سي  9432

ا السياسةةةية، وبعةةةض النظريةةةات يتنةةةاول هةةةذا املقةةةرر املقومةةةات اجلغرافيةةةة للدولةةةة وأبعادهةةة 

 .اإلسرتاتيجية يف إتارها العاملي واإلقليمي مع االهتمام مبشكلة األمن القومي العربي

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: جغرافي  الد ران 9433

طططاتهةا  ) يوضح هذا املقرر نشأة املراكز العمرانية ومنوها وتطور وظائفهةا وتركيبهةا   

 .على مشكالت الريف واحلضر ، مع الرتكيز(التنظيمية 

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: ت ريخ الدرب املد صر 9434

 تاريخ العرب احلدي   9431متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر تاريخ الوتن العربي منذ احلرب العاملية األوىل حتى الوقت احلاضةر، مةع   

ية والتحديات اليت واجهتهةا  االهتمام حبركات التحرر من االستعمار، وتطور أوضاع الدول العرب

 .بعد االستقالل من النواحي السياسية والفكرية
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 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: جغرافي  الوطن الدرب   9439

 .دراسة جغرافية إقليمية متكاملة: يتناول هذا املقرر الوتن العربي

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: االنثر بولوجي  ) الم اإلنس ن  9436

املقرر املوضوعات الرئيسة املتعلقة بتطور اإلنسان، فسةيولوجيًا وحضةاريًا، منةذ     يتناول هذا

األسةرة والقبيلةة والةزواج    : أقدم األةمنة وحتى الوضع الراهن، ومةن موضةوعات اهتمامةه الرئيسةة    

واألنظمة االقتصادية البدائية والسحر والةدين، وهةو يعةمت عنايةة خاصةة بالثقافةة، ويركةز علةى         

 .ني يف حقل االنثروبولوجيا، ويعمل على إعداد الباحثني يف هذا اجملالالعمل امليدا

 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3: أس ليب تدري  الدلوم االجت  اي  9432

 ترائق التدريس والتدريب العامة 9214متطلب سابق 

يعةةاا هةةذا املقةةرر أسةةاليب تةةدريس االجتماعيةةات للصةةفوف يف مةةرحليت التعلةةيم األساسةةي      

، مةةةن حيةةة  التخطةةةيط لتعلةةةيم االجتماعيةةةات وحتديةةةد املبةةةادئ للتعلةةةيم والةةةتعلم فيهةةةا     والثةةةانوي

واسةةةتخدامات مصةةةادر الةةةتعلم، واسةةةرتاتيجيات تعلةةةم موضةةةوعات خاصةةةة يف االجتماعيةةةات مةةةع      

 .تطبيقات عملية على كل ما تقدم

 (ا ل  4) س ا  مدت د  4: يف الرتبي  اخل ص ( 2)تدريب ميدان   9446

صةةعوبات الةةتعلم،   9266، يف الرتبيةةة اخلاصةةة ( 1)تةةدريب ميةةداني  9329متطلةةب سةةابق 

 االعاقة العقلية 9267

تهدف هذال املادة اىل اتاحة الفرص للمتدربني لرتعةة املعرفةة العلميةة التةى اكتسةبوها فةى       

واقةع الةربامج واخلةدمات     وملعرفةة  ذوي االعاقةة وخةدمات لالشةخاص   املقررات املختلفة اىل بةرامج  

االشةخاص   وخيتار الطالب قبل بدء الفصل الدراسةى فئةة أو فئةتني مةن فئةات      . لىفى اجملتمع احمل

فةى املةواد    هويقوم الطالب بتطبيق ما درسة . ينوى أن يطور كفاياته أكثر معها  ذوي االعاقة التى

فيطبق أدوات التقييم املختلفةة   االعاقة التخصصية املختلفة فيعمل على تقييم حاجات الطالب ذو 

ويقوم خالل الفصل بتنفيذ تلك الربامج . رناجما تربويا فرديا وحيدد االنشطة اجلماعية ثم يضع ب

املختلفة ، كما ويتدرب الطالب علةى وسةائل التواصةل اخلاصةة واسةتخدام      وواألنشطة اجلماعية 

األجهزة اخلاصة ، ويعمل الطالب على تنفيذ برامج فى تعةديل السةلوك وبةرامج وأنشةطة تثقيفيةة      

بالتعةةاون مةةع ادارات املراكةةز او املةةدارس مةةن فئةةات   الطةةالب ذوي االعاقةةة وذلةةكالسةةر وتدريبيةةة 

 .الرتبية اخلاصة
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 (ا ل  4)س ا  مدت د   4: يف الرتبي  اخل ص ( 3)تدريب ميدان   9447

 يف الرتبية اخلاصة( 2)تدريب ميداني  9446التوحد،  9331متطلب سابق 

لتطبيةق املعرفةة العلميةة النظريةة والعمليةة       تةدربني يهدف املقةرر إىل اتاحةة الفةرص للطلبةة امل    

اخلاصةةة، ليقةةدم اةةم  خيتةةار فئةةة أو فئةةتني مةةن فئةةات األشةةخاص ذوي االحتياجةةات  وأن السةةابقة،

أفضل خدمات الرتبية اخلاصة من خدمات التعرف والتحويل مرورًا بةالتقييم والتشةخيص وإعةداد    

دمات املساندة أنتهاًء بتحقيق األهداف والتقويم؛ الربامج الرتبوية الفردية واخلطط العالجية واخل

التواصل اخلاصة واستخدام األجهزة اخلاصة؛ ويعمل الطالب   الطالب على وسائل كما ويتدرب

 .وبرامج وأنشطة تثقيفية وتدريبية يف تعديل السلوك املتدرب على تنفيذ برامج

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3 :إرش   ذ ي احل ج ت اخل ص   أسرئم 9442

 مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر إىل تعريةف الطلبةة باآلثةار النفسةية واالجتماعيةة لالشةخاص ذوي االعاقةة        

وردود فعةل الوالةدين    األسةرة علةى   األشةخاص ذوي االعاقةة  اليت يرتكها وجةود   وأسرهم ، واآلثار

كمةا ينةاقش هةذا     ،وخدمات الدعم . شاديةاإلر، كما يركز على اخلدمات واألخوات، اإلخوة

واملعلمةةةةةني ولغريهةةةةةم مةةةةةن ذوي    ألوليةةةةةاءاألمورتةةةةةرا تقةةةةةديم اخلةةةةةدمات االستشةةةةةارية   املقةةةةةرر 

والتعريف مبهارات اإلرشاد بشكل عام وأساليبه املتنوعةة مةع الرتكيةز علةى إرشةاد أسةر       .العالقة

ذال األسر حبسةب فئةات   األشخاص ذوي االعاقة، وذلك من خالل البح  فى احلاجات اخلاصة ا

 .اإلعاقة املختلفة واحلاجات اخلاصة لكل أسرة مع مراعاة الفروا االجتماعية والثقافية السائدة

5450 E.L.T Methodology (II): 3   (نظري 3)س ا ت مدت د  

Prerequisites 5353 E.L.T Methodology (I) 

This is a practical course, based on (5353) ELT methodology 

(1) and following it. It aims at providing the students with the 

knowledge and skills necessary for teaching the various classroom 

teaching learning activities. This includes preparing supplementary 

materials. Audiovisual (A.V). aids and classroom tests. Student will 

have to observe and carry out actual classroom lessons. 
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 (ا ل  1نظري،  2)س ا ت مدت د   3: تص يم بي  ت التدلم الدد ل  9421

 تصميم التدريس 9312متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب ببيئات التعلم الفعالة، وخصائصةها وشةرو  التصةميم    

اا، وكيفية إدارة فضةاءات الصةنع والعمةل يف املدرسةة، وكيفيةة احملافظةة علةى سةالمة         اجليد 

 .املشاركني فيها، وتوجيهات وتعليمات األمان والسالمة وكيفية اإلرشاد اا

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3: املص  ر الرتبوي  املدتوح  9421

فرة جمانةا علةى شةبكة اإلنرتنةت     تعريف الطالةب بةاملواد الرقميةة املتةو    هذا املقرر إىل  يهدف

للمعلمةةني والطلبةةة، وآليةةات الوصةةول إليهةةا واملشةةاركة يف مصةةادرها، واسةةتخدامها يف العمليةةة       

 .التعليمية وأغرا  البح  العلمي، واجلوانب املعرفية والقيمية واألخالقية املرتبطة باستخدامها

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3: شبك ت التدليم  التدلم 9422

 النظريات والتطبيق: االتصال الرتبوي 9121ب سابق متطل

يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بأهم املهارات املعرفية والتقنية واإلرشادية اخلاصة  

بتوظيف شبكة االنرتنت وتطبيقةات الويةب داخةل املدرسةة وخارجهةا ألغةرا ، وكةذلك تطةوير         

لمةات السةر ووسةائل التعريةف األخةرى،      سياسات احلماية ومسائل التعريف والتوثيق وحتديةدا ك 

أنظمة وبرجميات مقاومة الفريوسات، واجلدران النارية، وكذلك توفري اجلوانب األمنية املتعلقة 

 .باحلماية الشخصية واالستخدام اآلمن لالنرتنت

 (ا ل  1نظري،  2)س ا ت مدت د   3: مب  ئ التص يم الداخل  9423

الطالب اجلمالية وتطوير احساسةه بةاأللوان والعالقةات    يهدف هذا املساا إلي تطوير حاسة 

املكانية، من خالل تعريفه بنشةأة فةن الةديكور وتطةورال وعالقتةه بةالفنون التشةكيلية والعمةارة         

اإليقةةاع، االتزان،التكةةرار، االنسةةجام، التضةةاد، النسةةب     )ودراسةةة اسةةس التصةةميم الةةداخلي    

إضافة ( ط، شكل،لون، ملمس، ظل ونورنقطة، خ) وعناصرال (  والتناسب، الرتكيز، الوحدة

إلي دراسة العالقة بني ابعاد اجلسم البشري وقطع االثاث املختلفة من خالل التعريةف بالقياسةات   

 .األنثروبومرتية واألرجونومية

 (نظري 3)س ا ت مدت د   3: تص يم التدليم التك مل  9424

 تصميم التدريس 9312متطلب سابق 
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ملداخل والتطبيقات اخلاصة بالتعليم التكاملي، وآليات الةدمج بةني   يتناول هذا املقرر أهم ا

املقررات املختلفة، وبنةاء اخلةربات التعليميةة القائمةة علةى الةدمج بةني اجملةاالت العلميةة املختلفةة،           

 .ودور املصمم التعليمي يف تطوير  الدروس والوحدات التعليمية القائمة على التكامل

 (ا ل  2نظري،  1)ت مدت د  س ا  3: مشر ع التخر  9499

 مناهج البح  العلمي، إنهاء املستوى الثال  9313متطلب سابق 

، كتابةةةة مشةةةاريع ختةةةرجهم  لاملهةةةارات الضةةةرورية  بالطلبةةةة  يهةةةدف املقةةةرر إىل تزويةةةد  

أساسيات كتابةة  : وتوظيفهم ألساسيات البح  العلمي خاصة اجلانب العملي منه، ويشتمل على

املشروع، ووضع خطتةه، وعةع مادتةه، وتأليفهةا، وربطهةا، وحتليلةها،        اختيار موضوع  ؛املشروع

وكيفيةةة توثيةةق املةةادة العلميةةة، وترتيةةب قائمةةة مصةةادر البحةة  ومراجعةةه، مةةع أمثلةةة توضةةيحية        

 .وتطبيقية، تسهل على الطالب أمر كتابة مشروعه

 :خاص بتخصص مصادر التعلم

هارات واملفاهيم اليت اكتسةبها  يهدف هذا املساا أن يقوم الطالب باستعرا  عيع امل

على مدار الفصول الدراسية، يف تصميم وتنفيذ مشروع يتضمن تطوير واحد من اجلوانب املهنية 

 .املتعلقة مبجال مصادر التعلم، بطريقة فعالة وإبتكارية

 

5499 Graduation Project: (ا ل  2نظري ،  1)س ا ت مدت د   3   

لعلميمناهج البح  ا 3333متطلب سابق    

This course is meant to enable students to do research in certain 

language / methodology literary areas to be approved / selected / 

assigned by the tutor. Students should present the methodology and 

findings of their research in a report not less than 15 pages, but not 

exceeding 20. 

 (نظري 3)مدت د   س ا ت 3: قوااد الكت ب  الدربي   الرتقيم 2242

يهدف هذا املقرر إىل إعطاء حملة عن نشأة الكتابة العربية وتطورها عرب العصور، وقواعد 

م الرسةةم اإلمالئةةي وصةةلتها بأصةةوات العربيةةة وأبنيتهةةا وقواعةةد اإلعةةراب فيهةةا، واخةةتالف الكةةال  

 .وما يتصل بقواعد الرتقيم( قواعد اإلضافة واحلذف ) املنطوا عن املكتوب 
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 (نظري 3)  س ا ت مدت د 3(: نظ م اجل ل  الدربي ( )1)الم الرحو  2337

يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل اإلملةةام باملصةةطلحات واملفةةاهيم النحويةةة العامةةة كةةاإلعراب والبنةةاء،   

وبيةةان مفهةةومي اجلملةةتني   يةةة يف األمسةةاء واألفعةةال،   ومعرفةةة عالمةةات اإلعةةراب األصةةلية والفرع   

 .االمسية والفعلية ونظاميهما وامناتهما




