توصيف المقررات:
0112ملاللغةملالع بيةمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل مل3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  0111اللغة العربية ()1
ي تزألف هززذا امل قزرر مززن ت سزع و حززدات درا سزية ت قززوم ب صزورة غال بززة ع لزى درا سززة الل غزة العرب يززة مززن
خززالل ن صززوص عل يززا متم يزززة مززن ال قززرآن ال كززريم وا حلززديث ال شززريفب وال شززعر العر بززي قززدميا
وحديثاب وال نثر العربي وفنونه قدميا وحديثا و الوحدات مرتبة بالشكل اآلتي
القرآن الكريمب احلديث الن بزوي ال شزريفب ن صزوص مزن ال شزعر ال قزديمب ن صزوص مزن الن ثزر
ال قززديمب ن صززوص مززن ال شززعر ا حلززديثب ن صززوص مززن الن ثززر ا حلززديث املقا لززة والر سززالة الق صززة
القصريةب املسرحية وفن احلوارب اللغة العربية واحلضارة.

1101مل اضياتملعامة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ير كززز هززذا امل قززرر ع لززى األ عززداد احلقيق يززة والعمل يززات علي هززاب األ عززداد املرك بززة والعمل يززات
علي هززاب كززثريات ا حلززدود االقرتا نززات اجلرب يززةب االقرتا نززات املثلث يزة االقرتا نززات املثلث يززة العك سززيةب
االقرتانات اآلسية واالقرتانات اللوغاريتميةب املتباينات واملعادالت.

3100ملمبا ئملعلاملاالجتماع:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل التعر يززف بع لززم االجت مززاع ن شززأته وت طززور وعالق تززه بززالعلوم االجتماع يززة
األ خززرىب ك مززا يت نززاول امل قززرر م ف هززوم اجملت مززع والب نززاء االجت مززاعيب وا لززدور االجت مززاعي واملكا نززة
االجتم اع يززةب وم سززتويات العال قززات االجتماع يززة وأ منززا اجلما عززاتب والثقا فززة مززن ح يززث املف هززوم
واخل صزائصب وا لزنظم االجتماع يزة وعمل يززات ا لزتغري االجت مزاعيب وامل شززكالت االجتماع يزة مزن ح يززث
التعريفات واألمنا ب ومراجعة أولية ملن اهج البحث العلمي يف العلوم االجتماعية.

3311ملمدخ ملإىلملالتخطي مل الترمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)مل مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف ال طززالب بامل فززاهيم األسا سززية للتنم يززة والتخ طززيط والعال قززات
املتب اد لززة بززني امل فززاهيم وتزو يززدهم باملعر فززة عززن أ سززس التخ طززيط االجت مززاعي وأهمي تززه يف أ حززداث
التنم يززة ال شززاملة والت عززرف ع لززى غا يززات التنم يززة االجتماع يززة وأ هززدافها وم يززادين حتقيق هززا ومؤ شززرات
قيا سزهاب وتو ضززيح ضززرورات التخ طززيط االجت مززاعي ومتطلبا تزه إل جنززاع عمل يززات ون شززايفات و بززرامج
التنم يززة االجتماع يززةب ك مززا وي هززدف إىل تب يززان دور املخ طززط االجت مززاعي يف جمززاالت التنم يززة
وا خلزدمات االجتماع يزةب وأهم يززة املقو مزات ا لزيت ت سززتند علي هزا التنم يزة االجتماع يزة ودور هزا يف إ حززداث
الت غززيري اال جيززابي يف اجملت مززعب والت عززرف ع لززى سيا سززات التخ طززيط الال مززة لتحق يززق الت قززدم
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االقتصادي واالجتماعي يف اجملت مزعب والت عزرف ع لزى وا قزع ب عزض امل شزاريع التنمو يزة العرب يزة عا مزة ويف
فلسطني خاصة وميادينها والتحديات اليت تواجهها.

3314ملاملشكالتملاالجتماعية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3100مبادئ علم االجتماع
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف ال طززالب بطبي عززة امل شززكالت االجتماع يززة وا ملززداخل النظر يززة
املختل فززة لتحلي لززهاب وتف سززريهاب ويفبي عززة امل شززكالت االجتماع يززة يف البي ئززات احملل يززة املختل فززةب
ويفبي عززة امل شززكالت ا لززيت ت عززاني من هززا ف ئز ات الطفو لززة وال شززباب يف ظززروف الع صززر وأ سززاليب
مواجهت هززاب وأب عززاد امل شززكالت ا لززيت ت عززاني من هززا األ سززرة املعا صززرة يف ظززروف البي ئززة العرب يززة عا مززة
والبي ئززة الفل سززطينية خا صززةب ك مززا وي هززدف امل قززرر إىل تزو يززد ال طززالب باملعر فززة عززن يفبي عززة
امل شزكالت الرتبو يززة ا لززيت ت عززاني من هززا الف ئززات املختل فزة وأ تر هززا ع لززى منززو الشخ صززيةب والعال قززة بززني
املشكالت االجتماعية والتغري وأترها على عملية النمو.

3339ملالصحةملالردسية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3110مبادىء علم النفس ب (بدون متطلب سابق لطلبة ختصص الرتبية اخلاصة يف
كلية العلوم الرتبوية).

يهدف هذا املقرر إىل ت زو يزد ال طزالب باملعر فزة ال شزاملة تف هزوم ال صزحة النف سزية مزن ج هزة وع لزم
اال ضززطرابات واأل مززراض النف سززية والعقل يززة مززن ج هززة أ خززرىب ك مززا وي سزتعرض امل قززرر نظر يززات
الشخ صززيةب فحو صززات يفب يززة  -نف سززية لل مززريض وعائل تززهب ت صززنيف وت شزخيص األ مززراض ال طززب -
نف سززيةب واال ضززطرابات العايفف يززةب والربانو يززاب واال ضززطرابات الع صززابيةب واال ضززطرابات
الشخ صززيةب واال ضززطرابات النف سززية  -ع ضززويةب واال ضززطرابات النف سززية  -ج سززديةب و ظززروف
الطوارئ بالطب ال نفسي ومهن الصحة النفسية املختلفة.

3343ملتعد ملالسلمكملعردملالطد مل:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3110مبادىء علم النفس ب (بدون متطلب سا بق لطلبة ختصص الرتبية اخلاصة يف
كلية العلوم الرتبوية).

يت ضززمن امل سززاأ مف هززوم ت عززديل ال سززلوك وخطوا تززه وخصائ صززه وا سززاليبه و يفززرأ الق يززاس
امل سزتخدمة لل سزلوكب ك مزا يت ضزمن منهج يزة الب حززث يف ت عزديل ال سزلوك أو ت عزديل ال سزلوك امل عززريفب
وتقييم السلوك املكتسب واحملافظة عليه.
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3407ملاإل شا مل التمجيهمليفملم اح ملالعم :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تزو يززد ال طززالب باملعر فززة عززن مف هززوم اإلر شززاد والتوج يززهب و عززن مف هززوم
عمل يززة التوج يززه واإلر شززاد ويفبي عززة ا خلززدمات اإلر شززاديةب و عززن احلا جززة إىل ا خلز دمات اإلر شززادية
والتوجيه يزة والنف سزية ل فزراد واجلما عززاتب والت عز رف ع لزى األ سزس ا لززيت ت قزوم علي هزا ت قزديم خززدمات
التوج يززه واإلر شززادب وإك سززاب ال طززالب باملعلو مززات الال مززة للعمل يززة اإلر شززادية وو سززائل

ع هززا

وتنظيم هززاب وتزو يززدهم باملعر فززة عززن ب عززض االرا هززات النظر يززة األسا سززية يف اإلر شزاد وأ سززاليب
ا سززتخدامها مززع األ فززراد واجلما عززاتب والت عززرف ع لززى خ طززوات عمل يززة اإلر شززاد وع لززى م شززكالت
النمو وأساليب اإلرشاد والتوجيه فيها.

3449ملعلاملند ملالرمم:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  3110مبادئ علم النفس
يهدف هذا امل قزرر إىل درا سزة مرا حزل منزو اإلن سزان مزن الطفو لزة ح تزى ال شزيخوخة وإل قزاء ال ضزوء
ع لزى اخل صززائص ال سزيكولوجية ل كززل مرح لززة مزن م را حززل الن مزو مززع درا سززة مل ظزاهر الن مززو املختل فززة
الن مززو اجل سززميب والن مززو العق لززيب والن مززو االنف عززاليب والن مززو االجت مززاعيب واحلاج يززات اإلن سززانية
خالل كل مرحلة من مراحل النمو املختلفة.

5000ملحدظملالق آنملالك ا:مل0ملساعاتملمعتمدة مل
ع لززى الطا لززب ان

فززظ ف يززه اال جزززاء التال يززة مززن ال قززرآن ال كززريم( 2ب 28ب 29ب 30

) .و ميززتحن يف هززذ األ جزززاء أ مززام جل نززة كت صززة تع قززد كززل ف صززل مززرتنيب مززرة ب عززد االمتحا نززات
النصفية ومرة بعد االمتحانات النهائيةب ويف الفصل ا لصيفي فإنها تعقد مرة واحدة فقط.

5017ملاستخداماتملاحلاسبملاالليمليفملاإل شا ملالرتبمي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هزد ف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب بامل عززارف وامل فززاهيم وامل هززارات املتعل قززة باحلا سززب اآلىل
وا سزتخداماته وتوظي فززه فززى اإلر شززاد الرت بززوي ب ومعر فزة أ منززا وأ نززواع ا سززتخدامات احلا سززوب فززى
اإلر شززادب تززم الت عززرف إىل م صززادر وأدوات متا حززة ع لززى ال شززبكة لززربامج إر شززادية والدرا سززات
احلدي ثززة يف جمززال اإلر شززاد الرت بززوي  .كززذلن الت عززرف إىل أ هززم ا لززربامج ا لززيت ال بززد مززن توفر هززا يف
جها احلاسب وكيف يزة ا سزتخدامها م ثزل " حتم يزل املل فزات ب فزن املل فزات و ضزغطهاب احلما يزةب إدارة
الرب يززدب ت شززغيل الك تززب االلكرتون يززةب ت شززغيل املل فززات ال صززوتية واملرئ يززةب م عززاجل الن صززوص
وجمموعته.....اخل.
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5106مل فسيملمجياملاإلعاقةمل العمام ملاملسببةملهلا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يهدف هذا املقرر إىل تزويد ا ملزتعلم خبلف يزة عزن اإلعا قزة مفهوم هزا وتارا هزا وم سزبباتها وأ منزا
مززن اإلعا قززة العقل يززة واجل سززمية و صززعوبات ا لززتعلم واإلعا قززات احل سززية والتو حززد و بززطء ا لززتعلم
واملضطربني سلوكيا واملتفوقني واملوهوبني.

5107ملتعد ملسلمكملذ يملاالحتياجاتململاخلاصة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب تف هززوم ت عززديل ال سززلوك وخلفي تززه التارا يززة واأل سززس
النظرية اليت يستند إلي هزا مزع الرتك يزز ع لزى كيف يزة ا سزتخدام أ سزاليب ت عزديل ال سزلوك املختل فزة مزع
ال عزاديني و غزري ال عززاديني سزواء يف ب نززاء ال سزلوك اجل يزد أو تدعي مززه وتعمي مزه أو يف ت عززديل ال سزلوك غززري
املر غززوب ف يززه باإل ضززافة إىل تززدريب ال طززالب ع لززى ت صززميم بززرامج ت عززديل ال سززلوك للتعا مززل مززع
السلوكات املختلفة.

 5108ملتكرملمجياملالتعليامل لصصذ يملاالحتيا جصصاتملاخلا صصصة:مل3مل سصصاعاتملمعت مصصدةمل 2مل
نظ ي،مل1ملعملي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب بتكنولوج يززا التع لززيم املختل فززة امل سززتخدمة يف الرتب يززة
اخلا صززةب مززن ح يززث أهميت هززا وأ هززدافها ووظائف هز ا وأتر هززا يف ح يززاة ذوي احلا جززات اخلا صززةب
وم سززتقبلهمب ودور احلا سززوب واألدوات واألج هز زة التقن يززة األ خززرى مززع كت لززف ف ئززات الرتب يززة
اخلا صززةب كززذلن الت عززرف إىل امل فززاهيم وامل هززارات واملمار سززات املتعل قززة باحلا سززب اآل لززي
وا سززتخداماته يف التع لززيم والرتب يززة اخلا صززةب ومعر فززة أ منززا وا سززتخدامات احلا سززوب يف التع لززيم
وأنواع هززا ب تززم الت عززرف إىل م صززادر وأدوات متا حززة ع لززى ال شززبكة العنكبوت يززة لززذوى احلا جززات
اخلاصة والطلبة غري العاديني.

5109مل عا ةمل تأةي ملاملعاقةملبص ا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يهدف هذا املقرر إىل التعرف ع لزى حا سزة اإلب صزار وكيف يزة عم لزها وأهميت هزا يف ح يزاة اإلن سزان
وذ كززر ت صززنيفات اإلعا قززة الب صززرية وحتد يززد خ صززائص امل عززاقني ب صززريا اجل سززمية والعقل يززة و
االنفعال يززة واالجتماع يززة وحا جززات املك فززوفني وكيف يززة مواجهت هززا يف امل نزززل واملدر سززة واجملت مززع
و كززذلن تززأتري اإلعا قززة الب صززرية ع لززي شخ صززية ال فززرد الكف يززف يف كززل جوانب هززا .والت عززرف ع لززى
العوا مل املسببة لإلعا قزة الب صزرية وع لزى األ سزاليب الوقائ يزة لل حزد مزن اإلعا قزة الب صزرية والت صزنيفات
املختل فزة لإلعا قززة الب صززرية وخ صززائص واحتيا جززات امل عزاقني عقل يززا وا سززرتاتيجيات ال تززدخل املب كززر
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ودور هززا يف جمززال اإلعا قززة الب صززرية .والت عززرف ع لززى بززرامج التأه يززل النف سززي والرت بززوي املقد مززة
للمع اقني بصريا ومعرفة فنيات اإلرشاد النفسي واألسري لذوي اإلعاقة البصرية.

5110ملتد بملميدانيمل /)1مل بلممملالرتبيةملاخلاصة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملعملي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل ت قززديم فر صززة للطا لززب لتطب يززق وممار سززة مززا تعل مززه عززن األيف فززال ذوى
احلا جزات اخلا صززة يف اإلعا قزات املختل فززة (اإلع ا قزة الب صززرية وال سزمعيةب التخ لززف العق لزيب صززعوبات
ا لززتعلمب الت فززوأ واملوه بززةب التو حززدب اال ضززطرابات ال سززلوكية واالنفعال يززة) يف مرا كززز الرتب يززة
اخلا صزة ومؤس سززاتها أو يف ا ملززدار س احلكوم يززة واخلا صززة ا لزيت يو جززد في هززا اختصا صززي يف الرتب يززة
اخلا صززةب وي تززوفر في هززا غززرف م صززادرب و تز ا ي عززادل)  ) 100سززاعة تدريب يززة خززالل الف صززل
الدرا سززيب وي هززدف هززذا امل قززرر إىل تزو يززد الطا لززب بززاخلربات واملمار سززات امليدان يززة النظر يززة
والتطبيق يزة ا لزيت تع يزنهم يف ال تزدريس العم لزي للطل بززة مزن ذوي االحتيا جزات اخلا صزة مزن خزالل تعام لززه
مززع أدوات الت شززخيص والتق يززيم والتع لززيم وال تززدريب ع لززى كت لززف م هززارات احل يززاة للط فززل مززن ذوي
االحتيا جزات اخلا صززةب تزم و ضززع برنا جمزا تربو يززا فرد يزا و زدد األن شزطة اجل مززـاعيةب وي قزوم خززالل
الف صزل بتنف يزذ ت لزن الربا مزـج واألن شزطة املختل فززة.ويف نها يزة ال تزدريب يتو قزع أن ي كزون الطا لزب قززادرا
على استخدام مهارات التدريس الف عزال لزذوي االحتيا جزات اخلا صزةبإع داد بر نزامج تر بزوي فزرديب
إ عززداد و سززائل التع لززيم اخلا صزه بال تززدريس للطل بززة مززن ذوي االحتيا جززات اخلا صززة بوإ عززداد وتن سززيق
م لززف اخل طززة اجلماع يززة .و مززن خززالل مززا سززبق تظ هززر شخ صززية الطا لززب (املع لززم) وت صززقل خربا تززه
ومهارا تزه يف تزدريس وتع لززيم ذوي االحتيا جزات اخلا صزة بويف نها يزة ال تززدريب ي قزوم الطا لزب بتجه يززز
م لزف لل تزدريب امل يزداني بكا فزة الن مزاذج املطلو بزة تب عزا ملرا حزل ال تزدريبب و مزن تزم ت سزليمه لع ضزو هي ئزة
التدريس الذي يشرف عليه يف املوعد ا لذي يتم حتديد مسبقا.

5111ملعلاملالرد ملالتطم ي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر مف هززوم ع لززم ا لززنفس الت طززوري ومباد ئززه و أهمي تززهب اخل صززائص النمائ يززة
أليف فززال مززا ق بززل املدر سززةب مرح لززة الرو ضززة ( )4- 6سززنواتب مرح لززة الطفو لززة الو سززطى ( ) 6- 9
سززنواتب مرح لززة الطفو لززة امل تززأخرة (  ) 9- 12سززنةب خ صززائص منززو تالم يززذ املرح لززة األسا سززية
وانعكاساتها يف تنظيم تعليمهم.

5113مل اإل شا ملالردسيمللذ يملاالحتياجاتملاخلاصة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
تعريف اإلرشادب وأسس اإلرشاد الفلسفية والنفسيةب ودور املر شزد ووظيف تزه مزع ف ئزات الرتب يزة
اخلا صزةب وعنا صزر ومرا حززل وأ سزاليب العمل يزة اإلر شززادية .ونظر يزات اإلر شزاد الرئي سززةب ك مزا ت قززدم
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ا ملززادة مقد مززة م سززحية للم فززاهيم واإل جززراءات األسا سززية يف اإلر شززاد وال عززالج النف سززي لززذوي
االحتياجات اخلاصةب وبعض التطبيقات اإلرشادية املستخدمة معهم.

5115ملمبا ئملاإل شا ملالردسيمل الرتبمي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل ت قززديم مززادة م سززحية للم فززاهيم والدرا سززات واالرا هززات واإل جززراءات
األساسية يف اإلرشاد النفسي ب وتشمل هذ املقدمة أيضا ماهية اإلرشادب وأسس اإلرشاد الفلسفية
والنفسيةب ودور املرشد ووظيفتهب وع ناصر ومراحل وأساليب العملية اإلرشاديةب ونظريات اإلرشاد
الرئيسيةب وبعض التطبيقات.

5116ملقضا املمعاص ةمليفملاإل شا ملاملد سي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يهدف املقرر إىل التعرف على أهم القضايا واملشكالت املعاصرة ذات العالقة تيدان اإلرشاد
النفسي والرتبوي مع الرتكيز ع لزى اال رزا االنت قزائي يف ال تزدخل اإلر شزادي .ك مزا ي هزدف إىل اإل ملزام
بكافة اجلوانب والتوجهات الفلسفية واملنطلقات الفكرية املصاحبة لكل قضية أو مشكلة لغرض
تكوين تصور واضح ملختلف جوانبها .كم ا يهدف املقرر أيضا إىل تناول تلن القضايا واملشكالت
بالتحليل والنقد ومناقشة أهم اإلسرتاتيجيات واحللول واملقرتحات املالئمة للمجتم ع احمللي .

5117ملنظ اتملاإل شا مل العال ملالردسيمل تطبيقاتها:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هزدف هزذا امل قزرر إىل تعر يززف الطا لزب بزأهم النظر يز ات امل سززتخدمة يف جمزال اإلر شزاد الرت بززوي
والنفسيب وأهمية النظرية يف هذا اجملال م ع إبرا أوجه الت بزاين واالت فزاأ بزني هزذ النظر يزاتب و مزا
تتميز به كل من هذ النظرياتب و مزا يرت تزب علي هزا مزن يفرا ئزق وفن يزات وأ سزاليب لإلر شزاد النف سزي
بصفة عامةب واإلرشاد املدرسي بصفة خاصةب ومدى مالءمة كل من هذ النظريات للواقع وللرتاث
العربي واإلسالمي والواقع الفلسطيو .كما يتعرض املساأ لبعض احلاالت وكيفية عالجها وفقا
لكل نظرية من نظريات اإلرشاد والعالج النفسي .مع الرتكيز على النظرية االنتقائية يف اإلرشاد.

5118ملختطي مل ا ا ةملب نامجملاإل شا ملاملد سي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يهدف هذا املقرر إىل إكساب الطالب مهارات التخطيط لربنامج تطبيقي يف اإلرشاد الرتبوي
ادم املدرسة أو املؤسسات ا ليت تقدم خدمة اإلرشاد الرتبوي .ويقوم الطا لزب بتنف يزذ الرب نزامج حتزت
إ شزراف أ سزتاذ امل قزرر ويقو مززه .وي ضزع الطا لزب ور قززة اث يزة مف صزلة حزول امل شزروع ا لزذي مت ختطي طززه
وتنفيذ ويتم مناقشته مع مشرف املقرر.

497

5119ملتد بملميدانيمل /)1مل بلممملاإل شا :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملعملي) مل
يهدف هذا املقرر إىل اجراء تدريبا عمليا يف املدارس املتعاونة بواقع يوم واحد من كزل أ سزبوع
تززا ب عززادل ( )100سززاعة تززدريبب ولف صززل درا سززي وا حززدب وي هززدف إىل إك سززاب الطل بززة امل هززارات
األساسية يف اإلرشاد الرتبوي والنفسيب وخا صة إقامة العالقة اإلرشادية الفرديةب واكتساب مهارات
التقييم النفسي والتشخيص اإلرشاديب ومهارات تصميم وتطبيق برامج اإلرشاد والتوجيه باإلضافة
لتنمية مهارات حل املشكالت اليت يواجهها الطلبة واملعلمني يف املدرسةب ومهارات وضع حلول لت لزن
املشكالت  -التعرف على كيفية تطبيق املعرفة النظرية جملاالت ووسائل ويفرأ اإلرشاد املختلفة .
والتدرب على اختاذ القرارات وكيفية حتمل املسئولية وإتا حزة الفر صزة لال خنزرا يف احل يزاة العمل يزة
بزالوعي ا لزال م واكت سزابه م هزارات التفا عزل مزع البيا نزات وكتا بزة الت قزارير اإلر شزادية وال تزدرب ع لزى
تصميمها.

5121ملعلممملالق آن:مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب بززالقرآن ال كززريم وأ هززم املبا حززث املتعل قززة بززه ب م ثززل
املكي واملدنيب وكيف يزة نزو لزهب وأ سزباب ال نززولب وتدوي نزه و

عزه وترتي بزه وتر

تزهب وأيفل سزهب

و ك مززهب ومت شززابههب ونا سززخه ومن سززوخة وقراءا تززهب واأل حززرف ال سززبعةب تززم لغ تززه مززن ح يززث ؛
فصاحة ألفاظهب وبالغتهب وأسلوبهب وعريبة ب وإعرابه.

5123ملعقيدةملإسالميةمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يركز هذا امل قزرر ع لزى مف هزوم العق يزدة اإل سزالمية وخصائ صزهاب ومف هزوم اإل ميزان و نزوا ق ضزهب
وتوح يززد اهلل ت عززاىل وأ نززواع هززذا التوح يززدب وب يززان مو قززف ال فززرأ اإل سززالمية مززن أ مسززاء اهلل ت عززاىل
و صزفاتهب واإل ميززان باملالئ كززةب مزع ب يززان لو ظززائفهمب وأ تزر اإل ميززان ب هززم يف ح يزاة ا ملززؤمنب واإل ميززان
بالكتب السماويةب وبيان أعدادهاب وخصائص القرآن الكريم.

5124ملفقهملعبا اتمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر أح كززام الط هززارة الو ضززوءب ال تززيممب امل سززح ع لززى اخل فززني واجل بززائرب
االغت سززالب أح كززام ا حلززيض والن فززاسب النجا سززاتب وأح كززام ال صززالة حكم هززاب أوقات هززاب
أركان هززاب سززننهاب شززرائط وجوب هززاب كيف يززة أدائ هززاب ال صززلوات املفرو ضززة وامل سززنونةب صززالة
الرتاو يززحب ا خلززوفب االست سززقاءب اجل نززا ةب اجل مززع بززني ال صززلواتب الق صززرب وأح كززام ال صززوم
حقيق تزهب حك مززهب م شززروعيتهب شززرائط وجو بززهب املف طزراتب ال صززوم الوا جززب وامل سززنونب الق ضززاء
والكفارة والفدية.
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5126ملفقهملعبا اتمل :)2مل3ملساعةملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5124فقه عبادات ()1
يت نزاول هزذا ا مل قزرر أح كزام الز كزاة تعريف هزاب حكم هزاب حك مزة م شزروعيتهاب ح كزم مزانع
الز كززاةب شززرائط وجوب هززاب األ مززوال ا لززيت رززب في هززا الز كززاة و شززرائط وجوب هززا يف هززذ األ مززوالب
م قززدار حززق الوا جززبب مززع الرتك يززز ع لززى كززاة األ سززهم وامل سززتنداتب م صززارف الز كززاةب كززاة
الف طززر حكم هززاب وقت هززاب م قززدارهاب م صززرفهاب وا حلززج حقيق تززهب حك مززهب شززرائط وجو بززهب
مواقي تزهب أركا نززهب واجبا تززهب سزننهب ا لززدماء الواج بززة ف يززهب أح كزام ا .ززدي واأل ضززحيةب والع مززرة
معناهاب حكمهاب شرائ طهاب أركانهاب سننها.

5127ملعقيدةملإسالميةمل :)2مل2ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5123عقيدة إسالمية ()1
يركز هذا املقرر على اإلميان بالرسلب وذ لزن بب يزان ال فزرأ بزني ا لزنيب والر سزولب و بزني الن بزوة
والعق يززدةب مز ع التعر يززف ب ظززاهرة ا لززوحي وأنوا عززه وأدل تززه ال سززمعية والعلم يززةب وخ صز ائص األنب يززاء
ومعجزاتهمب وختم النبوةب مزع التعر يزف بالبهائ يزة والقاديان يزة وا لزرد عليه مزاب واإل ميزان بزاليوم اآل خزر
مززن ح يززث التعر يززف بأدل تززه العقل يززة وال سززمعيةب وعالما تززه ال صززغرى وال كززربىب وحقائ قززهب وأ تززر
اإلميان به يف النفوسب تم اإلميان بالقدر مع بيان الفرأ بني القضاء وال قزدرب و مزذاهب ا ملزتكلمني
يف التسيري والتخيري وا.دى والضاللب وأتر اإلميان يف حياة املؤمن.

5130ململتا خملالش قملالقد ا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يتناول هذا املقرر أهم يزة ال شزرأ ال قزديمب تزاريخ أق طزار ال شزرأ ال قزديم و هزي مزابني الن هزرينب
ووادي الن يززلب وا لززيمنب وال تززاريخ ال قززديم لززبالد ال شززامب وأ تززر ح ضززارات ال شززرأ ال قززديم يف ال تززاريخ
اإلنساني.

5131ملتا خملصد ملاإلسالم:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قززر ر مقد مززة عززن أو ضززاع ال عززرب ق بززل اإل سززالمب تززم ق يززام الدو لززة اإل سززالمية
وتطور هززا ونظم هززا ومظاهر هززا السيا سززية واالقت صززادية واالجتماع يززةب تززا يف ذ لززن الفتو حززات
وعالقاتها الدولية واخلاصة يف عهد اخللفاء الراشدين وحتى أواخر الفرتة األموية.
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5132ملمدخ ملإىلملاجلغ افياملالطبيعية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يو ضزح هززذا امل قززرر البي ئززة كن ظززام مف تززوع عززام م كزون مززن أرب عززة أن ظززم هززي ال غززالف ال غززا ي
وال غزالف ال صززخري وال غززالف ا ملززائي وال غززالف احل يززويب وحتل يزل العنا صززر الرئي سززية ل كززل مززن هززذ
ا لززنظم والت فززاعالت القائ مززة بين هززا مززن ج هززةب واملتباد لززة مززع األن شززطة الب شززرية مززن ج هززة أ خززرىب مززع
الرتكيز على املشكالت البيئية الطبيعية.

5145ململمدخ ملإىلملالرتبيةملاخلاصة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر مقد مززة حززول امل فززاهي م املرتب طززة بالتنم يززة اخلا صززة وامل بززادئ واال سززسب
ويو ضززح ف ئززات الرتب يززة اخلا صززة املختل فززة كاإلعا قززة العقل يززة وال سززمعية والب صززرية وال صززحية
واالنفعال يززة  ...اخلب وا ضززطرابات التوا صززلب واال ضززطرابات ال سززلوكية واالنفعال يززةب والتو حززدب
واملوهبة والتفوأ.

5170ململمبا ئملاال شا مل الصحةملالردسية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تو ضززيح امل فززاهيم املرتب طززة تف هززومي اإلر شززاد وال صززحية النف سززيةب
واخل طززوات ا لززيت ي سززري كززل منه مززا ب هززاب وامل هززارات الال مززة للمر شززد واألخ صززائيب وير كززز هززذا
امل قززرر ع لززى م فززردات ومو ضززوعات مت عززددة أهم هززا التعر يززف تف هززوم اإلر شززاد وال صززحة الن ف سززيةب
وعال قزة اإلر شزاد وال صزحة النف سزية بامل يزادين العلم يزة املختل فزةب وتعر يزف الطل بزة با خلزدمات اإلر شزادية
وا خلززدمات املت صززلة بال صززحة ا لنف سززيةب واخل صززائص النمائ يززة ل كززل مرح لززة عمر يززةب وت عززريفهم
بنظريات اإلرشاد والصحة النفسية.

5180مل االتصالملالرتبمي:ملالرظ اتمل التطبيق:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول امل قززرر أ هززم النظر يززات احلدي ثززة يف التوا صززل الرت بززوي م ثززل النظر يززة الرتابط يززة
 Connectivismوأ هزم تطبيقات هززا جمز ال التع لززيمب وتوظ يزف أدوات التوا صززل يف ت صززميم ا لززتعلم
الف عززالب وحت سززني بي ئززة الع مزل دا خززل املدر سززةب ك مززا ير كززز أي ضززا ع لززى م فززاهيم

ا عززات الع مززل

والتعل مب وكيفية بنائها وتطويرها يف البيئة املدرسية.

5200مل اللغةملالع بيةمل ط ائقملتد سهامل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
جي مزع هزذا امل قز رر بزني أ مززرين الل غزة العرب يززة ( ع لزى امل سززتوى امل عزريف )ب و يفززرأ تدري سزها ( ع لززى
م سززتو ى امل هززارات ال سززلوكية )ب ويت ضززمن الو حززدات التال يززة الل غززة العرب يززة وم صززادر درا سززتهاب
املرا جزع األسا سزية يف أ سززاليب تزدريس الل غزة العرب يززةب الن ظزام الل غزويب أ هززداف تزدريس الل غزة العرب يززة

500

يف املرح لززة األسا سززية األوىلب التهي ئززة لززتعلم الل غززةب حتل يززل ك تززب ال قززراءة يف املرح لززة األسا سززية
األ وىلب الو سززائل التعليم يززة امل سززتخدمة يف تززدريس الل غززة العرب يززةب تق يززيم الل غززة العرب يززة يف املرح لززة
األساسية األوىل.

5201مل اإل ا ةملاملد سيةمل الصديةمللذ يملاالحتياجاتملاخلاصة:مل3مل ساعاتملمعتمد ةمل
3ملنظ ي) مل
ي هززدف امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب باأل سززس النظر يززة لززإلدارة املدر سززية وال صززفية يف أو ضززاع
الرتب يززة اخلا صززة وإك سززابهم امل هززارات العمل يززة اخلا صززة بززاإلدارة املدر سززية ال صززفيةب وحتد يززد ماه يززة
الت طززوير اإلداري ملززدارس ذوي االحتيا جززات اخلا صززة ويفبيع تززهب ومعوقا تززه .وتو ضززيح يفبي عززة املدر سززة
ال فعا لزة لززذوي االحتيا جززات اخلا صززة ومتطلبات هززا القياد يزةب إ ضززافة إىل حتد يززد أدوار القا ئززد الفا عززل
لذوي االحتياجات اخلاصة وكفاياتهب ويفرأ تنمي تزه مهن يزا وت قزويم وا قزع اإلدارة املدر سزية وال صزفية
لززذوي االحتيا جززات اخلا صززة يف فل سززطنيب وإك سززابه اال سززرتاتيجيات الفاع لززة يف اإلدارة املدر سززية
والصفية للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.

5204ملط ائقملالتد

مل التد بملالعامة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل

يت نززاول هززذا امل قززرر مف هززوم " يفري قززة ال تززدريس " ودور هززا يف إ جنززاع ع مززل املع لززمب ويفرا ئززق
التفكري والنظريات ا لزيت مي كزن أن تع تزرب أسا سزا لطرا ئزق ال تزدريس وال تزدريب املختل فزةب وامله مزات
اليت يقوم ب هزا املع لزم ق بزل ال شزروع يف عمل يزة التع لزيم يف أتنائ هزا وب عزدهاب و شزرع مف صزل أل شزهر يفرا ئزق
ال تززدريس وال تززدريب العا مززة واإل جززراءات ا لكفي لززة بز يززادة فعال يززة هززذ الطرا ئززق وكفا يززة ا ملززدرس
واملدرب يف توظيفها لتحقيق أهداف التعليم والتدريب.

5205مل اللغةملالع بيةمل ط ائقملتد سهامل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5200اللغة العربية ويفرائق ت دريسها ()1
يت نززاول هززذا امل قززرر الل غززة العرب يززة يف سززياقها النف سز يب الل غززة العرب يززة يف سززياقها االجت مززاعيب
امل هزارات األسا سززية يف الل غزة العرب يززةب ( ال قززراءة واحملفو ظزات والت عززبري ال شزفوي والك تززابي واأل منززا
اللغو يززة )ب تع لززيم الل غززة بطري قززة الو حززدةب حتل يززل ك تززاب ال صززف الرا بززع األسا سززيب االخت بززارات
والتق يززيم يف املرح لززة األسا سززية األوىلب أو جززه الن شز ا الرت بززوي الل غززويب م شززكالت يف تع لززيم الل غززة
العربيةب األلعاب اللغوية.
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5206مل األ بملالع بيمل فرمنه:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززا ول هززذا امل قززرر اإل بززداع األد بززي والرؤ يززة املم تززدةب م نززاهج درا سززة األدبب منززاذج مززن ال شززعر
القديم واحلديثب املقاماتب القصة القصريةب الروايةب املسرحيةب احلكايةب والسرية الذاتية.

5207مل الثقافةملاإلسالميةمل ط ائقملتد سهامل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي شزتمل هززذا امل قززرر ع لززى العد يزد مززن املو ضززوعات املتنو عززة ا لزيت ت شززتمل ع لززى اجلوا نززب املعرف يززة
ا لزيت تت صززل بامل فززاهيم وامل بززادئ اخلا صززة با لزدين اإل سززالمي والعق يززدة اإل سززالميةب و كز ذلن ي شززتمل
املن هزاج ع لزى العد يزد مزن امل هزارات األسا سزية ا لززيت تت صزل بالع بزادات واملمار سزات الدين يزةب هزذا إ ضززافة
إىل العد يزد مزن االرا هززات وال قزيم ا لزيت ت شززكل روع امل فزاهيم وامل هزارات الدين يززة اإل سزالميةب ول كززي
يززتمكن املع لز م مززن أن يززؤدي دور بو صززفه منظ مززا لززتعلم الثقا فززة اإل سززالمية ومي سززرا ل شززرو

هززذا

التعلم وظروفه بكفاية وفاعليةب كان ال بد من إتاحة الفرصة لديه كي يثري معلوما تزه وتقاف تزه
الدين يززة ذات ال صززلة ت ضز امني املن هززاج كمتط لززب أسا سززي الكت سززاب الكفا يززات العمل يززة واألدائ يززة
الال مة له يف ت دريس مادة الثقا فزة اإل سزالمية اوانب هزا املختل فزةب و مزن ه نزا كزا ن ال بزد مزن أن يزدمج
املقرر بني احملتوى واملضامني األكادميية للمنهاج ويفرائق تدريسها.

5208مل العلممملاالجتماعيةمل ط ائقملتد سهامل :)1مل2ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي) مل
يقوم هذا املقرر ع لزى رك يززتني أسا سزيتني أواله مزا إت قزان الطا لزب معر فزة احل قزائق وامل فزاهيم
وامل بززادئ والتعمي مززات ا لززيت ت شززكل

تززوى الدرا سززات االجتماع يززة يف املرح لززة االسا سززية االوىلب

وتانيهما إتقانه استخدام يفزرأ ال تزدريس املنا سزبة لزذلن احمل تزوىب ويت نز اول هزذا امل قزرر مو ضزوعات
مززن الدرا سززات االجتماع يززة ذات ال صززلة تن هززاج املرح لززة األسا سززية االوىلب يفرا ئززق ال تززدريس املنا سززبة
مل سززتوى تالم يززذ هززذ املرح لززةب يفبي عززة الدرا سززات االجتماع يززة وأ سززاليب الب حززث وا لززتفكري في هززاب
وبعض التطبيقات العملية.

5209مل ال اضياتمل ط ائقملتد سهامل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نزاول هزذا امل قزرر األ عزداد الطبيع يزة والعمل يزات علي هزا وأ سزاليب تدري سزهاب األ عزداد ال صزحيحة
والعمل يزات علي هزا وأ سززاليب تدري سزهاب م بزادئ أول يززة يف نظر يزة األ عزدادب الك سززور العاد يزة والع شززرية
والعمل يززات علي هززا وأ سززاليب تدري سززهاب الن سززبة والتنا سززب وأ سززاليب تدري سززهاب حززل امل سززائل
الرياضيةب والتخطيط لتدريس الرياضيات يف املرحلة األساسية االوىل.
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5210ملالعلمممل الصحةمل ط ائقملتد سهامل :)1مل 3ملساعاتملمعتمدة مل  2ملنظ ي،مل1مل عملي) مل
يتناول هذا امل قزرر يفبي عزة الع لزم وانع كزاس ذ لزن ع لزى أ سزاليب تدري سزهب خزواص ا ملزادة ونظر يزة
الدقائقب أشكال الطاقة وحتوال تهاب بنية األرض وتغريها لتالءم احل يزاةب الط قزس وكيف يزة التن بزؤ
به والفضاء والكون.

5211ملمراةجمل ط ائقملتد

ملاملتدمقةمل املمةمبة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل

ي هززدف هززذا امل قززرر إىل حتد يززد ا سززرتاتيجيات رعا يززة املو هززوبنيب والت عززرف إىل أ سززس خت طززيط
مناهج املوهوبني وبنائهاب كما يهدف إىل ب يزان أ سزس تع لزم ا لزتفكري للمو هزوبني وتعلي مزه وم سزؤولية
املو هززوب عززن تعل مززهب و كززذلن معر فززة أن شززطة ممار سززة م هززارات ا لززتفكري للمو هززوبني .وا لززتفكري
الناقد واملبدع للموهوبني واحلل اإلبداعي للمشكالت لدى املوهوب.

5212ملط ائقملتد

ملذ يملصعمباتملالتعلا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل

ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تو ضززيح اال سززرتاتيجيات التدري سززية لززذوي صززعوبات ا لززتعلمب وحتد يزد
خ صززائص يفل بززة صززعوبات ا لززتعلم .وأن يت عززرف ع لززى دينام يززات التفا عززل دا خززل الف صززل تززم معر فززة
ا سزرتاتيجيات معر فززة ال قززراءة والكتا بزة ل صززعوبات ا لززتعلم ومعر فززة يفزرأ حزل امل شززكالت الريا ضززية
لصعوبات التعلم.

5213مل القياسمل التقم امليفملالرتبيةملاخلاصة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب بامل فززاهيم األسا سززية يف الق يززاس والت قززويم والت شززخيص يف
الرتب يززة اخلا صززةب وتعري فززه بأ هززداف الق يززاس والت شززخيص يف الرتب يززة اخلا صززةب وو سززائل

ززع

املعلو مززات امل صززممة خصي صززا لف ئززات الرتب يززة اخلا صززة املختل فززةب ك مززا وي هززدف الت عززرف إىل
االخت بزارات وامل قزاييس وأ سزاليب

زع البيا نزات املختل فزة يف الرتب يزة اخلا صزة م ثزل املقاب لزة واملالح ظززةب

در ا سززة احلا لززة...إخلب ويت نززاول امل قززرر تطبي قززات و تززدريبات خا صززة بامل قززاييس واالخت بززارات النف سززية
امل سززتخدمة مززع هززذ الف ئززاتب مززع ال تززدريب ع لز ى إ عززداد الت قززارير وا ختززاذ ال قززرارات الرتبو يززة
املناسبة..إخل.
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5214ملتد بملميدانيمل /)2مل بلممملالرتبيةملاخلاصة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملعملي) مل
متطلب سابق  5110تدريب ميداني ()1
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل إك سززاب الطل بززة امل هززارات والتقن يززات واإل جززراءات امل سززتمدة مززن
امل فززاهيم النظر يززة يف الت قززويم والت شززخيص وال عززالج يف ا جملززال الشخ صززي وامل هززو والرت بززوي .وتنم يززة
قزدراتهم وتطوير هزا ع لززى توظ يزف امل فزاهيم األسا سززية يف م يزدان الرتب يزة اخل ا صززةب ك مزا وي هززدف إىل
اإل يفززالع ع لززى ا لززربامج العالج يززة والت صززحيحية املقد مززة لززذوي ا ضززطرابات الن طززق والل غززة وإتا حززة
ال فززرص للم تززدربني لرت

ززة املعر فززة العلم يززة ا لززيت اكت سززبوها يف امل قززررات املختل فززة إىل بززرامج

و خززدمات لززذوى احل ا جززات اخلا صززة .وذ لززن باخت يززار حززالتني األوىل يط بززق علي هززا اخل طززة الرتبو يززة
الفردية والثانية حا لزة لت عزديل أو ت شزكيل ال سزلوكب ا يزث ي قزوم الطا لزب بتطب يزق مزا در سزه يف ا ملزواد
التخص صزية املختل فززة فيع مزل ع لززى تق يززيم حا جزات الطا لززب ذوى احلا جززات اخلا صزة لل حززاالت ا لززيت مت
اختيار هززا لل تززدريبب ت سززاعدة امل شززرف ع لززى ال تززدريب امل يززداني يف مؤس سززة ال تززدريب أو املدر سززةب
فيطبق أدوات التقييم املختلفة تم يضع برناجما تربويا فردياب ويعمل ع لزى تنف يزذ بر نزامج يف ت عزديل
السلوك أو تشكيلهب وبرام ج وأنشطة تثقيفية وتدريب يزة للطل بزة وذوي هزمب وذ لزن بالت عزاون مزع إدارات
املرا كززز أو ا ملززدارس املتعاو نززة .و يززتم تززدريب الطل بززة يف املؤس سززات ا لززيت تع نز ى بالرتب يززة اخلا صززة أو
ا ملزدارس احلكوم يزة واخلا صززة ا لزيت يو جزد في هززا اختصا صزي يف الرتب يزة اخلا صززة وي تزوفر في هزا غززرف
مصادر ما يعادل)  )100ساعة تدريبية خالل الفصل الدراسي.

5215ملاإل شا ملباللعبمل:مل 3ملساعاتملمعتمدة)مل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر شززرع يفبي عززة الل عززبب وت طززور ال تززارايب واهت مززام ا ملززربني يف أهمي تززه
الرتبويةب أمثال فرو بزل وب سزتالو يب والت عزرض لوج هزة الن ظزر النف سزية ل سزلوك الل عزب ك مزا ت شزرحها
نظريات فرويد ب وبياجيه وأريكسونب وبرونرب و كزذلن شزرع أهم يزة الل عزب يف ر يزاض األيف فزالب
واعت مززاد

ززور الرتب يززة األوىل لط فززل مززا ق بززل املدر سززةب ك مززا يت نززاول هززذا امل قززرر آل يززات ا سززتخدام

الل عزب يف العمل يزة اإلر شززادية و يفزرأ هززذا اال سزتخدامب والن مززاذج املختل فزة لل عززب امل سزتخدمة يف العمل يززة
اإلر شززاديةب و يت ضززمن اجلا نززب التطبي قززي يف هززذا امل قززرر م سززاعدة الطل بززة ع لززى ت طززوير ب عززض بززرامج
اإلرشاد النفسي القائمة على اللعب

5217ملتد بملميدانيمل /)2مل بلممملاال شا :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملعملي) مل
يهدف هذا امل قزرر إىل إتا حزة الفر صزة املنا سزبة للطا لزب لتطب يزق مزا تعل مزه مزن جا نزب ن ظزري
يف جمززال اإلر شززاد النف سززي والرت بززوي يف امل يززدان مززن خززالل الق يززام بالفعال يززات اآلتية إ عززداد خ طززة
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إر شزادية ب ودرا سزة حا لزةب واإلر شزاد ال فزرديب واإلر شززاد اجلم عزيب وتطب يزق م هزارات االت صزال م هززارات
وا سزتجابات اإل صزغاء وال تزأتريب وإ عزداد وت صزميم ن شزرات ومل صزقات ختزدم الطا لزب ور كزن اإلر شززاد
الرت بززوي يف ا ملززدا رسب يط لززب مززن الطا لززب يف نها يززة ال تززدريب إ عززداد تقر يززر خ تززامي مو تززق لكا فززة
األن شززطة وال فعال يززات ا لززيت ن فززذت .و يززتم تززدريب الطل بززة يف ا ملززدارس احلكوم يززة واخلا صززة ووكا لززة
غززوث وت شززغيل الال جززئني ا لززيت يو جززد في هززا مر شززد تر بززوي مززا ي عززادل)  ) 100سززاعة تدريب يززة خززالل
الفصل الدراسي.

5218ملاإل شا ملاملد سي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إاى الت عززرف ع لززى يفبي عززة اإلر شززاد يف املدر سززة مززن ح يززث املف هززوم
واأل هززداف وامل سززؤولني عززن اإلر شززاد يف املدر سززة و كززذلن ا خلززدمات ا لززيت ي قززدمها اإلر شززاد يف
املدر سززة وبر نززامج اإلر شززاد املدر سززي ال شززاملب مززن ح يززث إ عززداد الرب نززامج وعنا صززر ويت نززاول أي ضززا
اإلر شززاد يف مرا حززل التع لززيم املدر سززي والعمل يززة اإلر شززادية يف اإلر شززاد امل در سززي وت قززيم الرب نززامج
اإلرشادي واملرشد املدرسي ويتناول كذل ن املعايري االخالقية ملرشدي املدارس.

5219ملاإل شا ملاملهين:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تب صززري الطا لززب وتعري فززه تف هززوم اإلر شززاد امل هززوب ن شززأتهب وأهدا فززهب
وحا جززة ال فززرد واجملت مززع إل يززهب وي هززدف امل قز رر إىل الت عززرف إىل خ طززوات اإلر شززاد والتوج يززه امل هززو
ومتطل بزات جنا حززه يف مؤس سززات التع لززيم وال تززدريبب وامل شزكالت والعق بززات ا لززيت تواج هززهب وي هززدف
امل قزرر كزذلن إىل ب يزان دور النظر يزة يف جمزال اإلر شزاد ال توج يزه امل هزو وا سزتعراض ب عزض النظر يزات
يف الن مزو امل هززو .وي هزدف امل قززرر إىل التعر يزف بززأدوات

زع البيا نززات ا لزيت يتطلب هززا التوج يزه واإلر شززاد

امل هززو ب والع مززل ع لززى خ لززق ا رززا ا جيززابي لززدور التوج يززه واإلر شززاد امل هززو يف ح يززاة ال فززرد وتنم يززة
اجملت مززع .وأ خززريا ي هززدف امل قززرر إىل تززثمني دور اإلر شززاد امل هززو يف تعر يززف الطا لززب بقدرا تززه وميو لززه
للوصول به إىل الرضا املهو املستقبلي الذي ينشد الفرد واجملتمع.

5220ملتال ةمل جتم دمل :)1مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر مع نززى التجو يززد وحك مززه ومرات بززهب وتطب يززق أح كززام التجو يززد ( أح كززام
ال نزون ال سززاكنة وال ت نزوينب أح كززام ا ملزيم ال سززاكنةب أح كززام ا ملزدب أح كززام ا لزالم وا لززراء )ب هززذا
إىل جانب إتقان تالوة األجزاء (  ) 26- 30من القرآن الكريم.
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5221ملفقهملالسسة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نزاول هزذا امل قزرر أهم يزة ال سزرية النبو يزةب وم نزاهج كتابت هزاب وت عزريفهم تزنهج الر سزول صززلى
اهلل عل يزه و سززلم يف ا جملززاالت اآلت يزة مززن خززالل حتلي لزها منه جززه يف ن شززر ا لزدعوة وتبليغ هززاب منه جزه يف
الرتب يزةب منه جزه يف تعام لزه مزع أه لزه وأ صزحابه وأ فززراد رعي تزه مزن م سزلمني و غزري م سزلمنيب منه جززه يف
اجلهاد.

5223ملأصململفقهمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يتناول هذا املقرر تعريف علم أصول الفقه ب الصلة بينه و بزني ع لزم الف قزهب مو ضزوعهب غاي تزهب
واحل كززم تعري فززهب أنوا عززهب واملك لززف شززرو التكل يززفب أهل يززة املك لززفب مع نززى األهل يززة
وأق سززامهاب وعوا ر ضززهاب وم صززادر األح كززام ال شززرعية األسا سززية الك تززابب ال سززنةب اإل

ززاعب

الق يززاسب وم صززادر األح كززام ال شززرعية التبع يززة االستح سززانب امل صززام املر سززلةب سززد ا لززذرائعب
العرفب شرع من قبلناب عمل أهل املدينة.

5224ملالتدسس:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نزاول هزذا امل قزرر ع لزم التف سزري ومناه جزه ب مززع الرتك يزز ع لزى تف سزري سزورة ( ال نزور ) و سززورة (
مد ) وسورة ( يوسف) مع حفظ سورتي

مزد وال نزور ويع فزى الطل بزة مزن ح فزظ سزورة يو سزفب

وذلن بإبرا ما فيها من أحكام فقهية وقراءات وصور بالغية ومعان إ

الية وتف صيلية.

5225ملتال ةمل جتم دمل :)2مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  5220تالوة رويد ()1
يتناول هذا امل قزرر مزا تب قزى مزن أح كزام التجو يزد م ثزل ( كزارج ا حلزروف و صزفاتهاب التف خزيم
والرتق يززقب القلق لززةب اإلد غززام ا ملززثلني واملتجان سززني واملت قززاربنيب أح كززام الو قززف واالب تززداء ) .ك مززا
يتناول األجزاء اخلمسة (  ) 25 - 21من القرآن الكريم.

5226ملفقهملأحمالملشخصيةمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
اتص هذا املقرر بإيضاع جا نزب مزن األح كزام املتعل قزة باأل سزرة مزن ح يزث مفهوم هزا وأهميت هزا
ودور كززل مززن ا ملززرأة والر جززل في هززاب وأهم يززة ا ملززرأة يف ب نززاء األ سززرة و مززا ك فززل .ز ا ا خلززالق سززبحانه
وت عزاىل مزن ح قزوأب إ ضزافة إىل أح كزام اخلط بززة و آتار هزاب وع قزد ا لززواج ومقوما تزه وآ تزار ب و حززاالت
الفرقة بني الزوجني وما يرتتب على ذلن من آتار وحقوأ الوالدة من نسب ورضاع وحضانة ونفقه.
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5227ملأصململفقهمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5223أصول ال فقه ()1
يتناول هذا املقرر مباحث األلفاظ ا لزدالالت اللفظ يزةب األل فزاظ مزن ح يزث ال شزمولب والن سزخب
والتعارض والرتجيحب واالجتهاد والتقليدب واإلفتاء.

5228ملعلممملاحلد ث:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي ت نززاول هززذا امل قززرر ع لززم ا حلززديث روا يززة ودرا سززةب وب يززان ال فززرأ بززني ا حلززديث وال سززنة وا خلزرب
واألترب والوقوف ع لزى ج هزود علمائ نزا األو لزني يف جمزال تزدوين ال سزنة و مزنهجهم يف ضزبط الروا يزة مزن
خزالل مزا و ضزعو مزن شزرو ل لزراوي وقوا عزد يف ا جلزرع والت عزديلب وع لزوم تتع لزق بروا يزة ا حلزديث مزن
ح يززث كي ف يززة حتم لززه و صززفة رواي تززهب وع لززوم تتع لززق بأق سززام ا حلززديث مززن ح يززث عززدد ا لززرواة أو مززن
ح يززث الق بززول وا لززردب مززع ت نززاول الو ضززع يف ا حلززديث بب يززان مع نززا وأق سز امه وج هززود علمائ نززا يف
مقاومته.

5229ملخت جملاحلد ث:مل3ملساعاتملمعتمدة 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5228علوم احلديث
يتناول هذا املقرر مف هزوم الت خزريج وأهمي تزه وفوا ئزد ب وأ شزهر كت بزهب وب يزان ال طزرأ املتب عزة يف
الت خزريج سززواء مزن ح يززث بدا يزة ا حلززديث أو ألفا ظززه أو مو ضزوعه أو روا يززة األع لزى أو صززفته وحال تززه
متنا وسنداب ودراسة األسانيد من ا جزل احل كزم ع لزى ا حلزديث بزالرجوع إىل ك تزب تزراجم الر جزالب
وتنم يززة م هززارات ال طززالب يف ختززري ج األحاد يززث بززالتطبيق العم لززي بززالتخريج مززن ك تززب الت خززريج يف
املكتبة.

5231ملتا خملا لد لةملالعباسية:ململ3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5131تاريخ صدر اإلسالم
يت نزاول هززذا امل قززرر امل عززا الرئي سزية للدو لززة العبا سززية م نززذ ن شزأتها وح تززى سززقويفها عززام 656
ه جززريب مززع الرتك يززز ع لززى ظززر وف الن شززأة وتطور هززاب ودرا سززة الت يززارات السيا سززية واالقت صززادية
واالجتماعية وأهم امل ظاهر احلضاريةب إضافة إىل عالقاتها اخلارجية.
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5232ملالبي ةمل املما مل السكانمليفملالمطنملالع بي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يو ضزح هززذا امل قزرر املال مززح الطبيع يزة ل لززويفن العر بزيب و مززا ي شزتمل عل يززه مزن مززوارد اقت صززاديةب
مع الربط بني هذ املوارد وخصائص السكان الدميوغرافية.

5233ملتا خملاملغ بمل األندل :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5231تاريخ الدولة العباسية
يت نززاول هززذا امل قززرر امل عززا الرئي سززة يف تززاريخ امل غززرب واأل نززدلس م نززذ ال فززتح اإل سززالمي وح تززى
نها يززة دو لززة بززو األ محززر سززنة 1492مب مززع الرتك يززز ع لززى دور كززل مززن ا ملززرابطني واملو حززدين مززن
خالل دول الطوائفب والعوامل اليت أدت إىل وال احلكم العربي اإلسالمي يف األندلس.

5234ملجغ افيةملفلسطة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يتناول هذا املقرر املالمح الطبيعية لفل سزطني بي ئزة األرض وأ شزكال سزط حهاب وامل نزاخ وامل يزا
والرت بزة والنبا تززات الطبيع يززةب وال سزكان والع مززران يف فل سززطنيب وت شزمل اخل صززائص الدميوغراف يززة
لل سزكانب واخل صززائص االقت صززادية واالجتماع يزةب إ ضززافة إىل أ منززا الع مزران ووظائ فززهب وا ملززوارد
االقتصادية لفلسطني تا فيها املوارد الزراعية والصناعية والنقل.

5235ملمدخ ملإىلملالعلممملالسياسية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يو ضززح هززذا امل قززرر مف هززوم الع لززوم السيا سززية ومناهج هززاب وأ نززواع احلكو مززات ووظائف هززاب
والفكر ال سياسي احلديث من القرن السابع عشر حتى نهاية احلرب العاملية األوىل.

5238مل التقييامل التشخي مليفملالرتبيةملاخلاصة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
ي هزدف هزذا امل قززرر إىل التعر يز ف تف هززومي التق يزيم والت شزخيص فززى الرتب يزة اخلا صززة مزن ح يززث
أ نزواع التق يززيم وأغرا ضزه وآل يززات الت شزخيص ملخت لززف ف ئزات اإلعا قززةب مزع التأك يززد ع لزى احلا جززة إىل
الت شززخيص املب كززر .ك مززا يت نززاول هززذا امل قززرر أمث لززة ع لززى جممو عززة مززن االخت بززارات وامل قززاييس ذات
ال صزلة فزى هززذا ا جملزال ملخت لزف ف ئززات اإلعا قزةب مت ضززمنا ذ لزن ت قزديم و صززف امل قزاييس واالخت بززارات
اجليدة وال تى حتظى بالقبول فى املمارسات امليدانية.
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5239ملاإلعاقةملاجلسميةمل الصحية3:ملساعاتملمعتمدة 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
يتناول هذا املقرر االعاقة اجلسمية والصحية مزن ح يزث أ سزباب حزدوث االعا قزة و يفزرأ الوقا يزة
ون سززبة االنت شززارب ك مززا يت طززرأ امل قززرر للخ صززائص ا لنمائ يززة واالنفعال يززة وال سززلوكية واملعرف يززة
والنف سزية -االجتماع يززة واجل سززمية ب واالعت بززارات الرتبو يززة ال تززى جيززب مراعات هززا ع نززد تززدريس الطل بزة
ذوي االعا قززات اجل سززمية وال صززحية ب وا جززراءات الك شززف املب كززر والت شززخيصب وأهم يززة ال تززدخل
املبكر  .كما يتناول املقرر تصنيفات االعاقة اجل سزمية وال صزحية ا سزب أع ضزاء اجل سزم امل صزابة
أو يفبي عزة ال ضزعف احلر كزىب ال بزدائل الرتبو يزة والت عزديالت البيئ يزة املطلو بزةب األدوات امل سزاعدة ع لزى
احل ركة وأجهزة التنقلب األجهزة التعويضية ومهارات العيش املستقل.

5249ملاالعاقةملالبص ة3:ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)

مل

مل

مل مل

متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
يت نزاول هزذا امل قزرر مف هزوم االعا قزة الب صزرية مزن ح يزث أ سزباب حزدوث االعا قزة و يفزرأ الوقا يززة
ون سززبة االنت شززارب ك مززا يت طززرأ امل قززرر للخ صززائص النمائ يززة واالنفعال يززة وال سززلوكية واملعرف يززة
والنف سززية  -االجتم اع يزة ب واالعت بززارات الرتبو يززة ال تززى جيززب مراعات هززا ع نززد تززدريس الطل بززة امل عززوقني
ب صزريا ب وا جزراءات الك شزف املب كزر والت شزخيص ب وأهم يزة ال تزدخل املب كزر .ك مزا يت نزاول امل قزرر
آل يزة االب صزار والت شزريح الف سزيولوجى لل عزني ب وت صزنيفات االعا قزة الب صزرية ا سزب امل عزايري املختل فززة
ب ب نززاء املن هززاج و يفز رأ تززدرس الطل بززة امل عززوقني ب صززرياب ال بززدائل الرتبو يززة والتأه يزل امله نززىب وو سززائل
التنقل واحلركة والعينات البصرية ومهارات العيش املستقل.

5265ملاإلعاقةملالسمعية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)

مل مل

متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
يت نزاول هزذا امل قززرر مف هزوم اإلعا قززة ال سزمعية مززن ح يزث أ سززباب حزدوث اإلعا قززة و يفزرأ الوقا يززة
ون سززبة االنت شززار ب ك مززا يت طززرأ امل قززرر للخ صززائص النمائ يززة واالنفعال يززة وال سززلوكية واملعرف يززة
والنف سززية  -االجتماع يززة ب واالعت بززارات الرتبو يززة ا لززيت جيززب مراعات هززا ع نززد تززدريس الطل بززة امل عززوقني
مسع يزا ب وإ جزراءات الك شزف املب كزر والت شزخيص ب وأهم يزة ال تزدخل املب كزر  .ك مزا يت نزاول امل قزرر
آلية السمع والتشر يح الفسيولوجى لز ذن ب وت صزنيفات اإلعا قزة ال سزمعية ا سزب امل عزايري املختل فزة ب
بناء املنهاج ويفرأ تدريس الطلبة املعوقني مسعيا ب يفرأ ا لتواصل واملعينات السمعية .
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5266ملصعمباتملالتعلا3:ملساعاتملمعتمدة 3ملنظ ي)

مل

مل

مل مل

متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
ت شززمل هززذ ا ملززادة ت عر يززف ال صززعوبات التعلم يززة والت عززرف إىل أ سززبابها والتمي يززز بززني أنواع هززا
الرئي سززية وحتد يززد خ صززائص الطل بززة ذوى ال صززعوبات التعلم يززةب وتت ضززمن ا ملز ادة ال قززاء ال ضززوء ع لززى
التطور التاراى للربامج واخلدمات فى جمال الصعوبات التعلميةب كذلن تبحث املادة فزى يفزرأ
التق يززيم وأدوا تززه وأهدا فززه فززى جمززال ال صززعوبات التعلم يززة و تززبني م بززادىء التع لززيم العال جززى .وت عززاجل
ا ملززادة أ منززا ا خلززدمات الرتبو يززة وأ شززكا.ا فززى املرا حززل العمر يززة املختل فززة وتر كززز ا ملززادة ع لززى
ا سززرتاتيجيات تززدريس الطل بززة ذوى صززعوبات ا لززتعلم امل هززارات ق بززل األكادمي يززة واللغو يززة واحل سززابية
والقرائية والكتابية .

5267ملاإلعاقةملالعقليةمل3ملساعاتملمعتمدة 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطل بززة تف هززوم االع ا قززة العقل يززة ويت نززاول املو ضززوعات املت ضززمنة
فززى جمززال االعا قززة العقل يززة وخا صززة مززن ح يززث التعري فززات الطب يززة والنف سززية واالجتماع يززة لالعا قززة
العقلية و وجهات الن ظزر املختل فزة فزى ذ لزن التعر يزف ب و مزن تزم ظزاهرة مزدى انت شزار االعا قزة العقل يزةب
وأسبابها ويفرأ قياسها وتشخيصهاب واخلصائص الشخ صزية واألكادمي يزة واالجتماع يزة للم عزوقني
عقل يزا ب بززرامج وم نززاهج امل عززوقني عقل يززا و يفزرأ تنظيم هززاب الق ضززايا وامل شززكالت املرتب طززة ب ظززاهرة
االعاقة العق ليةب وواقع خدمات الرتبية اخلاصة للمعوقني عقليا فى فلسطني.

5268ملحقمقملاألشخاصملذ يملاإلعاقة:مل2ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي) مل
يت نزاول هززذا امل قززرر ح قززوأ اال شززخاص ذوي االعا قززة يف ال شززرعة الدول يززة وا لززيت ت شززمل اال عززالن
ال عزاملي حل قززوأ االن سززان ل سزنة ()1948ب وا عززالن ح قززوأ الط فزل ل عززام ()1959ب واال عززالن ا خلززاص
ا قززوأ امل عززوقني ()1975ب وا عززالن ح قززوأ اال شززخاص ا ملززتخلفني عقل يززا ل عززام ()1979ب واتفاق يززة
ح قززوأ الط فززل ل عززام ()1989ب واالتفاق يززة الدول يززة حل قززوأ اال شززخاص ذوي االعا قززة ل عززام (.)2008
ك مزا يت نزاول ح قزوأ األ شز خاص ذوي االعا قزة يف الت شزريعات احملل يزة وا لزيت ت شزمل قزانون ر قزم  4مزن
ال عززام ( )1999والئح تززه التنظيم يززة ل عززام ()2004ب و كززذلن ح قززوأ اال شززخاص ذوي االعا قززة يف
اجملت مززع الفل سززطيو وت شززمل ت نززاول عززدد مززن احل قززوأ ومناق شززتها م ثززل ا حلززق يف التع لززيم وال صززحة
والسكن واحلق يف التاهيل واحلق يف العمل والتنقل وغريها من احلقوأ.
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5269ملالتدخ ملاملبك :مل3ململساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)

مل

مل

مل مل

متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
ي سزتعرض هزذا امل قزرر أسا سزيات ال تزدخل املب كزر ب ت طزور ال تزاراى ومربرا تزه ب ك مزا يت نزاول
امل فزاهيم وامل بزادىء األسا سزية فزى ال تززدخل املب كزر مت ضزمنا فزى ذ لزن خصو صززية كزل ف ئزة مزن ف ئززات
الرتب يززة اخلا صززة  .ويت نززاول هززذا امل قززرر اي ضززاحجم م شززكلة االعا قززة وأهم يززة ت قززديم خززدمات الرتب يززة
اخلا صززة فززى الطفو لززة املب كززرة ب إ عززداد ال كززوادر املتخص صززة و تززدريبها مززن خززالل ع مززل الفر يززق
مت عززدد التخص صززاتب فاعل يززة ال تززدخل املب كززر و منززاذج مززن بززرامج ال تززدخل املب كززر جلم يززع ف ئززات
االعاقة ودور األسرة واجملتمع احمللى فى تنفي ذ هذ الربامج من خالل التأهيل اجملتمعى.

5270ململ العمليةملاال شا ةمل ب اجمها3:ملساعاتملمعتمدةمل 3نظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر العمل يززة اإل ر شززادية مززن ح يززث يفبيعت هززاب ومراح لززهاب ومناذج هززاب والت عززرف
إىل م هززارات املر شززد الن ف سززي ب ومن هززا االستي ضززاعب وإ عززادة ال صززياغةب وع كززس امل شززاعرب
واملواج هزةب والتل خززيص .وو سزائل االت صززال و

ززع املعلو مزات يف العمل يززة اإلر شزاديةب و هززي املالح ظززةب

ودرا سززة احلا لززةب واملقاب لززةب وال سززجل اجمل مززعب و كتا بززة التقر يززر التشخي صززيب و صززياغة األ هززداف
اإلر شززاديةب وت صززميم الرب نززامج اإلر شززادي و تنف يززذ ب إ ضززافة إىل ب عززض التطبي قززات والن مززاذج لززربامج
إرشادية ب تم تقييم العملية اإلرشادية.

5271ملمشكالتملالطدملةمل امل اةقة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت ضزمن هززذا امل قزرر مقد مززة حزول امل شززكالت االن فعال يزة وال سززلوكيةب وا ضزطراب ال عززادات يف
مرا حززل الطفو لززة املب كززرة واملتو سززطة وامل تززأخ رةب و كززذلن يت نززاول م شززكالت مرح لززة املراه قززةب
وأهميت هززاب وا لززتغريات اجل سززميةب والف سززيولوجيةب واحلرك يززةب والعقل يززةب واالنفعال يززةب
واالجتماع يززةب واجلن سززيةب واخللق يززة ع نززد املرا هززقب وحا جززات املراه قززةب والرتب يززة اجلن سززيةب
ومشكالت املراهقة املتعلقة بالنمو وا.وية والقيمب ومشكالت التوافق النفسي لدى املراهق.

5275ملأساسياتمليفملنظ اتملالشخصية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3نظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطل بززة تف هززوم الشخ صززية ونظريات هززا .ويت نززاول امل قززرر نظر يززة
التحل يززل النف سززي الفرو يززديب ونظر يززة يو نززغ التحليل يززةب والنظر يززات النف سززية االجتماع يززة ع نززد كززل
من هورنيب و سوليفانب وفروموادلرب والنظرية اإلنسانية ملاسلوب والنظرية ال سزلوكية ل سزكنرب
ونظرية الذات لكارل روجر ب ونظرية اجملال لكريت ليفنيب واملثري  -االستجابة الولرد وميلر.
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5280ملم اكوملمصا ملالتعلا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هزدف هزذا امل قزرر إىل تعر يززف الطا لزب بفل سزفة م صزادر ا لززتعلم وأهميت هزا وأ هزدافها ومهامت هززاب
واملرا فززق والتجه يزززات الال مززة .ززا وموا صززفاتهاب وأدوار اختصا صززي و فززو امل صززادر التعليم يززة يف
إدارتهاب وأهم اخلدمات اليت تقدمها واألنشطة اليت تنفذهاب وتقييم املصادر الرقمية التعليمية.

5281مل إ ا ةملاملكتباتمليفملالعص ملال قمي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
يتناول هذا امل قزرر أدوار يف جمزال املكت بزات ب شزكل عزام واملكت بزات املدر سزية ب شزكل عزامب
والت طززورات احلاد تززة علي هززا نتي جززة عمل يززات الرقم نززةب والتعا مززل مززع امل صززادر الرقم يززة يف املكت بززة
وكيفية الوصول إليها وإدارتهاب وكيفية انشاء املكتبات الرقمية املدرسية.

5282مل تطبيقاتمل أخالقياتملالتعلياملاملهين :مل3ملساعاتملمعتمدة مل 1ملنظ ي،مل 2مل عملي) مل
ي هزدف هزذا امل قزرر إىل تعر يزف الطا لزب بزأهم امل قزررات املهن يزة ا لزيت يدر سزها الطل بزة ضزمن ن ظززام
التع لزيم ال عززامب وأ هزم امل فززاهيم وامل هززارات ا لزواردة في هززاب ويفبي عززة ا ملزواد واألدوات امل سززتخدمة وكيف يززة
توفريها واحلفاظ عليهاب ودور فو املصادر التعليمية فيهاب وأخالقي ات التعليم املهو.

5283مل إسرتاتيجياتملحد ثةمليفملالتعليامل التعلا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف ا لززدارس تجمو عزة مززن االرا هززات احلدي ثززة يف التع لززيم وا لززتعلم
وا لززيت يل عززب فززو م صززادر ا لززتعلم دور كززبري يف حتقيق هززاب م ثززل حر كززة ال صززانع

Maker

 Movementوا لزتعلم ا ل قزائم ع لزى الع مزل  Work Based Learningب وا لزتعلم ال قزائم ع لززى
د مززج الع لززوم والتكنولوج يززا وا.ند سززة وال فززن والريا ضززيات STEAMب وا لززتعلم ال قززائم ع لززى
الت صزميم  Design Based Learningب وا لززتعلم مزن خززالل الرب جمززة Programmingب
و أدوار فريق العمل التدريسي فيها.
 5284ملمصا ملالتعلامللذ يملاالحتياجاتملاخلاصة:مل 3مل ساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر لتعر يززف الطا لززب بززذوي االحتيا جززات اخلا صززة مززن الطل بززة وخ صززائص
تعلم هززمب وكيف يززة إ عززداد م صززادر املالئ مززة .ززمب وموائ مززة امل صززادر املو جززودة ال سززتخدامهمب وف ئززات
تلن املصادر وارشادات استخدامهاب وآليات تطويرها واحمل افظة عليها.
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5285ملأساسياتملاحلاسمبمل الربجمة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  0102احلاسوب
ير كززز هززذا امل قززرر ع لززى دور احلوا سززيب يف م سززاندة الن شززايفات املهن يززةب وأ تززر الربجم يززات
ا جلزاهزة ع لزى أ سزاليب الع مزل اليدو يزةب ودرا سزة تطبي قزات يف ا جملزاالت الريا ضزية وا جلزداول والر سزوم
البيان يززة والت قززديم وال عززرضب إ ضززافة إىل م بززادىء الرب جمززة وت صززميم صززفحات الو يززب وال تززأتريات
احلركية على الكائنات.

5286ملالمسائ ملال قمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  0102احلاسوب
ي هززدف هززذا ا مل قززرر لتعر يززف الطا لززب بززأهم امل فززاهيم والتطبي قززات يف جمززال الو سززائط الرقم يززة
وتطبيقات هززا عززرب الو يززبب م ثززل مف هززوم الو سززائط الرقم يززة وا سززتخداماتها وأنواع هززاب وال صززوتيات
وال سززمعياتب وال صززور والر سززوم الت خطيط يززةب والرؤ يززا واحلر كززةب وتقن يززات ضززغط البيا نززاتب
والت خزززين املر ئززيب وأنظ مززة ات صززال للو سززائط الرقم يززةب والو تززائقب والن صززوص ا.جي نززة والو سززائط
ا .جي نززةب وواج هززات امل سززتخدمب وال تزززامنب والتجر يززد يف الرب جمززةب وتطبي قززات الو سززائط الرقم يززة
وبرجمياتهاب والوسائط الرقمية التفاعليةب ووسائط الويب.

5287مل إ ا ةملقماعدملالبياناتملالتعليمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  0102احلاسوب
يتناول هذا املقرر مقدمة لقواعد البيا نزاتب وتوظيفات هزا يف العمل يزة التعليم يزةب وتن ظزيم قوا عزد
البيا نزات ويفرق هزاب و ت صزميم قوا عزد البيا نزات املنطق يزةب و أ نزواع قوا عزد البي ا نزات امل سززتخدمة يف إدارة
التع لززيمب وم هززام ن ظززام إدارة قوا عززد البيا نززات التعليم يزةب و تطب يززق قوا عززد البيا نززات العالئق يززةب وإدارة
قواعد البياناتب والتطورات الراهنة واالراهات املستقبلية.

5288ملاحلاسمبمليفملالتعليا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  0102احلاسوب
يت نززاول هززذا امل قززرر ت طززور ا سززتخدامات احلا سززوب يف التع لززيم ون ظززام احلا سززوب املكو نززاتب
ا ل صزيغ واأل شززكال املختل فززة ال سززتخدامات احلا سززوب التعليم يززةب تف ا عززل امل سززتخدم مززع احلا سززوبب
تقن يززات الربجم يززات ل غززة ال تززأليفب تطبي قززات احلا سززوب يف التع لززيمب بززرامج تعليم يززة بل غززة بي سززنب
معا جلززة وتن سززيق الكل مززات والن صززوصب قوا عززد البيا نززاتب معا جلززة وحتل يززل املعلو مززات وا لززربامج
املساندةب تقييم الربجميات التعليمية.
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5289ملتد دملالتعليامل تقرياته:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززتم هززذا امل قززرر بتعر يززف التع لززيم امل فززردب وأهمي تززهب وأنوا عززهب وا لززتعلم ا ملززربمجب واألنظ مززة
الشخ صززية للتع لززيمب واألل عززاب واحملا كززاة التعليم يززةب وال تززدريس اخلصو صززي ا ملززربمجب واألنظ مززة
التعليمية السمعيةب والتعلم التعاونيب وبرامج الدراسة الذاتيةب وتطبيقاتها يف العملية التعلمية.

5292ملالرتبيةملاملقا نة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ير كزز هززذا امل قززرر ع لززى هزدفني م تززوا ينيب األول م عززريف و هززو اإل يفزالع ع لززى ا لززنظم والت جززارب
املعا صززرة يف التع لززيمب والت طززورات الرتبو يززة احلاد تززة ع لز ى امل سززتوى ال عززامليب واآل خززر ادا ئززي وير كززز
على اكتساب الطالب مهارات الو صزول واال يفزالع امل سزتمر .زذ الت جزارب وال قزدرة ع لزى درا سزتها يف
ضوء بيئاتها األصلية واالستفادة منهاب وكيفية "تويفينها" وتطبيقها ومالءمتها يف بيئته احمللية.

5301ملإ ا ةملالصفمل ترظيمهململ 3ملساعةملمعتمدة)مل 2ملنظ ي) مل
يت نززاول امل قززرر امل فززاهيم وامل نززاهج واال سززرتاتيجيات ال ضززرورية إلدارة ال صززف مززن ح يززث
النظر يزة والتطب يززقب ودرا سززة وحتل يزل ب عززض امل شززكالت اإلدار يزة ال صززفية وو ضززع احل لزول .ززاب وذ لززن
ملززا .ززذ اجلوا نززب مززن أهم يززة ق صززوى وأ تززر كززبري ع لززى ن تززائج عمل يززة ا لززتعلم والتع لززيم .ك مززا يت نززاول
املع ر فززة واالرا هززات وامل هززارات والكفا يززات اإلدار يززة ال صززفية ال ضززروريةب وال قززدرة ع لززى توظيف هززا
بفعال يززة يف ادارة ال صززفوف املدر سززية يف احل يززاة العمل يززة التعليم يززة .و قززد صم مممم امل قززرر يف م ضززمونه
و

تززوا بطر ي قززة التخ طززيط العل مززي املنه جززي املرتا بززط األ جزززاءب متب عززا أ سززلوب الن ظززام ا يززث ال

ينف صزل املف هززوم عززن ا ملززنهج أو النظر يززةب وال تنف صززل اإل سززرتارية أو الو سززيلة عززن ا .ززدفب ولكن هززا
تصبح جزءا متكامال مع عناصر هذا املقرر و

توا .

5304مل عا ةملذ يملاحلاجاتملاخلاصة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يتناول هذا املقرر مقدمة يف الرتبية اخلاصةب الط فزل املو هزوبب صزعوبات ا لزتعلمب ا ضزطرابات
الن طززق والل غززةب اإلعا قززة اجل سززدية وال صززحيةب اإلعا قزة ال سززمعيةب اإلعا قززة الب صززريةب اإلعا قززة
االنفعاليةب اإلعاقة العقليةب القضايا واالراهات احلديثة يف الرتبية اخلاصة.
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5307ملالثقافةملاإلسالميةمل ط ائقملتد سهامل :)2مل2ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ يمل) مل
متطلب سابق  5207الثقا فة اإلسالمية ويفرائق تدريسها ()1
يت نزاول هزذا امل قززرر األ نظ مزة اإل سززالميةب ال قزرآن ال كززريم و يفزرأ تدري سززهب ا حلزديث ال شززريف
و يفزرأ تدري سززهب العق يززدة و يفززرأ تدري سززهاب ال سزرية و يفززرأ تدري سززهاب الع بززادات و يفززرأ تدري سززهاب
املعامالت ويفرأ تدريسها.

5308مل العلممملاالجتماعيةمل ط ائقملتد سهامل :)2مل2ملساعةملمعتمدةمل 2ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5208العلوم االجتم اعية و يفرائق تدريسها ()1
ير كززز هززذا امل قززرر ع لززى ا خلززرائط وال كززرات األر ضززية وا سززتخدامها يف تززدريس الع لززوم
االجتماعيةب التقويم وأهميته يف العلوم االجتماع يزةب مو ضزوعات ك تزارة مزن تزاريخ ال عزا ا حلزديث
ويفرا ئززق تدري سززهاب الرت ب يززة الويفن يززة ويفرا ئززق تدري سززهاب املنظ مززات العرب يززة والدول يزة ويفرا ئززق
تدري سزهاب مو ضزوعات ك تزارة مزن جغراف يزا ا لزويفن العر بزي اإلقليم يزة ويفرا ئزق تدري سزهاب خ صززائص
وكفايات املعلم الناجح.

5309ملال اضياتمل ط ائقملتد سهامل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5209الرياضيات ويفرائق تدريسها ()1
يتناول هذا املقرر تدريس ا.ندسة واأل شزكال ا.ند سزية امل سزتويةب واإلن شزاءاتب والت حزويالت
ا.ند سززيةب اجمل سززماتب والق يززاس (مفهو مززهب أنوا عززهب وحدا تززهب امل سززاحات واحل جززومب التقر يززب
والت قز ديرب دور الو سززائل التعليم يززة والتقن يززات واألل عززاب واأل منززا الريا ضززية يف تع لززيم وتع لززم
الرياضياتب أخطاء شائعة يف تعلم الرياضيات لزدى يفل بزة املرح لزة األسا سزية األوىلب وت قزويم ا لزتعلم
يف الرياضيات.

5310مل العلمممل الصحةمل ط ائقملتد سهامل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  5210العلوم والصحة ويفرائق تدريسها ()1
ير كززز هززذا امل قززرر ع لززى من هززاج الع لززوم يف املرح لززة األسا سززيةب م ظززاهر احل يززاة وت صززنيف
الكائ نززات احل يززة ويفرا ئززق تدري سززهاب الو حززدة والت نززوع يف الكائ نززات احل يززة ويفرا ئززق تدري سززهاب
وبيولوجية اإلنسان وسالمة صحته ويفرائق تدريسها.
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5311ملسيكملمجيةملاللعب:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نزاول هززذا امل قززرر ظززاهرة الل عززب ع نززد اإلن سزان عا مززة وع نززد األيف فززال خا صززةب ومف هززوم الل عززب
ويفبيع تزه وخص ائ صززه وأهمي تززهب و مززا ي طززرأ عل يززه مزن ت غززريات وت طززورات عززرب مرا حززل الن مززاء املتعاق بززة
اليت مير بها األيففال.

5316ملالتدكسملاإلبداعي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نزاول هززذا امل قزرر ا ملززدخل إىل اإل بززداع وا لزتفكري اإل بززداعيب اإل بززداع وا لزتفكري اإل بززداعي مززن
وج هززة ن ظززر ا ملززدارس الفل سززفيةب خ صز ائص امل بززدعني ودوافع هززم وحا جززاتهمب يفززرأ الت عززرف ع لززى
امل بززدعني وق يززاس اإل بززداعب مرا حززل اإل بززداع وا لززتفكري اإل بززداعي و يفززرأ تنم يززة اإل بززداع وا لززتفكري
اإلبداعي يف املدرسة والصف.

5321ملنظامملاحلكامليفملاإلسالم:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر قوا عززد ن ظززام احل كززم يف اإل سززالم والتفر يززق بززني الدو لززة واأل مززةب وب يززان
املقو مززات األسا سززية للدو لززة ( ال سززكان وا لززويفن وال سززلطة )ب والتعر يززف بززرئيس الدو لززة يف اإل سززالم
مزن ح يزث شززر ويفه وواجبا تزه و يفززرأ إ سزناد ال سززلطة إل يزهب وكيف يززة انت هزاء وإن هززاء والي تزهب ا لززو ارة يف
التاريخ اإلسالميب وأنواع الو راء ووظائفهمب السلطتني التشريعية والقضائية.

5323ملإعجازملالق آن:مل3ملساعاتملمعتمدة 3ملنظ ي) مل
يت نزاول هزذا امل قزرر مع نزى املع جززة واإلع جززا القرآ نزي والت حزدي بزاملعجزة القرآن يزةب و

ززاوالت

ب عززض ال عززرب معار ضززة ال قززرآنب تززم التعر يززف بال قززدر املع جززز مززن ال قزرآن وآراء العل مززاء يف سززبب
اإلع جزا ب هززذا إىل جا نززب الو قززو ف ع لززى أ نززواع اإلع جزا يف ال قززرآن ال كززريمب سززواء أ كززان إع جززا ا
بيانيا لغوياب أم أنباء الغيبب أم عملياب أم تشريعيا ...اخلب وعرض أمثلة على كل نوع منها.

5324ملفقهملمعامالتمل :)1مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب باملو ضززوعات التال يززة مززن ح يززث حكم هز اب دلي لززهاب
صيغهاب شرو صحتهاب أقسامهاب تطبيقات فقهية توضحها .ويتناول هذا املقرر الب يزع وأنوا عزهب
السلمب الرباب الصرفب اإلجارةب الرهنب الشفعةب احلجرب الوكالةب احلوالةب الصلح.

516

5326ملفقهملأحمالملشخصيةمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5226فقه أحوال شخصية ()1
يت نزاول هززذا امل قززرر احل قزوأ املتعل قززة بالرت كززات مزن و صززايا وموار يززثب تزا يت ضززمنه ذ لززن مززن
بيان للمصطلحات واملفاهيم املتعلقة بهذين املو ضزوعنيب مزع تو ضزيح ل شزرو الو صزاياب وأركان هزا
وأنواع هززا ومبطالت هززا و تزززاحم الو صززاياب واإلرث مززن ح يززث م شززروعيته وأ سززبابه و شززرويفه وموان عززه
وأنواع ا لورتة وأحوال تزوريثهم والقوا عزد ال ضزابطة للتور يزثب إ ضزافة إىل إك سزاب الطا لزب م هزارة يف
حل املسائل اإلرتية مراعيا ما ورد يف الفقه والقانون بهذا اخلصوص.

5327ملفقهملمعامالتمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5324فقه معامالت ()1
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب ب املو ضززوعات التال يززة مززن ح يززث حكم هززاب دلي لززهاب
صززيغهاب شززرو

صززحتهاب أق سززامهاب تطبي قززات فقه يززة تو ضززحها ال شززركات العاد يززةب ا .بززةب

الوديعةب الوقف ب الغصبب اللقيطب اللقطةب إحياء املواتب الزراعةب واملقرراتب التأمني.

5329ملتد بملميدانيمل )1مليفملالرتبيةملاخلاصة:مل4ملساعاتملمعتمدةمل 4ملعملي) مل
متطلب سابق  5249االعاقة البصريةب

 5265االعاقة السمعيةب  5239االعاقة

اجلسمية والصحية
ي هزدف هززذا امل قززرر إىل ت قززديم فر صزة للطا لززب لتطب يززق مززا تعل مزه عززن األيف فززال ذوي االعا قززة يف
مرا كززز الرتب يززة اخلا صززة للطل بززة ذوى اإلعا قززات املتو سززطة وال شززديدة واملتعل قززة باالعا قززات ال سززمعية
والب صزريةب وي هززدف هززذا امل قززرر إىل تزو يززد الطا لززب بزاخلربات امليدان يززة مززن خززالل تعام لززه مززع أدوات
الت شززخيص والتق يززيم والتع لززيم وال تززدريب ع لززى ك ت لززف م هززارات احل يززاة للط فززل امل عززوأ ب صززريا او
مسعياب و.ذا يلت حزق الطا لزب ه نزا يف مؤس سزات الرتب يزة اخلا صزة ا لزيت ت تزابع حزاالت االعا قزة ال سزمعية
والبصرية.

5330ملالتمحد3:ململساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
يهدف هذا املقرر إىل التعريف باضطراب التوحد كفئة م سزتقلة مزن ف ئزات الرتب يزة اخلا صزة ب
مززن ح يززث ن سززبة االنت شززارب واال سززباب احملتم لززة ب واخل صززائص النمائ يززة واالنفعال يززة وال سززلوكية
واملعر ف يزة واجل سزمية والنف سزية االجتماع يزة ب واالعت بزارات الرتبو يززة ال تزى جيزب مراعات هزا ع نزد تززدريس
الطل بززة التو حززديني ب وا جززراءات الك شززف والت شززخيص ب ا سززتخدام أدوات قززوائم ال شززطب وم قززاييس
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الت قززدير مززن ق بززل األ هززل واملعل مززني ب وأهم يززـة ا ل تززدخل املب كززـر وا سززتخدام أ سززاليب ت عززديل ال سززلوك
كطري قززة لل حززد مززن ظ هززور ال سززلوكات الالتكيف يززة ال تززى يظهر هززا األيف فززال  .ك مززا يت نززاول هززذا
املقرر االعاقات املصاحبة للتوحد مثل االعاقة العقلية ب واضطرابات التواصل .

5331ملتا خملاحل بملالصليبيةمل مل و ملالد جنةمل):مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر غزززو الفر جنززة للم شززرأ العر بززي اإل سززالميب ودواف عززه احلقيق يززة واأل حززداث
الرئي سززية في هززاب وأ سززباب جنززاع الفر جنززة يف إقا مززة ك يززان .ززم يف امل شززرأ العر بززي اإل سززالميب
والعوامل اليت أدت إىل فشل هذا الغزوب ونتائجهب مع الربط بني املاضي واحلاضر.

5332ملاجلغ افياملاالقتصا ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يوضح هذا املقرر البيئة كنظام مفتوع عزام يت كزون مزن ا لزنظم الزراع يزة وال صزناعية والن قزلب
و لززل عنا صززرها الرئي سززية والت فززاعالت القائ مززة بززني اإلن سززان و كززل من هززاب مززع الرتك يززز ع لززى
املشكالت االقتصادية.

5333ملجغ افياملالسكان:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر م بززادئ ع لززم ال سززكان مززن ح يززث خ صززائص ال سززكان الدميوغراف يززة
و تززركيبهم االجت مززاعي واالقت صززاديب مززع االهت مززام ت شززكالت ال سززكان املتعل قززة بززالنمو ال سززريع
وا.جرات وربطها بالتنمية.

5334ملتا خملالعاململاحلد ثمل املعاص :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نزاول هزذا امل قزر ر تزاريخ ال عززا ا حلزديث واملعا صزر م نزذ حر كززة النه ضزة األورب يزة إىل مزا ب عززد
ا حلززرب العامل يززة الثان يززةب ويت ضززمن ال ثززورة الفرن سززية واحلر كززات القوم يززة يف أورو بززا وال ثززورة
ال صززناعيةب ال سززيطرة اال سززتعمارية وآتار هززا ع لززى أق طززار آ سززيا وإفريق يززا وأمري كززا الالتين يززةب
واحلربني العامليتني األوىل والثانية وحركات التحرر من االستعمار.

5335ململتا خملاأل مبيةمل املماليك:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5331تاريخ احلروب الصليبية (غزو الفرجنة)
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الط الب بالظروف اليت أدت إىل قيام الدولة األيوبية وأبر
مؤسساتها مثل السلطنة واجليش واالقطاعب ودورها يف توحيد اجلبهة االسالمية ضد الصليبيني
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وإحلاأ ا.زمية بهمب تم يتتبع التطورات السياسية والعسكرية للدولة األيوبية حتى سقويفهاب
وقيام الدولة اململوكية مع التعريف بأهم مؤسساتها كالسلطنة واجليش واالقطاعب وبيان دور
املمالين يف ختليص املنطقة من خطري الصليبيني واملغولب إضافة إىل التعريف بالعمارة
اململوكية.

5336ملالرتبيةملالمطرية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يو ضززح هززذا امل قززرر امل فززاهيم السيا سززية والبيئ يززة واالقت صززادية واالجتماع يززة واإلدار يززةب إ ضززافة
إىل سزرية احل ضززارة يف فل سززطني مزن ح يززث موقع هززا وتطور هززا ال تزاراي واحل ضززاريب وحتد يززد أ بززر
علمائها ورجاالتها.

5349ملإضط اباتملالسلمك3:ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
يقدم هذا املقرر فهما معمقا عن اضطرابات ال سزلوك مزن ح يزث الت صزنيفب ون سزبة االنت شزارب
األ سززباب و يفززرأ الوقا يززةب واخل صززائص النمائ يززة واالنفعال يززة وال سززلوكية واملعرف يززة واجل سززمية
والنف سززية االجتماع يززةب واالعت بززا رات الرتبو يززة ال تززى جيززب مراعات هززا ع نززد تززدريس الطل بززة ذوى
اال ضززطرابات ال سززلوكيةب وا جززراءات الك شززف والت عززرف ع لززى هززؤالء الطل بززة مززن خززالل األ هزل
واملعل مززنيب أهم يززة ال تززدخل املب كززر وا سززتخدام أ سززاليب ت عززديل ال سززلوك كطري قززة لل حززد مززن ظ هززور
ال سزلوكات الالتكيف يززة ال تززى يظهر هززا هزؤالء األيف فززالب ك مز ا يت نززاول هزذا امل قززرر األ يفززر النظر يززة
لتفسري اضطرابات السلوك اسب املدارس النظرية املختلفة .

5358ملاملمةبةمل التدمق3:ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)

مل

مل

مل مل

متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
ي هززدف هززذ امل قززرر اىل تنم يززة ارا هززات اجياب يززة ءززو ترب يززة وتع لززيم املو هززوبني واملت فززوقنيب
وم سزاعدة الطل بززة ع لزى تنم يززة م هززارات تع لزيم املتم يزززينب ويت نزاول هززذا امل قززرر أي ضزا م فززاهيم التم يزززب
وحر كزة تع لزيم املو هزوبني واملت فزوقني وي عزرض بر نزامج اال تزراء املدر سزى ال شزامل وب نزاء املن هزاج ا خلززاص
بزاملوهوبني واملت فزوقني ب وت عزاجل أي ضزا ب عزض الق ضززايا فزى تع لزيم املو هزوبني واملت فزوقني م ثزل الك شززف
عن املوهوبني واملتفوقنيب املشكالتب االبداع ومهارات التفكري.
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5360ملإضط اباتملالرطقمل اللغة3:ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)

مل

مل مل

متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطل بززة بأهم يززة الل غززة كو سززيلة للتوا صززلب ومف هززوم عمل يززة
التوا صززل ومكو نز ات الل غززةب والن مززو الل غززويب و مززن تززم التعر يززف با ضززطرابات التوا صززل مززن ح يززث
األسباب ونسبة االنتشار والتصنيفات  .كما يتناول هذا املقرر يفزرأ تق يزيم وت شزخيص ا ضزطرابات
الن طززق والل غززة والتوا صززلب وال تززدخل العال جززي والرت بززويب وال بززدائل الرتبو يززةب و يفززرأ تززدريس الطل بززة
ذوي االضطرابات النطقية.

5363ملمراةجمل أساليبملالتد

مليفملالرتبيةملاخلاصةمل 3:)1ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل

متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل التعر يززف تع نززى املن هززاج فززى الرتب يززة اخلا صززة وعنا صززر وخطوا تززه ب
العالقة بني املنهاج العادى واملنهاج فى الرتب يزة اخلا صزة تزم تطبي قزات نظر يزات ع لزم ا لزنفس فزى و ضزع
امل نززاهج اخلا صززة بززذوى احلا جززات اخلا صززة ويت عززرض امل قززرر إىل مف هززوم الرب نززامج الرت بززوى ال فززردي
واخلطة التعليمية الفردية وخطة االنتقال لتدريب األسر الفردية .

5368ملمراةجمل أساليبملالتد

مليفملالرتبيةملاخلاصةمل 3:)2ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل

متطلب سابق  5363مناهج وأساليب التدريس يف الرتبية اخلاصة ()1
ي هزدف امل قزرر إىل ت نزاول ب شزمولية وع مزق أ سزاليب و يفزرأ ال تزدريس اخلا صزة ب كزل ف ئزات الرتب يزة
اخلا صززةب درا سززة وتطب يززق أ سززاليب و يفززرأ ال تززدريس ال فززردي واجلم عززي يف الرتب يززة اخلا صززةب
واأل سززاليب و يفززرأ ال تززدريس املعرف يززة؛ ال سززلوكية؛ واأل سززاليب امل سززتندة إىل الن مززوذج التشخي صززي
العال جززيب واأل سززاليب و يفززرأ ال تززدريس امل سززتندة إىل الن مززوذج الت كززامليب ودرا سززة امل عززايري
واالعت بززارات واملتطل بززات ذات العال قززة ب كززل األ سززاليب و يفززرأ ال تززدريس امل سززتخدمة ح سززب مززتغري
حاجة األشخاص ذي االحتياجات اخلاصة.

5370ملقضا املأخالقيةمل قانمنيةمليفملاال شا مل الصحةملالردسية:مل3مل ساعاتملمعتمدةمل 3مل
نظ ي) مل
ير كززز هززذا امل قززرر ع لززى ا جملززاالت املت صززلة بأخالق يززات املر شززد النف سززي والرت بززوي وأخ صززائي
ال صزحة النف سززيةب واملوات يزق املت صززلة ب هزذا ا جملززالب وامل سزتندات األخالق يززة ا لزيت يت عززرض .زا يف أت نززاء
عم لزه .وي هزتم هززذا امل قزرر بامل عززايري واملوات يزق األخالق يززة للمر شزدين واألخ صززائيني يف جمزاالت عم لززهمب
وم سزؤولياتهم األخالق يزة والقانون يززة ءزو املسرت شزدين مززن يفل بزة وأ فزراد ومؤس سززات مزن ناح يزة و ءززو
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مهن تزه مزن ناح يزة أ خزرىب وير كزز هزذا امل قزرر ع لزى ازث الق ضزايا القانون يزة وعالقت هزا بع مزل املر شززد
واألخصائي.

5371ملالتقييامل التشخي مليفملاال شا مل الصحةملالردسية:مل3مل ساعاتملمعتمدةمل 3مل
نظ ي) مل
يهدف هذا امل قزرر إىل تعر يزف الطا لزب بأهم يزة التق يزيم والت شزخيص للعمل يزة اإلر شزادية وال صزحة
النف سززية ,وو سززائل

ززع املعلو مززات املقاب لززة ,واملالح ظززة ,ودرا سززة احلا لززةب و مززؤنر احلا لززة,

واالخت بزارات ,وال سززرية الشخ صززية ,وال سززجل ا لقص صزي ,والبطا قززة الرتاكم يززة  ..إخل ,و سززائل املعرف يززة
السلوكية يف التقييم والت شزخيص ,وتطبي قزات و تزدريبات ع لزى ا سزتخدام أدوات التق يزيم .وي هزدف إىل
توضيح التطور التاراي ويفرأ وأدوات التقييم والتشخيص واالختبارات النفسية.

5373ملا سصصتخداماتملاحلا سصبملاآل لصيمليفملاال شصصا مل ال صصصحةملالرد سصصية3:مل سصصاعاتملمعت مصصدةمل
3نظ ي) مل
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب باملعارف واملفاهيم واملهارات املتعلقة باحلاسب اآللي
واستخداماته وت وظيفه يف اإلرشاد والصحة النفسية ومعرفة أمنا وأنواع استخدامات احلاسوب
يف اإل رشاد والصحة النفسيةب تم التعرف إىل مصادر وأدوات متاحة على الشبكة لربامج
إرشادية والدراسات احلديثة يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي والصحة النفسية .كذلن
التعرف على أهم الربامج اليت ال بد من توفرها يف جها احلاسب وكيفية استخدامها مثل "
حتميل امللفاتب فن امللفات وضغطهاب احلمايةب إدارة الربيدب تشغيل الكتب االلكرتونيةب
تشغيل امللفات الصوتية واملرئيةب معاجل النصوص وجمموعته.....اخل.

5374ملاال شا ملالتأةيلي:مل3ملساعاتملمعتمدة مل 3ملنظ ي) مل
ي هزدف هزذا امل قزرر إىل تزو يززد الطل بزة باملعر فزة ال شزاملة عززن امل فزاهيم املختل فزة لإلعا قزة وأنواع هززا
وت صزنيفاتها ال صزحية واالجتماع يزة واالقت صززادية والنف سزية والعقل يزةب ك مززا ي هزدف امل قزرر إىل تزو يززد
الطل بززة بالب صززرية والدرا يززة ال شززاملة عززن اآل تززار املختل فززة لإلعا قززة ع لززى ال فززرد وأ سززرته واجملت مززع
وكيفية تقويم وتشخيص تلن اآلتارب يتمركز املقرر أي ضزا يف تو ضزيح ماه يزة التأه يزل والتوج هزات
املختل فززة ءززو التأه يززلب مززع الرتك يززز ع لززى مف هززوم التأه يززل ا ل شززامل (ال طززيبب االقت صززاديب امل هززوب
الرت بززويب االجت مززاعيب النف سززي) للم عززاأب ودور األخ صززائي االجت مززاعي يف حتق يززق التأه يززل ال شززامل
للم عززاأب وبالت عززاون مززع امل عززاأ وأ سززرته وم هززن أ خززرى م ثززل (ال طززبب وال طززب النف سززيب والت مززريضب
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وال طزب الطبي عززيب وم هززن حتل يززل الع مززل واالخت يززار والتوج يززه امل هززوب وال عززالج بالل عززبب وال تززدريب
املهو).

5379مل تد بملميدانيمليفملاال شا مل الصحةملالردسية :)1مل3ملساعاتملمعتمدة مل 3ملنظ ي) مل
يهدف هذا املقرر إىل إكساب الطلبة املهارات األساسية يف اإلرشاد والصحة النفسيةب وخاصة
إقامة العال قة اإلرشادية الفرديةب واكتساب مهارات التقييم النفسي والتشخيص اإلرشاديب
ومهارات تصميم وتطبيق برامج اإلرشاد والتوجيهب إضافة إىل تنمية مهارات حل املشكالت اليت
يواجهها الطلبة واملعلمني يف املدرسة ومهارات وضع حلول لتلن املشكالتب وإكسابهم كيفية
تطبيق املعرفة الن ظرية جملاالتب ووسائل ويفرأ اإلرشاد املختلفة .والتدرب على مهارات التقييم
و

ع املعلومات عن املسرتشدين واستخدام املقاييس والتخطيط حلصص التوجيه اجلمعيب

واختاذ القراراتب وكيفية حتمل املسؤوليةب وإتاحة الفرصة لالخنرا يف احلياة العملية بالوعي
الال مب وإكسابهم مها رات التفاعل مع البياناتب وكتابة التقارير الال مةب والتدرب على
تصميمها .ويتم تدريب الطلبة يف املؤسسات واجلمعيات واملدارس احلكومية واخلاصة ووكالة
غوث وتشغيل الالجئني اليت يوجد فيها م رشد تربوي أو أخصائي تا ال يقل عن ) )100ساعة
تدريبية خالل الفصل الدراسي.

5380مل تصمياملالشبكاتملالداخليةمل صيانتها:مل3ملساعاتملمعتمدة مل 2ملنظ ي،مل 1مل عملي) مل
ي هززدف امل قززرر إىل ت طززوير قززدرات الطا لززب يف ت صززميم وإن شززاء شززبكات معلو مززات داخل يززةب
ت صززلح لال سززتخدامات التعليم يززةب ومي كززن مززن خال .ززا ر بززط الطل بززة واملعل مززني ت صززادر املعلو مززاتب
عزرب أج هزززة املدر سززة أو أج هززة احلا سززوب وا.وا تززف الذك يزة اخلا صززة ب هززمب وكيف يزة ع مززل ال صززيانة
الدورية .اب ومعاجلة املشكالت اليت تتعرض .ا.
 5381ملتصميامل إنتا ملالمسائ ملالتعليميةملال قمية:مل3مل ساعاتملمعتمدةمل  2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  5286الوسائط الرقمية
ي هززتم هززذا امل قززرر بتعر يززف الطا لززب بالو سززائط الرقم يززة وأ هززم أدوات هززا وتطبيقات هززا ومميزات هززا
وأنواع هزا يف جمززال ا لززتعلمب ومتطل بززات ا سززتخدامها وتوظيف هززا يف التع لززيم وا لززتعلمب وإن تززاج وت صززميم
الو سزائط الرقم يزة التعليم يززة والك تزب االلكرتون يززةب ومراح لزهاب ومناذج هززاب ودور امل صزمم التعلي مززي
يف إنتاجها.
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5382مل أساليبملتد

ملالتكرملمجيا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل

متطلب سابق  5204يفرائق التدريس والتدريب العامة
ي هززدف امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب بززأهم املو ضززوعات املندر جززة حتززت تززدريس التكنولوج يززا
وا لزيت تتع لززق باملعر فززة التكنولوج يززة و يفززرا أ ا لززتفكري يف التكنولوج يززاب وتزو يززد بكيف يززة تطب يززق
يفززرأ ال تززدريس العا مززة يف جمززال ال تكنولوج يززاب وتطب يززق األ سززاليب احلدي ثززة يف تززدريس
التكنولوجيا.

5383ملبي اتملالتعلاملاالفرتاضي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل إ يفززالع الطا لززب ع لززى أ هززم امل سززتحدتات يف جمززال نظر يززات وتقن يززات
التع لززيم االفرتا ضززيب وكيف يززة توظيف هززا خلد مززة ا لززتعلم يف اجملت مززع احمل لززيب وأ هززم التطبي قززات
امل سززتحدتة يف هززذا ا جملززال وكيف يززة إدارت هززاب م ثززل من صززات ا لززتعلم االفرتا ضززي
 learningواملخ تززربات االفرتا ضززية Labs
Platforms
Augmented Learning

Virtual

 Virtualوالوا قززع امل عززز

5384ملال قيا ةمل ال ا ةمليفملاملؤسساتملالرتبم ة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ير كززز امل قززرر ع لززى مف هززومي الق يززادة والر يززادة كم فززاهيم تطوير يززة لبي ئززة الع مززل املدر سززيب
وأدوار القا ئززد الرت بززوي ومها مززه و جمززاالت الق يززادةب وامل فززاهيم املتعل قززة بالر يززادة م ثززل الرتب يززة الرياد يززة
وكيف يززة دجم هززا يف الع مززل ا ملدر سززيب ودور امل صززمم التعلي مززي كر يززادي يف جمززال التع لززيم وا لززتعلمب
وتوظيف التكنولوجيا احلديثة لتحقيق ذلن.

5406مل الرتبيةملال اضيةمل ط ائقملتد سها:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يتناول هذا املقرر املدخل إىل الرتبية الريا ضزيةب خ صزائص الن مزو وتطبيقا تزه الرتبو يزة يف بزرامج
الرتب يززة الريا ضززيةب الرتب يززة احلرك يززةب م ظززاهر األن شززطة واألل عززاب الريا ضززيةب إ عززداد اخل طززة
الد را سززية وتطبيق هززاب م بززادئ إدارة بززرامج الرتب يززة الريا ضززية يف املرح لززة األسا سززية األوىل وتنظيم هززاب
مبادئ القياس والتقويم يف الرتبية الرياضية.

5407مل الرتبيةملالدريةمل ط ائقملتد سها:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
ير كززز هززذا امل قززرر ع لززى ا ملززدخل إىل تززدريس الرتب يززة الفن يززةب الت عزبري ال فززو ع نززد األيف فززالب
ال تزذوأ والن قزد ال فزوب ال فزن اإل سزالميب الر سزم وخاما تزه وتدري سزهب األ شزغال الفن يزة اليدو يزة و يفزرأ
تدري سززهاب الو سززائل التعليم يززة يف تززدريس الرتب يززة الفن يززةب اخل طززة الدرا سززية والكفا يززات التعليم يززة
الال مة ملعلم املرحلة األساسية األوىل.
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5408ملاملمسيق مل األناشيدمل ط ائقملتد سها:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يتناول هذا املقرر أ هزداف الرتب يزة املو سزيقية ون شزايفاتها املتنو عزة مزن أ صزوات وإيقا عزات وأن غزام
وحركاتب والطرأ املالئمة لتدريس هذ املوضوعات.

5412ملتعد ملالسلمك:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر ال سززلوك اإلن سززاني ويفر يززق مالحظ تززه وقيا سززه وت سززجيله والعوا مززل ا ملززؤترة
ف يززهب ت عززديل ال سززلوك اإلن سززاني وأ شززكاله وجماال تززه وت صززاميمهب وامل بززادئ األسا سززية ا لززيت
يستخدمها برنامج تعديل السلوك.

5420ملت بيةملعمليةمل :)1مل2ملساعةملمعتمدةمل 1ملنظ يمل،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق أنهاء  70ساعة
يهدف هذا املقرر إىل إ عزداد الطا لزب ملخت لزف جوا نزب عمل يزة ال تزدريس ب اإلدار يزة من هزا والرتبو يزة.
وينق سززم هززذا امل قززرر إىل ق سززمنيب ن ظززري وعم لززي ب ا يززث يت ضززمن يف

ززاور

لززة مززن ا خلززربات

املكم لززة لل خززربات النظر يززة ا لززيت در سززها الطا لززب يف الف صززول الدرا سززية ال سززابقةب وا لززيت ت سززعى يف
لت هززا إىل تهي ئززة الطا لززب ملتطل بززات وم سززتلزمات املوا قززف ال صززفية املختل فززة وتطبيق هززا عمل يززا مززن
خال ل أسلوب التدريس املصغرب بتنفيذ مواقف صفية ألجزاء مزن ح صزص درا سزية .ك مزا ي تزيح هزذا
امل سززاأ الفر صززة للطل بززة اإل ملززام بفل سززفة الرتب يززة العمل يززةب وعنا صززرهاب وقوانين هززاب وأنظمت هززاب
وأخالق يززات مه نززة التع لززيمب إىل جا نززب اإل ملزام بامل هززام واحل قززوأ والواج بززات واألنظ مززة املع مززول ب هززا يف
املدارس.

5421مل العالقاتملالد ليةمليفملاإلسالم:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر مف هززوم ال قززانون ا لززدولي يف الف قززه اإل سززالمي وا لزنظم املعا صززرةب وم صززادر
ال قززانون ا لززدولي يف اإل سززالم والتق سززيم الفق هززي لل عززا إىل دار إ سززالمب ودار حززربب ودار ع هززد.
واجل هززاد يف اإل سززالم وأهدا فززه وأخالق يززات الق تززال يف اإل سززالمب وأ تززر ا حلززرب يف أ شززخاص ال عززدو
وممتلكا تززهب إ ضززافة إىل املعا هززدات يف اإل سززالم مززن ح يززث مفهوم هززا وم شززروعيتها و شززرويفها
ونق ضزها وأنواع هززا ممث لززة يف ع قززد الذ مززة واأل مززان وا.د نززة وال صززلحب والتمث يزل السيا سززي يف اإل سززالم
مززن ح يززث ت طززور ومهما تززه وال سززفراء و شززرويفهم وخصائ صززهمب تززم تعط يززل التمث يززل السيا سززي يف
اإلسالم.
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5423ملفقهملالعقمبات:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر اجلر ميززة والعقو بززة وامل بززادئ العا مززة يف الت شززريع اجل نززائي اإل سززالمي ا يززث
يت عززرض إىل امل فززاهيم اآلت يززة يف ذ لززن ا حلززدود مززن ح يززث حقي قززة كززل جر ميززة مززن جززرائم ا حلززدودب
م شزروعية ا حلززدب حك مززة امل شززروعيةب شززر إقا مززة ا حلززدب يفززرأ إتبا تززهب م سززقطاتهب حززد ا لززردةب
حد الزناب حد القذفب حد الشربب حزد ال سزرقةب حزد احلرا بزةب واجلنا يزات اجلنا يزة ع لزى ا لزنفس
بالق تززل تعر يززف الق تززل وب يززان أنوا عززه وموجبا تززهب اجلنا يززة ع لززى األع ضززاء واأل يفززراف موجبات هززاب
اجلنا يززة ع لززى ا جلززنني موجبات هززاب الد يززة وأحكام هززاب التعز يززز أ نززواع جززرائم التعز يززز وعقوبات هززا
وضوابطها.

5424مل أساليبملتد

ملالرتبيةملاإلسالمية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل

متطلب سابق  5204يفرائق التدريس والتدريب العامة
يت نززاول هززذا امل قززرر مف هززوم املن هززاج وأهدا فززه وخصائ صززهب وم صززادر التع لززيم وا لزتعلم يف الرتب يززة
اإل سززالميةب وأ سززاليب تدري سززها وذ لززن ب عززرض منززاذج تطبيق يززة لتحل يززل

تززوى الو حززدات الدرا سززية

و منززاذج تطبيق يززة حل صززص درا سززية مل و ضززوعات يف ال قززرآن ال كززريم والعق يززدة وا حلززديث الن بززوي
والفقه والسرية النبوية واألخالأ والتهذيب.

5425ملت بيةملعمليةمل :)2مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملعملي) مل
متطلب سابق  5420تربية عملية ( )1أو متزامن ب إنهاء  90ساعة.
ي هزتم هززذا امل قزرر ع لززى إك سزاب الطا لززب الكفا يززات الال مزة مله نززة التع لزيم التدري سززية والتقن يززة
وغري هزا ب و غزرس ارا هززات اجياب يزة ءو هززاب ك مزا ي هزدف إىل إتا حزة الفر صزة أ مززام الطا لزب لتطب يززق
امل فزاهيم وامل بززادئ والنظر يززات الرتبو يزة تطبي قززا أدائ يززا ع لزى ءززو سززلوكي يف امل يزدان احلقي قززي .ززذ
امل فززاهيم والنظر يززات ا لززذي يتم ثززل يف املدر سززة ب شززكل يززؤدي إىل اكت سززاب ا لطا لززب للكفا يززات
الرتبو يززة ا لززيت تتطلب هززا يفبي عززة األدوار املت عززددة وا ملززتغرية للمع لززم ا يززث ي صززبح يف النها يززة قززادرا ع لززى
ممار سزة هزذ الكفا يزات بك فا يزة وفاعل يززة .ف ضزال عزن تدريب يزة ع لززى ت صزميم م صزادر ا لزتعلم و يفززرأ
ا سززتخدامهاب و .ززذا يتو جززب ع لززى الطا لززب أن يق ضززي فززرتة تدريب يززة

ززددة يف مززدارس املرح لززة

األسا سزية والثانو يزة وا لزيت تب لزغ ( )150سزاعة تدريب يزة مو عزة ع لزى ( )8أ سزابيعب ميزارس في هزا احل يزاة
املهن يززة اليوم يززة ملعل مززي املرح لزة األسا سززية والثانو يززة .وت شززتمل الرتب يززة العمل يززة ع لززى اجلا نززب الن ظززري
واجلا نزب العم لزي ب شزكل متكا مزلب وي تزدرج تنف يززذ اجلا نزب العم لزي مزن مرح لزة امل شزاهدة إىل مرح لززة
املشاركة اجلزئيةب وأخريا إىل مرحلة املمارسة الكلية.
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5426ملمقا نةملأ ان:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ير كزز هززذا امل قزرر ع لززى ا لزدين مع نززا ب نز عزة ال تززدين وأ صزالتهاب ن قززد الدرا سزات االجتماع يززة
خب صززوص ن شززأة األد يززانب أهم يززة درا سززة مقار نززة األد يززانب ودرا سززة اليهود يززة أ صززو.اب كتب هززا
املقد سزة ون قزدهاب العال قزة بين هزا و بزني ال صززهيونيةب وامل سزيحية أ صزو.اب كتب هزا املقد سزة ون قززدهاب
فرقهاب وأديان ا.ند الكربى البوذيةب ا.ندوسيةب الزرادشتيه.

5431ملتا خملالع بملاحلد ث:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يو ضززح هززذا امل قززرر الت طززور السيا سززي ل لززويفن الع ر بززي م نززذ ال فززتح العث مززاني يف بدا يززة ال قززرن
ال سزادس ع شزر ح تززى ا حلزرب العامل يزة األوىلب مززع الرتك يزز ع لززى درا سزة ال قزرن التا سززع ع شزر ومسا تززه
الرئي سزة ع لزى امل سزتوى ال عزاملي و العث مزاني والعر بزيب والت طزور السيا سزي والف كزري للم شزرأ العر بززي
حتى نهاية هذ الفرتةب وخباصة املقاومة والثورات العربية ضد االستعمار.

5432ملاجلغ افياملالسياسية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يت نززاول هززذا امل قززرر املقو مززات اجلغراف يززة للدو لززة وأبعاد هززا السيا سززيةب وب عززض النظر يززات
اإلسرتاتيجية يف إيفارها العاملي واإلقليمي مع االهتمام تشكلة األمن القومي العربي.

5433ملجغ افياملالعم ان:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يو ضزح هزذا امل قزرر ن شزأة املرا كزز العمران يزة ومنو هزا وت طزور وظائ ف هزا وتركيب هزا ( كططات هزا
التنظيمية )ب مع الرتكيز على مشكالت الريف واحلضر.

5434ملتا خملالع بملاملعاص :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5431تاريخ العرب احلديث
يتناول هذا املقرر تاريخ ا لزويفن العر بزي م نزذ ا حلزرب العامل يزة األوىل ح تزى الو قزت احلا ضزرب مزع
االهتمام اركات التحرر من اال سزتعمارب وت طزور أو ضزاع ا لزدول العرب يزة والت حزديات ا لزيت واجهت هزا
بعد االستقالل من النواحي السياسية والفكرية.

5435ململجغ افيةملالمطنملالع بي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يتناول هذا امل قرر الويفن العربي دراسة جغرافية إقليمية متكاملة.
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5436ملعلاملاإلنسانمل ملاالنث بملمجيامل):مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يتناول هذا امل قزرر ا ملو ضزوعات الرئي سزة املتعل قزة بت طزور اإلن سزانب ف سزيولوجيا وح ضزارياب م نزذ
أ قزدم األ م نززة وح تززى الو ضززع ا لززراهنب و مززن مو ضززوعات اهتما مززه الرئي سززة األ سززرة والقبي لززة وا لزززواج
واألنظ مزة االقت صززادية البدائ يززة وال سززحر وا لززدينب و هززو ي عزو عنا يززة خا صززة بالثقا فززةب وير كززز ع لززى
العمل امليداني يف حقل االنثروبولوجياب ويعمل على إعداد الباحثني يف هذا اجملال.

5438مل أساليبملتد

ملالعلممملاالجتماعية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل

متطلب سابق  5204يفرائق التدريس والتدريب العامة
ي عززاجل هززذا امل قززرر أ سززاليب تززدريس االجتماع يززات لل صززفوف يف مززرحليت التع لززيم األسا سززي
وال ثززانويب مززن ح يززث التخ طززيط لتع لززيم االجتماع يززات وحتد يززد امل بززادئ للتع لززيم وا لززتعلم في هززا
وا سززتخدامات م صززادر ا لززتعلمب وا سززرتاتيجيات تع لززم مو ضززوعات خا صززة يف االجتماع يززات مززع
تطبيقات عملية على كل ما تقدم.

5446ملتد بملميدانيمل )2مليفملالرتبيةملاخلاصة:مل4ملساعةملمعتمدةمل 4ملعملي) مل
متط لززب سززابق  5329تززدريب م يززداني( )1يف الرتب يززة اخلا صززةب  5266صززعوبات ا لززتعلمب
 5267االعاقة العقلية
ت هزدف هززذ ا ملززادة إىل اتا حززة ال فزرص للم تززدربني لرت

ززة املعر فززة العلم يزة ال تززى اكت سززبوها فززى

امل قززررات املختل فززة إىل بززرامج و خززدمات لال شززخاص ذوي االعا قزة وملعر فززة وا قززع ا لززربامج وا خلززدمات
فزى اجملت مزع احمل لزى .وا تزار الطا لزب ق بزل بزدء الف صزل الدرا سزى ف ئزة أو ف ئزتني مزن ف ئزات اال شززخاص
ذوي االعاقة التى ينوى أن يطور كفاياته أك ثزر مع هزا  .وي قزوم الطا لزب بتطب يزق مزا در سزه فزى ا ملزواد
التخصصية املختلفة فيع مزل ع لزى تق يزيم حا جزات الطا لزب ذو االعا قزة فيط بزق أدوات التق يزيم املختل فزة
تم يضع برناجما تر بويا فرديا و دد االنشطة اجلماعية  .ويقوم خالل الفصل بتنف يزذ ت لزن ا لزربامج
واألن شزطة اجلماع يززة واملختل فزة ب ك مززا وي تززدرب الطا لزب ع لززى و سز ائل التوا صزل اخلا صززة وا سززتخدام
األج هززة اخلا صزة ب ويع مززل الطا لزب ع لزى تنف يززذ بزرامج فززى ت عزديل ال سزلوك و بززرامج وأن شزطة تثقيف يززة
وتدريب يززة ال سززر ال طززالب ذوي االعا قززة وذ لززن بالت عززاون مززع ادارات املرا كززز او ا ملززدارس مززن ف ئززات
الرتبية اخلاصة.
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5447ملتد بملميدانيمل )3مليفملالرتبيةملاخلاصة:مل4ملساعةملمعتمدةمل 4ملعملي)
متطلب سابق  5330التوحدب  5446تدريب ميداني ( )2يف الرتبية اخلاصة
ي هززدف امل قززرر إىل اتا حززة ال فززرص للطل بززة امل تززدربني لتطب يززق املعر فززة العلم يززة النظر يززة والعمل يززة
ال سززابقةب وأن ا تززار ف ئززة أو ف ئززتني مززن ف ئززات األ شززخاص ذوي االحتيا جززات اخلا صززةب لي قززدم .ززم
أف ضزل خز دمات الرتب يزة اخلا صزة مزن خزدمات الت عزرف والتحو يزل مزرورا بزالتقييم والت شزخيص وإ عزداد
الربامج الرتبوية الفرد يزة واخل طزط العالج يزة وا خلزدمات امل سزاندة أنت هزاء بتحق يزق األ هزداف والت قزويم؛
كما ويتدرب الطالب على وسائل التوا صزل اخلا صزة وا سزتخدام األج هززة اخلا صزة؛ ويع مزل الطا لزب
املتدرب على تنفيذ برامج يف تعديل السلوك وبرامج وأنشطة تثقيفية وتدريبية.

5448ملإ شا ملذ يملاحلاجاتملاخلاصةمل أس ةا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطل بززة باآل تززار النف سززية واالجتماع يززة لال شززخاص ذوي االعا قززة
وأ سززرهم ب واآل تززار ا لززيت يرتك هززا و جززود األ شززخاص ذوي االعا قززة ع لززى األ سززرة وردود ف عززل الوا لززدين
اإل خزوةب واأل خزوات ب ك مزا ير كزز ع لزى ا خلززدمات اإلر شزادية .و خزدمات ا لزدعم ب ك مزا ي نزاقش هززذا
امل قززرر يفززرأ ت قززديم ا خلززدمات االست شززارية ألول يززاءاألمور واملعل مززني ولغري هززم مززن ذوي
العال قزة.والتعريف ت هززارات اإلر شززاد ب شزكل عززام وأ سززاليبه املتنو عزة مززع الرتك يززز ع لزى إر شززاد أ سززر
األ شزخاص ذوي االعا قزةب وذ لزن مزن خزالل الب حزث فزى احلا جزات اخلا صزة .زذ األ سزر ا سزب ف ئزات
اإلعاقة املختلفة واحلاجات اخلاصة لكل أسرة مع مراعاة الفروأ االجتماعية والثقافية السائدة.

3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) 5450 E.L.T Methodology (II):
)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.

5470ملمبا ئملاال شا ملالو اجيمل االس ي:مل3ساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطل بززة تاه يززة اإلر شززاد األ سززري والزوا جززي وخلفي تززه التارا يززة
وأهدا فززه ومربرا تززه .ويت نززاول امل قززرر سززيكولوجيه العال قززات األ سززرية .ودور األ سززرة يف التك يززف
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النفسي واالجتماعي للفردب والنظريات املختلفة املفسرة لظ هزور اال ضزطرابات النف سزية يف األ سزرةب
وي ت نززاول االرا هززات احلدي ثززة يف أ سززاليب اإلر شززاد األ سززري والزوا جززيب وب عززض امل شززكالت
الزواج يززةب ودور املر شززد األ سززري يف إدارة جل سززات و بززرامج اإلر شززاد األ سززري والزوا جززيب وأ بززر
امل شززكالت األ سززريةب باإل ضززافة إىل الت عززرف ع لززى أدوات الت شززخيصب والق يززاس امل تززوفرة يف جمززال
اإلرشاد األسري.
5471مل اال شا ملاجلمعيمل فرياته:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي)
يت نززاول هززذا امل قززرر كيف يزة ت كززوين اجلما عززة اإلر شززادية وتنظيم هززا واملرا حززل ا لززيت نززر ب هززاب
وك يزف يتعا مززل املر شززد مززع كززل مرح لززة واأل سزس ا لززيت ي قززوم علي هززا اإلر شززاد اجل مززاعيب والقوا عززد
العا مززة الخت يززار املسرت شززدين يف اإلر شززاد اجل مززاعي ودينام يززات اجلما عززةب و منززاذج وا سززرتاتيجيات
اإلر شزاد اجل مززاعي املنبث قززة عززن األ سززس ال نظر يززة املعرو فززةب كالتحليل يززةب وال سززلوكيةب واملعرف يززةب
واإلن سززانيةب واجل شززطالتيةب وأ سززاليب إدارة اجلل سززة اجلماع يززةب والتعا مززل مززع ب عززض م شززكالت
اجملمو عززةب وأ شززكال كتل فززة مززن املسرت شززدين مي كززن أن يززواجههم املر شززد دا خززل اجملمو عززة.
ويتضمن اجلانب العم لزي يف هزذا امل قزرر م سزاعدة الطل بزة ع لز ى ب نزاء ا لزربامج اإلر شزادية اجلمع يزةب ا لزيت
تستهدف الفئات اإلرشاد ية املختلفة وتطويرها.

5472ملاالضط اباتملالردسية:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يتناول هذا املقرر حملة عن مفهوم السواء واالضطراب النفسي وفقا للنماذج السلوكية والنفسية
واالجتماعية واحليوية واحملاوالت املبكرة لتصنيف االضطرابات النفسية كما يتناول الكثري
من االض طرابات النفسية بشقيها العقصابي والذهاني وشرو حدوتها ومناهج دراستها من خالل
عرض نظري لبعض احلاالت النموذجية لتوضيح يفبيعة األع راض يف هذ الفئات اإلكلينيكية
ودور املرشد النفسي فيهاب وكذلن مفاهيم وأنواع االضطرابات السلوكية مثل شذوذ أو
اضطراب التصرفب القلق اال نسحابيب العدوان ءو الغريب الفجاجةب عدم الرشدب
السيكوباتيةب االضطراب االنفعاليب وخصائص هذ الفئات يف مرحليت الطفولة واملراهقةب
وإسرتاتيجية الرعاية التعليمية والنفسية والبيئية واالضطرابات السيكوسوماتية بأنواعها
املختلفة .كما يتناول هذا املقرر جمموعة من االض طرابات الذهانية من حيث تعريف كل
اضطراب من هذ االضطرابات وعرض ألهم أسبابه وأعراضه وأنواعه ومتله ويفرأ عالجه.
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5473ملتد بملميداني مل يفملاال شا مل الصحةملالردسيةمل )2مل:مل 3ملساعاتملمعتمدة مل 3ملنظ ي) مل
ي هزدف هزذا امل قززرر إىل إتا حزة الفر صززة املنا سزبة للطا لززب لتطب يزق مززا تعل مزه مززن جا نزب ن ظززري يف
جمززال اإلر شززاد وال صززحة النف سززية يف امل يززدان مززن خززالل الق يززام بالفعال يززات اآلت يززة إ عززداد خ طززة
إر شززاديةب ودرا سززة حا لززةب واإلر شززاد ال فز رديب واإلر شززاد اجلم عززيب وتطب يززق م هززارات اإلر شززاد
اجلم عززيب وتطب يززق م هززارات االت صززال وا سززتجابات اإل صززغاء وال تززأتريب وإ عززداد وت صززميم ن شززرات
ومل صزقات ختزدم الطا لزب ور كزن اإلر شزاد وال صزحة النف سزية يف املؤس سزات وا ملزدارسب والتعا مزل مزع
ا حلززاالت املختل فززة يف امل صززحاتب ودور الرعا يززةب وإ عززداد اخل طززة الال مززةب ويط لززب مززن الطا لززب يف
نها يزة ال تززدريب إ عززداد تقر يززر خ تززامي مو تززق لكا فزة األن شززطة والفعال يززات ا لززيت ن فززذت .و يززتم تززدريب
الطل بزة يف املؤس سززات واجلمع يزات وا ملززدارس احلكوم يززة واخلا صزة ووكا لززة غزوث وت شززغيل الال جززئني
ا لززيت يو جززد في هززا مر شززد تر بززوي أو أخ صززائي تززا ال ي قززل عززن ) )100سززاعة تدريب يززة خززالل الف صززل
الدراسي.

5479ملتد بملميدانيمليفملاإل شا مل الصحةملالردسية  )3ملمعتمدةململ 3ملنظ ي) مل
يتيح هذا املقرر الفر صزة املنا سزبة لل طا لزب التطب يزق الكا مزل ل كزل مزا تعل مزه مزن جا نزب ن ظزري
يف جمززال اإلر شززاد وال صززحة النف سززية يف امل يززدان مززن خززالل تنف يززذ الفعال يززات اآلت يززة إ عززداد خ طززة
إر شززاديةب ودرا سززة حا لززةب واإلر شززاد ال فززرديب واإلر شززاد اجلم عززيب وتطب يززق م هززارات اإلر شززاد
اجلم عززيب وتطب يززق م هززارات االت صززال وا سززتجابات اإل صززغاء وال تززأتريب وإ عززداد وت صززميم ن شززرات
ومل صزقات ختزدم الطا لزب ور كزن اإلر شزاد وال صزحة النف سزية يف املؤس سزات وا ملزدارسب والتعا مزل مزع
ا حلززاالت املختل فززة يف امل صززحاتب ودور الرعا يززةب وإ عززداد اخل طززة الال مززةب ويط لززب مززن الطا لززب يف
نها يزة ال تززدريب إ عززداد تقر يززر خ تززامي مو تززق لكا فززة األن شززطة والفعال يززات ا لززيت ن فززذت .و يززتم تززدريب
الطل بزة يف املؤس سززات واجلمع يزات وا ملززدارس احلكوم يززة واخلا صزة ووكا لززة غزوث وت شززغيل الال جززئني
ا لززيت يو جززد في هززا مر شززد تر بززوي أو أخ صززائي تززا ال ي قززل عززن ) )100سززاعة تدريب يززة خززالل الف صززل
الدراسي.

5480ملتصمياملبي اتملالتعلاملالدعالة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
متطلب سابق  5302تصميم التدريس
يهدف هذا امل قزرر إىل تعر يزف الطا لزب ببي ئزات ا لزتعلم الفعا لزةب وخصائ صزها و شزرو الت صزميم
اجل يززد .ززاب وك يف يززة إدارة ف ضززاءات ال صززنع والع مززل يف املدر سززةب وكيف يززة احملاف ظززة ع لززى سززالمة
املش اركني فيهاب وتوجيهات وتعليمات األمان والسالمة وكيفية اإلرشاد .ا.
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5481مل املصا ملالرتبم ةملاملدتمحة:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هزدف هززذا امل قززرر إىل تعر يززف الطا لززب بززاملواد الرقم يززة امل تززوفرة جم ا نززا ع لززى شززبكة اإلنرت نززت
للمعل مززني والطل بززةب وآل يززات الو صززول إلي هززا وامل شززاركة يف م صززادرهاب وا سززتخدامها يف العمل يززة
التعليمية وأغراض البحث الع لميب واجلوانب املعرفية والقيمية واألخالقية املرتبطة باستخدامها.

5482ملشبكاتملالتعليامل التعلا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5180االتصال الرتبوي النظريات والتطبيق
يهدف هذا امل قزرر إىل تزو يزد الطا لزب بزأهم امل هزارات املعرف يزة والتقن يزة واإلر شزادية اخلا صزة
بتوظ يز ف شززبكة االنرت نززت وتطبي قززات الو يززب دا خززل املدر سززة وخارج هززا أل غززراضب و كززذلن ت طززوير
سيا سزات احلما يززة وم سزائل التعر يززف والتوت يززق وحتد يزدا كل مززات ا ل سززر وو سزائل التعر يززف األ خززرىب
أنظمة وبرجميات مقاومة الفريوساتب وا جلزدران النار يزة ب و كزذلن تزوفري اجلوا نزب األمن يزة املتعل قزة
باحلماية الشخصية واالستخدام اآلمن لالنرتنت.

5483ملمبا ئملالتصمياملالداخلي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 2ملنظ ي،مل1ملعملي) مل
ي هزدف هزذا امل سزاأ إ لزي ت طزوير حا سززة الطا لزب اجلمال يزة وت طزوير احسا سزه بزاأللوان والعال قززات
املكان يزةب مززن خززالل تعري فزه بن شززأة فززن ا لزديكور وت طززور وعالق تززه بزالفنون الت شززكيلية والع مززارة
ودرا سززة ا سززس الت صززميم ا لززداخلي (اإلي قززاعب االتزانبالت كززرارب االن سززجامب الت ضززادب الن سززب
والتناسبب الرتكيزب الوحدة) وعناصر ( نقطةب خطب شكل بلونب مل مزسب ظزل و نزور) إ ضزافة
إلي دراسة العال قزة بزني اب عزاد اجل سزم الب شزري وق طزع اال تزاث املختل فزة مزن خزالل التعر يزف بالقيا سزات
األنثروبومرتية واألرجونومية.

5484ملتصمياملالتعلياملالتكاملي:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
متطلب سابق  5302تصميم التدريس
يتناول هذا املقرر أ هزم ا ملزداخل والتطبي قزات اخلا صزة بزالتعليم الت كزامليب وآل يزات ا لزدمج بزني
امل قززررات املختل فززةب وب نززاء ا خلززربات التعليم يززة القائ مززة ع لززى ا لززدمج بززني ا جملززاالت العلم يززة املختل فززةب
ودور املصمم التعليمي يف تطوير الدروس والوحدات التعليمية القائمة على التكامل.
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5499ملمش عملالتخ :مل3ملساعاتملمعتمدةمل 1ملنظ ي،مل2ملعملي) مل
متطلب سابق  5303مناهج البحث العلميب إنهاء املستوى الثالث
ي هززدف امل قززرر إىل تزو يززد الطل بززة ب امل هززارات ال ضززرورية لكتا بززة م شززاريع ختززرجهمب
وتوظيفهم ألساسيات البحث العلمي خا صزة اجلا نزب العم لزي م نزهب وي شزتمل ع لزى أسا سزيات كتا بزة
ززع ماد تززهب وتأليف هزاب وربط هززاب وحتلي لززهاب

امل شزروع؛ اخت يززار مو ضزوع امل شززر وعب وو ضززع خط تزهب و

وكيف يززة توت يززق ا ملززادة ا لعلم يززةب وترت يززب قائ مززة م صززادر الب حززث ومراج عززهب مززع أمث لززة تو ضززيحية
وتطبيقيةب تسهل على الطالب أمر كتابة مشروعه.
خاص بتخصص مصادر التعلم
يهدف هذا املساأ أن ي قزوم الطا لزب با سزتعراض

يزع امل هزارات وامل فزاهيم ا لزيت اكت سزبها

على مدار الفصول الدراسيةب يف ت صزميم وتنف يزذ م شزروع يت ضزمن ت طزوير وا حزد مزن اجلوا نزب املهن يزة
املتعلقة تجال مصادر التعلمب بطريقة فعالة وإبتكارية.
مل3ملساعاتملمعتمدةمل 1ملنظ يمل ،مل2ملعملي) 5499 Graduation Project:
متطلب سابق  5303مناهج البحث العلمي
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 p ages, but not
exceeding 20.

8242مل قماعدملالكتابةملالع بيةمل الرتقيا:مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
يهدف هذا املقرر إىل إعطاء حملزة عزن ن شزأة الكتا بزة العرب يزة وتطور هزا عزرب الع صزورب وقوا عزد
الر سززم اإلمال ئززي و صززلتها بأ صززوات العرب يززة وأبنيت هززا وقوا عززد اإل عززراب في هززاب وا خززتالف ال كززالم
ا ملنطوأ عن املكتوب ( قواعد اإلضافة واحلذف ) وما يتصل بقواعد الرتقيم.

8337ملعلاملالرحممل )1مل نظامملاجلملةملالع بية):مل3ملساعاتملمعتمدةمل 3ملنظ ي) مل
ي هززدف هززذا امل قززرر إىل اإل ملززام بامل صززطلحات وامل فززاهيم النحو يززة العا مززة كززاإلعراب والب نززاءب
ومعر فززة عال مززات اإل عززراب األ صززلية والفرع يززة يف األ مسززاء واألف عززالب وب يززان مف هززومي اجلم لززتني
االمسية والفعلية ونظاميهما وامنايفهما.
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