توصيف المقررات:
 0101تعلم كيف تتعلم 3 :ساعات معتمدة
يتناول هذا املقرر مواضيع ومفاهيم ومهارات نظر يككة وعمل يككة أسا سككية حي تككاج .ككا الطا لككب
م نككذ حل ظككة ت سككجيله يف اجلام عككة ،و خككالل م سككريته الدرا سككية اجلامع يككة ،وح تككى مككا ب عككد الت خككرج.
وي قكدّم امل قككرر ع لككى شكككل مل تككوى ت فككاعلي ت شككاركي ي سككاعد الطل بككة ع لككى اال سككتفادة مككن حت يككع
م صككادر التع لككيم وا لككتعلّم املختل فككة وح كككنهم مككن ا سككتغالل مواع يككد الدرا سككة ب شككك ٍل ف عككال و مككن
وا لككتعلم امل سككتقلّ ،والتخ طككيط ،وجدو لككة األن شككطة .وا سككتخدام امل صككادر التعليم يكّة املختل فككة .وي هككدف
املقرر إىل ت سككليط ال ضككوء ع لككى التع لككيم املف تككول (جام عككة ال قككدس املفتو حككة أمنوذ جكاً) ،ا سككرتاتيجيات

التعلم ،وتوظيف مصادر التعلم والتعليم يف بناء املعرفة ،ومهارات االتصال والتواصل وأدواتها.

 0102احلاسيب 3 :ساعات معتمدة 2 ،نظري 1 ،عملي)
يت نككاول هككذا امل قككرر امل فككاهيم األسا سككية للحوا سككيب اإللكرتون يككة فيت عككرض إىل ت طككور ع لككم
احلا سككوب اإللكرتو نككي وت صككنيفاته ومكونا تككه ومميزا تككه مككن سككرعة يف األداء وإمكان يككة ختككزين
ومعاجلة البيانات واسرتجاع املعلومات.

 0104تارمخ القدس 3 :ساعات معتمدة
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة بالتحديات اليت تواجهها مدينة ال قككدس ،والتأك يككد
ع لككى ا حلككق الفل سككطيك مككن خككالل مل تككوى م ككوّن مككن سككت و حككدات ،ومقدّ مككة بطري قككة جذا بككة
لل مككتعلمني وبإ سككرتاتيجية تع لكّم معا صككرة .و هككي :اجلغراف يككا التارط يككة لل قككدس ،وال قككدس مككن ال فككتح
اإل سككالمي ح تككى نها يككة الدو لككة األمو يككة ،وأو ضككاع مدي نككة ال قككدس م نككذ بدا يككة الدو لككة العبا سككية وح تككى
معركة حطني (1187-750م) ،و القدس يف الع هككدين األ يككوبي واملم لككوكي ،وال قككدس يف الع هككد
الع ماني ،والقدس من االحتالل الربيطاني حتى اآلن.

 0105العمل التطيعي 0 :ساعة معتمدة
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل إك سككاب الطل بككة قا فككة الع مككل الت طككوعي وتعز يككز االنت مككاء ا لككوتك
لديهم ،وذلك من خالل تنفيذ ( )50ساعة ةمنية يف األعمال التطوعية اليت تتوا فككق مككع احتيا جككات
اجملت مككع الفل سككطيك ومؤس سككاته العا مككة واألهل يككة مبككا في هككا مرا فككق اجلام عككة واحتياجات هككا ،ضككمن
إجراءات العمل املعتمدة لذلك.
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 0106املهارات احلياتية 3 :ساعات معتمدة
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل إك سككاب الطل بككة خككربات مبا شككرة مككن خككالل التعا مككل املبا شككر مككع
األشخاص والظواهر احلياتية ،مما يعطيه القدرة على ا لككدمج بككني مككا يتعل مككه ،و مككا يواج هككه خككالل
التفا عككل مككع الوا قككع ا حملككيط ،وذ لككك مككن خككالل ت قككديم مل هككارات احل يككاة يف إ تككار مككا ترح تككه منظ مككة
اليوني سككيف ،لت شككمل :م هككارات اإلدارة ،وامل هككارات اإلدراك يككة ،وامل هككارات االجتماع يككة ،وم هككارات
العمل املشرتك ،إضافة إىل جمموعة من املهارات األخرى املهمة للطالب.

 0111اللغة العربية  3 :)1ساعات معتمدة
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل إك سككاب ب عككض امل هككارات التطبيق يككة يف م سككتويات الل غككة العرب يككة؛
ال صككوتية النطق يككة ،وال صككرفية ،والدالل يككة املعجم يككة ،و كككذلك النحو يككة ،واإلمالئ يككة ،والبالغ يككة،
والتعبري الشفوي والكتابي من خالل الوحدات الدراسية املقد مككة .يق طككرل هككذا امل قككرر بككنمط ا لككتعلّم
ا ملككدمج ا لككذي حي قككق طر جككات ا لككتعلم املطلو بككة مككن خككالل درا سككة ا ملككادة اإللكرتون يككة واألن شككطة
والتدريبات املصممة وحضور اللقاءات الوجاهية واالفرتاضية.

 0112اللغة العربية  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  0111اللغة العربية ()1
يتألف هذا املقرر من تسع وحدات دراسية ت قككوم ب صككورة غال بككة ع لككى درا سككة الل غككة العرب يككة مككن
خككالل ن صككوص عل يككا متم يككزة مككن ال قككرآن ال كككريم وا حلككديث ال شككريف ،وال شككعر العر بككي قككدمياً
وحدي اً ،والن ر العربي وفنونه قدمياً وحدي اً و الوحدات مرتبة بالشكل اآلتي:
ال قككرآن ال كككريم ،ا حلككديث الن بككوي ال شككريف ،ن صككوص مككن ال شككعر ال قككديم ،ن صككوص مككن الن ككر
ال قككديم ،ن صككوص مككن ال شككعر ا حلككديث ،ن صككوص مككن الن ككر ا حلككديث :املقا لككة والر سككالة :الق صككة
القصرية ،املسرحية وفن احلوار ،اللغة العربية واحلضارة.

 0113اللغة االجنليومة  3 :)1ساعات معتمدة
English 0113 is a general remedial course, intended to
upgrade the student's overall proficiency in English, particularly
in reading and in written communication, on the one hand, and in
using library resources in English on the other.
Furthermore, English 0113 is instrumental in nature (a
service course), in that it aims at developing the student's skills
demanded in the other courses for which English is a requisite .
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 0205فلسطة القضية الدلسطيرية 3 :ساعات معتمدة
يرمي مو ضككوع هككذا امل قككرر إىل استك شككاف ا.و يككة احل ضككارية لفل سككطني ،ك مككا ت طككورت
منذ فجر التاري  ،بغرض ف هككم أبعاد هككا التارط يككة والسيا سككية واجلغراف يككة والدين يككة ،ك مككا ير كككز
هككذا امل قككرر ع لككى مككا ح لككه ال قككوى املت صككارعة يف الق ضككية الفل سككطينية مككن خلف يككات تارط يككة
وأيديولوج يككة وم صككاحل وأ هككداف ،ب غككرض ف هككم الوا قككع وف هككم األ حككداث املتعل قككة بفل سككطني وا ختككاذ
موقف منها.

 0206الثقافة اإلسالمية 3 :ساعات معتمدة
ي عككاجل امل قككرر حت لككة مككن الق ضككايا الفكر يككة ذات ال صككلة املبا شككرة بككالواقع املعا صككر
وحتدياته ،فهو يركز على املفهومات األساسية يف جممل ال قا فككة اإل سككالمية ا لككيت تو ضككح ةول يككة
الن ظككرة اإل سككالمية وأبعاد هككا اإلن سككانية املتكام لككة ،وا لككيت ت شككمل عال قككة اإلن سكان بككاهلل وعال قككة
اإلن سككان باإلن سككان ،ومبج مككل اجملت مككع وعالق تككه بامل كككان ،ك مككا ير كككز ع لككى كككل مككن اإلع جككاة
اللغوي الفك ،واإل عجاة التشريعي االجتماعي واإلعجاة العلمي يف ال قككرآن ال كككريم ،عككالوة ع لككى
الرتكيز على حيوية الفكر والفقه اإلسالميني وفقاً لتغري الظروف واألة مككان ،ويف إ تكار ال وا بككت
اإلسالمية.

 0207احلركة األسسة 3 :ساعات معتمدة
يت نككاول هككذا امل قككرر تو يككق تككأري احلر كككة الوتن يككة األ سككرية ،ومرا حككل ت طككور احلر كككة
األسرية 2016-1967م ،وخصوصاً بعد االنتفاضة األوىل حيث تزايدت أعداد املعتقلني بصورة
كككبرية ،ومعا نككاة احلر كككة األ سككرية يف سككجون اال حككتالل "خ لككف الق ضكبان" اإل جككراءات القمع يككة
كككالعزل واحلر مككان واحملاك مككات اإل ضككافية ،وم عككارك األم عككاء اخلاو يككة ،والت جككارب االعتقال يككة:
اإلضرابات ،تنظيم األسرى تعليم األسرى ،ةيارات األسرى ،قافة االعت قككال ،واحلر كككة الن سككوية
األ سككرية يف فل سككطني ،ودور هككا يف احلر كككة الوتن يككة "أ سككريات را ئككدات" ،واجملت مككع احمل لككي وتأه يككل
األ سككرى ،والع مككل ع لككى تع لككيمهم ودجم هككم يف اجملت مككع مككن جد يككد ،وا لككدفاع عككن ح قككوا امل عككتقلني،
وامل عككتقلني الفل سككطينيني واحلما يككة الدول يككة " ال قككانون ا لككدولي ،منظ مككة ال صككليب األ محككر ،منظ مككة
العفو الدولية وتقاريرها اليت تدين تعامل االحتالل مع املعتقلني الفلسطينيني.
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 0208مكافحة الدسا  :التحدمات احلليا 3ساعات معتمدة
يت نككاول هككذا امل قككرر مف هككوم الف سككاد ،م ظككاهره ،وأ سككبابه ،ودواف عككه وم عككايري قيا سككه سككواء
اختذ الفساد صورة الفساد اإلداري وذلك يف صورة جرمية الرشوة واجلرائم امللحقة بها ،أو ا ختككذ
صورة الفساد املال ي باالعتداء على املال العام مككن خككالل اختال سككه أو اال سككتيالء عل يككه أو غككري ذ لككك
مككن صككور االع تككداء .ويت نككاول امل قككرر الف سككاد السيا سككي وآل يككة مكافح تككه ،ويت عككرض امل قككرر لل طككابع
األخال قككي للوظي فككة العا مككة و سككلوكيات ممار سككة الوظي فككة و جككرائم إ سككاءة ا سككتعمال املو ظككف ال عككام
لوظيفته واستغال.ا حتقيقا ملصلحة شخصية له أو للغري أو إضرارا بالغري دون وجه حق.

 0211اللغة الدرنسية  3 :)1ساعات معتمدة
ي طككرل هككذا امل قككرر ك مككادة اختيار يككة ،وي هككدف إىل تعر يككف ال طككالب بأسا سككيات الل غككة
الفرن سككية اب تككداءع مككن ا حلككروف ا.جائ يككة وتري قككة كتا بككة الكل مككات مبككذكرها ومؤن هككا وحتع هككا،
واجل مككل مبكونات هككا األسا سككية :ضككمري الفا عككل والف عككل واملف عككول بككه املبا شككر و غككري املبا شككر .ك مككا
مي كككن الطا لككب مككن التعر يككف بنف سككه (ا مسككه ،وع مككره ،وجن سككيته ،وم كككان إقام تككه ،وعم لككه،
وهوايا تككه) باإل ضككافة إىل إجا بككات ق صككرية تت ضككمن الرتح يككب ،واال سككتئذان ،والق بككول ،وا لككرفض،
والشكر ،واإل عتذار .إن األسلوب امل سككتخدم ل تككدريس امل قككرر هككو أ سككلوب ت فككاعلي يعت مككد ع لككى ف هككم
م عككاني امل صككطلحات اعت مككاداً ع لككى اإل شككارات والر سككوم وإىل حتف يككز الطا لككب ع لككى الت حككدث بالل غككة
الفرنسية باستخدام موقع " إنرتنت" تعليمي حيتوي على حارين تفاعلية متنو عككة مطرو حككة بأ سككلوب
سلس.

 0300احلضارات البشرمة مرجواتها 3 :ساعات معتمدة
يعرف هذا املقرر أوالً مبفهوم احلضارة بشكل إحتالي ،ونشأتها ومظاهرها وأدوار هككا
وتفرعاتها ،إىل غري ذلك ممككا يت صككل مبو ضككوعات فل سككفة احل ضككارة ككم الن ظككر يف احل ضككارات ا لككيت
عرفتها البشرية وا حككدة ب عككد األ خككرى ،والو قككوف مككن كككل وا حككدة ع لككى أ بككرة أفكار هككا وت صككوراتها
ومم ليها ،وذلك بدءاً من حضارات الشرا القديم إىل حضارة التكنولوجيا املعاصرة.

 0306املسؤ لية اجملتمعية 3 :ساعات معتمدة
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل ت قككديم ن ظككرة شككاملة عككن امل سككؤولية اجملتمع يككة مككن ح يككث :تعريف هككا
وأبعاد هككا وتطور هككا ومنطل قككات حتقيق هككا يف اجلام عككات واملؤس سككات األ خككرى؛ بغ يككة تزو يككد الطل بككة
مبعارف مقرونة باملمارسات التطبيق يككة ا لككيت تت صككف بالنزا هككة وال شككفافية واإلي ككار و فككق رؤ يككة وا حككدة
إلجياد أنظمة جديدة تككدرج م عككايري ا جلككودة يف ا سككرتاتيجياتها كككي تتوا فككق مككع متطل بككات امل سككتقبل.
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ك مككا ي هككدف هككذا امل قككرر إل بككراة دور كككل مككن الع مككل الت طككوعي وا خلككريي مب شككاركة فاع لككة مككن
القطا عككات ال ال ككة :ال عككام وا خلككاص واأله لككي يف التغ لككب ع لككى امل شكككالت اجملتمع يككة ،و فككق سيا سككة
معينة تتكامل فيها املسؤولية الوتنية واالنتماء مع املسؤولية اجملتمعية.

 1101رماضيات عامة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ير كككز هككذا امل قككرر ع لككى األ عككداد احلقيق يككة والعمل يككات علي هككا ،األ عككداد املرك بككة والعمل يككات
علي هككا ،كك ريات ا حلككدود االقرتا نككات اجلرب يككة ،االقرتا نككات امل ل يككة االقرتا نككات امل ل يككة العك سككية،
االقرتانات اآلسية واالقرتانات اللوغاريتمية ،املتباينات واملعادالت.

 3100مبا ئ علم االجتماع 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل التعر يككف بع لككم االجت مككاع ن شككأته وت طككوره وعالق تككه بككالعلوم االجتماع يككة
األ خككرى ،ك مككا يت نككاول امل قككرر مف هككوم اجملت مككع والب نككاء االجت مككاعي ،وا لككدور االجت مككاعي واملكا نككة
االجتماع يككة ،وم سككتويات العال قككات االجتماع يككة وأ منككا اجلما عككات ،وال قا فككة مكن ح يككث املف هككوم
واخلصائص ،والنظم االجتماعية وعمليات التغري االجتماعي ،واملشكالت االجتماعية من ح يككث
التعريفات واألمنا  ،ومراجعة أولية ملناهج البحث العلمي يف العلوم االجتماعية.

 3311مدخل إىل التخطيط الترمية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تعر يككف ال طككالب بامل فككاهيم األسا سككية للتنم يككة والتخ طككيط والعال قككات
املتباد لككة بككني امل فككاهيم وتزو يككدهم باملعر فككة عككن أ سككس التخ طككيط االجت مككاعي وأهمي تككه يف أ حككداث
التنمية ال شككاملة والت عككرف ع لككى غا يككات التنم يككة االجتماع يككة وأ هككدافها وم يككادين حتقيق هككا ومؤ شككرات
قيا سككها ،وتو ضككيح ضككرورات التخ طككيط االجت مككاعي ومتطلبا تككه إل جنككال عمل يككات ون شككاتات و بككرامج
التنم يككة االجتماع يككة ،ك مككا وي هككدف إىل تب يككان دور املخ طككط االجت مككاعي يف جمككاالت التنم يككة
واخلدمات االجتماعية ،وأهمية املقومات اليت تستند عليها التنمية االجتماعية ودور هككا يف إ حككداث
الت غككيري اال جيككابي يف اجملت مككع ،والت عككرف ع لككى سيا سككات التخ طككيط الالة مككة لتحق يككق الت قككدم
االقتصادي واالجتماعي يف اجملتمع ،والتعرف على واقع بعض املشاريع التنموية العرب يككة عا مككة ويف
فلسطني خاصة وميادينها والتحديات اليت تواجهها.

 3314املشكالت االجتماعية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  3100مبادئ علم االجتماع
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تعر يككف ال طككالب بطبي عككة امل شكككالت االجتماع يككة وا ملككداخل النظر يككة
املختل فككة لتحلي لككها ،وتف سككريها ،وتبي عككة امل شكككالت االجتماع يككة يف البي ئككات احملل يككة املختل فككة،
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وتبي عككة امل شكككالت ا لككيت ت عككاني من هككا ف ئككات الطفو لككة وال شككباب يف ظككروف الع صككر وأ سككاليب
مواجهت هككا ،وأب عككاد امل شكككالت ا لككيت ت عككاني من هككا األ سككرة املعا صككرة يف ظككروف البي ئككة العرب يككة عا مككة
والبي ئككة الفل سككطينية خا صككة ،ك مككا وي هككدف امل قككرر إىل تزو يككد ال طككالب باملعر فككة عككن تبي عككة
املشكالت الرتبوية ا لككيت ت عككاني من هككا الف ئككات املختل فككة وأ ر هككا ع لككى منككو الشخ صككية ،والعال قككة بككني
املشكالت االجتماعية والتغري وأ رها على عملية النمو.

 3339الصحة الردسية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متط لككب سككابق  3110م بككادىء ع لككم ا لككنفس ( ،بككدون متط لككب سككابق لطل بككة خت صككص الرتب يككة
اخلاصة يف كلية العلوم الرتبوية).
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعرفة الشاملة مبفهوم الصحة النفسية من ج هككة وع لككم
اال ضككطرابات واأل مككراض النف سككية والعقل يككة مككن ج هككة أ خككرى ،ك مككا وي سككتعرض امل قككرر نظر يككات
الشخ صككية ،فحو صككات تب يككة  -نف سككية لل مككريض وعائل تككه ،ت صككنيف وت شككخيص األ مككراض ال طككب -
نف سككية ،واال ضككطرابات العاتف يككة ،والربانو يككا ،واال ضككطرابات الع صككابية ،واال ضككطرابات
الشخ صككية ،واال ضككطرابات النف سككية  -ع ضككوية ،واال ضككطرابات النف سككية  -ج سككدية ،و ظككروف
الطوارئ بالطب النفسي ومهن الصحة النفسية املختلفة.

 3343تعدمل السليك عرد الطدل 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متط لككب سككابق  3110م بككادىء ع لككم ا لككنفس ( ،بككدون متط لككب سككابق لطل بككة خت صككص الرتب يككة
اخلاصة يف كلية العلوم الرتبوية).
يت ضككمن امل سككاا مف هككوم ت عككديل ال سككلوك وخطوا تككه وخصائ صككه وا سككاليبه و تككرا الق يككاس
املستخدمة للسلوك ،كما يتضمن منهجية البحث يف ت عككديل ال سككلوك أو ت عككديل ال سككلوك امل عككريف،
وتقييم السلوك املكتسب واحملافظة عليه.

 3407اإلرشا التيجيه يف مراحل العمر 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تزو يككد ال طككالب باملعر فككة عككن مف هككوم اإلر شككاد والتوج يككه ،و عككن مف هككوم
عمل يككة التوج يككه واإلر شككاد وتبي عككة ا خلككدمات اإلر شككادية ،و عككن احلا جككة إىل ا خلككدمات اإلر شككادية
والتوجيهية والنفسية لألفراد واجلماعات ،والتعرف على األسس اليت ت قككوم علي هككا ت قككديم خككدمات
التوج يككه واإلر شككاد ،وإك سككاب ال طككالب باملعلو مككات الالة مككة للعمل يككة اإلر شككادية وو سككائل حتع هككا
وتنظيم هككا ،وتزو يككدهم باملعر فككة عككن ب عككض االرا هككات النظر يككة األسا سككية يف اإلر شككاد وأ سككاليب
ا سككتخدامها مككع األ فككراد واجلما عكات ،والت عككرف ع لككى خ طككوات عمل يككة اإلر شككاد وع لككى م شكككالت
النمو وأساليب اإلرشاد والتوجيه فيها.
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 3449علم ند

الرمي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)

متطلب سابق  3110مبادئ علم النفس
يهدف هذا املقرر إىل دراسة مراحل منو اإلنسان من الطفولة حتى الشيخوخة وإل قككاء ال ضككوء
على اخلصائص السيكولوجية لكل مرحلة من مراحل الن مككو مككع درا سككة مل ظككاهر الن مككو املختل فككة:
الن مككو اجل سككمي ،والن مككو العق لككي ،والن مككو االنف عككالي ،والن مككو االجت مككاعي ،واحلاج يككات اإلن سككانية
خالل كل مرحلة من مراحل النمو املختلفة.

5001حدظ القرآن الكرمم  -جوء  0 :30ساعات معتمدة
ع لككى الطا لككب أن حي فككظ ف يككه ا جلككزء ( )30مككن ال قككرآن ال كككريم ،و ميككتحن أ مككام جل نككة
طتصة يف مخسة مواضع طتلفة من اجلزء املطلوب تسميعه ،ويرصد ناجح ملككن يت جككاوة حف ظككه،
ويرصد راسب ملن ططىء أك ر من مخسة أخطاء لغوية.

5002حدظ القرآن الكرمم  -جوء  0 :29ساعات معتمدة
ع لككى الطا لككب أن حي فككظ ف يككه ا جلككزء ( )29مككن ال قككرآن ال كككريم ،و ميككتحن أ مككام جل نككة
طتصة يف مخسة مواضع طتلفة من اجلزء املطلوب تسميعه ،ويرصد ناجح ملككن يت جككاوة حف ظككه،
ويرصد راسب ملن ططىء أك ر من مخسة أخطاء لغوية.

5003حدظ القرآن الكرمم  -جوء  0 :28ساعات معتمدة
ع لككى الطا لككب أن حي فككظ ف يككه ا جلككزء ( )28مككن ال قككرآن ال كككريم ،و ميككتحن أ مككام جل نككة
طتصة يف مخسة مواضع طتلفة من اجلزء املطلوب تسميعه ،ويرصد ناجح ملككن يت جككاوة حف ظككه،

ويرصد راسب.

 5004حدظ القرآن الكرمم  -جوء  0 :2ساعات معتمدة
على الطالب أن حيفظ فيه اجلزء ( )2من القرآن الكريم ،وميتحن أمام جلنة طتصة
يف مخسة مواضع طتلفة من اجلزء املطلوب تسميعه ،ويرصد ناجح ملككن يت جككاوة حف ظككه ،وير صككد
راسب ملن ططىء أك ر من مخسة أخطاء لغوية .ملن ططىء أك ر من مخسة أخطاء لغوية.

5005حدظ القرآن الكرمم  -جوء  0 :27ساعات معتمدة
ع لككى الطا لككب أن حي فككظ ف يككه ا جلككزء ( )27مككن ال قككرآن ال كككريم ،و ميككتحن أ مككام جل نككة
طتصة يف مخسة مواضع طتلفة من اجلزء املطلوب تسميعه ،ويرصد ناجح ملككن يت جككاوة حف ظككه،
ويرصد راسب ملن ططىء أك ر من مخسة أخطاء لغوية.

560

 5017استخدامات احلاسب اآللي يف اإلرشا الرتبيي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هككذا امل قككرر إىل تعر يككف الطا لككب بامل عككارف وامل فككاهيم وامل هككارات املتعل قككة باحلا سككب اآلىل
واستخداماته وتوظي فككه فككى اإلر شككاد الرت بككوي  ،ومعر فككة أ منككا وأ نككواع ا سككتخدامات احلا سككوب فككى
اإلر شككاد ،ككم الت عككرف إىل م صككادر وأدوات متا حككة ع لككى ال شككبكة لككربامج إر شككادية والدرا سككات
احلدي ككة يف جمككال اإلر شككاد الرت بككوي  .كككذلك الت عككرف إىل أ هككم ا لككربامج ا لككيت ال بككد مككن توفر هككا يف
جهاة احلاسب وكيفية استخدامها م ل حتميل امللفات  ،فك املل فككات و ضككغطها ،احلما يككة ،إدارة
الرب يككد ،ت شككغيل الك تككب االلكرتون يككة ،ت شككغيل املل فككات ال صككوتية واملرئ يككة ،م عككاجل الن صككوص
وجمموعته.....اخل.

 5100املدخل إىل السياسة الشرعية 3 :ساعات معتمدة
يتضمن املقرر معنى السياسة الشرعية لغة واصطالحاً ،نشأة علم السياسة الشرعية،
وتطوره ،وحكم العمل مبقتضاها ،ومقاصد السياسة الشرعية ،وأهدافها ،والعالقة بني علم
العمل بأحكام السياسة الشرعية ،وموضوعات

السياسة الشرعية والعلوم املشابهة ،وشرو

السياسة الشرعية ،و أم لة على السياسة الشرعية يف أبواب الفقه وتطبيقاتها املعاصرة،
وضوابط السياسة الشرعية ،وقيودها الشرعية ،ودرجاتها ،وعالقة احلاكم بالرعية.

 5101تارمخ القضاء يف اإلسالم 3 :ساعات معتمدة
يتناول هذا املقرر تاري القضاء وتطوره عرب العصور اإلسالمية املختلفة ،والتعريف
بالقضاء وبيان أصل مشروعيته وحكمه وأدلته وحكمه ،واألسس اليت تقوم عليها فلسفة
القضاء يف اإلسالم ،كما يتناول شرو

القاضي وكيفية تعيني القضاة وعز.م ،وحقوا

القضاة وواجباتهم ،ومرجع القاضي يف أحكامه ،ووالية الظال ،واالجتهاد ،ووالية القضاء،
وقضاء املرأة ،وتقاليد القضاة ،وتعدد القضاة.

 5103املرها الرتبيي 3 :ساعات معتمدة
يركز هذا املقرر على مفهوم املنهاج الرت بككوي ،عنا صككر املن هككاج الرت بككوي ،أ سككس املن هككاج،
تصميم املنهاج وتقوميه ،تطبيق املنهاج وتطويره ،الكتاب املدرسي ودليله.

 5106فسييليجيا اإلعاقة العيامل املسببة هلا 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد املتعلم خبلفية عن اإلعاقة مفهومها وتارطها وم سككبباتها وأ منككا
مككن اإلعا قككة العقل يككة واجل سككمية و صككعوبات ا لككتعلم واإلعا قككات احل سككية والتو حككد و بككطء ا لككتعلم
واملضطربني سلوكيا واملتفوقني واملوهوبني.
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 5107تعدمل سليك ذ ي االحتياجات اخلاصة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تعر يككف الطا لككب مبف هككوم ت عككديل ال سككلوك وخلفي تككه التارط يككة واأل سككس
ال نظرية اليت يستند إليها مع الرتكيز على كيفية استخدام أساليب ت عككديل ال سككلوك املختل فككة مككع
العاديني وغري العاديني سواء يف بناء السلوك اجليد أو تدعيمه وتعمي مككه أو يف ت عككديل ال سككلوك غككري
املر غككوب ف يككه باإل ضككافة إىل تككدريب ال طككالب ع لككى ت صككميم بككرامج ت عككديل ال سككلوك للتعا مككل مككع
السلوكات املختلفة.

 5108تكريليج يااا التع لاايم لااذ ي االحتيا جااات اخلا صااة 3 :ساااعات معت ماادة 2
نظري 1 ،عملي)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تعر يككف الطا لككب بتكنولوج يككا التع لككيم املختل فككة امل سككتخدمة يف الرتب يككة
اخلا صككة ،مككن ح يككث أهميت هككا وأ هككدافها ووظائف هككا وأ ر هككا يف ح يككاة ذوي احلا جككات اخلا صككة،
وم سككتقبلهم ،ودور احلا سككوب واألدوات واألج هككزة التقن يككة األ خككرى مككع طت لككف ف ئككات الرتب يككة
اخلا صككة ،كككذلك الت عككرف إىل امل فككاهيم وامل هككارات واملمار سككات املتعل قككة باحلا سككب اآل لككي
وا سككتخداماته يف التع لككيم والرتب يككة اخلا صككة ،ومعر فككة أ منككا وا سككتخدامات احلا سككوب يف التع لككيم
وأنواع هككا ،ككم الت عككرف إىل م صككادر وأدوات متا حككة ع لككى ال شككبكة العنكبوت يككة لككذوى احلا جككات
اخلاصة والطلبة غري العاديني.

 5109رعامة تأئيل املعاقة بصرماً 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل التعرف على حاسة اإلبصار وكيفية عملها وأهميتها يف حياة اإلن سككان
وذ كككر ت صككنيفات اإلعا قككة الب صككرية وحتد يككد خ صككائص امل عككاقني ب صككرياً اجل سككمية والعقل يككة و
االنفعال يككة واالجتماع يككة وحا جككات املك فككوفني وكيف يككة مواجهت هككا يف امل نككزل واملدر سككة واجملت مككع
و كككذلك تككأ ري اإلعا قككة الب صككرية ع لككي شخ صككية ال فككرد الكف يككف يف كككل جوانب هككا .والت عككرف ع لككى
العوامل املسببة لإلعاقة البصرية وعلى األساليب الوقائية للحد من اإلعاقة الب صككرية والت صككنيفات
املختلفة لإلعاقة الب صككرية وخ صككائص واحتيا جككات امل عككاقني عقل يككا وا سككرتاتيجيات ال تككدخل املب كككر
ودور هككا يف جمككال اإلعا قككة الب صككرية .والت عككرف ع لككى بككرامج التأه يككل النف سككي والرت بككوي املقد مككة
للمعاقني بصريا ومعرفة فنيات اإلرشاد النفسي واألسري لذوي اإلعاقة البصرية.
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 5110تدرمب ميداني  )1بليم الرتبية اخلاصة 3 :ساعات معتمدة  3عملي)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل ت قككديم فر صككة للطا لككب لتطب يككق وممار سككة مككا تعل مككه عككن األت فككال ذوى
احلاجات اخلاصة يف اإلعاقات املختلفة (اإلعاقة الب صككرية وال سككمعية ،التخ لككف العق لككي ،صككعوبات
ا لككتعلم ،الت فككوا واملوه بككة ،التو حككد ،اال ضككطرابات ال سككلوكية واالنفعال يككة) يف مرا كككز الرتب يككة
اخلاصة ومؤسساتها أو يف املدارس احلكومية واخلا صككة ا لككيت يو جككد في هككا اختصا صككي يف الرتب يككة
اخلاصة ،ويتوفر فيها غرف مصادر ،ومبا يعادل ) )100ساعة تدريبية خككالل الف صككل الدرا سككي،
وي هككدف هككذا امل قككرر إىل تزو يككد الطا لككب بككاخلربات واملمار سككات امليدان يككة النظر يككة والتطبيق يككة ا لككيت
تع يككنهم يف ال تككدريس العم لككي للطل بككة مككن ذوي االحتيا جككات اخلا صككة مككن خككالل تعام لككه مككع أدوات
التشخيص والتقييم والتع لككيم وال تككدريب ع لككى طت لككف م هككارات احل يككاة للط فككل مككن ذوي االحتيا جككات
اخلاصة ،م وضع برناجماً تربويًا فردياً وحيدد األنشطة اجلمـاعية ،وي قككوم خككالل الف صككل بتنف يككذ
تلك الربامـج واألنشطة املختلفة.ويف نهاية التدريب يتوقع أن ي كككون الطا لككب قككادرا ع لككى :ا سككتخدام
مهارات التدريس الفعال لككذوي االحتيا جككات اخلا صككة،إعداد بر نككامج تر بككوي فككردي ،إ عككداد و سككائل
التع لككيم اخلا صكه بال تككدريس للطل بككة مككن ذوي االحتيا جككات اخلا صككة ،وإ عككداد وتن سككيق م لككف اخل طككة
اجلماعية .ومن خالل ما سبق تظهر شخصية الطالب (املعلم) وتصقل خربا تككه ومهارا تككه يف تككدريس
وتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة ،ويف نهاية التدريب يقوم الطالب بتجهيز ملف لل تككدريب امل يككداني
بكافة النماذج املطلوبة تبعا ملراحل التدريب ،ومن م تسليمه لع ضككو هي ئككة ال تككدريس ا لككذي ي شككرف
عليه يف املوعد الذي يتم حتديده مسبقاً.

 5111علم الرد

التطيري 3 :ساعات معتمدة  3نظري)

يت نككاول هككذا امل قككرر مف هككوم ع لككم ا لككنفس الت طككوري ومباد ئككه وأهمي تككه ،اخل صككائص النمائ يككة
ألت فككال مككا ق بككل املدر سككة ،مرح لككة الرو ضككة ( )4-6سككنوات ،مرح لككة الطفو لككة الو سككطى ( ) 6-9
سككنوات ،مرح لككة الطفو لككة امل تككأخرة (  ) 9-12سككنة ،خ صككائص منككو تالم يككذ املرح لككة األسا سككية
وانعكاساتها يف تنظيم تعليمهم.

 5113اإلرشا الردسي لذ ي االحتياجات اخلاصة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
تعريف اإلرشاد ،وأسس اإلرشاد الفلسفية والنفسية ،ودور املرشد ووظيفته مع فئات الرتب يككة
اخلاصة ،وعناصر ومراحل وأساليب العملية اإلر شككادية .ونظر يككات اإلر شككاد الرئي سككة ،ك مككا ت قككدم
ا ملككادة مقد مككة م سككحية للم فككاهيم واإل جككراءات األسا سككية يف اإلر شككاد وال عككالج النف سككي لككذوي
االحتياجات اخلاصة ،وبعض التطبيقات اإلرشادية املستخدمة معهم.
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 5114علم الرد

الرتبيي 3 :ساعات معتمدة

يتناول هذا املقرر مككدخل إىل ع لككم ا لككنفس الرت بككوي ،ال سككلوك اإلن سككاني وا لككتعلم ،أ هككداف
التعليم والتعلم ،نظريات التعليم وا لككتعلم ،شككرو ا لككتعلم والعوا مككل ا ملككؤ رة ف يككه ،ا لككذكاء واإل بككداع
ودور املع لككم يف تنم يككة ال قككدرات اإلبداع يككة ،ال فككروا الفرد يككة ورعايت هككا ،م بككادئ ا لككتعلم والتع لككيم
الفعالني.

 5115مبا ئ اإلرشا الردسي الرتبيي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل ت قككديم مككادة م سككحية للم فككاهيم والدرا سككات واالرا هككات واإل جككراءات
األساسية يف اإلرشاد النف سككي ،وت شككمل هككذه املقد مككة أي ضككا :ماه يككة اإلر شككاد ،وأ سككس اإلر شككاد الفل سككفية
والنف سككية ،ودور املر شككد ووظيف تككه ،وعنا صككر ومرا حككل وأ سككاليب العمل يككة اإلر شككادية ،ونظر يككات اإلر شككاد
الرئيسية ،وبعض التطبيقات.

 5116قضاما معاصرة يف اإلرشا املدرسي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف املقرر إىل التعرف ع لككى أ هككم الق ضككايا وامل شكككالت املعا صككرة ذات العال قككة مب يككدان اإلر شككاد
النف سككي والرت بككوي مككع الرتك يككز ع لككى اال رككاه االنت قككائي يف ال تككدخل اإلر شككادي .ك مككا ي هككدف إىل اإل ملككام
بكافة اجلوانب والتوجهات الفلسفية واملنطلقات الفكر يككة امل صككاحبة ل كككل ق ضككية أو م شكككلة ل غكرض
تكوين تصور وا ضككح ملخت لككف جوانب هككا .ك مككا ي هككدف امل قككرر أي ضككا إىل ت نككاول ت لككك الق ضككايا وامل شكككالت
بالتحليل والنقد ومناقشة أهم اإلسرتاتيجيات واحللول واملقرتحات املالئمة للمجتمع احمللي .

 5117نظرمات اإلرشا العال الردسي تطبيقاتها 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تعر يككف الطا لككب بككأهم النظر يككات امل سككتخدمة يف جمككال اإلر شككاد الرت بككوي
والنف سككي ،وأهم يككة النظر يككة يف هككذا ا جملككال مككع إ بككراة أو جككه الت بككاين واالت فككاا بككني هككذه النظر يككات ،و مككا
تتم يككز بككه كككل مككن هككذه النظر يككات ،و مككا يرت تككب علي هككا مككن ترا ئككق وفن يككات وأ سككاليب لإلر شكاد النف سككي
بصفة عامة ،واإلرشاد املدرسي بصفة خا صككة ،و مككدى مالء مككة كككل مككن هككذه النظر يككات للوا قككع ول لككرتاث
العربي واإل سككالمي والوا قككع الفل سككطيك .ك مككا يت عككرض امل سككاا لككبعض ا حلككاالت وكيف يككة عالج هككا وف قكاً
لكل نظرية من نظريات اإلرشاد والعالج النفسي .مع الرتكيز على النظرية االنتقائية يف اإلرشاد.

 5118ختطيط ا ارة برنامج اإلرشا املدرسي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هككذا امل قككرر إىل إك سككاب الطا لككب م هككارات التخ طككيط لرب نككامج تطبي قككي يف اإلر شككاد الرت بككوي
طككدم املدر سككة أو املؤس سككات ا لككيت ت قككدم خد مككة اإلر شككاد الرت بككوي .وي قككوم الطا لككب بتنف يككذ الرب نككامج حتككت
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إ شككراف أ سككتاذ امل قككرر ويقو مككه .وي ضككع الطا لككب ور قككة ث يككة مف صككلة حككول امل شككروع ا لككذي مت ختطي طككه
وتنفيذه ويتم مناقشته مع مشرف املقرر.

 5119تدرمب ميداني  /)1بليم اإلرشا  3 :ساعات معتمدة  3عملي)
يهدف هككذا امل قككرر إىل ا جككراء تككدريبا عمل يكاً يف ا ملككدارس املتعاو نككة بوا قككع يككوم وا حككد مككن كككل أ سككبوع
مبككا ب عككادل ( )100سككاعة تككدريب ،ولف صككل درا سككي وا حككد ،وي هككدف إىل إك سككاب الطل بككة امل هككارات
األساسية يف اإلرشاد الرتبوي والنفسي ،وخاصة إقامة العال قككة اإلر شككادية الفرد يككة ،واكت سككاب م هككارات
التق يككيم النف سككي والت شككخيص اإلر شككادي ،وم هككارات ت صككميم وتطب يككق بككرامج اإلر شككاد والتوج يككه باإل ضككافة
لتنمية مهارات حل امل شكككالت ا لككيت يواجه هككا الطل بككة واملعل مككني يف املدر سككة ،وم هككارات و ضككع ح لككول لت لككك
املشكالت  -الت عككرف ع لككى كيف يككة تطب يككق املعر فككة النظر يككة جملككاالت وو سككائل و تككرا اإلر شككاد املختل فككة.
وال تككدرب ع لككى ا ختككاذ ال قككرارات وكيف يككة حت مككل امل سككئولية وإتا حككة الفر صككة لال خنككرا يف احل يككاة العمل يككة
بككالوعي ا لككالةم واكت سككابه م هككارات التفا عككل مككع البيا نككات وكتا بككة الت قككارير اإلر شككادية وال تككدرب ع لككى
تصميمها.

 5121عليم القرآن 3 :ساعة معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تعر يككف الطا لككب بككالقرآن ال كككريم وأ هككم املبا حككث املتعل قككة بككه  ،م كل
املكي واملدني ،وكيفية نزو لككه ،وأ سككباب ال نككزول ،وتدوي نككه وحت عككه وترتي بككه وترحت تككه ،وأتل سككه،
وملك مككه ،ومت شككابهه ،ونا سككخه ومن سككوخة وقراءا تككه ،واأل حككرف ال سككبعة ،ككم لغ تككه مككن ح يككث ؛
فصاحة ألفاظه ،وبالغته ،وأسلوبه ،وعريبة  ،وإعرابه.

 5123عقيدة إسالمية  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
يركز هذا املقرر على مفهوم العقيدة اإلسالمية وخصائصها ،ومف هككوم اإل ميككان و نككوا ق ضككه،
وتوح يككد اهلل ت عككاىل وأ نككواع هككذا التوح يككد ،وب يككان مو قككف ال فككرا اإل سككالمية مككن أ مسككاء اهلل ت عككاىل
و صككفاته ،واإل ميككان باملالئ كككة ،مككع ب يككان لو ظككائفهم ،وأ ككر اإل ميككان ب هككم يف ح يككاة ا ملككؤمن ،واإل ميكان
بالكتب السماوية ،وبيان أعدادها ،وخصائص القرآن الكريم.

 5124فقه عبا ات  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل قككرر أح كككام الط هككارة :الو ضككوء ،ال تككيمم ،امل سككح ع لككى اخل فككني واجل بككائر،
االغت سككال ،أح كككام ا حلككيض والن فككاس ،النجا سككات ،وأح كككام ال صككالة :حكم هككا ،أوقات هككا،
أركان هككا ،سككننها ،شككرائط وجوب هككا ،كيف يككة أدائ هككا ،ال صككلوات املفرو ضككة وامل سككنونة ،صككالة
الرتاو يككح ،ا خلككوف ،االست سككقاء ،اجل نككاةة ،اجل مككع بككني ال صككلوات ،الق صككر ،وأح كككام ال صككوم:
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حقيقته ،حك مككه ،م شككروعيته ،شككرائط وجو بككه ،املف طككرات ،ال صككوم الوا جككب وامل سككنون ،الق ضككاء
والكفارة والفدية.

 5126فقه عبا ات  3 :)2ساعة معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5124فقه عبادات ()1
يتناول هذا املقرر أحكام الزكاة :تعريف هككا ،حكم هككا ،حك مككة م شككروعيتها ،ح كككم مككانع
الز كككاة ،شككرائط وجوب هككا ،األ مككوال ا لككيت رككب في هككا الز كككاة و شككرائط وجوب هككا يف هككذه األ مككوال،
م قككدار حككق الوا جككب ،مككع الرتك يككز ع لككى ة كككاة األ سككهم وامل سككتندات ،م صككارف الز كككاة ،ة كككاة
الف طككر :حكم هككا ،وقت هككا ،م قككدارها ،م صككرفها ،وا حلككج :حقيق تككه ،حك مككه ،شككرائط وجو بككه،
مواقي تككه ،أركا نككه ،واجبا تككه ،سككننه ،ا لككدماء الواج بككة ف يككه ،أح كككام ا .ككدي واأل ضككحية ،والع مككرة:
معناها ،حكمها ،شرائطها ،أركانها ،سننها.

 5127عقيدة إسالمية  2 :)2ساعة معتمدة  2نظري)
متطلب سابق  5123عقيدة إسالمية ()1
يركز هذا املقرر على اإلميان بالرسل ،وذلك ببيان الفرا بككني ا لككنيب والر سككول ،و بككني الن بككوة
والعق يككدة ،مككع التعر يككف ب ظككاهرة ا لككوحي وأنوا عككه وأدل تككه ال سككمعية والعلم يككة ،وخ صككائص األنب يككاء
ومعجزاتهم ،وختم النبوة ،مع التعريف بالبهائية والقاديانية وا لككرد عليه مككا ،واإل ميككان بككاليوم اآل خككر
مككن ح يككث التعر يككف بأدل تككه العقل يككة وال سككمعية ،وعالما تككه ال صككغرى وال كككربى ،وحقائ قككه ،وأ ككر
اإلميان به يف النفوس ،م اإلميان بالقدر مع بيان الفرا بني القضاء والقدر ،ومذاهب ا ملككتكلمني
يف التسيري والتخيري وا.دى والضالل ،وأ ر اإلميان يف حياة املؤمن.

 5130تارمخ الشرق القدمم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املقرر أهمية الشرا ال قككديم ،تككاري أق طككار ال شككرا ال قككديم و هككي :مككابني الن هككرين،
ووادي الن يككل ،وا لككيمن ،وال تككاري ال قككديم لككبالد ال شككام ،وأ ككر ح ضككارات ال شككرا ال قككديم يف ال تككاري
اإلنساني.

 5131تارمخ صدر اإلسالم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل قككرر مقد مككة عككن أو ضككاع ال عككرب ق بككل اإل سككالم ،ككم ق يككام الدو لككة اإل سككالمية
وتطور هككا ونظم هككا ومظاهر هككا السيا سككية واالقت صككادية واالجتماع يككة ،مبككا يف ذ لككك الفتو حككات
وعالقاتها الدولية و اخلاصة يف عهد اخللفاء الراشدين وحتى أواخر الفرتة األموية.
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 5132مدخل إىل اجلغرافيا الطبيعية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يوضح هككذا امل قككرر البي ئككة كن ظككام مف تككول عككام م كككون مككن أرب عككة أن ظككم هككي :ال غككالف ال غككاةي
والغالف الصخري والغالف املائي وال غككالف احل يككوي ،وحتل يككل العنا صككر الرئي سككية ل كككل مككن هككذه
ا لككنظم والت فككاعالت القائ مككة بين هككا مككن ج هككة ،واملتباد لككة مككع األن شككطة الب شككرية مككن ج هككة أ خككرى ،مككع
الرتكيز على املشكالت البيئية الطبيعية.

 5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل قككرر مقد مككة حككول امل فككاهيم املرتب طككة بالتنم يككة اخلا صكة وامل بككادئ واال سككس،
ويو ضككح ف ئككات الرتب يككة اخلا صككة املختل فككة كاإلعا قككة العقل يككة وال سككمعية والب صككرية وال صككحية
واالنفعال يككة  ...اخل ،وا ضككطرابات التوا صككل ،واال ضككطرابات ال سككلوكية واالنفعال يككة ،والتو حككد،
واملوهبة والتفوا.

 5170مبا ئ اإلرشا الصحة الردسية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تو ضككيح امل فككاهيم املرتب طككة مبف هككومي اإلر شككاد وال صككحية النف سككية،
واخل طككوات ا لككيت ي سككري كككل منه مككا ب هككا ،وامل هككارات الالة مككة للمر شككد واألخ صككائي ،وير كككز هككذا
امل قككرر ع لككى م فككردات ومو ضككوعات مت عككددة أهم هككا التعر يككف مبف هككوم اإلر شككاد وال صككحة النف سككية،
وعالقة اإلرشاد والصحة النفسية بامليادين العلمية املختلفة ،وتعريف الطل بككة با خلككدمات اإلر شككادية
وا خلككدمات املت صككلة بال صككحة النف سككية ،واخل صككائص النمائ يككة ل كككل مرح لككة عمر يككة ،وت عككريفهم
بنظريات اإلرشاد والصحة النفسية.

 5180االتصاا الرتبيي :الرظرمات التطبيق 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول امل قككرر أ هككم النظر يككات احلدي ككة يف التوا صككل الرت بككوي م ككل النظر يككة الرتابط يككة
 Connectivismوأهم تطبيقاتها جمككال التع لككيم ،وتوظ يككف أدوات التوا صككل يف ت صككميم ا لككتعلم
الف عككال ،وحت سككني بي ئككة الع مككل دا خككل املدر سككة ،ك مككا ير كككز أي ضكاً ع لككى م فككاهيم حتا عككات الع مككل
والتعلم ،وكيفية بنائها وتطويرها يف البيئة املدرسية.

 5200اللغة العربية طرائق تدرمسها  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
جيمع هذا املقرر بني أمرين :اللغة العرب يككة ( ع لككى امل سككتوى امل عككريف ) ،و تككرا تدري سككها ( ع لككى
م سككتوى امل هككارات ال سككلوكية ) ،ويت ضككمن الو حككدات التال يككة :الل غككة العرب يككة وم صككادر درا سككتها،
املراجع األساسية يف أساليب تدريس اللغة العربية ،الن ظككام الل غككوي ،أ هككداف تككدريس الل غككة العرب يككة
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يف املرح لككة األسا سككية األوىل ،التهي ئككة لككتعلم الل غككة ،حتل يككل ك تككب ال قككراءة يف املرح لككة األسا سككية
األوىل ،الو سككائل التعليم يككة امل سككتخدمة يف تككدريس الل غككة العرب يككة ،تق يككيم الل غككة العرب يككة يف املرح لككة
األساسية األوىل.

 5201اإل ارة املدر سااية ال صاادية لااذ ي االحتيا جااات اخلا صااة 3 :ساااعات معت ماادة
 3نظري)
ي هككدف امل قككرر إىل تعر يككف الطا لككب باأل سككس النظر يككة لككإلدارة املدر سككية وال صككفية يف أو ضككاع
الرتبية اخلاصة وإك سككابهم امل هككارات العمل يككة اخلا صككة بككاإلدارة املدر سككية ال صككفية ،وحتد يككد ماه يككة
التطوير اإلداري ملككدارس ذوي االحتيا جككات اخلا صككة وتبيع تككه ،ومعوقا تككه .وتو ضككيح تبي عككة املدر سككة
الفعا لككة لككذوي االحتيا جككات اخلا صككة ومتطلبات هككا القياد يككة ،إ ضككافة إىل حتد يككد أدوار القا ئككد الفا عككل
لذوي االحتياجات اخلاصة وكفاياته ،وترا تنميته مهنيا وتقويم وا قككع اإلدارة املدر سككية وال صككفية
لككذوي االحتيا جككات اخلا صككة يف فل سككطني ،وإك سككابه اال سككرتاتيجيات الفاع لككة يف اإلدارة املدر سككية
والصفية للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة.

 5204طرائق التدرم

التدرمب العامة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)

يت نككاول هككذا امل قككرر مف هككوم " تري قككة ال تككدريس " ودور هككا يف إ جنككال ع مككل املع لككم ،وترا ئككق
التفكري والنظريات اليت ميكن أن تعترب أساساً لطرا ئككق ال تككدريس وال تككدريب املختل فككة ،وامله مككات
اليت يقوم بها املعلم قبل الشروع يف عملية التعليم يف أ نائها وبعدها ،وشرل مف صككل أل شككهر ترا ئككق
ال تككدريس وال تككدريب العا مككة واإل جككراءات الكفي لككة بز يككادة فعال يككة هككذه الطرا ئككق وكفا يككة ا ملككدرس
واملدرب يف توظيفها لتحقيق أهداف التعليم والتدريب.

 5205اللغة العربية طرائق تدرمسها  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5200اللغة العربية وترائق تدريسها ()1
يت نككاول هككذا امل قككرر الل غككة العرب يككة يف سككياقها النف سككي ،الل غككة العرب يككة يف سككياقها االجت مككاعي،
امل هكارات األسا سككية يف الل غككة العرب يككة(،القراءة واحملفو ظككات والت عككبري ال شككفوي والك تككابي واأل منككا
اللغو يككة ) ،تع لككيم الل غككة بطري قككة الو حككدة ،حتل يككل ك تككاب ال صككف الرا بككع األسا سككي ،االخت بككارات
والتق يككيم يف املرح لككة األسا سككية األوىل ،أو جككه الن شككا الرت بككوي الل غككوي ،م شكككالت يف تع لككيم الل غككة
العربية ،األلعاب اللغوية.

 5206األ ب العربي فرينه 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
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يت نككاول هككذا امل قككرر اإل بككداع األد بككي والرؤ يككة املم تككدة ،م نككاهج درا سككة األدب ،منككاذج مككن ال شككعر
القديم واحلديث ،املقامات ،القصة القصرية ،الرواية ،املسرحية ،احلكاية ،والسرية الذاتية.

 5207الثقافة اإلسالمية طرائق تدرمسها  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
يشتمل هذا املقرر على العديد مككن املو ضككوعات املتنو عككة ا لككيت ت شككتمل ع لككى اجلوا نككب املعرف يككة
اليت تت صككل بامل فككاهيم وامل بككادئ اخلا صككة با لككدين اإل سككالمي والعق يككدة اإل سككالمية ،و كككذلك ي شككتمل
املنهاج على العديد من املهارات األساسية اليت تتصل بالع بككادات واملمار سككات الدين يككة ،هككذا إ ضككافة
إىل العديد من االراهات والقيم اليت تشكل رول املفاهيم واملهارات الدين يككة اإل سككالمية ،ول كككي
يككتمكن املع لككم مككن أن يككؤدي دوره بو صككفه منظ مكاً لككتعلم ال قا فككة اإل سككالمية ومي سككراً ل شككرو

هككذا

التعلم وظروفه بكفاية وفاعلية ،كان ال بد من إتاحة الفرصة لديه كي ي ري معلوما تككه و قاف تككه
الدينية ذات ال صككلة مب ضككامني املن هككاج كمتط لككب أسا سككي الكت سككاب الكفا يككات العمل يككة واألدائ يككة
الالةمة له يف تدريس مادة ال قافة اإلسالمية جبوانبها املختلفة ،ومن هنا كان ال بككد مككن أن يككدمج
املقرر بني احملتوى واملضامني األكادميية للمنهاج وترائق تدريسها.

 5208العليم االجتماعية طرائق تدرمسها  2 :)1ساعة معتمدة  2نظري)
يقوم هذا املقرر على ركيزتني أساسيتني أوالهما :إتقان الطا لككب معر فككة احل قككائق وامل فككاهيم
وامل بككادئ والتعمي مككات ا لككيت ت شكككل مل تككوى الدرا سككات االجتماع يككة يف املرح لككة األسا سككية األوىل،
و انيهما :إتقانه استخدام ترا ال تككدريس املنا سككبة لككذلك احمل تككوى ،ويت نككاول هككذا امل قككرر مو ضككوعات
من الدراسات االجتماعية ذات ال صككلة مبن هككاج املرح لككة األسا سككية األوىل ،ترا ئككق ال تككدريس املنا سككبة
مل سككتوى تالم يككذ هككذه املرح لككة ،تبي عككة الدرا سككات االجتماع يككة وأ سككاليب الب حككث وا لككتفكري في هكا،
وبعض التطبيقات العملية.

 5209الرماضيات طرائق تدرمسها  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املقرر األعداد الطبيعية والعمليات عليها وأساليب تدري سككها ،األ عككداد ال صككحيحة
والعمليات عليها وأساليب تدريسها ،مبادئ أولية يف نظر يككة األ عككداد ،الك سككور العاد يككة والع شككرية
والعمل يككات علي هككا وأ سككاليب تدري سككها ،الن سككبة والتنا سككب وأ سككاليب تدري سككها ،حككل امل سككائل
الرياضية ،والتخطيط لتدريس الرياضيات يف املرحلة األساسية األوىل.

 5210العليم الصحة طرائق تدرمسها  3 :)1ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
يتناول هذا املقرر تبيعة العلم وانعكاس ذلك على أ سككاليب تدري سككه ،خككواص ا ملككادة ونظر يككة
الدقائق ،أشكال الطاقة وحتوالتها ،بنية األرض وتغريها لتالءم احلياة ،الطقس وكيف يككة التن بككؤ
به والفضاء والكون.
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 5211مرائج طرائق تدرم

املتديقة امليئيبة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)

ي هككدف هككذا امل قككرر إىل حتد يككد ا سككرتاتيجيات رعا يككة املو هككوبني ،والت عككرف إىل أ سككس خت طككيط
مناهج املوهوبني وبنائها ،كما يهدف إىل بيان أسس تعلم التفكري للموهوبني وتعلي مكه وم سككؤولية
املو هككوب عككن تعل مككه ،و كككذلك معر فككة أن شككطة ممار سككة م هككارات ا لككتفكري للمو هككوبني .وا لككتفكري
الناقد واملبدع للموهوبني واحلل اإلبداعي للمشكالت لدى املوهوب.

 5212طرائق تدرم

ذ ي صعيبات التعلم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)

ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تو ضككيح اال سككرتاتيجيات التدري سككية لككذوي صككعوبات ا لككتعلم ،وحتد يككد
خ صككائص تل بككة صككعوبات ا لككتعلم .وأن يت عككرف ع لككى دينام يككات التفا عككل دا خككل الف صككل ككم معر فككة
اسرتاتيجيات معرفة ال قككراءة والكتا بككة ل صككعوبات ا لككتعلم ومعر فككة تككرا حكل امل شكككالت الريا ضككية
لصعوبات التعلم.

 5213القياس التقيمم يف الرتبية اخلاصة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف امل قككرر إىل تعر يككف الطا لككب بامل فككاهيم األسا سككية يف الق يككاس والت قككويم والت شككخيص يف
الرتب يككة اخلا صككة ،وتعري فككه بأ هككداف الق يككاس والت شككخيص يف الرتب يككة اخلا صككة ،وو سككائل حتككع
املعلو مككات امل صككممة خصي صككا لف ئككات الرتب يككة اخلا صككة املختل فككة ،ك مككا وي هككدف الت عككرف إىل
االختبارات واملقاييس وأساليب حتع البيانات املختلفة يف الرتبية اخلاصة م ككل املقاب لككة واملالح ظككة،
درا سككة احلا لككة...إخل ،ويت نككاول امل قككرر تطبي قككات و تككدريبات خا صككة بامل قككاييس واالخت بككارات النف سككية
امل سككتخدمة مككع هككذه الف ئككات ،مككع ال تككدريب ع لككى إ عككداد الت قككارير وا ختككاذ ال قككرارات الرتبو يككة
املناسبة..إخل.

 5214تدرمب ميداني  /)2بليم الرتبية اخلاصة 3 :ساعات معتمدة  3عملي)
متطلب سابق  5110تدريب ميداني ()1
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ي هككدف هككذا امل قككرر إىل إك سككاب الطل بككة امل هككارات والتقن يككات واإل جككراءات امل سككتمدة مككن
امل فككاهيم النظر يككة يف الت قككويم والت شككخيص وال عككالج يف ا جملككال الشخ صككي وامل هككك والرت بككوي .وتنم يككة
قدراتهم وتطويرها على توظيف املفاهيم األسا سككية يف م يككدان الرتب يككة اخلا صككة ،ك مككا وي هككدف إىل
اإل تككالع ع لك ى ا لككربامج العالج يككة والت صككحيحية املقد مككة لككذوي ا ضككطرابات الن طككق والل غككة وإتا حككة
ال فككرص للم تككدربني لرت حتككة املعر فككة العلم يككة ا لككيت اكت سككبوها يف امل قككررات املختل فككة إىل بككرامج
و خككدمات لككذوى احلا جككات اخلا صككة .وذ لككك باخت يككار حككالتني األوىل يط بككق علي هككا اخل طككة الرتبو يككة
الفردية وال انية حالة لتعديل أو تشكيل السلوك ،ثيث يقوم الطالب بتطبيق مككا در سككه يف ا ملككواد
التخصصية املختلفة فيعمل ع لككى تق يككيم حا جككات الطا لككب ذوى احلا جككات اخلا صككة لل حككاالت ا لككيت مت
اختيار هككا لل تككدريب ،مب سككاعدة امل شككرف ع لككى ال تككدريب امل يككداني يف مؤس سككة ال تككدريب أو املدر سككة،
فيطبق أدوات التقييم املختلفة م يضع برناجماً تربويًا فردياً ،ويعمل ع لككى تنف يككذ بر نككامج يف ت عككديل
السلوك أو تشكيله ،وبرامج وأنشطة ت قيفية وتدريبية للطلبة وذويهم ،وذلك بالت عككاون مككع إدارات
املرا كككز أو ا ملككدارس املتعاو نككة .و يككتم تككدريب الطل بككة يف املؤس سككات ا لككيت تع نككى بالرتب يككة اخلا صككة أو
املدارس احلكومية واخلاصة اليت يوجد فيها اختصا صككي يف الرتب يككة اخلا صككة وي تككوفر في هككا غككرف
مصادر ما يعادل)  )100ساعة تدريبية خالل الفصل الدراسي.

 5215اإلرشا باللعب  3:ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل قككرر شككرل تبي عككة الل عككب ،وت طككوره ال تككارطي ،واهت مككام ا ملككربني يف أهمي تككه
الرتبوية ،أم ال فروبل وبستالوةي ،والتعرض لوجهة النظر النف سككية ل سككلوك الل عككب ك مككا ت شككرحها
نظريات فرويد ،وبياجيه وأريكسون ،وبرونر ،و كككذلك شككرل أهم يككة الل عككب يف ر يككاض األت فككال،
واعت مككاده ملككور ا لرتب يككة األوىل لط فككل مككا ق بككل املدر سككة ،ك مككا يت نككاول هككذا امل قككرر آل يككات ا سككتخدام
اللعب يف العملية اإلرشادية وترا هذا االستخدام ،والنماذج املختلفة لل عككب امل سككتخدمة يف العمل يككة
اإلر شككاد ية ،ويت ضككمن اجلا نككب التطبي قككي يف هككذا امل قككرر م سككاعدة الطل بككة ع لككى ت طككوير ب عككض بككرامج
اإلرشاد النفسي القائمة على اللعب.

 5217تدرمب ميداني  /)2بليم اإلرشا  3 :ساعات معتمدة  3عملي)
يهدف هذا املقرر إىل إتاحة الفرصة املناسبة للطالب لتطبيق مككا تعل مككه مككن جا نككب ن ظككري
يف جمككال اإلر شككاد النف سككي والرت بككوي يف امل يككدان مككن خككالل الق يككام بالفعال يككات اآلتية:إ عككداد خ طككة
إرشادية ،ودراسة حالة ،واإلرشاد الفردي ،واإلرشاد اجلمعي ،وتطبيق م هككارات االت صككال م هككارات
واستجابات اإلصغاء والتأ ري ،وإعداد وتصميم نشرات ومل صككقات ختككدم الطا لككب ور كككن اإلر شككاد
الرت بككوي يف ا ملككدارس ،يط لككب مككن الطا لككب يف نها يككة ال تككدريب إ عككداد تقر يككر خ تككامي مو ككق لكا فككة
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األن شككطة والفعال يككات ا لككيت ن فككذت .و يككتم تككدريب الطل بككة يف ا ملككدارس احلكوم يككة واخلا صككة ووكا لككة
غككوث وت شككغيل الال جككئني ا لككيت يو جككد في هككا مر شككد تر بككوي مككا ي عككادل ( )100سككاعة تدريب يككة خككالل
الفصل الدراسي.

 5218اإلرشا املدرسي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل قككرر إاى الت عككرف ع لككى تبي عككة اإلر شككاد يف املدر سككة مككن ح يككث املف هككوم
واأل هككداف وامل سككؤولني عككن اإلر شككاد يف املدر سككة و كككذلك ا خلككدمات ا لككيت ي قككدمها اإلر شككاد يف
املدر سككة وبر نككامج اإلر شككاد املدر سككي ال شككامل ،مككن ح يككث إ عككداد الرب نككامج وعنا صككره ويت نككاول أي ضكاً
اإلر شككاد يف مرا حككل التع لككيم املدر سككي والعمل يككة اإلر شككادية يف اإلر شككاد املدر سككي وت قككيم الرب نككامج
اإلرشادي واملرشد املدرسي ويتناول كذلك املعايري االخالقية ملرشدي املدارس.

 5219اإلرشا املهين 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تب صككري الطا لككب وتعري فككه مبف هككوم اإلر شككاد امل هككك ،ن شككأته ،وأهدا فككه،
وحا جككة ال فككرد واجملت مككع إل يككه ،وي هككدف امل قككرر إىل الت عككرف إىل خ طككوات اإلر شككاد والتوج يككه امل هككك
ومتطلبات جناحه يف مؤسسات التع لككيم وال تككدريب ،وامل شكككالت والعق بككات ا لككيت تواج هككه ،وي هككدف
املقرر كذلك إىل بيان دور النظرية يف جمال اإلرشاد التوجيه امل هككك وا سككتعراض ب عككض النظر يككات
يف النمو املهك .ويهدف املقرر إىل التعريف بأدوات حتككع البيا نككات ا لككيت يتطلب هككا التوج يككه واإلر شككاد
امل هككك ،والع مككل ع لككى خ لككق ا رككاه ا جيككابي لككدور التوج يككه واإلر شككاد امل هككك يف ح يككاة ال فككرد وتنم يككة
اجملت مككع .وأ خككرياً ي هككدف امل قككرر إىل تك مني دور اإلر شككاد امل هككك يف تعر يككف الطا لككب بقدرا تككه وميو لككه
للوصول به إىل الرضا املهك املستقبلي الذي ينشده الفرد واجملتمع.

 5220تال ة جتيمد  2 :)1ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عملي)
يت نككاول هككذا امل قككرر مع نككى التجو يككد وحك مككه ومرات بككه ،وتطب يككق أح كككام التجو يككد ( أح كككام
النون الساكنة والتنوين ،أحكام ا ملككيم ال سككاكنة ،أح كككام ا ملككد ،أح كككام ا لككالم وا لككراء ) ،هككذا
إىل جانب إتقان تالوة األجزاء (  ) 26-30من القرآن الكريم.

 5221فقه السسة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
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يتناول هذا املقرر أهمية السرية النبو يككة ،وم نككاهج كتابت هككا ،وت عككريفهم مبككنهج الر سككول صككلى
اهلل عليه وسلم يف اجملاالت اآلتية من خالل حتلي لككها :منه جككه يف ن شككر ا لككدعوة وتبليغ هككا ،منه جككه يف
الرتبية ،منهجه يف تعامله مع أهله وأصحابه وأفراد رعيته من م سككلمني و غككري م سككلمني ،منه جككه يف
اجلهاد.

 5223أصيا فقه  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املقرر تعريف علم أصول الفقه ،الصلة بينه وبني ع لككم الف قككه ،مو ضككوعه ،غاي تككه،
واحل كككم :تعري فككه ،أنوا عككه ،واملك لككف :شككرو التكل يككف ،أهل يككة املك لككف ،مع نككى األهل يككة
وأق سككامها ،وعوار ضككها ،وم صككادر األح كككام ال شككرعية األسا سككية :الك تككاب ،ال سككنة ،اإل حتككاع،
الق يككاس ،وم صككادر األح كككام ال شككرعية التبع يككة :االستح سككان ،امل صككاحل املر سككلة ،سككد ا لككذرائع،
العرف ،شرع من قبلنا ،عمل أهل املدينة.

 5224التدسس 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتنا ول هذا املقرر علم التفسري ومناهجه ،مع الرتكيز ع لككى تف سككري سككورة ( ال نككور ) و سككورة (
ملمد ) وسورة ( يوسف) مع حفظ سورتي ملمد والنور ويعفى الطلبة من حفظ سككورة يو سككف،
وذلك بإبراة ما فيها من أحكام فقهية وقراءات وصور بالغية ومعان إحتالية وتفصيلية.

 5225تال ة جتيمد  2 :)2ساعة معتمدة  1نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  5220تالوة رويد ()1
يتناول هذا املقرر ما تبقى مككن أح كككام التجو يككد م ككل ( طككارج ا حلككروف و صككفاتها ،التف خككيم
والرتق يككق ،القلق لككة ،اإلد غككام ا ملك لني واملتجان سككني واملت قككاربني ،أح كككام الو قككف واالب تككداء ) .ك مككا
يتناول األجزاء اخلمسة (  ) 25 - 21من القرآن الكريم.

 5226فقه أحياا شخصية  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
طتص هذا املقرر بإيضال جانب من األحكام املتعلقة باألسرة من حيث مفهوم هككا وأهميت هككا
ودور كككل مككن ا ملككرأة والر جككل في هككا ،وأهم يككة ا ملككرأة يف ب نككاء األ سككرة و مككا ك فككل .ككا ا خلككالق سكبحانه
وتعاىل من حقوا ،إضافة إىل أحكام اخلط بككة وآ ار هككا ،وع قككد ا لككزواج ومقوما تككه وآ ككاره ،و حككاالت
الفرقة بني الزوجني وما يرتتب على ذلك من آ ار وحقوا الوالدة من نسب ورضاع وحضانة ونفقه.

 5227أصيا فقه  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
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متطلب سابق  5223أصول الفقه ()1
يتناول هذا املقرر مباحث األلفاظ :الدالالت اللفظية ،األلفاظ مككن ح يككث ال شككمول ،والن سك ،
والتعارض والرتجيح ،واالجتهاد والتقليد ،واإلفتاء.

 5228عليم احلدمث 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل قككرر ع لككم ا حلككديث روا يككة ودرا سككة ،وب يككان ال فككرا بككني ا حلككديث وال سككنة وا خلككرب
واأل ر ،والوقوف على جهود علمائنا األولني يف جمال تدوين السنة ومنهجهم يف ضككبط الروا يككة مككن
خالل ما وضعوه من شرو للراوي وقواعد يف اجلرل والتعديل ،وعلوم تتع لككق بروا يككة ا حلككديث مككن
ح يككث كيف يككة حتم لككه و صككفة رواي تككه ،وع لككوم تتع لككق بأق سككام ا حلككديث مككن ح يككث عككدد ا لككرواة أو مككن
ح يككث الق بككول وا لككرد ،مككع ت نككاول الو ضككع يف ا حلككديث بب يككان مع نككاه وأق سككامه وج هككود علمائ نككا يف
مقاومته.

 5231تارمخ الد لة العباسية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5131تاري صدر اإلسالم
يتناول هذا امل قككرر امل عككال الرئي سككية للدو لككة العبا سككية م نككذ ن شككأتها وح تككى سككقوتها عككام 656
ه جككري ،مككع الرتك يككز ع لككى ظككروف الن شككأة وتطور هككا ،ودرا سككة الت يككارات السيا سككية واالقت صككادية
واالجتماعية وأهم املظاهر احلضارية ،إضافة إىل عالقاتها اخلارجية.

 5232البي ة امليار السكان يف اليطن العربي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يوضح هذا املقرر املالمح الطبيع يككة ل لككوتن العر بككي ،و مككا ي شككتمل عل يككه مككن مككوارد اقت صككادية،
مع الربط بني هذه املوارد وخصائص السكان الدميوغرافية.

 5233تارمخ املغرب األندل  3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5231تاري الدولة العباسية
يت نككاول هككذا امل قككرر امل عككال الرئي سككة يف تككاري امل غككرب واأل نككدلس م نككذ ال فككتح اإل سككالمي وح تككى
نهاية دو لككة بككك األ محككر سككنة  1492م ،مككع الرتك يككز ع لككى دور كككل مككن ا ملككرابطني واملو حككدين مككن
خالل دول الطوائف ،والعوامل اليت أدت إىل ةوال احلكم العربي اإلسالمي يف األندلس.

 5234جغرافية فلسطة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
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يتناول هذا املقرر املالمح الطبيعية لفلسطني :بيئة األرض وأشكال سطحها ،وامل نككاخ وامل يككاه
والرتبة والنباتات الطبيعية ،والسكان والع مككران يف فل سككطني ،وت شككمل اخل صككائص الدميوغراف يككة
للسكان ،واخلصائص االقت صككادية واالجتماع يككة ،إ ضككافة إىل أ منككا الع مككران ووظائ فككه ،وا ملككوارد
االقتصادية لفلسطني مبا فيها املوارد الزراعية والصناعية والنقل.

 5235مدخل إىل العليم السياسية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املساا إىل التعريف مبفهوم العلوم السياسية ،وأهم املناهج املتبعة يف هذا اجملال،
ويتطرا إىل معاجلة اجلانب النظري يف هذا العلم واملتم ل يف الفكر السياسي والنظرية
السياسية ،وينتقل بعدها لدراسة اجلانب التنظيمي املتم ل يف الدول ومقوماتها ،وأنواع
احلكومات ووظائفها ،كما يتناول دراسة العالقات الدولية باعتبارها ح ل تفاعل الدولة يف
اجملال اخلارجي والداخلي.

 5238التقييم التشخيص يف الرتبية اخلاصة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
يهدف هذا املقرر إىل التعريف مبفهومي التق يككيم والت شككخيص فككى الرتب يككة اخلا صككة مككن ح يككث
أنواع التقييم وأغراضه وآليات الت شككخيص ملخت لككف ف ئككات اإلعا قككة ،مككع التأك يككد ع لككى احلا جككة إىل
التشخيص املب كككر .ك مككا يت نككاول هككذا امل قككرر أم لككة ع لككى جممو عككة مككن االخت بككارات وامل قككاييس ذات
الصلة فى هككذا ا جملككال ملخت لككف ف ئككات اإلعا قككة ،مت ضككمنا ذ لككك ت قككديم و صككف امل قككاييس واالخت بككارات
اجليدة والتى حتظى بالقبول فى املمارسات امليدانية.

 5239اإلعاقة اجلسمية الصحية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
يتناول هذا املقرر اإلعاقة اجلسمية والصحية من حيث أسباب حدوث اإلعاقة وترا الوقا يككة
ون سككبة االنت شككار ،ك مككا يت طككرا امل قككرر للخ صككائص النمائ يككة واالنفعال يككة وال سككلوكية واملعرف يككة
والنفسية-االجتماعية واجل سككمية ،واالعت بككارات الرتبو يككة ال تككى جيككب مراعات هككا ع نككد تككدريس الطل بككة
ذوي االعا قككات اجل سككمية وال صككحية ،وا جككراءات الك شككف املب كككر والت شككخيص ،وأهم يككة ال تككدخل
املبكر كما يتناول املقرر تصنيفات اإلعاقة اجلسمية وال صككحية ث سككب أع ضككاء اجل سككم امل صككابة
أو تبيعة الضعف احلركى ،البدائل الرتبوية والتعديالت البيئية املطلوبة ،األدوات املساعدة على
احلركة وأجهزة التنقل ،األجهزة التعويضية ومهارات العيش املستقل.

 5249اإلعاقة البصرمة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
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متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
يتناول هذا املقرر مفهوم اإلعاقة البصرية من حيث أ سككباب حككدوث اإلعا قككة و تككرا الوقا يككة
ون سككبة االنت شككار ،ك مككا يت طككرا امل قككرر للخ صككائص النمائ يككة واالنفعال يككة وال سككلوكية واملعرف يككة
والنف سككية  -االجتماع يككة ،واالعت بككارات الرتبو يككة ال تككى جيككب مراعات هككا ع نككد تككدريس الطل بككة امل عككوقني
بصريا  ،واجراءات الكشف املبكر والتشخيص ،وأهمية التدخل املب كككر .ك مككا يت نككاول امل قككرر
آل يككة االب صككار والت شككريح الف سككيولوجى لل عككني  ،وت صككنيفات اإلعا قككة الب صككرية ث سككب امل عككايري
املختل فككة ،ب نككاء املن هككاج و تككرا تككدرس الطل بككة امل عككوقني ب صككرياً ،ال بككدائل الرتبو يككة والتأه يككل امله نككى،
ووسائل ا لتنقل واحلركة والعينات البصرية ومهارات العيش املستقل.

 5265اإلعاقة السمعية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
يتناول هذا املقرر مفهوم اإلعاقة السمعية مككن ح يككث أ سككباب حككدوث اإلعا قككة و تككرا الوقا يككة
ون سككبة االنت شككار ،ك مككا يت طككرا امل قككرر للخ صككائص النمائ يككة واالنفعال يككة وال سككلوكية واملعرف يككة
والنف سككية  -االجتماع يككة ،واالعت بككارات الرتبو يككة ا لككيت جيككب مراعات هككا ع نككد تككدريس الطل بككة امل عككوقني
مسعيا  ،وإجراءات الكشف املبكر والتشخيص ،وأهمية ال تككدخل املب كككر  .ك مككا يت نككاول امل قككرر
آلية السمع والتشريح الفسيولوجى لألذن  ،وتصنيفات اإلعاقة السمعية ث سككب امل عككايري املختل فككة،
بناء املنهاج وترا تدريس الطلبة املعوقني مسعياً ،ترا التواصل واملعينات السمعية.

 5266صعيبات التعلم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
ت شككمل هككذه ا ملككادة تعر يككف ال صككعوبات التعلم يككة والت عككرف إىل أ سككبابها والتمي يككز بككني أنواع هككا
الرئي سككية وحتد يككد خ صككائص الطل بككة ذوى ال صككعوبات التعلم يككة ،وتت ضككمن ا ملككادة ال قككاء ال ضككوء ع لككى
التطور التارطى للربامج واخلدمات فى جمال الصعوبات التعلمية ،كذلك تبحث املادة فى تككرا
التق يككيم و أدوا تككه وأهدا فككه فككى جمككال ال صككعوبات التعلم يككة و تككبني م بككادىء التع لككيم العال جككى .وت عككاجل
ا ملككادة أ منككا ا خلككدمات الرتبو يككة وأ شكككا.ا فككى املرا حككل العمر يككة املختل فككة وتر كككز ا ملككادة ع لككى
ا سككرتاتيجيات تككدريس الطل بككة ذوى صككعوبات ا لككتعلم امل هككارات ق بككل األكادمي يككة واللغو يككة واحل سككابية
والقرائية والكتابية.

 5267اإلعاقة العقلية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
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متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تعر يككف الطل بككة مبف هككوم اإلعا قككة العقل يككة ويت نككاول املو ضككوعات املت ضككمنة
فككى جمككال اإلعا قككة العقل يككة وخا صككة مككن ح يككث التعري فككات الطب يككة والنف سككية واالجتماع يككة لالعا قككة
العقلية ووجهات النظر املختلفة فى ذلك التعريف  ،ومن ككم ظككاهرة مككدى انت شككار اإلعا قككة العقل يككة،
وأسبابها وترا قياسها وتشخيصها ،واخلصائص الشخصية واألكادميية واالجتماع يككة للم عككوقني
عقل يككا  ،بككرامج وم نككاه ج امل عككوقني عقل يككا و تككرا تنظيم هككا ،الق ضككايا وامل شكككالت املرتب طككة ب ظككاهرة
اإلعاقة العقلية ،وواقع خدمات الرتبية اخلاصة للمعوقني عقليا فى فلسطني.

 5268حقيق األشخاص ذ ي اإلعاقة 2 :ساعة معتمدة  2نظري)
يتناول هذا املقرر ح قككوا اال شككخاص ذوي اإلعا قككة يف ال شككرعة الدول يككة وا لككيت ت شككمل :اال عككالن
العاملي حلقوا االنسان لسنة ( ،)1948واعالن حقوا الطفل ل عككام ( ،)1959واال عككالن ا خلككاص
ث قككوا امل عككوقني ( ،)1975وا عككالن ح قككوا اال شككخاص ا ملككتخلفني عقل يككا ل عككام ( ،)1979واتفاق يككة
حقوا الطفل لعام ( ،)1989واالتفاق يككة الدول يككة حل قككوا اال شككخاص ذوي اإلعا قككة ل عككام (.)2008
كما يتناول حقوا األشخاص ذوي اإلعاقة يف التشريعات احمللية واليت ت شككمل  :قككانون ر قككم  4مككن
ال عككام ( )1999والئح تككه التنظيم يككة ل عككام ( ،)2004و كككذلك ح قككوا اال شككخاص ذوي اإلعا قككة يف
اجملت مككع الفل سككطيك وت شككمل ت نككاول عككدد مككن احل قككوا ومناق شككتها م ككل ا حلككق يف التع لككيم وال صككحة
والسكن واحلق يف التاهيل واحلق يف العمل والتنقل وغريها من احلقوا.

 5269التدخل املبكر 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
يستعرض هذا املقرر أساسيات التدخل املبكر  ،ت طككوره ال تككارطى ومربرا تككه  ،ك مككا يت نككاول
املفاهيم واملبادىء األساسية فى التدخل املبكر مت ضككمنا فككى ذ لككك خصو صككية كككل ف ئككة مككن ف ئككات
الرتب يككة اخلا صككة  .ويت نككاول هككذا امل قككرر اي ضككاحجم م شكككلة اإلعا قككة وأهم يككة ت قككديم خككدمات الرتب يككة
اخلا صككة فككى الطفو لككة املب كككرة  ،إ عككداد ال كككوادر املتخص صككة و تككدريبها مككن خككالل ع مككل الفر يككق
مت عككدد التخص صككات ،فاعل يككة ال تككدخل املب كككر و منككاذج مككن بككرامج ال تككدخل املب كككر جلم يككع ف ئككات
اإلعاقة ودور األسرة واجملتمع احمللى فى تنفيذ هذه الربامج من خالل التأهيل اجملتمعى.

 5270العملية اإلرشا مة براجمها 3 :ساعات معتمدة 3نظري)
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يت نككاول هككذا امل قككرر العمل يككة اإلر شككادية مككن ح يككث :تبيعت هككا ،ومراح لككها ،ومناذج هككا ،والت عككرف
إىل م هككارات املر شككد النف سككي ،ومن هككا :االستي ضككال ،وإ عككادة ال صككياغة ،وع كككس امل شككاعر،
واملواجهة ،والتلخيص .ووسائل االتصال وحتع املعلومات يف العمل يككة اإلر شككادية ،و هككي :املالح ظككة،
ودرا سككة احلا لككة ،واملقاب لككة ،وال سككجل اجمل مككع ،وكتا بكة التقر يككر التشخي صككي ،و صككياغة األ هككداف
اإلر شككادية ،وت صككميم الرب نككامج اإلر شككادي وتنف يككذه ،إ ضككافة إىل ب عككض التطبي قككات والن مككاذج لككربامج
إرشادية ،م تقييم العملية اإلرشادية.

 5271مشكالت الطديلة املرائقة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتضمن هذا املقرر مقدمة حول املشكالت االنفعال يككة وال سككلوكية ،وا ضككطراب ال عككادات يف
مرا حككل الطفو لككة املب كككرة واملتو سككطة وامل تككأخرة ،و كككذلك يت نككاول م شكككالت مرح لككة املراه قككة،
وأهميت هككا ،وا لككتغريات اجل سككمية ،والف سككيولوجية ،واحلرك يككة ،والعقل يككة ،واالنفعال يككة،
واالجتماع يككة ،واجلن سككية ،واخللق يككة ع نككد املرا هككق ،وحا جككات املراه قككة ،والرتب يككة اجلن سككية،
ومشكالت املراهقة املتعلقة بالنمو وا.وية والقيم ،ومشكالت التوافق النفسي لدى املراهق.

 5275أساسيات يف نظرمات الشخصية 3 :ساعات معتمدة 3نظري)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تعر يككف الطل بككة مبف هككوم الشخ صككية ونظريات هككا .ويت نككاول امل قككرر نظر يككة
التحل يككل النف سككي ا لفرو يككدي ،ونظر يككة يو نككغ التحليل يككة ،والنظر يككات النف سككية االجتماع يككة ع نككد كككل
من :هورني ،وسوليفان ،وفروموادلر ،والنظرية اإلنسانية ملاسلو ،والنظرية ال سككلوكية ل سكككنر،
ونظرية الذات لكارل روجرة ،ونظرية اجملال لكريت ليفني ،وامل ري  -االستجابة الولرد وميلر.

 5276التحكيم يف الدقه 3 :ساعات معتمدة
يتناول املقرر التعريف بالتحكيم فقهاً وقانوناً ،ومشروعية التحكيم وحكمه يف
الفقه اإلسالمي ،و أصول التحكيم وتطوراته ،أهمية التحكيم ،أ ر عقد التحكيم ،لزوم
حكم احملكم ،نفاذ حكم احملكم ،أنواع التحكيم ،الفرا بني التحكيم والقضاء ،شرو
التحكيم ،أخذ املال على التحكيم ،آداب احملكمني ،اختالف احلكمني ،عزل احلكمني،
انقضاء عقد التحكيم وأسبابه ،تطبيقات على التحكيم.

 5280مراكو مصا ر التعلم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
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يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطا لككب بفل سككفة م صككادر ا لككتعلم وأهميت هككا وأ هككدافها ومهامت هككا،
واملرا فككق والتجه يككزات الالة مككة .ككا وموا صككفاتها ،وأدوار اختصا صككي و فككك امل صككادر التعليم يككة يف
إدارتها ،وأهم اخلدمات اليت تقدمها واألنشطة اليت تنفذها ،وتقييم املصادر الرقمية التعليمية.

 5281إ ارة املكتبات يف العصر الرقمي 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
يتناول هذا املقرر أدوار يف جمال املكتبات بشكل عام واملكتبات املدرسية ب شكككل عككام،
والت طككورات احلاد ككة علي هككا نتي جككة عمل يككات الرقم نككة ،والتعا مككل مككع امل صككادر الرقم يككة يف املكت بككة
وكيفية الوصول إليها وإدارتها ،وكيفية انشاء املكتبات الرقمية املدرسية.

 5282تطبيقات أخالقيات التعليم املهين 3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عملي)
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأهم املقررات املهنية ا لككيت يدر سككها الطل بككة ضككمن ن ظككام
التعليم العام ،وأهم املفاهيم واملهارات الواردة في هككا ،وتبي عككة ا ملككواد واألدوات امل سككتخدمة وكيف يككة
توفريها واحلفاظ عليها ،ودور فك املصادر التعليمية فيها ،وأخالقيات التعليم املهك.

 5283إسرتاتيجيات حدمثة يف التعليم التعلم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تعر يككف ا لككدارس مبجمو عككة مككن االرا هككات احلدي ككة يف التع لككيم وا لككتعلم
وا لككيت يل عككب فككك م صككادر ا لككتعلم دور كككبري يف حتقيق هككا ،م ككل حر كككة ال صككانع

Maker

 Movementوالتعلم القائم على الع مككل  ،Work Based Learningوا لككتعلم ال قككائم ع لككى
د مككج الع لككوم والتكنولوج يككا وا.ند سككة وال فككن والريا ضككيات  ،STEAMوا لككتعلم ال قككائم ع لككى
الت صككميم  ،Design Based Learningوا لككتعلم مككن خككالل الرب جمككة ،Programming
وأدوار فريق العمل التدريسي فيها.

 5284مصا ر التعلم لذ ي االحتياجات اخلاصة 3 :ساعات معتمدة  2نظري1 ،
عملي)
ي هككدف هككذا امل قككرر لتعر يككف الطا لككب بككذوي االحتيا جككات اخلا صككة مككن الطل بككة وخ صككائص
تعلم هككم ،وكيف يككة إ عككداد م صككادر املالئ مككة .ككم ،وموائ مككة امل صككادر املو جككودة ال سككتخدامهم ،وف ئككات
تلك املصادر وارشادات استخدامها ،وآليات تطويرها واحملافظة عليها.

 5285أساسيات احلاسيب الربجمة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
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متطلب سابق  0102احلاسوب
ير كككز هككذا امل قككرر ع لككى دور احلوا سككيب يف م سككاندة الن شككاتات املهن يككة ،وأ ككر الربجم يككات
اجلاهزة على أساليب العمل اليدوية ،ودراسة تطبيقات يف اجملاالت الرياضية وا جلككداول والر سككوم
البيان يككة والت قككديم وال عككرض ،إ ضككافة إىل م بككادىء الرب جمككة وت صككميم صككفحات الو يككب وال تككأ ريات
احلركية على الكائنات.

 5286اليسائط الرقمية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  0102احلاسوب
ي هككدف هككذا امل قككرر لتعر يككف الطا لككب بككأهم امل فككاهيم والتطبي قككات يف جمككال الو سككائط الرقم يككة
وتطبيقات هككا عككرب الو يككب ،م ككل :مف هككوم الو سككائط الرقم يككة وا سككتخداماتها وأنواع هككا ،وال صككوتيات
وال سككمعيات ،وال صككور والر سككوم التخطيط يككة ،والرؤ يككا واحلر كككة ،وتقن يككات ضككغط البيا نككات،
والت خككزين املر ئككي ،وأنظ مككة ات صككال للو سككائط الرقم يككة ،والو ككائق ،والن صككوص ا.جي نككة والو سككائط
ا.جي نككة ،وواج هككات امل سككتخدم ،وال تككزامن ،والتجر يككد يف الرب جمككة ،وتطبي قككات الو سككائط الرقم يككة
وبرجمياتها ،والوسائط الرقمية التفاعلية ،ووسائط الويب.

 5287إ ارة قياعد البيانات التعليمية 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  0102احلاسوب
يتناول هذا املقرر مقدمة لقواعد البيانات ،وتوظيفاتها يف العملية التعليم يككة ،وتن ظككيم قوا عككد
البيانات وترقها ،وتصميم قواعد البيانات املنطق يككة ،وأ نككواع قوا عككد البيا نككات امل سككتخدمة يف إدارة
التعليم ،و مهام ن ظككام إدارة قوا عككد البيا نككات التعليم يككة ،وتطب يككق قوا عككد البيا نككات العالئق يككة ،وإدارة
قواعد البيانات ،والتطورات الراهنة واالراهات املستقبلية.

 5288احلاسيب يف التعليم 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  0102احلاسوب
يت نككاول هككذا امل قككرر ت طككور ا سككتخدامات احلا سككوب يف التع لككيم ون ظككام احلا سككوب :املكو نككات،
الصيغ واأل شكككال املختل فككة ال سككتخدامات احلا سككوب التعليم يككة ،تفا عككل امل سككتخدم مككع احلا سككوب،
تقن يككا ت الربجم يككات :ل غككة ال تككأليف ،تطبي قككات احلا سككوب يف التع لككيم ،بككرامج تعليم يككة بل غككة بي سككك،
معا جلككة وتن سككيق الكل مككات والن صككوص ،قوا عككد البيا نككات ،معا جلككة وحتل يككل املعلو مككات وا لككربامج
املساندة ،تقييم الربجميات التعليمية.

 5289تدرمد التعليم تقرياته 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
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ي هككتم هككذا امل قككرر بتعر يككف التع لككيم امل فككرد ،وأهمي تككه ،وأنوا عككه ،وا لككتعلم ا ملككربمج ،واألنظ مككة
الشخ صككية للتع لككيم ،واألل عككاب واحملا كككاة التعليم يككة ،وال تككدريس اخلصو صككي ا ملككربمج ،واألنظ مككة
التعليمية السمعية ،والتعلم التعاوني ،وبرامج الدراسة الذاتية ،وتطبيقاتها يف العملية التعلمية.

 5292الرتبية املقارنة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يركز هذا املقرر ع لككى هككدفني م تككواةيني ،األول م عككريف و هككو اإل تككالع ع لككى ا لككنظم والت جككارب
املعا صككرة يف التع لككيم ،والت طككورات الرتبو يككة احلاد ككة ع لككى امل سككتوى ال عككاملي ،واآل خككر ادا ئككي وير كككز
على اكتساب الطالب مهارات الوصول واالتالع املستمر .ذه التجارب والقدرة على درا سككتها يف
ضوء بيئاتها األصلية واالستفادة منها ،وكيفية "توتينها" وتطبيقها ومالءمتها يف بيئته احمللية.

 5293شرح قانين األحياا الشخصية الو ا الطالق) 3 :ساعات معتمدة
املتطلب السابق 5226 :فقه أحوال شخصية ()1
يتناول املقرر قضايا الزواج من حيث تعريفه ،وحكمه الشرعي ،واحلكمة منه ،وأركانه ،
وشروته ،وأحكام اخلطبة ،وكذلك اآل ار املرتتبة على الزواج من املهر والرضاع واحلضانة
والنفقة واحلقوا الزوجية وإ بات النسب ،ويتناول كل ما يتعلق بذلك من أحكام .كما يتناول
ترا انتهاء الزوجية بالوفاة والطالا واخللع والتفريق بني الزوجني والرجعة والعدة ،وما يتفرع
عن هذه املواضيع من مباحث ومسائل كما جاء يف قانون األحوال الشخصية املعمول به يف
فلسطني من خالل دراسة نصوص القانون وشرحها.

 5294مقاصد الشرمعة اإلسالمية 3 :ساعات معتمدة
يتناول املقرر تعريف املقاصد لغة واصطالحاً ،وتاري نشأة علم املقاصد واملراحل اليت
مر بها أهم املصنفات يف علم املقاصد ،و أهمية علم املقاصد وأهدافه واحلاجة إليه ،وتعليل
األحكام باملقاصد وبناء األحكام عليها ،وإ بات املقاصد وترا إ باتها ،وأقسام املقاصد من
حيث املصاحل اليت جاءت الشريعة لتحقيقها وتشمل الضروريات واحلاجيات والتحسينات.

 5295أحكام احلسبة يف اإلسالم 3 :ساعات معتمدة
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املتطلب السابق 5100 :املدخل إىل السياسة الشرعية
يتناول املقرر تعريف احلسبة لغة واصطالحاً ،وحكمها وأدلتها ،ومكانتها ،ونوعية
فرضها ،وأركانها احملتسب (تعريفه ،وشروته ،وآدابه) ،احملتسب عليه( :تعريفه ،وشروته)،
ومراتب االحتساب وآدابه ،ومقارنة احلسبة بالواليات األخرى( :القضاء ،واملظال ،والشرتة)،
واملعروف ،واملنكر ،ومناذج من احتساب النيب عليه الصالة والسالم.

 5297قياعد الطب الشرعي 3 :ساعات معتمدة
يتناول املقرر اخلربة يف املسائل اجلنائية من الناحية القانونية ،كما يتناول الطب
الشرعي من حيث التقارير الطبية الشرعية والوفاة ،بصمات األصابع ،الوفاة الفجائية،
العاهات املستدمية ،احلروا ،السموم ،املواقعة اجلنسية ،هتك العرض واالغتصاب،
االجهاض ،كما يتناول ايضاً الطب النفسي الشرعي والتزوير من الناحية الفقهية م التزوير
من الناحية الفنية ،وتزييف العمالت من الناحية القانونية وتزييفها من الناحية الفنية ،وأخرياً
يتناول البحث اجلنائي الفك مبينا املعاينة الفنية م الكشف الفك عن بعض اجلرائم.

 5298التال ة التجيمد  3ساعات معتمدة 1 ،نظري  2 ،عملي)
يتناول هذا املقرر معنى التجويد وحكمه ومراتبه ،وتطبيق أحكام التجويد :أحكام
النون الساكنة والتنوين ،وأحكام امليم الساكنة ،وأحكام املد ،و أحكام الالم والراء ،كما
يتناول طارج احلروف وصفاتها ،والتفخيم والرتقيق ،والقلقلة ،واإلدغام بأنواعه امل لني
واملتجانسني واملتقاربني ،وأحكام الوقف واالبتداء.

 5300تكريليجيا التعليم  3ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
يهدف هذا امل قككرر إىل تنم يككة احل صككيلة املعرف يككة واملهار يككة اخلا صككة بتكنولوج يككا التع لككيم،
ومي كككن الطا لككب مككن توظ يككف التقن يككات التعليم يككة يف عم لككييت التع لككيم وا لككتعلم ،وذ لككك مككن خككالل
تعر ضككه للم فككاهيم الرئي سككة يف تكنولوج يككا التع لككيم ،وأ لككوان مككن األن شككطة التعليم يككة والو سككائط
املتعددة واملنهاج التكنولوجي والتصميم التعليمي واحلاسوب واالنرتنت.

 5301إ ارة الصف ترظيمه 3 :ساعة معتمدة  2نظري)
يت نككاول امل قككرر امل فككاهيم وامل نككاهج واال سككرتاتيجيات ال ضككرورية إلدارة ال صككف مككن ح يككث
النظرية والتطبيق ،ودراسة وحتليل ب عككض امل شكككالت اإلدار يككة ال صككفية وو ضككع احل لككول .ككا ،وذ لككك
ملككا .ككذه اجلوا نككب مككن أهم يككة ق صككوى وأ ككر كككبري ع لككى ن تككائج عمل يككة ا لككتعلم والتع لككيم .ك مككا يت نككاول
املعر فككة واال را هككات وامل هككارات والكفا يككات اإلدار يككة ال صككفية ال ضككرورية ،وال قككدرة ع لككى توظيف هككا
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بفعال يككة يف ادارة ال صككفوف املدر سككية يف احل يككاة العمل يككة التعليم يككة .و قككد صمممم امل قككرر يف م ضككمونه
ومل تككواه بطري قككة التخ طككيط العل مككي املنه جككي املرتا بككط األ جككزاء ،متب عككا أ سككلوب الن ظككام ث يككث ال
ينفصل املفهو م عككن ا ملككنهج أو النظر يككة ،وال تنف صككل اإل سككرتارية أو الو سككيلة عككن ا .ككدف ،ولكن هككا
تصبح جزءا متكامال مع عناصر هذا املقرر وملتواه.

 5302تصميم التدرم  3 :ساعات معتمدة
يركز هذا املقرر على ماهية تصميم التع لككيم ،واخللف يككة النظر يككة لع لككم ت صككميم التع لككيم،
ومناذ جككه ،وحتد يككد األ هككداف الرتبو يككة العا مككة واأل هككداف ال سككلوكية اخلا صككة ،وحتل يككل ال شككرو
اخلارج يككة والداخل يككة للتع لككيم ،وحتل يككل احمل تككوى التعلي مككي ،وم بككادئ تنظي مككه ،وت صككميم االخت بككارات
التح صككيلية ،وحتد يككد ا سككرتاتيجيات التع لككيم ،وحتد يككد ا ملككواد التعليم يككة ،الو سككائل ،واألن شككطة
الرتبوية ،وتصميم املنشطات العقلية ،وتصميم عمليات التقويم التشكيلي ،والتقويم اجلمعي.

 5303مرائج البحث العلمي 3 :ساعات معتمدة
أسلوب البحث العلمي هككو أك ككر أ سككاليب حككل امل شكككالت جككدوى وفاعل يككة ،ف هككو يت سككم
بككالتنظيم والو ضككول واملو ضككوعية وو ضككع ال بككدائل أ مككام م عككايري لت قككويم فاعليت هككا و جككدواها يف صككورة
مو ضككوعية بع يككدة عككن ا ملككؤ رات الشخ صككية والذات يككة ،لككذا حي تككاج إل يككه كككل فككرد ملواج هككة م شككاكله
وحتدياتها .ويهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبناهج البحث و ترائقه وإكسابه املهارات الالة مككة
للق يككام بالب حككث ،وذ لككك مككن خككالل درا سككته للمو ضككوعات األسا سككية اآلت يككة :م نككاهج الب حككث :ماهي تككه
وأنواعه ،مشكلة البحث وصياغة الفرضيات وتصميم الب حككث ،واجملت مككع والعي نككة ،وأدوات حتككع
البيانات واملعلومات وكتابة تقرير البحث.

 5304رعامة ذ ي احلاجات اخلاصة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املقرر مقدمة يف الرتبية اخلاصة ،الطفل املوهوب ،صعوبات التعلم ،ا ضككطرابات
الن طككق والل غككة ،اإلعا قككة اجل سككدية وال صككحية ،اإلعا قككة ال سككمعية ،اإلعا قككة الب صككرية ،اإلعا قككة
االنفعالية ،اإلعاقة العقلية ،القضايا واالراهات احلدي ة يف الرتبية اخلاصة.

 5306أصيا احملاكمات الشرعية التطبيقات القضائية 3 :ساعات معتمدة
يتناول هذا املقرر األصول األساسية للتنظيم القضائي اإلسالمي ،وتعريف أصول
احملاكمات الشرعية ،وموضوعات هذا العلم ،وهيكلية احملاكم الشرعية واختصاصاتها
وشرو تعيني القضاة الشرعيني وإجراءات التعيني ،وأصول التقاضي أمام احملاكم الشرعية،
واألحكام والقرارات القضائية الصادرة عن احملاكم الشرعية ،وترا الطعن بها .ويتناول
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الدعوى ،وتعريفها ،ومشروعيتها ،وأركانها ،وشروتها ،وأنواعها ،واإلجراءات اليت تتم للنظر
يف الدعوى مع عرض لبعض التطبيقات يف احملاكم الشرعية :م ل دعوى احلضانة ،دعوى
الطاعة ،ودعاوى املهر ،ودعاوى النفقات ،ودعاوى التفريق ،ودعوى النسب.

 5307الثقافة اإلسالمية طرائق تدرمسها  2 :)2ساعة معتمدة  2نظري )
متطلب سابق  5207ال قافة اإلسالمية وترائق تدريسها ()1
يتناول هذا امل قككرر األنظ مككة اإل سككالمية ،ال قككرآن ال كككريم و تككرا تدري سككه ،ا حلككديث ال شككريف
و تككرا تدري سككه ،العق يككدة و تككرا تدري سككها ،ال سككرية و تككرا تدري سككها ،الع بككادات و تككرا تدري سككها،
املعامالت وترا تدريسها.

 5308العليم االجتماعية طرائق تدرمسها  2 :)2ساعة معتمدة  2نظري)
متطلب سابق 5208 :العلوم االجتماعية و ترائق تدريسها ()1
ير كككز هككذا امل قككرر ع لككى ا خلككرائط وال كككرات األر ضككية وا سككتخدامها يف تككدريس الع لككوم
االجتماعية ،التقويم وأهميته يف العلوم االجتماعية ،موضوعات طتارة من تاري العال ا حلككديث
وترا ئككق تدري سككها ،الرتب يككة الوتن يككة وترا ئككق تدري سككها ،املنظ مككات العرب يككة والدول يككة وترا ئككق
تدريسها ،موضوعات طتارة من جغراف يككا ا لككوتن العر بككي اإلقليم يككة وترا ئككق تدري سككها ،خ صككائص
وكفايات املعلم الناجح.

 5309الرماضيات طرائق تدرمسها  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5209الرياضيات وترائق تدريسها ()1
يتناول هذا املقرر تدريس ا.ندسة واألشكال ا.ندسية املستوية ،واإلن شككاءات ،والت حككويالت
ا.ند سككية ،اجمل سككمات ،والق يككاس (مفهو مككه ،أنوا عككه ،وحدا تككه ،امل سككاحات واحل جككوم ،التقر يككب
والت قككدير ،دور الو سككائل التعليم يككة والتقن يككات واألل عككاب واأل منككا الريا ضككية يف تع لكيم وتع لككم
الرياضيات ،أخطاء شائعة يف تعلم الرياضيات لدى تلبة املرحلة األساسية األوىل ،وت قككويم ا لككتعلم
يف الرياضيات.

 5310العليم الصحة طرائق تدرمسها  3 :)2ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
584

متطلب سابق  5210العلوم والصحة وترائق تدريسها ()1
ير كككز هككذا امل قككرر ع لككى من هككاج الع لككوم يف املرح لككة األسا سككية ،م ظككاهر احل يككاة وت صككنيف
الكائ نككات احل يككة وترا ئككق تدري سككها ،الو حككدة والت نككوع يف الكائ نككات احل يككة وترا ئككق تدري سككها،
وبيولوجية اإلنسان وسالمة صحته وترائق تدريسها.

 5311سيكيليجية اللعب 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل قككرر ظككاهرة الل عككب ع نككد اإلن سككان عا مككة وع نككد األت فككال خا صككة ،ومف هككوم الل عككب
وتبيعته وخصائصه وأهمي تككه ،و مككا ي طككرأ عل يككه مككن ت غككريات وت طككورات عككرب مرا حككل الن مككاء املتعاق بككة
اليت مير بها األتفال.

 5312أحكام االجتها يف اإلسالم 3 :ساعات معتمدة
حقيقة االجتهاد ومعناه وحكمه ،وشروته ،أقسام االجتهاد ومراتبه ،وجماالته ،تغري
االجتهاد ،ونقضه ،و التقليد :تعريفه وحكمه والفرا بينه وبني االتباع ،والتقليد يف الفروع،
والتزام مذهب فقهي معني ،والتلفيق وتتبع الرخص ،والتعريف بالفتوى ،وأهميتها ،وضوابطها،
وآدابها ،م شرو

املفيت وصفاته ،واملستفيت وآدابه ،وما يؤ ر يف الفتوى ،ووسائل الفتوى يف

الواقع املعاصر ،وأخرياً ،أسباب اخلطأ يف الفتوى ،وحكم تنظيمها.

 5313الرظام املالي االقتصا ي يف اإلسالم 3ساعات معتمدة
التعريف بالنظام املالي واالقتصادي يف اإلسالم والتفرقة بينه وبني االقتصاديات
الوضعية األخرى ،مصادر النظام املالي واالقتصادي يف اإلسالم ،أصول وأسس االقتصاد
اإلسالمي ،خصائص النظام االقتصادي اإلسالمي وأهدافه ،امللكية العامة وملكية الدولة
وامللكية اخلاصة،
دراسة موضوعات اقتصادية من منظور إسالمي ،املوارد املالية يف اإلسالم ،اإلنفاا العام يف
اإلسالم ،الرقابة املالية وتكامل النظام يف اإلسالم ،التوةيع يف االقتصاد اإلسالمي ،التأمني.

 5314احملاماة يف اإلسالم 3 :ساعات معتمدة
طتص هذا املقرر بدّراسة أحكام التوكيل يف اخلصومة ،ويتناول أحكام احملاماة
وقواعدها وشروتها وآدابها يف الفقه اإلسالمي ،مع دراسة مقفصلة لنظام احملاماة يف فلسطني،
ومن أهم مواضيعه :تعريف احملاماة ،وبيان مشروعيتها؛ ويشمل :تعريف احملاماة لغة
واصطالحاً ،و تعريف الوكالة باخلصومة لغة واصطالحاً ،وبيان الفرا بني احملاماة،

585

والوكالة ،والوكالة باخلصومة ،وبيان مشروعية احملاماة واخلالف فيها ،وبيان األدلة على
ذلك ،واألسباب اليت تدعو إىل التوكيل يف اخلصومة ،وبيان نظرة موجزة طتصرة لتاري
التوكيل باخلصومة عرب تاري القضاء اإلسالمي ،وأركان احملاماة وشروتها يف الفقه
اإلسالمي ،وما يتعلَّق بذلك من أحكامٍ ،وحقوا احملامي وحصانته وضماناته ،وواجباته
وآدابه ،وتصرفاته ،واآل ار املرتتبة على ذلك يف الفقه اإلسالمي ،وبيان أحوال تعدد احملامني يف
القضية الواحدة ،وما يرتتب على ذلك من أحكام وآ ار.

 5316التدكس اإلبداعي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املقرر املدخل إىل اإلبداع والتفكري اإل بككداعي ،اإل بككداع وا لككتفكري اإل بككداعي مككن
وج هككة ن ظككر ا ملككدارس الفل سككفية ،خ صككائص امل بككدعني ودوافع هككم وحا جككاتهم ،تككرا الت عككرف ع لككى
امل بككدعني وق يككاس اإل بككداع ،مرا حككل اإل بككداع وا لككتفكري اإل بككداعي و تككرا تنم يككة اإل بككداع وا لككتفكري
اإلبداعي يف املدرسة والصف.

 5320القياس التقيمم يف التعلم التعليم 3 :ساعات معتمدة
يت نككاول هككذا امل قككرر امل فككاهيم األسا سككية يف عمل يككة الق يككاس والت قككويم ،ودور الق يككاس
والت قككويم يف ال تككدريس ،و جمككاالت الق يككاس وأ سككاليبه ،وب نككاء اخت بككار التح صككيل ( )1التخ طككيط
لالخت بككار ،وب نككاء اخت بككار التح صككيل ( ،)2وب نككاء اخت بككار التح صككيل ( ،)3وإ خككراج االخت بككار
وتصحيحه ،وخصائص االختبار اجليد ،وأساسيات اإلحصاء يف عملية القياس والتقويم.

 5321نظام احلكم يف اإلسالم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل قككرر قوا عككد ن ظككام احل كككم يف اإل سككالم والتفر يككق بككني الدو لككة واأل مككة ،وب يككان
املقو مككات األسا سككية للدو لككة ( ال سكككان وا لككوتن وال سككلطة ) ،والتعر يككف بككرئيس الدو لككة يف اإل سككالم
من حيث شروته وواجباته و تككرا إ سككناد ال سككلطة إل يككه ،وكيف يككة انت هككاء وإن هككاء والي تككه ،ا لككوةارة يف
التاري اإلسالمي ،وأنواع الوةراء ووظائفهم ،السلطتني التشريعية والقضائية.

 5323إعجاز القرآن 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتنا ول هذا امل قككرر مع نككى املع جككزة واإلع جككاة القرآ نككي والت حككدي بككاملعجزة القرآن يككة ،و ملككاوالت
ب عككض ال عككرب معار ضككة ال قككرآن ،ككم التعر يككف بال قككدر املع جككز مككن ال قككرآن وآراء العل مككاء يف سككبب
اإلعجاة ،هذا إىل جا نككب الو قككوف ع لككى أ نككواع اإلع جككاة يف ال قككرآن ال كككريم ،سككواء أ كككان إع جككاةاً
بيانياً لغوي اً ،أم أنباء الغيب ،أم عملياً ،أم تشريعياً ...اخل ،وعرض أم لة على كل نوع منها.

 5324فقه معامالت  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
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ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تعر يككف الطا لككب باملو ضككوعات التال يككة مككن ح يككث حكم هككا ،دلي لككها،
صيغها ،شرو صحتها ،أقسامها ،تطبيقات فقهية توضحها .ويتناول هككذا امل قككرر الب يككع وأنوا عككه،
السلم ،الربا ،الصرف ،اإلجارة ،الرهن ،الشفعة ،احلجر ،الوكالة ،احلوالة ،الصلح.

 5325قضاما أحكام 3 :ساعات معتمدة  2نظري  1عملي)
يت نككاول هككذا امل سككاا درا سككة عككدد مككن الق ضككايا ،مككع ب يككان كيف يككة صككدور احل كككم في هككا،
م ل :دعوى نفقة الزوجة واألبناء ،ودعوى نفقة األقارب ،ودعوى حضانة األبناء ،ودعوى الطا عككة،
ود عككوى التفر يككق وا حككدة لل شككقاا وال نككزاع وأ خككرى للغي بككة وال ضككرر ود عككوى امل هككر ،وا حككدة للم هككر،
املع جككل ،وأ خككرى للم هككر املؤ جككل و ال ككة لل مككرض .ك مككا يت نككاول ق ضككايا فقه يككة معا صككرة م ككل:
االستنساخ ،تأجري الرحم ،ةواج املسيار ،الزواج العريف ،احلمل عن تريق نقل النطفة

 5326فقه أحياا شخصية  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5226فقه أحوال شخصية ()1
يت نككاول هككذا امل قككرر احل قككوا املتعل قككة بالرت كككات مككن و صككايا وموار يككث ،مبككا يت ضككمنه ذ لككك مككن
بيان للمصطلحات واملفاهيم املتعلقة بهذين املو ضككوعني ،مككع تو ضككيح ل شككرو الو صككايا ،وأركان هككا
وأنواع هككا ومبطالت هككا و تككزاحم الو صككايا ،واإلرث مككن ح يككث م شككروعيته وأ سككبابه و شككروته وموان عككه
وأنواع الور ة وأحوال توري هم والقواعد الضابطة للتوريث ،إضافة إىل إك سككاب الطا لككب م هككارة يف
حل املسائل اإلر ية مراعياً ما ورد يف الفقه والقانون بهذا اخلصوص.

 5327فقه معامالت  3 :)2ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5324فقه معامالت ()1
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تعر يككف الطا لككب باملو ضككوعات التال يككة مككن ح يككث حكم هككا ،دلي لككها،
صككيغها ،شككرو

صككحتها ،أق سككامها ،تطبي قككات فقه يككة تو ضككحها :ال شككركات العاد يككة ،ا .بككة،

الوديعة ،الوقف ،الغصب ،اللقيط ،اللقطة ،إحياء املوات ،الزراعة ،واملقررات ،التأمني.

 5329تدرمب ميداني  )1يف الرتبية اخلاصة 4 :ساعات معتمدة  4عملي)
متطلب سابق  5249اإلعاقة البصرية 5265 ،اإلعاقة السمعية 5239 ،اإلعاقة
اجلسمية والصحية
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يهدف هككذا امل قككرر إىل ت قككديم فر صككة للطا لككب لتطب يككق مككا تعل مككه عككن األت فككال ذوي اإلعا قككة يف
مرا كككز الرتب يككة اخلا صككة للطل بككة ذوى اإلعا قككات املتو سككطة وال شككديدة واملتعل قككة باالعا قككات ال سككمعية
والبصرية ،ويهدف هككذا امل قككرر إىل تزو يككد الطا لككب بككاخلربات امليدان يككة مككن خككالل تعام لككه مككع أدوات
الت شككخيص والتق يككيم والتع لككيم وا ل تككدريب ع لككى طت لككف م هككارات احل يككاة للط فككل امل عككوا ب صككريا او
مسعيا ،و.ذا يلتحق الطالب هنا يف مؤسسات الرتبية اخلاصة اليت تتابع حككاالت اإلعا قككة ال سككمعية
والبصرية.

 5330التيحد 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
يهدف هذا املقرر إىل التعريف باضطراب التوحد كفئة مستقلة من فئات الرتبية اخلا صككة ،
مككن ح يككث ن سككبة االنت شككار ،واال سككباب احملتم لككة  ،واخل صككائص النمائ يككة واالنفعال يككة وال سككلوكية
واملعرفية واجلسمية والنفسية االجتماعية  ،واالعتبارات الرتبوية التى جيب مراعاتها عند تككدريس
الطل بة التو حككديني  ،وا جككراءات الك شككف والت شككخيص با سككتخدام أدوات قككوائم ال شككطب وم قككاييس
الت قككدير مككن ق بككل األ هككل واملعل مككني  ،وأهم يككـة ال تككدخل املب كككـر وا سككتخدام أ سككاليب ت عككديل ال سككلوك
كطري قككة لل حككد مككن ظ هككور ال سككلوكات الالتكيف يككة ال تككى يظهر هككا األت فككال  .ك مككا يت نككاول هككذا
املقرر االعاقات املصاحبة للتوحد م ل اإلعاقة العقلية  ،واضطرابات التواصل .

 5331تارمخ احلر ب الصليبية

و الدرجنة ) 3 :ساعات معتمدة  3نظري)

يتناول هككذا امل قككرر غككزو الفر جنككة للم شككرا العر بككي اإل سككالمي ،ودواف عككه احلقيق يككة واأل حككداث
الرئي سككية في هككا ،وأ سككباب جنككال الفر جنككة يف إقا مككة ك يككان .ككم يف امل شككرا العر بككي اإل سككالمي،
والعوامل اليت أدت إىل فشل هذا الغزو ،ونتائجه ،مع الربط بني املاضي واحلاضر.

 5332اجلغرافيا االقتصا مة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يوضح هذا املقرر البيئة كنظام مفتول عام يتكون من النظم الزراعية وال صككناعية والن قككل،
وحي لككل عنا صككرها الرئي سككية والت فككاعالت القائ مككة بككني اإلن سككان و كككل من هككا ،مككع الرتك يككز ع لككى
املشكالت االقتصادية.

 5333جغرافيا السكان 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
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يت نككاول هككذا امل قككرر م بككادئ ع لككم ال سكككان مككن ح يككث خ صككائص ال سكككان الدميوغراف يككة
وتركيبهم االجت مككاعي واالقت صككادي ،مككع االهت مككام مب شكككالت ال سكككان املتعل قككة بككالنمو ال سككريع
وا.جرات وربطها بالتنمية.

 5334تارمخ العامل احلدمث املعاصر 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املقرر تاري العال ا حلككديث واملعا صككر م نككذ حر كككة النه ضككة األورب يككة إىل مككا ب عككد
ا حلككرب العامل يككة ال ان يككة ،ويت ضككمن :ال ككورة الفرن سككية واحلر كككات القوم يككة يف أورو بككا وال ككورة
ال صككناعية ،ال سككيطرة اال سككتعمارية وآ ار هككا ع لككى أق طككار آ سككيا وإفريق يككا وأمري كككا الالتين يككة،
واحلربني العامليتني األوىل وال انية وحركات التحرر من االستعمار.

 5335تارمخ األميبية املماليك 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5331تاري احلروب الصليبية (غزو الفرجنة)
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بالظروف اليت أدت إىل قيام الدولة األيوبية وأبرة
مؤسساتها م ل :السلطنة واجليش واالقطاع ،ودورها يف توحيد اجلبهة االسالمية ضد الصليبيني
وإحلاا ا.زمية بهم ،م يتتبع التطورات السياسية والعسكرية للدولة األيوبية حتى سقوتها،
وقيام الدولة اململوكية مع التعريف بأهم مؤسساتها كالسلطنة واجليش واالقطاع ،وبيان دور
املماليك يف ختليص املنطقة من خطري الصليبيني واملغول ،إضافة إىل التعريف بالعمارة
اململوكية.

 5336الرتبية اليطرية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يوضح هككذا امل قككرر امل فككاهيم السيا سككية والبيئ يككة واالقت صككادية واالجتماع يككة واإلدار يككة ،إ ضككافة
إىل سرية احلضارة يف فل سككطني مككن ح يككث موقع هككا وتطور هككا ال تككارطي واحل ضككاري ،وحتد يككد أ بككرة
علمائها ورجاالتها.

 5349إضطرابات السليك 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
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متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
يقدم هذا املقرر فهما معمقا عن اضطرابات السلوك من حيث التصنيف ،ون سككبة االنت شككار،
األ سككباب و تككرا الوقا يككة ،واخل صككائص النمائ يككة واالنفعال يككة وال سككلوكية واملعرف يككة واجل سككمية
والنف سككية االجتماع يككة ،واالعت بككارات الرتبو يككة ال تككى جيككب مراعات هككا ع نككد تككدريس الطل بككة ذوى
اال ضككطرابات ال سككلوكية ،وا جككراءات الك شككف والت عككرف ع لككى هككؤالء الطل بككة مككن خككالل األ هككل
واملعل مككني ،أهم يككة ال تككدخل املب كككر وا سككتخدام أ سككاليب ت عككديل ال سككلوك كطري قككة لل حككد مككن ظ هككور
ال سككلوكات الالتكيف يككة ال تككى يظهر هككا هككؤالء األت فككال ،ك مككا يت نككاول هككذا امل قككرر األ تككر النظر يككة
لتفسري اضطرابات السلوك ثسب املدارس النظرية املختلفة .
)5353 ELT Methodology (1

 3ساعات معتمدة 2 :نظري ,1 ،عملي)
This course ELT1 (English Language Teaching 1) contains current
trends in language teaching and learning that focus on different areas
and skills such as listening, speaking , reading, writing, vocabulary ,
grammar…etc., One major objective is to lead students towards
innovative teaching techniques and activities that help them explore
project-based learning, task-based language teaching, or other
approaches and methods of language teaching through participation in
activities either in class or outside. Students taking this course are
hoped to get theoretical and practical knowledge to help them become
expert teachers who always seek to continue their professional
development as teachers in the future.

 5358امليئبة التديق 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
ي هككدف هككذه امل قككرر اىل تنم يككة ارا هككات اجياب يككة حنككو ترب يككة وتع لككيم املو هككوبني واملت فككوقني،
ومساعدة الطلبة ع لككى تنم يككة م هككارات تع لككيم املتم يككزين ،ويت نككاول هككذا امل قككرر أي ضككا م فككاهيم التم يككز،
وحركة تعليم املوهوبني واملتفوقني ويعرض برنامج اال راء املدر سككى ال شككامل وب نككاء املن هككاج ا خلككاص
باملوهوبني واملتفو قني ،وتعاجل أيضا ب عككض الق ضككايا فككى تع لككيم املو هككوبني واملت فككوقني م ككل الك شككف
عن املوهوبني واملتفوقني ،املشكالت ،االبداع ومهارات التفكري.

 5360إضطرابات الرطق اللغة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
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متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تعر يككف الطل بككة بأهم يككة الل غككة كو سككيلة للتوا صككل ،ومف هككوم عمل يككة
التوا صككل ومكو نككات الل غككة ،والن مككو الل غككوي ،و مككن ككم التعر يككف با ضككطرابات التوا صككل مككن ح يككث
األسباب ونسبة االنتشار والتصنيفات  .كما يتناول هذا املقرر ترا تق يككيم وت شككخيص ا ضككطرابات
الن طككق والل غككة والتوا صككل ،وال تككدخل العال جككي والرت بككوي ،وال بككدائل الرتبو يككة ،و تككرا تككدريس الطل بككة
ذوي االضطرابات النطقية.

 5363م رااائج أ ساااليب ال تاادرم يف الرتب يااة اخلا صااة  3 :)1ساااعات معت ماادة 3
نظري)
متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل التعر يككف مبع نككى املن هككاج فككى الرتب يككة اخلا صككة وعنا صككره وخطوا تككه ،
العالقة بني املنهاج العادى واملنهاج فى الرتبية اخلاصة م تطبيقات نظريات علم ا لككنفس فككى و ضككع
امل نككاهج اخلا صككة بككذوى احلا جككات اخلا صككة ويت عككرض امل قككرر إىل مف هككوم الرب نككامج الرت بككوى ال فككردي
واخلطة التعليمية الفردية وخطة االنتقال لتدريب األسر الفردية .

 5368م رااائج أ ساااليب ال تاادرم يف الرتب يااة اخلا صااة  3 :)2ساااعات معت ماادة 3
نظري)
متطلب سابق  5363مناهج وأساليب التدريس يف الرتبية اخلاصة ()1
يهدف املقرر إىل تناول بشمولية وعمق أساليب وترا ال تككدريس اخلا صككة ب كككل ف ئككات الرتب يككة
اخلا صككة ،درا سككة وتطب يككق أ سككاليب و تككرا ال تككدريس ال فككردي واجلم عككي يف الرتب يككة اخلا صككة،
واأل سككاليب و تككرا ال تككدريس املعرف يككة؛ ال سككلوكية؛ واأل سككاليب امل سككتندة إىل الن مككوذج التشخي صككي
العال جككي ،واأل سككاليب و تككرا ال تككدريس امل سككتندة إىل الن مككوذج الت كككاملي ،ودرا سككة امل عككايري
واالعت بككارات واملتطل بككات ذات العال قككة ب كككل األ سككاليب و تككرا ال تككدريس امل سككتخدمة ح سككب مككتغري
حاجة األشخاص ذي االحتياجات اخلاصة.

 5370قضاما أخالقية قانينية يف اإلرشا الصحة الردسية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ير كككز هككذا امل قككرر ع لككى ا جملككاالت املت صككلة بأخالق يككات املر شككد النف سككي والرت بككوي وأخ صككائي
الصحة النفسية ،واملوا يق املتصلة ب هككذا ا جملككال ،وامل سككتندات األخالق يككة ا لككيت يت عككرض .ككا يف أ نككاء
عمله .ويهتم هذا املقرر باملعايري واملوا يق األخالق يككة للمر شككدين واألخ صككائيني يف جمككاالت عم لككهم،
ومسؤولياتهم األخالقية والقانونية حنو املسرتشدين من تلبة وأ فككراد ومؤس سككات مككن ناح يككة و حنككو
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مهنته من ناحية أخرى ،ويركز هذا امل قككرر ع لككى ثككث الق ضككايا القانون يككة وعالقت هككا بع مككل املر شككد
واألخصائي.

 5371التقييم التشخيص يف اإلرشا الصحة الردسية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأهمية التقييم والتشخيص للعملية اإلر شككادية وال صككحة
النف سككية ,وو سككائل حتككع املعلو مككات :املقاب لككة ,واملالح ظككة ,ودرا سككة احلا لككة ،و مككؤحر احلا لككة,
واالختبارات ,والسرية الشخصية ,والسجل القصصي ,والبطا قككة الرتاكم يككة  ..إخل ,و سككائل املعرف يككة
السلو كية يف التقييم والتشخيص ,وتطبيقات وتدريبات على استخدام أدوات التق يككيم .وي هككدف إىل
توضيح التطور التارطي وترا وأدوات التقييم والتشخيص واالختبارات النفسية.

 5373ا سااتخدامات احلا سااب اآل لااي يف اإلر شااا ال صااحة الرد سااية 3 :ساااعات معت ماادة
3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب باملعارف واملفاهيم واملهارات املتعلقة باحلاسب اآللي
واستخداماته وتوظيفه يف اإلرشاد والصحة النفسية ومعرفة أمنا وأنواع استخدامات احلاسوب
يف اإلرشاد والصحة النفسية ،م التعرف إىل مصادر وأدوات متاحة على الشبكة لربامج
إرشادية والدراسات احلدي ة يف جمال اإلرشاد النفسي والرتبوي والصحة النفسية .كذلك
التعرف على أهم الربامج اليت البد من توفرها يف جهاة احلاسب وكيفية استخدامها م ل "
حتميل امللفات ،فك امللفات وضغطها ،احلماية ،إدارة الربيد ،تشغيل الكتب االلكرتونية،
تشغيل امللفات الصوتية واملرئية ،معاجل النصوص وجمموعته.....اخل.

 5374اإلرشا التأئيلي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطلبة باملعرفة ال شككاملة عككن امل فككاهيم املختل فككة لإلعا قككة وأنواع هككا
وتصنيفاتها الصحية واالجتماعية واالقت صككادية والنف سككية والعقل يككة ،ك مككا ي هككدف امل قككرر إىل تزو يككد
الطل بككة بالب صككرية والد را يككة ال شككاملة عككن اآل ككار املختل فككة لإلعا قككة ع لككى ال فككرد وأ سككرته واجملت مككع
وكيفية تقويم وتشخيص تلك اآل ار ،يتمركز املقرر أيضاً يف توضيح ماه يككة التأه يككل والتوج هككات
املختلفة حنو التأهيل ،مككع الرتك يككز ع لككى مف هككوم التأه يككل ال شككامل (ال طككيب ،االقت صككادي ،امل هككك،
الرتبوي ،االجتماعي ،النفسي) للم عككاا ،ودور األخ صككائي االجت مككاعي يف حتق يككق التأه يككل ال شككامل
للم عككاا ،وبالت عككاون مككع امل عككاا وأ سككرته وم هككن أ خككرى م ككل (ال طككب ،وال طككب النف سككي ،والت مككريض،
وال طككب الطبي عككي ،وم هككن حتل يككل الع مككل واالخت يككار والتوج يككه امل هككك ،وال عككالج بالل عككب ،وال تككدريب
املهك).
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 5379تدرمب ميداني يف اإلرشا الصحة الردسية  3 :)1ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل إكساب الطلبة املهارات األساسية يف اإلرشاد والصحة النفسية ،وخاصة
إقامة العالقة اإلرشادية الفردية ،واكتساب مهارات التقييم النفسي والتشخيص اإلرشادي،
ومهارات تصميم وتطبيق برامج اإلرشاد والتوجيه ،إضافة إىل تنمية مهارات حل املشكالت اليت
يواجهها الطلبة واملعلمني يف املدرسة ومهارات وضع حلول لتلك املشكالت ،وإكسابهم كيفية
تطبيق املعرفة النظرية جملاالت ،ووسائل وترا اإلرشاد املختلفة .والتدرب على مهارات التقييم
وحتع املعلومات عن املسرتشدين واستخدام املقاييس والتخطيط حلصص التوجيه اجلمعي،
واختاذ القرارات ،وكيفية حتمل املسؤولية ،وإتاحة الفرصة لالخنرا يف احلياة العملية بالوعي
الالةم ،وإكسابهم مهارات التفاع ل مع البيانات ،وكتابة التقارير الالةمة ،والتدرب على
تصميمها .ويتم تدريب الطلبة يف املؤسسات واجلمعيات واملدارس احلكومية واخلاصة ووكالة
غوث وتشغيل الالجئني اليت يوجد فيها مرشد تربوي أو أخصائي مبا ال يقل عن ) )100ساعة
تدريبية خالل الفصل الدراسي.

 5380تصميم الشبكات الداخلية صيانتها 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
ي هككدف امل قككرر إىل ت طككوير قككدرات الطا لككب يف ت صككميم وإن شككاء شككبكات معلو مككات داخل يككة،
ت صككلح لال سككتخدامات التعليم يككة ،ومي كككن مككن خال .ككا ر بككط الطل بككة واملعل مككني مب صككادر املعلو مككات،
عرب أجهزة املدرسة أو أجهزة احلاسوب وا.وا تككف الذك يككة اخلا صككة ب هككم ،وكيف يككة ع مككل ال صككيانة
الدورية .ا ،ومعاجلة املشكالت اليت تتعرض .ا.

 5381ت صااميم إن تااا الي سااائط التعليم يااة الرقم يااة 3 :ساااعات معت ماادة  2ن ظااري1 ،
عملي)
متطلب سابق  5286الوسائط الرقمية
ي هككتم هككذا امل قككرر بتعر يككف الطا لككب بالو سككائط الرقم يككة وأ هككم أدوات هككا وتطبيقات هككا ومميزات هككا
وأنواع هككا يف جمككال ا لككتعلم ،ومتطل بككات ا سككتخدامها وتوظيف هككا يف التع لككيم وا لككتعلم ،وإن تككاج وت صككميم
الوسائط الرقمية التعليمية والكتب االلكرتونية ،ومراحلها ،ومناذج هككا ،ودور امل صككمم التعلي مككي
يف إنتاجها.

 5382أساليب تدرم

التكريليجيا 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)

متطلب سابق  5204ترائق التدريس والتدريب العامة
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ي هككدف امل قككرر إىل تعر يككف الطا لككب بككأهم املو ضككوعات املندر جككة حتككت تككدريس التكنولوج يككا
وا لككيت تتع لككق باملعر فككة التكنولوج يككة و تككراا ا لككتفكري يف التكنولوج يككا ،وتزو يككده بكيف يككة تطب يككق
تككرا ال تككدريس العا مككة يف جمككال التكنولوج يككا ،وتطب يككق األ سككاليب احلدي ككة يف تككدريس
التكنولوجيا.

 5383بي ات التعلم االفرتاضي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل إ تككالع الطا لككب ع لككى أ هككم امل سككتحد ات يف جمككال نظر يككات وتقن يككات
التع لككيم االفرتا ضككي ،وكيف يككة توظيف هككا خلد مككة ا لككتعلم يف اجملت مككع احمل لككي ،وأ هككم التطبي قككات
امل سككتحد ة يف هككذا ا جملككال وكيف يككة إدارت هككا ،م ككل من صككات ا لككتعلم االفرتا ضككي
 learning Platformsواملخ تكربات االفرتا ضككية Labs
Augmented Learning

Virtual

 Virtualوالوا قككع امل عككزة

 5384القيا ة الرما ة يف املؤسسات الرتبيمة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ير كككز امل قككرر ع لككى مف هككومي الق يككادة والر يككادة كم فككاهيم تطوير يككة لبي ئككة الع مككل املدر سككي،
وأدوار القا ئككد الرت بككوي ومها مككه و جمككاالت الق يككادة ،وامل فككاهيم املتعل قككة بالر يككادة م ككل الرتب يككة الرياد يككة
وكيف يككة دجم هككا يف الع مككل املدر سككي ،ودور امل صككمم التعلي مككي كر يككادي يف جمككال التع لككيم وا لككتعلم،
وتوظيف التكنولوجيا احلدي ة لتحقيق ذلك.

 5400اليصاما اليقف يف الدقه اإلسالمي  3ساعات معتمدة
تناول املقرر معنى الوصية وحكمها وحكمة مشروعيتها ،كما يتناول أركانها
وشروتها ،وحكم الرجوع عنها ،وأحكام الوصاية .أما الوقف فيتناول املقرر معناه وأهميته
وحكمه واحلكمة منه وألفاظه وأنواعه الوقف الذري فيه واخلريي ،وشروته ،وأحكام
متولي الوقف وحتقق شرو

الواقف وما يتعلق به من أحكام كاستبدال الوقف وبيعه

وعمارته ،وصرف ريعه ،ويتناول بالدراسة أ ر األوقاف اإلسالمية يف اجملاالت االجتماعية
واالقتصادية.

 5401صكيك تيثيقات  3ساعات معتمدة
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يتناول التو يق الشرعي :معناه ،األلفاظ اليت تطلق عليه ،أنواعه ،تارطه ،وأهميته.
كما يتناول املو ق من حيث وظيفته ،فضله ،شروته ،آدابه .والو يقة :حكم كتابتها،
شروتها ،آدابها .وتو يق عقد الزواج :تارطه ،موقف قانون األحوال الشخصية الفلسطيك منه،
وعمل املأذون الشرع ،وتو يق حجج الطالا ،واإلرث ،والوصايا ،والوقف ،والوكالة وغريها من
الو ائق الصادرة عن احملاكم الشرعية ،وتو يق بعض عقود املعامالت اإلسالمية الصادرة عن
البنوك اإلسالمية كاملراثة واإلجارة املنتهية بالتمليك.

 5403فقه القضاء طرق اإلثبات 3ساعات معتمدة
يتناول املقرر بالتفصيل ماهية القضاء ،ومعناه ،وحكمه ،وحكمته ،وفضله
والرتغيب ،وكذلك شرو

القاضي ،وصفاته ،وأعوانه ،وسلطته ،ويتناول أحكام املقضي

له ،وأحكام املقضي إليه ،كما يتناول املقرر دراسة تفصيلية متعمقة مقارنة لطرا اإل بات يف
الفقه اإلسالمي وهي :الشهادة ،واإلقرار ،والقضاء ،والقرائن ،واليمني ،وعلم القاضي،
و الو ائق اخلطية ،كما يتناول بيان مفهوم عبء اإل بات ودور القاضي يف ذلك.

 5404القياعد الدقهية تطبيقاتها  3ساعات معتمدة
يتناول املقرر التعريف بقواعد الف قككه الكل يككة ون شككأتها ،وأهميت هككا وأدلت هككا ،ودور هككا يف تغذ يككة
ال ت شككريع اإل سككالمي ،و كككذلك عالقت هككا بالقوا عككد األ صككولية ،ككم ب يككان قيمت هككا يف الت شككريع،
وأنواعها ،ومصادرها ،ودراسة نظرية وتطبيقية لعدد من القواعد ال كككربى مككع عككدد مككن القوا عككد
املندرجة حتتها.

 5406الرتبية الرماضية طرائق تدرمسها 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املقرر املدخل إىل الرتبية الرياضية ،خصائص النمو وتطبيقاته الرتبو يككة يف بككرامج
الرتب يككة الريا ضككية ،الرتب يككة احلرك يككة ،م ظككاهر األن شككطة واألل عككاب الريا ضككية ،إ عككداد اخل طككة
الدراسية وتطبيقها ،مبادئ إدارة بككرامج الرتب يككة الريا ضككية يف املرح لككة األسا سككية األوىل وتنظيم هككا،
مبادئ القياس والتقويم يف الرتبية الرياضية.

 5407الرتبية الدرية طرائق تدرمسها 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
ير كككز هككذا امل قككرر ع لككى ا ملككدخل إىل تككدريس الرتب يككة الفن يككة ،الت عككبري ال فككك ع نككد األت فككال،
التذوا والنقد الفك ،الفن اإلسالمي ،الر سككم وخاما تككه وتدري سككه ،األ شكغال الفن يككة اليدو يككة و تككرا
تدري سككها ،الو سككائل التعليم يككة يف تككدريس الرتب يككة الفن يككة ،اخل طككة الدرا سككية والكفا يككات التعليم يككة
الالةمة ملعلم املرحلة األساسية األوىل.
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 5408امليسيقل األناشيد طرائق تدرمسها 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املقرر أهداف الرتبية املوسيقية ونشاتاتها املتنوعة مككن أ صككوات وإيقا عككات وأن غككام
وحركات ،والطرا املالئمة لتدريس هذه املوضوعات.

 5410تدرمب ميداني يف احملاكم الشرعية  3ساعات معتمدة 3 ،عملي)
املتطلب السابق :إنهاء  90ساعة معتمدة
بعد أن جيتاة الطالب بنجال املقررات الدراسية املطلوبة منه حيق له التسجيل .ذا املقرر ،وعليه
اختيار املؤسسة القضائية اليت ينوي التدرب بها بإشراف قاضي احملكمة أو من ينوب عنه،
وتكون مدة التدريب يف احملكمة الشرعية بواقع ( )50ساعة خالل الفصل الدراسي مبعدل 4
ساعات أسبوعية ،ويعترب هذا املقرر من متطلبات التخصص اإلجبارية بواقع ( )3ساعات دراسية
معتمدة ،كما ويعترب حضور الطالب والتزامه يف أيام التدريب اليت اتفق عليها مع القاضي يف
احملكمة وأبلغ عنها مشرفه األكادميي يف اجلامعة إلزامياً ،وقد مت ختصيص إجراءات ومناذج
خاصة للتحقق من مدى هذا االلتزام من قبل املشرف األكادميي يف اجلامعة ومن قبل القاضي
يف احملكمة الشرعية.

 5412تعدمل السليك 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل قككرر ال سككلوك اإلن سككاني وتر يككق مالحظ تككه وقيا سككه وت سككجيله والعوا مككل ا ملككؤ رة
ف يككه ،ت عككديل ال سككلوك اإلن سككاني وأ شكككاله وجماال تككه وت صككاميمه ،وامل بككادئ األسا سككية ا لككيت
يستخدمها برنامج تعديل السلوك.

 5413حقيق اإلنسان يف اإلسالم  3ساعات معتمدة
يتناول هذا املقرر ماهية احلقوا واحلريات العامة وتطورها ،وبيان مظاهرها املختلفة،
وضماناتها املتعددة ،ونظرة اإلسالم حلقوا اإلنسان ،ومبادئ حقوا اإلنسان يف اإلسالم،
واحلرية واملساواة واألخوة ،و أهم احلقوا اليت كفلها اإلسالم لإلنسان :حق احلياة ،وحق
الكرامة ،وحق التعليم ،وحق التملك ،وحق السفر ،وحق احلريات الشخصية واحلقوا املدنية
واحلقوا السياسية واالقتصادية واالجتماعية وال قافية.

 5414نظرمة الدعيى  3ساعات معتمدة
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تت نككاول ا ملككادة التعر يككف با لككدعوى وم شككروعيتها وأهميت هككا ،وأر كككان ا لككدعوى وعنا صككرها
وشروتها ،ودراسة تطبيقية لصيغ الدعوى والسري يف إجراءاتها.

 5420تربية عملية  2 :)1ساعة معتمدة  1نظري  1 ،عملي)
متطلب سابق :أنهاء  70ساعة
يهدف هذا املقرر إىل إعداد الطالب ملختلف جوانب عملية التدريس ،اإلدارية منها والرتبو يككة.
وينق سككم هككذا امل قككرر إىل ق سككمني ،ن ظككري وعم لككي ،ث يككث يت ضككمن يف ملككاوره حت لككة مككن ا خلككربات
املكم لككة لل خككربات النظر يككة ا لككيت در سككها الطا لككب يف الف صككول الدرا سككية ال سككابقة ،وا لككيت ت سككعى يف
حتلت هككا إىل تهي ئككة الطا لككب ملتطل بككات وم سككتلزمات املوا قككف ال صككفية املختل فككة وتطبيق هككا عمل يكاً مككن
خالل أسلوب التدريس املصغر ،بتنفيذ مواقف صفية ألجزاء من حصص دراسية .كما يتيح هككذا
امل سككاا الفر صككة للطل بككة اإل ملككام بفل سككفة الرتب يككة العمل يككة ،وعنا صككرها ،وقوانين هككا ،وأنظمت هككا،
وأخالق يككات مه نككة التع لككيم ،إىل جا نككب اإل ملككام بامل هككام واحل قككوا والواج بككات واألنظ مككة املع مككول ب هككا يف
املدارس.

 5421العالقات الد لية يف اإلسالم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل قككرر مف هككوم ال قككانون ا لككدولي يف الف قككه اإل سككالمي وا لككنظم املعا صككرة ،وم صككادر
ال قككانون ا لككدولي يف اإل سككالم والتق سككيم الفق هككي لل عككال إىل دار إ سككالم ،ودار حككرب ،ودار ع هككد.
واجل هككاد يف اإل سككالم وأهدا فككه وأخالق يككات الق تككال يف اإل سككالم ،وأ ككر ا حلككرب يف أ شككخاص ال عككدو
وممتلكا تككه ،إ ضككافة إىل املعا هككدات يف اإل سككالم مككن ح يككث مفهوم هككا وم شككروعيتها و شككروتها
ونقضها وأنواعها مم لككة يف ع قككد الذ مككة واأل مككان وا.د نككة وال صككلح ،والتم يككل السيا سككي يف اإل سككالم
مككن ح يككث ت طككوره ومهما تككه وال سككفراء و شككروتهم وخصائ صككهم ،ككم تعط يككل التم يككل السيا سككي يف
اإلسالم.

 5423فقه العقيبات 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هككذا امل قككرر اجلر ميككة والعقو بككة وامل بككادئ العا مككة يف الت شككريع اجل نككائي اإل سككالمي ث يككث
يتعرض إىل املفاهيم اآلتية يف ذ لككك :ا حلككدود :مككن ح يككث حقي قككة كككل جر ميككة مككن جككرائم ا حلككدود،
م شككروعية ا حلككد ،حك مككة امل شككروعية ،شككر إقا مككة ا حلككد ،تككرا إ با تككه ،م سككقطاته ،حككد ا لككردة،
حد الزنا ،حد القذف ،حد الشرب ،حد السرقة ،حد احلرابة ،واجلنايات :اجلنا يككة ع لككى ا لككنفس
بالق تككل :تعر يككف الق تككل وب يككان أنوا عككه وموجبا تككه ،اجلنا يككة ع لككى األع ضككاء واأل تككراف :موجبات هككا،
اجلنا يككة ع لككى ا جلككنني :موجبات هككا ،الد يككة وأحكام هككا ،التعز يككز :أ نككواع جككرائم التعز يككز وعقوبات هككا
وضوابطها.
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 5424أساليب تدرم

الرتبية اإلسالمية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)

متطلب سابق  5204ترائق التدريس والتدريب العامة
يت نككاول هككذا امل قككرر مف هككوم املن هككاج وأهدا فككه وخصائ صككه ،وم صككادر التع لككيم وا لككتعلم يف الرتب يككة
اإل سككالمية ،وأ سككاليب تدري سككها وذ لككك ب عككرض منككاذج تطبيق يككة لتحل يككل مل تككوى الو حككدات الدرا سككية
و منككاذج تطبيق يككة حل صككص درا سككية ملو ضككوعات يف ال قككرآن ال كككريم والعق يككدة وا حلككديث الن بككوي
والفقه والسرية النبوية واألخالا والتهذيب.

 5425تربية عملية  3 :)2ساعات معتمدة  3عملي)
متطلب سابق  5420تربية عملية ( )1أو متزامن إنهاء  90ساعة.
يهتم هذا املقرر على إك سككاب الطا لككب الكفا يككات الالة مككة مله نككة التع لككيم التدري سككية والتقن يككة
وغريها  ،وغرس اراهات اجيابية حنوها ،ك مككا ي هككدف إىل إتا حككة الفر صككة أ مككام الطا لككب لتطب يككق
املفاهيم واملبادئ والنظر يككات الرتبو يككة تطبي قككا أدائ يككا ع لككى حنككو سككلوكي يف امل يككدان احلقي قككي .ككذه
امل فككاهي م والنظر يككات ا لككذي يتم ككل يف املدر سككة ب شكككل يككؤدي إىل اكت سككاب الطا لككب للكفا يككات
الرتبو يككة ا لككيت تتطلب هككا تبي عككة األدوار املت عككددة وا ملككتغرية للمع لككم ث يككث ي صككبح يف النها يككة قككادرا ع لككى
ممارسة هذه الكفايات بكفاية وفاعل يككة .ف ضكالً عككن تدريب يككة ع لككى ت صككميم م صككادر ا لككتعلم و تككرا
ا سككتخدامها ،و .ككذا يتو جككب ع لككى الطا لككب أن يق ضككي فككرتة تدريب يككة ملككددة يف مككدارس املرح لككة
األساسية وال انوية واليت تبلغ ( )150ساعة تدريبية موةعة على ( )8أسابيع ،ميارس في هككا احل يككاة
املهن يككة اليوم يككة ملعل مككي املرح لككة األسا سككية وال انو يككة .وت شككتمل الرتب يككة العمل يككة ع لككى اجلا نككب الن ظككري
واجلانب العملي بشكل متكامل ،ويتدرج تنفيذ اجلانب العملي من مرح لككة امل شككاهدة إىل مرح لككة
املشاركة اجلزئية ،وأخريًا إىل مرحلة املمارسة الكلية.

 5426مقارنة أ مان 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يركز هككذا امل قككرر ع لككى ا لككدين :مع نككاه ،نز عككة ال تككدين وأ صككالتها ،ن قككد الدرا سككات االجتماع يككة
خب صك وص ن شككأة األد يككان ،أهم يككة درا سككة مقار نككة األد يككان ،ودرا سككة اليهود يككة :أ صككو.ا ،كتب هككا
املقدسة ونقدها ،العالقة بين هككا و بككني ال صككهيونية ،وامل سككيحية :أ صككو.ا ،كتب هككا املقد سككة ون قككدها،
فرقها ،وأديان ا.ند الكربى :البوذية ،ا.ندوسية ،الزرادشتيه.

 5431تارمخ العرب احلدمث 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
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يو ضككح هككذا امل قككرر الت طككور السيا سككي ل لككوتن العر بككي م نككذ ال فككتح الع مككاني يف بدا يككة ال قككرن
السادس عشر حتى احلرب العاملية األوىل ،مع الرتكيز ع لككى درا سككة ال قككرن التا سككع ع شككر ومسا تككه
الرئيسة على املستوى العاملي و الع ماني والعربي ،والت طككور السيا سككي والف كككري للم شككرا العر بككي
حتى نهاية هذه الفرتة ،وخباصة املقاومة وال ورات العربية ضد االستعمار.

 5432اجلغرافيا السياسية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل قككرر املقو مككات اجلغراف يككة للدو لككة وأبعاد هككا السيا سككية ،وب عككض النظر يككات
اإلسرتاتيجية يف إتارها العاملي واإلقليمي مع االهتمام مبشكلة األمن القومي العربي.

 5433جغرافيا العمران 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يوضح هذا املقرر نشأة املراكز العمران يككة ومنو هككا وت طككور وظائف هككا وتركيب هككا ( طططات هككا
التنظيمية ) ،مع الرتكيز على مشكالت الريف واحلضر.

 5434تارمخ العرب املعاصر 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5431تاري العرب احلديث
يتناول هذا املقرر تاري الوتن العربي منذ احلرب العاملية األوىل ح تككى الو قككت احلا ضككر ،مككع
االهتمام ثركات التحرر من االستعمار ،وتطور أوضاع الدول العربية والت حككديات ا لككيت واجهت هككا
بعد االستقالل من النواحي السياسية والفكرية.

 5435جغرافية اليطن العربي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املقرر الوتن العربي :دراسة جغرافية إقليمية متكاملة.

 5436علم اإلنسان االنثر بيليجيا ) 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املقرر املوضوعات الرئيسة املتعل قككة بت طككور اإلن سككان ،ف سككيولوجياً وح ضككارياً ،م نككذ
أقدم األةمنة وحتى الو ضككع ا لككراهن ،و مككن مو ضككوعات اهتما مككه الرئي سككة :األ سككرة والقبي لككة وا لككزواج
واألنظ مككة االقت صككادية البدائ يككة وال سككحر وا لككدين ،و هككو ي عككك عنا يككة خا صككة بال قا فككة ،وير كككز ع لككى
العمل امليداني يف حقل االن روبولوجيا ،ويعمل على إعداد الباح ني يف هذا اجملال.

 5438أساليب تدرم

العليم االجتماعية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
599

متطلب سابق  5204ترائق التدريس والتدريب العامة
ي عككاجل هككذا امل قككرر أ سككاليب تككدريس االجتماع يككات لل صككفوف يف مككرحليت التع لككيم األسا سككي
وال ككانوي ،مككن ح يككث التخ طككيط لتع لككيم االجتماع يككات وحتد يككد امل بككادئ للتع لككيم وا لككتعلم في هككا
وا سككتخدامات م صككادر ا لككتعلم ،وا سككرتاتيجيات تع لككم مو ضككوعات خا صككة يف االجتماع يككات مككع
تطبيقات عملية على كل ما تقدم.

 5446تدرمب ميداني  )2يف الرتبية اخلاصة 4 :ساعة معتمدة  4عملي)
متط لككب سككابق  5329تككدريب م يككداني( )1يف الرتب يككة اخلا صككة 5266 ،صككعوبات ا لككتعلم،
 5267اإلعاقة العقلية
تهدف هذه املادة إىل اتا حككة ال فككرص للم تككدربني لرت حتككة املعر فككة العلم يككة ال تككى اكت سككبوها فككى
امل قككررات املختل فككة إىل بككرامج و خككدمات لال شككخاص ذوي اإلعا قككة وملعر فككة وا قككع ا لككربامج وا خلككدمات
فى اجملتمع احمللى .وطتار الطالب قبل بدء الف صككل الدرا سككى ف ئككة أو ف ئككتني مككن ف ئككات اال شككخاص
ذوي اإلعاقة التى ينوى أن يطور كفاياته أك ككر مع هككا وي قككوم الطا لككب بتطب يككق مككا در سكه فككى ا ملككواد
التخصصية املختلفة فيعمل على تقييم حاجات الطالب ذو اإلعاقة فيطبق أدوات التق يككيم املختل فككة
م يضع برناجماً تربوياً فردياً وحيدد األنشطة اجلماعية وي قككوم خككالل الف صككل بتنف يككذ ت لككك ا لككربامج
واألنشطة اجلماعية واملختل فكة ،ك مككا وي تككدرب الطا لككب ع لككى و سككائل التوا صككل اخلا صككة وا سككتخدام
األجهزة اخلاصة  ،ويعمل الطا لككب ع لككى تنف يككذ بككرامج فككى ت عككديل ال سككلوك و بككرامج وأن شككطة ت قيف يككة
وتدريب يككة أل سككر ال طككالب ذوي اإلعا قككة وذ لككك بالت عككاون مككع إدارات املرا كككز أو ا ملككدارس مككن ف ئككات
الرتبية اخلاصة.

 5447تدرمب ميداني  )3يف الرتبية اخلاصة 4 :ساعة معتمدة  4عملي)
متطلب سابق  5330التوحد 5446 ،تدريب ميداني ( )2يف الرتبية اخلاصة
ي هككدف امل قككرر إىل اتا حككة ال فككرص للطل بككة امل تككدربني لتطب يككق املعر فككة العلم يككة النظر يككة والعمل يككة
ال سككابقة ،وأن ط تككار ف ئككة أو ف ئككتني مككن ف ئككات األ شككخاص ذوي االحتيا جككات اخلا صككة ،لي قككدم .ككم
أفضل خدمات الرتبية اخلاصة من خدمات التعرف والتحويل مككروراً بككالتقييم والت شككخيص وإ عككداد
الربامج الرتبوية الفردية واخلطط العالجية واخلدمات املساندة إنتهاءع بتحقيق األ هككداف والت قككويم؛
كما ويتدرب الطالب على وسائل التواصل اخلاصة واستخدام األجهزة اخلاصة؛ ويعمل الطا لككب
املتدرب على تنفيذ برامج يف تعديل السلوك وبرامج وأنشطة ت قيفية وتدريبية.

 5448إرشا ذ ي احلاجات اخلاصة أسرئم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
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متطلب سابق  5145مدخل إىل الرتبية اخلاصة
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تعر يككف الطل بككة باآل ككار النف سككية واالجتماع يككة لال شككخاص ذوي اإلعا قككة
وأسرهم  ،واآل ار ا لككيت يرتك هككا و جككود األ شككخاص ذوي اإلعا قككة ع لككى األ سككرة وردود ف عككل الوا لككدين
اإلخوة ،واألخوات ،كما يركز على اخلدمات اإلرشادية .و خككدمات ا لككدعم  ،ك مككا ي نككاقش هككذا
امل قككرر تككرا ت قككديم ا خلككدمات االست شككارية ألول يككاءاألمور واملعل مككني ولغري هككم مككن ذوي
العالقة.والتعريف مبهارات اإلرشاد بشكل عككام وأ سككاليبه املتنو عككة مككع الرتك يككز ع لككى إر شككاد أ سككر
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وذلك من خالل البحث فى احلاجات اخلاصة .ككذه األ سككر ث سككب ف ئككات
اإلعاقة املختلفة واحلاجات اخلاصة لكل أسرة مع مراعاة الفروا االجتماعية وال قافية السائدة.
)5450 E.L.T Methodology (II

 3ساعات معتمدة  1نظري  2 ,عملي)
متطلب سابق5353 :
This course ELT 2 is the second course in English Language
Teaching. It contains integrating content and language in instruction is
a way to meet student interests and work toward integrated school
learning. In ELT2, students are expected to step up their own practice
teaching to include microteaching lessons that enable them to teach to
peers for constructive feedback. Students are expected to learn about
lesson planning before moving to a focus on writing and reading
instruction, both key academic skills. The units on curriculum,
materials, assessments and professional development are meant to help
students shape their goals as reflective language education
professionals. This will help them shape their future lives and give
them a multilingual tool for further learning and communication.

 5470مبا ئ اإلرشا الو اجي األسري3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا امل قككرر إىل تعر يككف الطل بككة مباه يككة اإلر شككاد األ سككري والزوا جككي وخلفي تككه التارط يككة
وأهدا فككه ومربرا تككه .ويت نككاول امل قككرر سككيكولوجيه العال قككات األ سككرية .ودور األ سككرة يف التك يككف
النفسي واالجتماعي للفرد ،والنظريات املختلفة املفسرة لظهور االضطرابات النفسية يف األسرة،
ويت نككاول االرا هككات احلدي ككة يف أ سككاليب اإلر شككاد األ سككري والزوا جككي ،وب عككض امل شكككالت
الزواج يككة ،ودور املر شككد األ سككري يف إدارة جل سككات و بككرامج اإلر شككاد األ سككري والزوا جككي ،وأ بككرة
امل شكككالت األ سككرية ،باإل ضككافة إىل الت عككرف ع لككى أدوات الت شككخيص ،والق يككاس امل تككوفرة يف جمكال
اإلرشاد األسري.
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 5471اإلرشا اجلمعي فرياته 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يت نككاول هككذا امل قككرر كيف يككة ت كككوين اجلما عككة اإلر شككادية وتنظيم هككا واملرا حككل ا لككيت حككر ب هككا،
وكيف يتعامل املرشد مع كككل مرح لككة واأل سككس ا لككيت ي قككوم علي هككا اإلر شككاد اجل مككاعي ،والقوا عككد
العا مككة الخت يككار املسرت شككدين يف اإلر شككاد اجل مككاعي ودينام يككات اجلما عككة ،و منككاذج وا سككرتاتيجيات
اإلرشاد اجلماعي املنب قككة عككن األ سككس النظر يككة املعرو فككة ،كالتحليل يككة ،وال سككلوكية ،واملعرف يككة،
واإلن سككانية ،واجل شككطالتية ،وأ سككاليب إدارة اجلل سككة اجلماع يككة ،والتعا مككل مككع ب عككض م شكككالت
اجملمو عككة ،وأ شكككال طتل فككة مككن املسرت شككدين مي كككن أن يككواجههم املر شككد دا خككل اجملمو عككة.
ويتضمن اجلانب العملي يف هذا املقرر مساعدة الطلبة على بناء الربامج اإلرشادية اجلمعية ،ا لككيت
تستهدف الفئات اإلرشاد ية املختلفة وتطويرها.

 5472االضطرابات الردسية 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
يتناول هذا املقرر حملة عن مفهوم السواء واالضطراب النفسي وفقاً للنماذج السلوكية
والنفسية واالجتماعية واحليوية واحملاوالت املبكرة لتصنيف االضطرابات النفسية كما يتناول
الك ري من االضطرابات النفسية بشقيها العقصابي والذهاني وشرو حدو ها ومناهج دراستها
من خالل عرض نظري لبعض احلاالت النموذجية لتوضيح تبيعة األعراض يف هذه الفئات
اإلكلينيكية ودور املرشد النفسي فيها ،وكذلك مفاهيم وأنواع االضطرابات السلوكية م ل
شذوذ أو اضطراب التصرف ،القلق االنسحابي ،العدوان حنو الغري ،الفجاجة ،عدم الرشد،
السيكوباتية ،االضطراب االنفعالي ،وخصائص هذه الفئات يف مرحليت الطفولة واملراهقة،
وإسرتاتيجية الرعاية التعليمية والنفسية والبيئية واالضطرابات السيكوسوماتية بأنواعها
املختلفة .ك ما يتناول هذا املقرر جمموعة من االضطرابات الذهانية من حيث تعريف كل
اضطراب من هذه االضطرابات وعرض ألهم أسبابه وأعراضه وأنواعه ومحله وترا عالجه.

 5473تدرمب ميداني يف اإلرشا الصحة الردسية  3 : )2ساعات معتمدة  3نظري)
يهدف هذا املقرر إىل إتاحة الفر صككة املنا سكبة للطا لككب لتطب يككق مككا تعل مككه مككن جا نككب ن ظككري يف
جمككال اإلر شككاد وال صككحة النف سككية يف امل يككدان مككن خككالل الق يككام بالفعال يككات اآلت يككة :إ عككداد خ طككة
إر شككادية ،ودرا سككة حا لككة ،واإلر شككاد ال فككردي ،واإلر شككاد اجلم عككي ،وتطب يككق م هككارات اإلر شككاد
اجلم عككي ،وتطب يككق م هككارات االت صككال وا سككتجابات اإل صككغاء وال تكأ ري ،وإ عككداد وت صككميم ن شككرات
وملصقات ختدم الطالب وركن اإلرشاد والصحة النفسية يف املؤسسات وا ملككدارس ،والتعا مككل مككع
ا حلككاالت املختل فككة يف امل صككحات ،ودور الرعا يككة ،وإ عككداد اخل طككة الالة مككة ،ويط لككب مككن الطا لككب يف
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نها يككة ال تككدريب إ عككداد تقر يككر خ تككامي مو ككق لكا فككة األن شككطة والفعال يككات ا لكيت ن فككذت .و يككتم تككدريب
الطلبة يف املؤسسات واجلمعيات واملدارس احلكومية واخلاصة ووكالة غوث وت شككغيل الال جككئني
ا لككيت يو جككد في هككا مر شككد تر بككوي أو أخ صككائي مبككا ال ي قككل عككن ) )100سككاعة تدريب يككة خككالل الف صككل
الدراسي.

 5479تدرمب ميداني يف اإلرشا الصحة الردسية )3 :معتمدة  3نظري)
يتيح هذا املقرر الفرصة املناسبة للطالب التطبيق الكامل لكل ما تعل مككه مككن جا نككب ن ظككري
يف جمككال اإلر شككاد وال صككحة النف سككية يف امل يككدان مككن خككالل تنف يككذ الفعال يككات اآلت يككة :إ عككداد خ طككة
إر شككادية ،ودرا سككة حا لككة ،واإلر شككاد ال فككردي ،واإلر شككاد اجلم عككي ،وتطب يككق م هككارات اإلر شككاد
اجل م عككي ،وتطب يككق م هككارات االت صككال وا سككتجابات اإل صككغاء وال تككأ ري ،وإ عككداد وت صككميم ن شككرات
وملصقات ختدم الطالب وركن اإلرشاد والصحة النفسية يف املؤسسات وا ملككدارس ،والتعا مككل مككع
ا حلككاالت املختل فككة يف امل صككحات ،ودور الرعا يككة ،وإ عككداد اخل طككة الالة مككة ،ويط لككب مككن الطا لككب يف
نها يككة ال تككدريب إ عككداد تقر يككر خ تككامي مو ككق لكا فككة األن شككطة والفعال يككات ا لككيت ن فككذت .و يككتم تككدريب
الطلبة يف املؤسسات واجلمعيات واملدارس احلكومية واخلاصة ووكالة غوث وت شككغيل الال جككئني
ا لككيت يو جككد في هككا مر شككد تر بككوي أو أخ صككائي مبككا ال ي قككل عككن ) )100سككاعة تدريب يككة خككالل الف صككل
الدراسي.

 5480تصميم بي ات التعلم الدعالة 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
متطلب سابق  5302تصميم التدريس
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب ببيئات ا لككتعلم الفعا لككة ،وخصائ صككها و شككرو الت صككميم
اجل يككد .ككا ،وكيف يككة إدارة ف ضككاءات ال صككنع والع مككل يف املدر سككة ،وكيف يككة احملاف ظككة ع لككى سككالمة
املشاركني فيها ،وتوجيهات وتعليمات األمان والسالمة وكيفية اإلرشاد .ا.

 5481املصا ر الرتبيمة املدتيحة 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل تعر يككف الطا لككب بككاملواد الرقم يككة امل تككوفرة جما نككا ع لككى شككبكة اإلنرت نككت
للمعل مككني والطل بككة ،وآل يككات الو صككول إلي هككا وامل شككاركة يف م صككادرها ،وا سككتخدامها يف العمل يككة
التعليمية وأغراض البحث العلمي ،واجلوانب املعرفية والقيمية واألخالقية املرتبطة باستخدامها.

 5482شبكات التعليم التعلم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5180االتصال الرتبوي :النظريات والتطبيق
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يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بأهم املهارات املعرفية والتقنية واإلر شككادية اخلا صككة
بتوظ يككف شككبكة اإلنرت نككت وتطبي قككات الو يككب دا خككل املدر سككة وخارج هككا أل غككراض ،و كككذلك ت طككوير
سياسات احلماية وم سككائل التعر يككف والتو يككق وحتد يككدا كل مككات ال سككر وو سككائل التعر يككف األ خككرى،
أنظمة وبرجميات مقاومة الفريوسات ،واجلدران النارية ،وكذلك توفري اجلوانب األمن يككة املتعل قككة
باحلماية الشخصية واالستخدام اآلمن لالنرتنت.

 5483مبا ئ التصميم الداخلي 3 :ساعات معتمدة  2نظري 1 ،عملي)
يهدف هذا املساا إلي تطوير حاسة الطا لككب اجلمال يككة وت طككوير احسا سككه بككاأللوان والعال قككات
املكانية ،مككن خككالل تعري فككه بن شككأة فككن ا لككديكور وت طككوره وعالق تككه بككالفنون الت شكككيلية والع مككارة
ودرا سككة ا سككس الت صككميم ا لككداخلي (اإلي قككاع ،االتزان،الت كككرار ،االن سككجام ،الت ضككاد ،الن سككب
والتناسب ،الرتكيز ،الوحدة) وعناصره ( نقطة ،خط ،شكل،لون ،ملمس ،ظل ونور) إ ضككافة
إلي دراسة العالقة بني ابعاد اجلسم البشري وقطع اال اث املختلفة مككن خككالل التعر يككف بالقيا سككات
األن روبومرتية واألرجونومية.

 5484تصميم التعليم التكاملي 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
متطلب سابق  5302تصميم التدريس
يت نككاول هككذا امل قككرر أ هككم ا ملككداخل والتطبي قككات اخلا صككة بككالتعليم الت كككاملي ،وآل يككات ا لككدمج بككني
امل قككررات املختل فككة ،وب نككاء ا خلككربات التعليم يككة القائ مككة ع لككى ا لككدمج بككني ا جملككاالت العلم يككة املختل فككة،
ودور املصمم التعليمي يف تطوير الدروس والوحدات التعليمية القائمة على التكامل.

 5499مشر ع التخر  3 :ساعات معتمدة  1نظري 2 ،عملي)
متطلب سابق  5303مناهج البحث العلمي
ي هككدف امل قككرر إىل ح كككني الطل بككة مككن كتا بككة ثككث عل مككي و فككق منهج يككة علم يككة منظ مككة ،يف
إحدى جماالت ختصصه ،وذلك من خالل توظيفهم ألساسيات ومعايري البحث العل مككي ،واالل تككزام
خبطواته العلمية ،واختيارهم للمواضيع البح ية اليت تستحق الدراسة.

 8242قياعد الكتابة العربية الرتقيم 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
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يهدف هذا املقرر إىل إعطاء حملة عن نشأة الكتابة العربية وتطورها عرب العصور ،وقوا عككد
الر سككم اإلمال ئككي و صككلتها بأ صككوات العرب يككة وأبنيت هككا وقوا عككد اإل عككراب في هككا ،وا خككتالف ال كككالم
املنطوا عن املكتوب ( قواعد اإلضافة واحلذف ) وما يتصل بقواعد الرتقيم.

 8337علم الرحي  )1نظام اجلملة العربية) 3 :ساعات معتمدة  3نظري)
ي هككدف هككذا امل قككرر إىل اإل ملككام بامل صككطلحات وامل فككاهيم النحو يككة العا مككة كككاإلعراب والب نككاء،
ومعر فككة عال مككات اإل عككراب األ صككلية والفرع يككة يف األ مسككاء واألف عككال ،وب يككان مف هككومي اجلم لككتني
االمسية والفعلية ونظاميهما وأمناتهما.
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