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 قغـِ املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 نًٝـ١ ايعًـّٛ ايرتبٜٛـ١

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

0202/0200 

 

 يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/  ايًغ١ ايعضب١ٝ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري

 )َغاص ايضعاي١(
     

 

 اعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١(: املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايًغ١ ايعضب١ٝ

 ١M. A. in Curricula and Instruction / Arabic Language(:اعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظٜ

 

 أسهاّ ٚؽضٚط عاَـ١:  -أ

 تًتظّ ٖشٙ ارتط١ باإلطاص ايعاّ يتعًُٝات َٓح رصد١ املادغتري يف داَع١ آٍ ايبٝت. -1

ُٜكبٌ يف ٖشا ايربْاَر ايطًب١ اذتاصًٕٛ ع٢ً رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ بتكزٜض ال ٜكٌ عٔ دٝز َٔ داَعـ١   -2

 ف بٗا يف أٟ فضع َٔ فضٚع ايتدضط.َعرت

 

ّْٛات ارتط١: -ب  َه

( عـاع١ َعتُـز٠   33تتهٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايًغ١ ايعضب١ٝ َـٔ ) 

 َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًب ايتغًغٌ

 َتطًبات ايتدّضط: أٚاًل

 املٛار اإلدباص١ٜ  -أ

 ر االختٝاص١ٜاملٛا -ب

 صعاي١ املادغتري  -ز

 

18 

6 
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 33 اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ: -ز

1-:١ّٝ  صَظ ايهً

 ايهًٝـــ١ ايضَظ

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 11

 

 صَٛط األقغاّ:-0

 ايكغِ ايضَظ

 املٓاٖر ٚايتزصٜػ 11

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 12

 

 صَٛط املٛار:  -3

 00 20 فُا فٛم 7 22 22

     
 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ
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 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

 عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ

 أعايٝب تزصٜػ ايعًّٛ 5 املٛار ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ 1

 ١ٝأعايٝب تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع 6 أعايٝب تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1

 املٓاٖر ٚتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ 7 اإلعال١َٝ تزصٜػ ايرتب١ٝأعايٝب  2

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 8 ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜأعايٝب تزصٜػ  3

 صعاي١ املادغتري 9 أعايٝب تزصٜػ ايضٜاعٝات 4

 

 :( عاع١ َٛطع١ عٌ ايٓشٛ اآلت33ٞ) )أٚاًل( َتطًبات ايتدضط: 

 ٠.عاع١ َعتُز 18املٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

 ( عاع١ َعتُز6.٠املٛار االختٝاص١ٜ: ) -ب

 ( عاع١ َعتُز9.٠صعاي١ املادغتري: ) -ز

 

 (عاع١ َعتُز٠ ٚتؾٌُ املٛار ايتاي08:١ٝاملٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

 ايغاعات اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 َٗاصات ايًغ١ ايعضب١ٝ  1111712 1

 3 ايعضب١ٝ اجتاٖات سزٜج١ يف  تزصٜػ ايًغ١  1111713 2

 3 قغاٜا َٚؾهالت يف  تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1111714 3

 3 ختطٝط َٓاٖر ايًغ١ ايعضب١ٝ ٚتطٜٛضٖا 1111715 4

 3 حتًٌٝ احملت٣ٛ  يف َٓاٖر ايًغ١ ايعضب١ٝ 1111716 5

 3 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ 1112777 6

 

 

 ايب َٔ عُٔ املٛار ايتاي١ٝ: ( عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايط6):املٛار االختٝاص١ٜ -ب

 ايغاعات اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 تزصٜػ أْع١ُ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1111717 1

 3 إعزار َعًِ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1111719 2

 3 تكِٜٛ تعًِ ايًغ١ ايعضب١ٝ ٚتعًُٝٗا 1111723 3

 3 تضُِٝ ايربزتٝات ايتع١ًُٝٝ ٚتكٛميٗا 1111771 4

 3 ايٓفػ ايرتبٟٛ املتكزّعًِ  1112711 5

 3 ْعضٜات ٚأعايٝب اإلؽضاف ايرتبٟٛ 1112781 6

 

 ( عاعات َعتُز9٠)( صعاي١ املادغتري:0020799)  -ز
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 قغـِ املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 نًٝـ١ ايعًـّٛ ايرتبٜٛـ١

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

0202/0200 

 

 ايعضب١ٝ يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/  ايًغ١  ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري

 )َغاص ايؾاٌَ(

 

 اعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١(: املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايًغ١ ايعضب١ٝ

 M. A. in Curricula and Instruction / Arabic Languageاعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظ١ٜ(:

 

 أسهاّ ٚؽضٚط عاَـ١: -أ

 يف داَع١ آٍ ايبٝت. تًتظّ ٖشٙ ارتط١ باإلطاص ايعاّ يتعًُٝات َٓح رصد١ املادغتري  -1

ُٜكبٌ يف ٖشا ايربْاَر ايطًب١ اذتاصًٕٛ ع٢ً رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ بتكزٜض ال ٜكٌ عٔ دٝز َٔ داَعـ١   -2

 َعرتف بٗا يف أٟ فضع َٔ فضٚع ايتدضط.

 

ّْٛات ارتط١: -ب  َه

ز٠ ( عـاع١ َعتُـ  33تتهٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايًغ١ ايعضب١ٝ َـٔ ) 

 َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًب ايتغًغٌ

 َتطًبات ايتدّضط: ً أٚاًل

 املٛار اإلدباص١ٜ   -أ   

 املٛار االختٝاص١ٜ -ب   

 

24 

9 

 33 اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ: -ز

1-:١ّٝ  صَظ ايهً

 ايهًٝـــ١ ايضَظ  

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 11

 

 صَٛط األقغاّ: -0

 ايكغِ ايضَظ

 املٓاٖر ٚايتزصٜػ 11

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 12

 

 صَٛط املٛار: -3

  

 11 12 فُا فٛم 7 11 11

     
 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ
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 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

صَظ 

 اجملاٍ

 عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتدضط

 أعايٝب تزصٜػ ايعًّٛ 5 ١ ٚايٓفغ١ٝاملٛار ايرتبٜٛ 1

 أعايٝب تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 6 أعايٝب تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1

 املٓاٖر ٚتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ 7 أعايٝب تزصٜػ  ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ 2

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 8 أعايٝب تزصٜػ ايًغ١  اإلصتًٝظ١ٜ 3

 ريصعاي١ املادغت 9 أعايٝب تزصٜػ ايضٜاعٝات 4

 

 :( عاع١ َٛطع١ عٌ ايٓشٛ اآلت33ٞ))أٚاًل( َتطًبات ايتدضط: 

 ( عاع١ َعتُز24.٠املٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

 ( عاع١ َعتُز9.٠املٛار االختٝاص١ٜ: ) -ب

 االَتشإ ايؾاٌَ  -ز

 

 ( عاع١ َعتُز٠ ٚتؾٌُ املٛار ايتاي02:١ٝاملٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 تُز٠املع

 3 ْعض١ٜ املٓٗاز ٚتضُُٝ٘ 1111713 1

 3 َٗاصات ايًغ١ ايعضب١ٝ  1111712 2

 3 اجتاٖات سزٜج١ يف  تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ  1111713 3

 3 قغاٜا َٚؾهالت يف  تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1111714 4

ــاٖر ايًغــ١ ايعضبٝــ١ ٚأعــايٝب    سًكــ١  ــح 1111718 5 يف َٓ

 تزصٜغٗا

3 

 3 املٓاٖر ٚتطٜٛضٖا ختطٝط 1111772 6

 3 ايتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٜٛ 1111774 7

 3 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ 1112777 8

 

 :ٖا ايطايب َٔ عُٔ املٛار ايتاي١ٝ( عاعات َعتُز٠ خيتاص9)املٛار االختٝاص١ٜ: -ب

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 ٚاعرتاتٝذٝات٘ تضُِٝ ايتزصٜػ 1111715 1

 3 ختطٝط َٓاٖر ايًغ١ ايعضب١ٝ ٚتطٜٛضٖا 1111715 2

 3 حتًٌٝ احملت٣ٛ  يف َٓاٖر ايًغ١ ايعضب١ٝ 1111716 3

 3 تزصٜػ أْع١ُ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1111717 4

 3 إعزار َعًِ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1111719 5

 3 تكِٜٛ تعًِ ايًغ١ ايعضب١ٝ ٚتعًُٝٗا 1111723 6

 3 ١ُٝٝ ٚتكٛميٗاتضُِٝ ايربزتٝات ايتعً 1111771 7

 3 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ املتكزّ 1112711 8

 3 ْعضٜات ٚأعايٝب اإلؽضاف ايرتبٟٛ  1112781 9

 .ادتٝاط االَتشإ ايؾاٌَ (1171796)  -ز



5 
 

 

 قغـِ املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 نًٝـ١ ايعًـّٛ ايرتبٜٛـ١

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

0202/0200 

 

 

 ٖر ٚايتزصٜػ/ ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜ يف املٓا ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري

 )َغاص ايضعاي١(

 

 اعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١(: املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜ

 M. A. in Curricula and Instruction / English Languageاعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظ١ٜ(: 

 

 أسهاّ ٚؽضٚط عاَـ١:  -أ

 يتعًُٝات َٓح رصد١ املادغتري يف داَع١ آٍ ايبٝت. تًتظّ ٖشٙ ارتط١ باإلطاص ايعاّ -1

ُٜكبٌ يف ٖشا ايربْاَر ايطًب١ اذتاصًٕٛ ع٢ً رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ بتكزٜض ال ٜكٌ عٔ دٝز َـٔ داَعـ١    -2

 َعرتف بٗا يف أٟ فضع َٔ فضٚع ايتدضط.

 

ّْٛات ارتط١:  ب: َه

       ً ( عـاع١  33غـ١ اإلصتًٝظٜـ١ َـٔ )   تتهـٕٛ ارتطـ١ ايزصاعـ١ٝ يزصدـ١ املادغـتري يف املٓـاٖر ٚايتـزصٜػ/ اي

 َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًب ايتغًغٌ

 َتطًبات ايتدّضط: أٚاًل

 املٛار اإلدباص١ٜ   -أ   

 املٛار االختٝاص١ٜ -ب   

 صعاي١ املادغتري   -ز   

 

18 

6 
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 33 اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ: -ز

1-:١ّٝ  صَظ ايهً

 ١ايهًٝـــ ايضَظ

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 11

 صَٛط األقغاّ:-0

 ايكغِ ايضَظ

 املٓاٖر ٚايتزصٜػ 11

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 12

 

 صَٛط املٛار: -3

 00 20 فُا فٛم 7 22 22

     
 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ
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 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

 عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ ضطعٓٛإ زتاٍ ايتد صَظ اجملاٍ

 أعايٝب تزصٜػ ايعًّٛ 5 املٛار ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ 1

 أعايٝب تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 6 أعايٝب تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1

 املٓاٖر ٚتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ 7 أعايٝب تزصٜػ  ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ 2

 يرتب١ٜٛاإلراص٠ ا 8 أعايٝب تزصٜػ ايًغ١  اإلصتًٝظ١ٜ 3

 صعاي١ املادغتري 9 أعايٝب تزصٜػ ايضٜاعٝات 4

 

 ( عاع١ َٛطع١ عٌ ايٓشٛ اآلتٞ :33)أٚاًل( َتطًبات ايتدضط: ) 

 ( عاع١ َعتُز18.٠املٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

 ( عاع١ َعتُز6.٠املٛار االختٝاص١ٜ: ) -ب

 ( عاع١ َعتُز9.٠صعاي١ املادغتري: ) -ز

 

 ع١ َعتُز٠ ٚتؾٌُ املٛار ايتاي١ٝ:( عا08املٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

 ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 3 ايًغٜٛات ايتكاب١ًٝ / َتكزّ 1111729 1

 3 ْعضٜات ٚطضا٥ل تزصٜػ ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ 1111732 2

 3 االختباصات ٚايتكِٜٛ يف ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ 1111736 3

 3 ٝظ١ٜاجتاٖات سزٜج١ يف ايًغ١ اإلصتً 1111739 4

 3 تعًِٝ ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ باذتاعٛب 1111779 5

 3 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ 1112777 6

 

 

 ( عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ عُٔ املٛار ايتاي١ٝ: 6املٛار االختٝاص١ٜ: ) -ب

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 ًٝظ١ٜرصاعات ثكاف١ٝ يف ايًغ١ االصت 1111728 1

 3 ايًغٜٛات ايتطبٝك١ٝ 1111733 2

 3 انتغاب ايًغ١/ َتكزّ 1111734 3

 3 ايًغٜٛات االدتُاع١ٝ ٚايٓفغ١ٝ  1111735 4

 3 حتًٌٝ ستت٣ٛ نتب ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ ٚأريتٗا 1111737 5

 

 ( عاعات َعتُز9٠)( صعاي١ املادغتري:0020799)  -ز
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 قغـِ املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 ايعًـّٛ ايرتبٜٛـ١نًٝـ١ 

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

0202/0200 

 

 يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/  ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري

 )َغاص ايؾاٌَ(

 

 اعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١(: املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜ

 M. A. in Curricula and Instruction / English Languageاعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظ١ٜ(: 

 

 أسهاّ ٚؽضٚط عاَـ١: -أ

 تًتظّ ٖشٙ ارتط١ باإلطاص ايعاّ يتعًُٝات َٓح رصد١ املادغتري يف داَع١ آٍ ايبٝت.  -1

ُٜكبٌ يف ٖشا ايربْاَر ايطًب١ اذتاصًٕٛ ع٢ً رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ بتكزٜض ال ٜكٌ عٔ دٝز َٔ داَعـ١   -2

 دضط.َعرتف بٗا يف أٟ فضع َٔ فضٚع ايت

 

ّْٛات ارتط١: -ب  َه

( عــاع١ 33تتهــٕٛ ارتطــ١ ايزصاعــ١ٝ يزصدــ١ املادغــتري يف املٓــاٖر ٚايتزصٜػ/ايًغــ١ اإلصتًٝظٜــ١ َــٔ ) 

 َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًب ايتغًغٌ

 َتطًبات ايتدّضط: أٚاًل

 املٛار اإلدباص١ٜ  -أ

 املٛار االختٝاص١ٜ -ب

 ايؾاٌَ االَتشإ  -ز

 

24 

9 

 

 33 اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ: -ز

1- :١ّٝ  صَظ ايهً

 ايهًٝـــ١ ايضَظ

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 11

 

 صَٛط األقغاّ: -0

 ايكغِ ايضَظ

 املٓاٖر ٚايتزصٜػ 11

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 12

 

 صَٛط املٛار: -3

 00 20 فُا فٛم 7 22 22

     
 ١ٝايهً ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ



8 
 

    

 

 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

 عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ

 أعايٝب تزصٜػ ايعًّٛ 5 املٛار ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ 1

 أعايٝب تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 6 أعايٝب تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1

 املٓاٖر ٚتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ 7 ١َٝاإلعال تزصٜػ ايرتب١ٝأعايٝب  2

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 8 ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜأعايٝب تزصٜػ  3

 صعاي١ املادغتري 9 أعايٝب تزصٜػ ايضٜاعٝات 4

 

 :( عاع١ َٛطع١ عٌ ايٓشٛ اآلت33ٞ) )أٚاًل( َتطًبات ايتدضط: 

 ( عاع١ َعتُز24.٠املٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

 ع١ َعتُز٠.( عا9املٛار االختٝاص١ٜ: ) -ب

 االَتشإ ايؾاٌَ  -ز

 

 ( عاع١ َعتُز٠ ٚتؾٌُ املٛار ايتاي02:١ٝ)املٛار اإلدباص١ٜ: -أ

 ايغاعات اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

  املعتُز٠

 3 ْعض١ٜ املٓٗاز ٚتضُُٝ٘ 1111713 1

 3 ايًغٜٛات ايتكاب١ًٝ / َتكزّ 1111729 2

 3 ْعضٜات ٚطضا٥ل تزصٜػ ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ 1111732 3

 3 سًك١  ح يف َٓاٖر ٚتزصٜػ ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ 1111738 4

 3 ختطٝط املٓاٖر ٚتطٜٛضٖا 1111772 5

 3 ايتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٜٛ 1111774 6

 3 تعًِٝ ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ باذتاعٛب 1111779 7

 3 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ 1112777 8

 

 

 :اي١ٝخيتاصٖا ايطايب َٔ عُٔ املٛار ايت ( عاعات َعتُز9٠املٛار االختٝاص١ٜ: ) -ب

 ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 ايًغٜٛات ايتطبٝك١ٝ 1111733 1

 3 انتغاب ايًغ١ / َتكزّ 1111734 2

 3 ايًغٜٛات االدتُاع١ٝ ٚايٓفغ١ٝ 1111735 3

 3 االختباصات ٚايتكِٜٛ يف ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ 1111736 4

 3 ٌٝ ستت٣ٛ نتب ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ ٚأريتٗاحتً 1111737 5

 3 اجتاٖات سزٜج١ يف ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜ 1111739 6

 3 ْعضٜات ٚأعايٝب اإلؽضاف ايرتبٟٛ 1112781 7

 

 .ادتٝاط االَتشإ ايؾاٌَ (1171796)  -ز
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 قغـِ املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 نًٝـ١ ايعًـّٛ ايرتبٜٛـ١

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

0202/0200 

 

 يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايضٜاعٝات زصاع١ٝ يزصد١ املادغتريارتط١ اي

 )َغاص ايضعاي١(

 

 

 اعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١(: املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايضٜاعٝات

 M. A. in Curricula and Instruction / Mathematicsاعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظ١ٜ(: 

 
 ٚؽضٚط عاَـ١: أسهاّ -أ

 إلطاص ايعاّ يتعًُٝات َٓح رصد١ املادغتري يف داَع١ آٍ ايبٝت.تًتظّ ٖشٙ ارتط١ با -1

ُٜكبٌ يف ٖشا ايربْاَر ايطًب١ اذتاصًٕٛ ع٢ً رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ بتكزٜض ال ٜكٌ عٔ دٝز َٔ داَعـ١   -2

 َعرتف بٗا يف أٟ فضع َٔ فضٚع ايتدضط.

 

ّْٛات ارتط١: -ب  َه

( عـاع١ َعتُـز٠   33يتـزصٜػ/  ايضٜاعـٝات َـٔ )   تتهٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغـتري يف املٓـاٖر ٚا  

 َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًب ايتغًغٌ

 َتطًبات ايتدّضط: أٚاًل

 املٛار اإلدباص١ٜ   -أ   

 املٛار االختٝاص١ٜ -ب   

 صعاي١ املادغتري  -ز   

 

18 

6 
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 33 اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ: -ز

1- :١ّٝ  صَظ ايهً

 ًٝـــ١ايه ايضَظ

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 11

 

 صَٛط األقغاّ: -0

 ايكغِ ايضَظ

 املٓاٖر ٚايتزصٜػ 11

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 12

 

 صَٛط املٛار: -3

 00 20 فُا فٛم 7 22 22

     
 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ
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 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار 

 

 عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ زتاٍ ايتدضطعٓٛإ  صَظ اجملاٍ

 أعايٝب تزصٜػ ايعًّٛ 5 املٛار ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ 1

 أعايٝب تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 6 أعايٝب تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1

 املٓاٖر ٚتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ 7 اإلعال١َٝ تزصٜػ ايرتب١ٝأعايٝب  2

 راص٠ ايرتب١ٜٛاإل 8 ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜأعايٝب تزصٜػ  3

 صعاي١ املادغتري 9 أعايٝب تزصٜػ ايضٜاعٝات 4

 

 ( عاع١ َٛطع١ عٌ ايٓشٛ اآلتٞ :33( َتطًبات ايتدضط: )أٚاًل)

 ( عاع١ َعتُز18.٠املٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

 ( عاع١ َعتُز6.٠املٛار االختٝاص١ٜ: ) -ب

 ( عاع١ َعتُز9.٠صعاي١ املادغتري: ) -ز

 

 ( عاع١ َعتُز٠ ٚتؾٌُ املٛار ايتاي08:١ٝاملٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

 ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 طضا٥ل يف تزصٜػ ايضٜاعٝات 1111742 1

 3 تكِٜٛ تعًِ ايضٜاعٝات ٚتعًُٝٗا 1111743 2

 3 اجتاٖات َعاصض٠ يف َٓاٖر ايضٜاعٝات ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111744 3

 3 عٝاتحتًٌٝ ستت٣ٛ نتب ايضٜا 1111745 4

 3 قغاٜا َعاصض٠ يف َٓاٖر ايضٜاعٝات ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111749 5

 3 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ 1112777 6

 

 

 ( عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ عُٔ املٛار ايتاي١ٝ: 6)املٛار االختٝاص١ٜ: -ب

 ايغاعات اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

  املعتُز٠

 3 ٚاعرتاتٝذٝات٘ ػتضُِٝ ايتزصٜ 1111715 1

 3 َؾهالت  ج١ٝ يف تعًِ ٚتعًِٝ ايضٜاعٝات 1111747 2

 3 تضُِٝ ايربزتٝات ايتع١ًُٝٝ ٚتكٛميٗا 1111771 3

 3 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ املتكزّ 1112711 4

 3 ْعضٜات ٚأعايٝب اإلؽضاف ايرتبٟٛ 1112781 5

 3 إعزار ٚتزصٜب املعًُني 1112783 6

 

 ( عاعات َعتُز9٠)املادغتري: ( صعاي0020799١)  -ز
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 قغـِ املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 نًٝـ١ ايعًـّٛ ايرتبٜٛـ١

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

0202/0200 

 

 

 يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايضٜاعٝات ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري

 )َغاص ايؾاٌَ(

 

 اعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١(: املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايضٜاعٝات

 M. A. in Curricula and Instruction / Mathematicsايزصد١ )باإلصتًٝظ١ٜ(:  اعِ

   

 أسهاّ ٚؽضٚط عاَـ١: -أ

 تًتظّ ٖشٙ ارتط١ باإلطاص ايعاّ يتعًُٝات َٓح رصد١ املادغتري يف داَع١ آٍ ايبٝت. -1

دٝز َٔ داَعـ١  ُٜكبٌ يف ٖشا ايربْاَر ايطًب١ اذتاصًٕٛ ع٢ً رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ بتكزٜض ال ٜكٌ عٔ  -2

 َعرتف بٗا يف أٟ فضع َٔ فضٚع ايتدضط.

 

ّْٛات ارتط١: -ب  َه

( عـاع١ َعتُـز٠   33تتهٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغـتري يف املٓـاٖر ٚايتـزصٜػ/ ايضٜاعـٝات َـٔ )     

 َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًب ايتغًغٌ

 َتطًبات ايتدّضط: أٚاًل

 اص١ٜاملٛار اإلدب  -أ

 املٛار االختٝاص١ٜ -ب

 االَتشإ ايؾاٌَ  -ز

 

24 

9 

 

 33 اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ: -ز

1-:١ّٝ  صَظ ايهً

 ايهًٝـــ١ ايضَظ

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 11

 

 صَٛط األقغاّ:-0

 ايكغِ ايضَظ

 املٓاٖر ٚايتزصٜػ 11

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 12

 

 صَٛط املٛار: -3

 11 12 فُا فٛم 7 11 11

     
 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ
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 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

 عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ

 أعايٝب تزصٜػ ايعًّٛ 5 املٛار ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ 1

 ت االدتُاع١ٝأعايٝب تزصٜػ ايزصاعا 6 أعايٝب تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1

 املٓاٖر ٚتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ 7 اإلعال١َٝ تزصٜػ ايرتب١ٝأعايٝب  2

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 8 ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜأعايٝب تزصٜػ  3

 صعاي١ املادغتري 9 أعايٝب تزصٜػ ايضٜاعٝات 4

 

 :( عاع١ َٛطع١ عٌ ايٓشٛ اآلت33ٞ) )أٚاًل( َتطًبات ايتدضط:

 عاع١ َعتُز٠.( 24املٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

 ( عاع١ َعتُز9.٠املٛار االختٝاص١ٜ: ) -ب

 االَتشإ ايؾاٌَ  -ز

 

 ( عاع١ َعتُز٠ ٚتؾٌُ املٛار ايتاي02:١ٝاملٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

 ايغاعات اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

  املعتُز٠

 3 ْعض١ٜ املٓٗاز ٚتضُُٝ٘ 1111713 1

 3 طضا٥ل يف تزصٜػ ايضٜاعٝات 1111742 2

 3 تكِٜٛ تعًِ ايضٜاعٝات ٚتعًُٝٗا 1111743 3

 3 اجتاٖات َعاصض٠ يف َٓاٖر ايضٜاعٝات ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111744 4

 3 ايضٜاعٝات  تزصٜػسًك١  ح يف  1111748 5

 3 ختطٝط املٓاٖر ٚتطٜٛضٖا 1111772 6

 3 ايتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٜٛ 1111774 7

 3 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ 1112777 8

 

 ايتاي١ٝ:( عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ عُٔ املٛار 9)املٛار االختٝاص١ٜ: -ب

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 ٚاعرتاتٝذٝات٘ تضُِٝ ايتزصٜػ 1111715 1

 3 حتًٌٝ ستت٣ٛ نتب ايضٜاعٝات 1111745 2

 3 َؾهالت  ج١ٝ يف تعًِ ٚتعًِٝ ايضٜاعٝات 1111747 3

 3 قغاٜا َعاصض٠ يف َٓاٖر ايضٜاعٝات ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111749 4

 3 تضُِٝ ايربزتٝات ايتع١ًُٝٝ ٚتكٛميٗا 1111771 5

 3 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ املتكزّ 1112711 6

 3 ْعضٜات ٚأعايٝب اإلؽضاف ايرتبٟٛ 1112781 7

 3 إعزار ٚتزصٜب املعًُني 1112783 8

 

 .ادتٝاط االَتشإ ايؾاٌَ (1171796) -ز
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 قغـِ املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 نًٝـ١ ايعًـّٛ ايرتبٜٛـ١

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

0202/0200 

 

 يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايعًّٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري

 )َغاص ايضعاي١(

 

 اعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١(: املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ايعًّٛ

 M. A. in Curricula and Instruction / Scienceاعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظ١ٜ(: 

 

 أسهاّ ٚؽضٚط عاَـ١: -أ

 تًتظّ ٖشٙ ارتط١ باإلطاص ايعاّ يتعًُٝات َٓح رصد١ املادغتري يف داَع١ آٍ ايبٝت. -1

ُٜكبٌ يف ٖشا ايربْاَر ايطًب١ اذتاصًٕٛ ع٢ً رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ بتكزٜض ال ٜكٌ عٔ دٝز َٔ داَعـ١   -2

 يتدضط.َعرتف بٗا يف أٟ فضع َٔ فضٚع ا

 

ّْٛات ارتط١: -ب  َه

( عـاع١ َعتُـز٠ َٛطعـ١    33تتهٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايعًّٛ َـٔ ) 

 ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًب ايتغًغٌ

 َتطًبات ايتدّضط: أٚاًل

 املٛار اإلدباص١ٜ   -أ   

 املٛار االختٝاص١ٜ -ب   

 ادغتريصعاي١ امل  -ز   

 

18 

6 
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 33 اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ: -ز

1- :١ّٝ  صَظ ايهً

 ايهًٝـــ١ ايضَظ

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 11

 

 صَٛط األقغاّ: -0

 ايكغِ ايضَظ

 املٓاٖر ٚايتزصٜػ 11

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 12

 

 صَٛط املٛار: -3

 

 00 20 فُا فٛم 7 22 22

     
 ه١ًٝاي ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ



14 
 

 

 

 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

 عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ

 أعايٝب تزصٜػ ايعًّٛ 5 املٛار ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ 1

 أعايٝب تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 6 أعايٝب تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1

 املٓاٖر ٚتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ 7 ال١َٝأعايٝب تزصٜػ  ايرتب١ٝ اإلع 2

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 8 أعايٝب تزصٜػ ايًغ١  اإلصتًٝظ١ٜ 3

 صعاي١ املادغتري 9 أعايٝب تزصٜػ ايضٜاعٝات 4

 

 :( عاع١ َٛطع١ عٌ ايٓشٛ اآلت33ٞ) )أٚاًل( َتطًبات ايتدضط:

 ( عاع١ َعتُز18.٠اإلدباص١ٜ: ) املٛار -أ

 اع١ َعتُز٠.( ع6املٛار االختٝاص١ٜ: ) -ب

 ( عاع١ َعتُز9.٠صعاي١ املادغتري: ) -ز

 

 ( عاع١ َعتُز٠ ٚتؾٌُ املٛار ايتاي08:١ٝ)املٛار اإلدباص١ٜ: -أ

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 طضا٥ل تزصٜػ ايعًّٛ 1111752 1

 3 تكِٜٛ تعًِ ايعًّٛ ٚتعًُٝٗا 1111753 2 

 3 ايعًّٛ ٚأعايٝب تزصٜغٗا قغاٜا َعاصض٠ يف َٓاٖر  1111754 3

 3 حتًٌٝ نتب ايعًّٛ ٚتكٛميٗا 1111755 4

 3 َؾهالت خاص١ يف تزصٜػ ايعًّٛ 1111759 5

 3 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ 1112777 6

 

 

 ( عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ عُٔ املٛار ايتاي١ٝ: 6):املٛار االختٝاص١ٜ -ب

اعات ايغ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 ٚاعرتاتٝذٝات٘ تضُِٝ ايتزصٜػ 1111715 1

 3 طبٝع١ ايعًِ ٚبٓٝت٘ 1111756 2

 3 فًغف١ ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ 1111757 3

 3 تضُِٝ ايربزتٝات ايتع١ًُٝٝ ٚتكٛميٗا 1111771 4

 3 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ املتكزّ 1112711 5

 3 ْعضٜات ٚأعايٝب اإلؽضاف ايرتبٟٛ 1112781 6

 3 إعزار ٚتزصٜب املعًُني 1112783 7

 

 .٠( عاعات َعتُز9)( صعاي١ املادغتري:0020799)  -ز
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 قغـِ املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 نًٝـ١ ايعًـّٛ ايرتبٜٛـ١

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

0202/0200 

 

 يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايعًّٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري

 )َغاص ايؾاٌَ(

 

 ـ١(: املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايعًّٛاعِ ايزصد١ )بايعضبٝـ

 M. A. in Curricula and Instruction / Scienceاعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظ١ٜ(: 

 

 أسهاّ ٚؽضٚط عاَـ١: -أ

 تًتظّ ٖشٙ ارتط١ باإلطاص ايعاّ يتعًُٝات َٓح رصد١ املادغتري يف داَع١ آٍ ايبٝت. -1

ٕ ع٢ً رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ بتكزٜض ال ٜكٌ عٔ دٝز َٔ داَعـ١  ُٜكبٌ يف ٖشا ايربْاَر ايطًب١ اذتاصًٛ -2

 َعرتف بٗا يف أٟ فضع َٔ فضٚع ايتدضط.

 

ّْٛات ارتط١: -ب  َه

( عـاع١ َعتُـز٠ َٛطعـ١    33تتهٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايعًّٛ َـٔ ) 

 ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًب ايتغًغٌ

 َتطًبات ايتدّضط: اًلأٚ

 املٛار اإلدباص١ٜ  -أ

 املٛار االختٝاص١ٜ -ب

 ايؾاٌَ االَتشإ -ز

 

24 
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 33 اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ: -ز

1-:١ّٝ  صَظ ايهً

 ايهًٝـــ١ ايضَظ

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 11

 

 صَٛط األقغاّ:-0

 ايكغِ ايضَظ

 املٓاٖر ٚايتزصٜػ 11

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 12

 

 ٛار:صَٛط امل -3

 

 00 20 فُا فٛم 7 22 22

     
 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ
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 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

 عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ

 أعايٝب تزصٜػ ايعًّٛ 5 املٛار ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ 1

 أعايٝب تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 6 ػ ايًغ١ ايعضب١ٝأعايٝب تزصٜ 1

 املٓاٖر ٚتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ 7 اإلعال١َٝ تزصٜػ ايرتب١ٝأعايٝب  2

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 8 ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜأعايٝب تزصٜػ  3

 صعاي١ املادغتري 9 أعايٝب تزصٜػ ايضٜاعٝات 4

 

 :يٓشٛ اآلتٞ( عاع١ َٛطع١ عٌ ا33))أٚاًل( َتطًبات ايتدضط: 

 ( عاع١ َعتُز24.٠)املٛار اإلدباص١ٜ: -أ

 ( عاع١ َعتُز9.٠املٛار االختٝاص١ٜ: ) -ب

 االَتشإ ايؾاٌَ  -ز

 

 ( عاع١ َعتُز٠ ٚتؾٌُ املٛار ايتاي02:١ٝاملٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 ْعض١ٜ املٓٗاز ٚتضُُٝ٘ 1111713 1

 3 طضا٥ل تزصٜػ ايعًّٛ 1111752 2

 3 تكِٜٛ تعًِ ايعًّٛ ٚتعًُٝٗا 1111753 3

 3 قغاٜا َعاصض٠ يف َٓاٖر ايعًّٛ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111754 4

 3 سًك١  ح يف َٓاٖر ايعًّٛ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111758 5

 3 ختطٝط املٓاٖر ٚتطٜٛضٖا 1111772 6

 3 ايتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٜٛ 1111774 7

 3 ٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١َٝ 1112777 8

 

 :ٖا ايطايب َٔ عُٔ املٛار ايتاي١ٝ( عاعات َعتُز٠ خيتاص9):املٛار االختٝاص١ٜ -ب

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 ٚاعرتاتٝذٝات٘ تضُِٝ ايتزصٜػ 1111715 1

 3 حتًٌٝ نتب ايعًّٛ ٚتكٛميٗا 1111755 2

 3 ٝت٘طبٝع١ ايعًِ ٚبٓ 1111756 3

 3 فًغف١ ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ 1111757 4

 3 َؾهالت خاص١ يف تزصٜػ ايعًّٛ 1111759 5

 3 تضُِٝ ايربزتٝات ايتع١ًُٝٝ ٚتكٛميٗا 1111771 6

 3 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ املتكزّ 1112711 7

 3 ْعضٜات ٚأعايٝب اإلؽضاف ايرتبٟٛ 1112781 8

 3 إعزار ٚتزصٜب املعًُني 1112783 9

 

 .ادتٝاط االَتشإ ايؾاٌَ (1171796)  -ز
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 قغـِ املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 نًٝـ١ ايعًـّٛ ايرتبٜٛـ١

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

0202/0200 

 

 ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايزصاعات االدتُاع١ٝ

 )َغاص ايضعاي١(

 

 صاعات االدتُاع١ٝاعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١(: املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ايز

   M. A. in Curricula and Instruction // Social Studiesاعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظ١ٜ(: 

 

 أسهاّ ٚؽضٚط عاَـ١: -أ

 تًتظّ ٖشٙ ارتط١ باإلطاص ايعاّ يتعًُٝات َٓح رصد١ املادغتري يف داَع١ آٍ ايبٝت. -1

يٛصٜٛؼ بتكزٜض ال ٜكٌ عٔ دٝز َٔ داَعـ١  ُٜكبٌ يف ٖشا ايربْاَر ايطًب١ اذتاصًٕٛ ع٢ً رصد١ ايبها -2

 َعرتف بٗا يف أٟ فضع َٔ فضٚع ايتدضط.

 

ّْٛات ارتط١: -ب  َه

( عـاع١  33تتهٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايزصاعـات االدتُاعٝـ١ َـٔ )   

 َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًب ايتغًغٌ

 َتطًبات ايتدّضط: أٚاًل

 املٛار اإلدباص١ٜ   -أ   

 املٛار االختٝاص١ٜ -ب   

 صعاي١ املادغتري  -ز   
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 33 اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ: -ز

1-:١ّٝ  صَظ ايهً

 ايهًٝـــ١ ايضَظ

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 11

 

 صَٛط األقغاّ:-0

 ايكغِ ايضَظ

 املٓاٖر ٚايتزصٜػ 11

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 12

 

 ٛط املٛار:صَ -3

 00 20 فُا فٛم 7 22 22

     
 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ



18 
 

 

 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

 عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ

 أعايٝب تزصٜػ ايعًّٛ 5 املٛار ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ 1

 أعايٝب تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 6 غ١ ايعضب١ٝأعايٝب تزصٜػ ايً 1

 املٓاٖر ٚتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ 7 اإلعال١َٝ تزصٜػ ايرتب١ٝأعايٝب  2

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 8 ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜأعايٝب تزصٜػ  3

 صعاي١ املادغتري 9 أعايٝب تزصٜػ ايضٜاعٝات 4

 

 :آلتٞ( عاع١ َٛطع١ عٌ ايٓشٛ ا33)( َتطًبات ايتدضط:أٚاًل)

 ( عاع١ َعتُز18.٠املٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

 ( عاع١ َعتُز6.٠)املٛار االختٝاص١ٜ: -ب

 ( عاع١ َعتُز9.٠)صعاي١ املادغتري: -ز

 

 عاع١ َعتُز٠ ٚتؾٌُ املٛار ايتاي١ٝ: (08املٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 ١ٝ ايتفهريايزصاعات االدتُاع١ٝ ٚتُٓ 1111719 1

 3 طضا٥ل يف تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 1111762 2

 3 اجتاٖات َعاصض٠ يف َٓاٖر ايزصاعات االدتُاع١ٝ 1111763 3

 3 ايرتب١ٝ ايغها١ْٝ 1111764 4

 3 ٚصؽ١ يف ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 1111767 5

 3 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ 1112777 6

 

 عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ عُٔ املٛار ايتاي١ٝ: ( 6املٛار االختٝاص١ٜ: ) -ب

 ايغاعات اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

  املعتُز٠

 3 ٚاعرتاتٝذٝات٘ تضُِٝ ايتزصٜػ 1111715 1

 3 حتًٌٝ َٓاٖر ٚنتب ايزصاعات االدتُاع١ٝ 1111765 2

 3 ايزصاعات االدتُاع١ٝ ٚايرتب١ٝ ايزٚي١ٝ 1111766 3

 3 يف َٓاٖر ايزصاعات االدتُاع١َٝٛعٛع خاظ  1111769 4

 3 تضُِٝ ايربزتٝات ايتع١ًُٝٝ ٚتكٛميٗا 1111771 5

 3 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ املتكزّ 1112711 6

 3 ْعضٜات ٚأعايٝب اإلؽضاف ايرتبٟٛ 1112781 7

 3 إعزار ٚتزصٜب املعًُني 1112783 8

 

 .عاعات َعتُز٠(9( صعاي١ املادغتري:)0020799)  -ز
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 املٓاٖر ٚايتزصٜػقغـِ 

 نًٝـ١ ايعًـّٛ ايرتبٜٛـ١

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

0202/0200 

 

 املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايزصاعات االدتُاع١ٝ يف ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري

 )َغاص ايؾاٌَ(

 

 اعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١(: املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ايزصاعات االدتُاع١ٝ

 M. A. in Curricula and Instruction / Social Studies(: اعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظ١ٜ

 

 أسهاّ ٚؽضٚط عاَـ١: -أ

 تًتظّ ٖشٙ ارتط١ باإلطاص ايعاّ يتعًُٝات َٓح رصد١ املادغتري يف داَع١ آٍ ايبٝت. -1

ُٜكبٌ يف ٖشا ايربْاَر ايطًب١ اذتاصًٕٛ ع٢ً رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ بتكزٜض ال ٜكٌ عٔ دٝز َٔ داَعـ١   -2

 بٗا يف أٟ فضع َٔ فضٚع ايتدضط.َعرتف 

 

ّْٛات ارتط١: -ب  َه

( عـاع١  33تتهٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايزصاعـات االدتُاعٝـ١ َـٔ )   

 َعتُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًب ايتغًغٌ

 َتطًبات ايتدّضط: ً أٚاًل

 املٛار اإلدباص١ٜ   -أ   

 املٛار االختٝاص١ٜ -ب   

 

24 
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 33 اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ: -ز

1-:١ّٝ  صَظ ايهً

 ايهًٝـــ١ ايضَظ

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 11

 

 صَٛط األقغاّ:-0

 ايكغِ ايضَظ

 املٓاٖر ٚايتزصٜػ 11

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 12

 

 صَٛط املٛار: -3

 00 20 فُا فٛم 7 22 22

     
 ايه١ًٝ ايكغِ ت٣ٛاملغ اجملاٍ ايتغًغٌ

         



21 
 

 

 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

 عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ

 أعايٝب تزصٜػ ايعًّٛ 5 املٛار ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ 1

 أعايٝب تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 6 أعايٝب تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1

 املٓاٖر ٚتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ 7 اإلعال١َٝ تزصٜػ ايرتب١ٝأعايٝب  2

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 8 ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜأعايٝب تزصٜػ  3

 صعاي١ املادغتري 9 أعايٝب تزصٜػ ايضٜاعٝات 4

 

 :( عاع١ َٛطع١ عٌ ايٓشٛ اآلت33ٞ) )أٚاًل( َتطًبات ايتدضط: 

 ( عاع١ َعتُز24.٠املٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

 ( عاع١ َعتُز9.٠االختٝاص١ٜ: ) املٛار -ب

 االَتشإ ايؾاٌَ  -ز

 

 ( عاع١ َعتُز٠ ٚتؾٌُ املٛار ايتاي02:١ٝاملٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

 ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 ْعض١ٜ املٓٗاز ٚتضُُٝ٘ 1111713 1

 3 طضا٥ل يف تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 1111762 2

 3 عاصض٠ يف َٓاٖر ايزصاعات االدتُاع١ٝاجتاٖات َ 1111763 3

 3 ايرتب١ٝ ايغها١ْٝ 1111764 4

سًك١  ـح يف َٓـاٖر ايزصاعـات االدتُاعٝـ١ ٚأعـايٝب       1111768 5

 تزصٜغٗا

3 

 3 ختطٝط املٓاٖر ٚتطٜٛضٖا 1111772 6

 3 ايتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٜٛ 1111774 7

 3 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ 1112777 8

 

 :ٖا ايطايب َٔ عُٔ املٛار ايتاي١ٝ( عاعات َعتُز٠ خيتاص9):ار االختٝاص١ٜاملٛ -ب

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 ايزصاعات االدتُاع١ٝ ٚت١ُٝٓ ايتفهري 1111719 1

 3 حتًٌٝ َٓاٖر ٚنتب ايزصاعات االدتُاع١ٝ 1111765 2

 3 ايزصاعات االدتُاع١ٝ ٚايرتب١ٝ ايزٚي١ٝ 1111766 3

 3 ٚصؽ١ يف ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 1111767 4

 3 َٛعٛع خاظ يف َٓاٖر ايزصاعات االدتُاع١ٝ 1111769 5

 3 تضُِٝ ايربزتٝات ايتع١ًُٝٝ ٚتكٛميٗا 1111771 6

 3 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ املتكزّ 1112711 7

 3 ْعضٜات ٚأعايٝب اإلؽضاف ايرتبٟٛ 1112781 8

 3 إعزار ٚتزصٜب املعًُني 1112783 9

 

 ادتٝاط االَتشإ ايؾاٌَ. (1171796)  -ز
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 قغـِ املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 نًٝـ١ ايعًـّٛ ايرتبٜٛـ١

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

0202/0200 

 

 يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ املٓاٖر ايعا١َ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري

 )َغاص ايضعاي١(

 

 املٓاٖر ايعا١َاعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١(: املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/

 M. A. in Curricula and Instruction /General Curriculaاعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظ١ٜ(: 

 

 أسهاّ ٚؽضٚط عاَـ١: -أ

 تًتظّ ٖشٙ ارتط١ باإلطاص ايعاّ يتعًُٝات َٓح رصد١ املادغتري يف داَع١ آٍ ايبٝت. -1

ٜٛؼ بتكزٜض ال ٜكٌ عٔ دٝز َٔ داَعـ١  ُٜكبٌ يف ٖشا ايربْاَر ايطًب١ اذتاصًٕٛ ع٢ً رصد١ ايبهايٛص -2

 َعرتف بٗا يف أٟ فضع َٔ فضٚع ايتدضط.

 

ّْٛات ارتط١: -ب  َه

( عـاع١ َعتُـز٠   33تتهٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ املٓاٖر ايعا١َ َـٔ ) 

 َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًب ايتغًغٌ

 ايتدّضط: َتطًبات أٚاًل

 املٛار اإلدباص١ٜ   -أ   

 املٛار االختٝاص١ٜ -ب   

 صعاي١ املادغتري  -ز   

 

18 

6 
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 33 اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ: -ز

1-:١ّٝ  صَظ ايهً

 ايهًٝـــ١ ايضَظ

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 11

 

 صَٛط األقغاّ:-0

 ايكغِ ايضَظ

 املٓاٖر ٚايتزصٜػ 11

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 12

 

 ر:صَٛط املٛا -3

 00 20 فُا فٛم 7 22 22

     
 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ
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 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

 عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ

 أعايٝب تزصٜػ ايعًّٛ 5 املٛار ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ 1

 أعايٝب تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 6 ١ٝأعايٝب تزصٜػ ايًغ١ ايعضب 1

 املٓاٖر ٚتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ 7 أعايٝب تزصٜػ  ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ 2

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 8 أعايٝب تزصٜػ ايًغ١  اإلصتًٝظ١ٜ 3

 صعاي١ املادغتري 9 أعايٝب تزصٜػ ايضٜاعٝات 4

 

 :( عاع١ َٛطع١ عٌ ايٓشٛ اآلت33ٞ) )أٚاًل( َتطًبات ايتدضط: 

 عاع١ َعتُز٠.( 18)املٛار اإلدباص١ٜ: -أ

 ( عاع١ َعتُز6.٠)املٛار االختٝاص١ٜ: -ب

 ( عاع١ َعتُز9.٠)صعاي١ املادغتري: -ز

 

 (عاع١ َعتُز٠ ٚتؾٌُ املٛار ايتاي08:١ٝاملٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 رصاعات َكاص١ْ يف املٓاٖر 1111714 1

 3 ٚاعرتاتٝذٝات٘ تضُِٝ ايتزصٜػ 1111715 2

 3 ض املٓاٖر املزصع١ٝ األصر١ْٜٝتطٛ 1111717 3

 3 ايٓعضٜات ايرتب١ٜٛ املعاصض٠ 1112715 4

 3 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ 1112777 5

 3 إعزار ٚتزصٜب املعًُني 1112783 6

 

 َٔ عُٔ املٛار ايتاي١ٝ:  ( عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب6املٛار االختٝاص١ٜ: ) -ب

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 حتًٌٝ املٓاٖر ٚتكٛميٗا 1111771 1

 3 تضُِٝ ايربزتٝات ايتع١ًُٝٝ ٚتكٛميٗا 1111771 2

 3 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ املتكزّ 1112711 3

 3 ْعضٜات ايتعًِ ٚايتعًِٝ ايضفٞ 1112712 4

 3 اإلؽضاف ايرتبٟٛ ْعضٜات ٚأعايٝب 1112781 5

 

 .( عاعات َعتُز9٠)( صعاي١ املادغتري:0020799)  -ز
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 قغـِ املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 نًٝـ١ ايعًـّٛ ايرتبٜٛـ١

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

0202/0200 

 

 يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ املٓاٖر ايعا١َ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري

 َغاص ايؾاٌَ()

 

 (: املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/املٓاٖر ايعا١َاعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١

 M. A. in Curricula and Instruction / General Curriculaاعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظ١ٜ(: 

   

 أسهاّ ٚؽضٚط عاَـ١:  -أ

 تًتظّ ٖشٙ ارتط١ باإلطاص ايعاّ يتعًُٝات َٓح رصد١ املادغتري يف داَع١ آٍ ايبٝت. -1

اَر ايطًب١ اذتاصًٕٛ ع٢ً رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ بتكزٜض ال ٜكٌ عٔ دٝز َٔ داَعـ١  ُٜكبٌ يف ٖشا ايربْ -2

 َعرتف بٗا يف أٟ فضع َٔ فضٚع ايتدضط.

 

ّْٛات ارتط١: -ب  َه

( عـاع١ َعتُـز٠   33تتهٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري يف املٓاٖر ٚايتزصٜػ/ ايًغ١ ايعضب١ٝ َـٔ ) 

 َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 ايغاعات املعتُز٠ تطًبْٛع امل ايتغًغٌ

 َتطًبات ايتدّضط: ً أٚاًل

 املٛار اإلدباص١ٜ   -أ   

 املٛار االختٝاص١ٜ -ب   
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 33 اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ: -ز

1- :١ّٝ  صَظ ايهً

 ايهًٝـــ١ ايضَظ

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 11

 

 صَٛط األقغاّ: -0

 ايكغِ ايضَظ

 املٓاٖر ٚايتزصٜػ 11

 ١اإلراص٠ ايرتبٜٛ 12

 

 صَٛط املٛار: -3

 11 12 فُا فٛم 7 11 11

     
 ايه١ًٝ ايكغِ املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ
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 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

 عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ

 أعايٝب تزصٜػ ايعًّٛ 5 املٛار ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ 1

 أعايٝب تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 6 أعايٝب تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1

 املٓاٖر ٚتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ 7 أعايٝب تزصٜػ  ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ 2

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 8 أعايٝب تزصٜػ ايًغ١  اإلصتًٝظ١ٜ 3

 صعاي١ املادغتري 9 أعايٝب تزصٜػ ايضٜاعٝات 4

 

 :عاع١ َٛطع١ عٌ ايٓشٛ اآلتٞ (33) )أٚاًل( َتطًبات ايتدضط:

 ( عاع١ َعتُز24.٠املٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

 ( عاع١ َعتُز9.٠)املٛار االختٝاص١ٜ: -ب

 االَتشإ ايؾاٌَ  -ز

 

 ( عاع١ َعتُز٠ ٚتؾٌُ املٛار ايتاي02:١ٝ):املٛار اإلدباص١ٜ -أ

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 ُْ٘عض١ٜ املٓٗاز ٚتضُٝ 1111713 1

 3 رصاعات َكاص١ْ يف املٓاٖر 1111714 2

 3 تطٛص املٓاٖر املزصع١ٝ األصر١ْٝ 1111717 3

 3 سًك١  ح يف املٓاٖر ايعا١َ 1111718 4

 3 ختطٝط املٓاٖر ٚتطٜٛضٖا 1111772 5

 3 ايتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٜٛ 1111774 6

 3 ايٓعضٜات ايرتب١ٜٛ املعاصض٠ 1112715 7

 3 بشح ايعًُٞ يف ايرتب١َٝٓاٖر اي 1112777 8

 

 :ٖا ايطايب َٔ عُٔ املٛار ايتاي١ٝ( عاعات َعتُز٠ خيتاص9):املٛار االختٝاص١ٜ -ب

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 ٚاعرتاتٝذٝات٘ تضُِٝ ايتزصٜػ 1111715 1

 3 حتًٌٝ املٓاٖر ٚتكٛميٗا 1111771 2

  ٚتكٛميٗا تضُِٝ ايربزتٝات ايتع١ًُٝٝ 1111771 3

 3 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ املتكزّ 1112711 4

 3 ْعضٜات ايتعًِ ٚايتعًِٝ ايضفٞ 1112712 5

 3 ْعضٜات ٚأعايٝب اإلؽضاف ايرتبٟٛ 1112781 6

 3 إعزار ٚتزصٜب املعًُني 1112783 7

 

 ادتٝاط االَتشإ ايؾاٌَ. (1171796)  -ز

 



25 
 

 

 

 ؾاٌَيطًب١ املادغتري/ َغاص ايارتط١ االعرتؽار١ٜ 

 ايغ١ٓ األٚىل

 

 *ايفضٌ األٍٚ 

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 املعتُز٠

 3 َتطًب إدباصٟ - املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 3 َتطًب إدباصٟ - املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 3 َتطًب إدباصٟ - اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ

 9 اجملُٛع

 

 *ايفضٌ ايجاْٞ 

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 ٠املعتُز

 3 َتطًب إدباصٟ - املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 3 َتطًب إدباصٟ - املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 3 َتطًب إدباصٟ - اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ

 9 اجملُٛع

 ع٢ً ايطايب إٔ ٜٓٗٞ املٛار االعتزصان١ٝ ) إٕ ٚدزت( خالٍ ايغ١ٓ األٚىل َٔ ايتشاق٘ بادتاَع١. *

 

 ايغ١ٓ ايجا١ْٝ

 *ايفضٌ األٍٚ 

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 املعتُز٠

 3 َتطًب إدباصٟ - املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 3 َتطًب اختٝاصٟ - املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 3 َتطًب اختٝاصٟ - اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ

 9 اجملُٛع

 

 

 *ايفضٌ ايجاْٞ 

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 املعتُز٠

 3 َتطًب إدباصٟ - املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 3 َتطًب اختٝاصٟ - رتب١ٜٛاإلراص٠ اي

 6 اجملُٛع

 

 (  بعز إْٗا٤ مجٝع املٛار اإلدباص0020796.١ٜايتغذٌٝ يالَتشإ ايؾاٌَ ) -
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 املٓاٖر ٚايتزصٜػ املٛار اييت ٜكزَٗا قغِ

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 ايزصاعات االدتُاع١ٝ ٚت١ُٝٓ ايتفهري 1111712 1

 3 املٓٗاز ٚتضُُٝ٘ ْعض١ٜ 1111713 2

 3 رصاعات َكاص١ْ يف املٓاٖر 1111714 3

 3 ٚاعرتاتٝذٝات٘ تضُِٝ ايتزصٜػ 1111715 4

 3 تطٛص املٓاٖر املزصع١ٝ األصر١ْٝ 1111717 5

 3 سًك١  ح يف املٓاٖر ايعا١َ 1111718 6

 3 ايزصاعات االدتُاع١ٝ ٚت١ُٝٓ ايتفهري 1111719 7

 3 عضب١ٝ َٗاصات ايًغ١ اي 1111712 8

 3 اجتاٖات سزٜج١ يف  تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ  1111713 9

 3 قغاٜا َٚؾهالت يف  تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1111714 11

 3 ختطٝط َٓاٖر ايًغ١ ايعضب١ٝ ٚتطٜٛضٖا 1111715 11

 3 حتًٌٝ احملت٣ٛ  يف َٓاٖر ايًغ١ ايعضب١ٝ 1111716 12

 3 تزصٜػ أْع١ُ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1111717 13

 3 يف َٓاٖر ايًغ١ ايعضب١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗا  سًك١  ح 1111718 14
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 ٚصف َٛار رصد١ املادغتري           

 

 عاعات َعتُز٠( 3) عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ املتكّزّ 1172771

 Advanced Educational Psychology بل: ال ٜٛدزاملتطًب ايغا     

ٜتٓاٍٚ املغام األعاؼ ايٓعضٟ يعًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ؛ َٓاسٞ ايبشح يف عًِ ايـٓفػ ايرتبـٟٛ؛ َٓـاٖر ايبشـح يف     

ًِّ؛ أرٚات   ًِّ بٛصف٘ َزخاًل َٔ َزخالت ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ؛ ايكزصات ايعك١ًٝ يًُـتع عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ؛ املتع

  ًّ ًِّ لـري ايعـارٟ ٚايرتبٝـ١        قٝاؼ ٚتؾدٝط ايكزص٠ ايعك١ًٝ ايعاَـ١ يًُـتع ًِّ؛ ايطفـٌ املـتع ِ؛ ايزافعٝـ١ يًـتع

ًِّ؛ مناسز ايتعًِٝ، تطبٝكات  ارتاص١؛ َزخالت ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ؛ شتضدات ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ؛ ْعضٜات ايتع

 تضب١ٜٛ جملاالت عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ؛ املٖٛب١ ٚاإلبزاع؛ ايتكِٝٝ ٚايتؾدٝط. 

 

 عاعات َعتُز٠( 3)                                   ْعض١ٜ املٓٗاز ٚتضُُٝ٘  1171773

   Curriculum Theory  and its  Design                           املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز     

رصاع١ ْعض١ٜ املٓٗاز، أٖزافٗا، ايتٛدٗات األعاع١ٝ يف ْعض١ٜ املٓٗاز يف ع٤ٛ  ايعالق١ بني اجملتُـع ٚايجكافـ١   

ٚاملٓٗاز ٚاملزصع١ ،  ٚايٛظـا٥ف ايرتبٜٛـ١ يًُـزصؼ ، َـا تعًُـ٘ املـزاصؼ ، ستـزرات املٓٗـاز ، األٖـزاف           ٚايعٛمل١

ايرتب١ٜٛ ، مناسز يف تضُِٝ املٓٗاز ، تٓعِٝ املٓٗـاز ، حتغـني املٓٗـاز ٚأعـػ تطٛصٜـ٘ ، تكـِٜٛ املٓٗـاز َٚـز٣         

  َال١ُ٥ ستتٜٛات٘  يًتالَٝش ، تضُِٝ ٚسز٠ َٓٗاز ) تطبٝل (.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) رصاعات َكاص١ْ يف املٓاٖر 1171774

 Comparative Studies in Curricula املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز     

رصاع١ حت١ًًٝٝ َكاص١ْ يتطٜٛض املٓـاٖر ٚفكـًا يتطبٝـل ايغٝاعـ١ ايتعًُٝٝـ١ يف املٓـاٖر ايرتبٜٛـ١ يف األصرٕ،        

شا اجملاٍ ٚصبطٗا بٓعضٜات املٓـاٖر اذتزٜجـ١ ٚفكـًا يًُٓـاسز     ٚاالطالع ع٢ً ايتذاصب ايضا٥ز٠ عضبًٝا ٚعاملًٝا يف ٖ

ٚاألعػ ٚاملعاٜري ٚايتٓعُٝـات ٚتطـٛص تهٓٛيٛدٝـا ايتعًـِٝ يتشكٝـل املدضدـات املطًٛبـ١، ٚيًٛقـٛف عًـ٢          

 ايٓكاط االجياب١ٝ اييت اسضطتٗا ٖشٙ ايتطٛصات يتشكٝل ايفا٥ز٠.

 

 ٠(عاعات َعتُز 3) تضُِٝ ايتزصٜػ ٚاعرتاتٝذٝات٘ 1171775

 Instructional Design and its Strategies املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز     

ٜعضف ٖشا املغام ايطًب١ ع٢ً املفاِٖٝ ايٓعضٜـ١ يف عًُٝـ١ تضـُِٝ املـار٠ ايتعًُٝٝـ١ ٜٚؾـٌُ ٖـشا املغـام         

دتُاع١ٝ ، املٛاعٝع ايتاي١ٝ: ع١ًُٝ تضُِٝ املار٠ ايتع١ًُٝٝ بتؾعباتٗا ايعك١ًٝ ٚايغًٛن١ٝ ٚاإلْغا١ْٝ ٚاال

مناسز ايتضُِٝ اذتزٜج١ ايتضُِٝ ايفعاٍ ٚاملٓاعب يعًُٝـ١ ايتـزصٜػ يف لضفـ١ ايضـف عـٝتُهٔ ايطًبـ١       

  .خالٍ ٖشا املغام َٔ انتغاب بعض املٗاصات املتعًك١ بتضُِٝ ٚتطبٝل املار٠ ايتع١ًُٝٝ

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ايٓعضٜات ايرتب١ٜٛ املعاصض٠ 1172775

  Contemporary Educational Theories املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز     

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام َفّٗٛ ايٓعض١ٜ ايرتب١ٜٛ ٚبٓٝتٗا َع ايٛقٛف ع٢ً ايٓعضٜات ايتاصخيٝـ١ يًرتبٝـ١ )أفالطـٕٛ،    

صٚعٛ، ٌَٝ، دٕٛ رٜٟٛ(، ٚنشيو ٜتطضم املغام إىل أعػ ايٓعضٜـ١ ايرتبٜٛـ١ ٚأْٛاعٗـا ٚعالقتٗـا بفًغـف١      

 .از، ْكز ايٓعضٜات ايرتب١ٜٛ، ايعٛمل١ ٚايٓعضٜات ايرتب١ٜٛ املعاصض٠ايرتب١ٝ َٚٔ ثِ باملٓٗ
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 عاعات َعتُز٠( 3) حتًٌٝ املٓاٖر ٚتكٛميٗا 1171777

 Curricula Analysis and Evaluation املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز     

ايتٛاطٕ، املغت٣ٛ، املٗاصات ٜتغُٔ املغام ايٛقٛف ع٢ً ارتضا٥ط ايعا١َ يًُٓٗاز َٔ سٝح: األٖزاف )ايؾٍُٛ، 

اييت تكٝغٗا(؛ ٚاحملتـ٣ٛ )ايتٓعـِٝ، االْغـذاّ، ايتهاَـٌ(؛ ٚاألْؾـط١ )أْٛاعٗـا، َتطًباتٗـا، اتضـا ا ببكٝـ١          

ايعٓاصض(؛ ٚايتكِٜٛ )األعايٝب، ايؾٍُٛ، األلضاض، حتًٌٝ أع١ً٦ املٓٗاز(.  نُا ٜبشح املغام يف طضم حتًٌٝ 

ــٞ    ــ١ صَٚ ــا )طضٜك ــاٖر ٚتكٛميٗ ــ١ Romy’s Formulaاملٓ ــّضف إىل  Cloze-test، ٚطضٜك (، ٚنــشيو ايتع

ايتٛدٗــات اذتزٜجــ١ يف حتًٝــٌ ٚتكــِٜٛ املٓــاٖر )األَضٜهٝــ١، ايٝاباْٝــ١، ايربٜطاْٝــ١(، ٚنــشيو إدــضا٤   

تطبٝكات ع١ًُٝ ع٢ً حتًٌٝ املٓاٖر ٚتكٛميٗا  ٝح تؾٌُ ناف١ املضاسـٌ )األعاعـ١ٝ األٚىل، ٚاملتٛعـط١،    

  ٚايجا١ْٜٛ(.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ضُِٝ ايربزتٝات ايتع١ًُٝٝ ٚتكٛميٗات 1171771

  Design and Evaluation of Instructional 

Software 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام األعـػ األٚيٝـ١ العـتدزاَات اذتاعـٛب ٚتطبٝكاتـ٘ ايرتبٜٛـ١.  نُـا ٜٚبشـح يف أعـػ          

ًِّ َٚبـارم تضـُِٝ ايتعًـِٝ          تضُِٝ ايربزتٝات ايتعًُٝٝـ١ احملٛعـب١.    ٜٚضّنـظ املغـام عًـ٢ ْعضٜـات ايـتع

ايٓعاَٞ يف تٛدٝ٘ ٚإصؽار ع١ًُٝ تضُِٝ ٚتطـٜٛض ايربزتٝـات ايتعًُٝٝـ١ ٚايتعـّضف عًـ٢ أْعُـ١ ايتـ يٝف        

Authoring Tools          .نُا ّٜٛعح املغـام َعـاٜري ٚأعـػ اْتـاز ٚتكٝـِٝ ايربزتٝـات ايتعًُٝٝـ١ احملٛعـب١  .

ّٛص٠ ع٢ً مناسز َٔ أمناط ايربزتٝـات ايتعًُٝٝـ١ احملٛعـب١ املؾـٗٛص٠ َجـٌ ايتُـضٜٔ       ٚتؾتٌُ ايربزتٝات امل ط

ٚاأليعـــاب  Simulationٚاحملانـــا٠  Tutorialٚايتــزصٜػ ارتضٛصـــٞ   Drill and Practiceٚاملُاصعــ١  

.  َٚع ْٗا١ٜ املغام ٜتٛقع َٔ ايطايب إٔ Problem Solvingٚسٌ املؾهالت  Games Programsايتع١ًُٝٝ 

 Powerَجٌ  Authoringقارصًا ع٢ً تطٜٛض بضْاَر تعًُٝٞ ستٛعب باعتدزاّ أسز أْع١ُ ايت يٝف  ٜهٕٛ
Point  ٚTool Book  ٚأHyper Studio  ٚأMacromedia  ٚأMacromedia-Authorware.  

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ختطٝط املٓاٖر ٚتطٜٛضٖا 1171772

 Curricula Planning and Development يغابل: ال ٜٛدزاملتطًب ا     

َفّٗٛ املٓٗاز َٔ املٓعٛص ايتكًٝزٟ ٚاملٓعٛص اذتزٜح )عاملًٝا، ٚعضبًٝا، ٚستًٝـًا(، ٚنـشيو ايتعـضف إىل عٓاصـض     

املٓٗاز، ٚأعغ٘، ٚعًُٝات٘ )ايتضُِٝ، ايتٓفٝش، ايتطٜٛض، ايتكِٜٛ(.  نُا ٜبشح املغام يف بٓا٤ املٓٗـاز )َٓٗـاز   

املٓٗـاز احملـٛصٟ، املٓٗـاز االيهرتْٚـٞ(، ٚايتعـضف إىل َٛاصـفات ايهتـاب         املٛار ايزصاعـ١ٝ، َٚٓٗـاز ايٓؾـاط،   

  املزصعٞ، ٚجتضب١ األصرٕ يف تطٜٛض املٓاٖر ايرتب١ٜٛ.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ايتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٜٛ 1171774

 Educational Technology املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز     

هٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ، ٚاألعًٛب ايٓعاَٞ يف تهٓٛيٛدٝا ايتعًـِٝ  ٜؾتٌُ ٖشا املغام ع٢ً ايتعضٜف مبفّٗٛ ت

نُزخٌ يًتدطـٝط يًتعًـِٝ، ٚعـضض منـاسز يتدطـٝط ايتعًـِٝ ٚفـل ٖـشٙ ايضهٜـا، ٚاألٖـزاف ايتعًُٝٝـ١            

ًِّ ٚايتعًـِٝ، ٚتطــٛص اعـتدزاّ ايٛعــا٥ٌ ايتعًُٝٝــ١      ٚنٝفٝـ١ صــٝالتٗا ٚأْٛاعٗـا، ٚاإلرصاى ٚاالتضــاٍ ٚايــتع

اآليٝـ١ ٚلـري اآليٝـ١ ٚاعـتدزاَٗا يف ايعًُٝـ١ ايتعًُٝٝـ١ َجـٌ دٗـاط ايـضأؼ           ٌٛعا٥ٚتغُٝاتٗا ٚتضٓٝفٗا ٚاي

املضتفع، ٚايعاصض املعتِ، ٚأدٗظ٠ عضض ايؾضا٥ح، ٚاألفـالّ ايجابتـ١ ٚاملتشضنـ١، ٚأفـالّ ايفٝـزٜٛ ٚتطبٝكـات       

ًِّ  ع١ًُٝ يف اعتدزاّ اذتاعٛب ٚإْتاز بعض ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚأثـض اذتاعـٛب ٚاالْرتْـت يف عًُـٝيت      ايـتع

  ٚايتعًِٝ.

 

 

 



31 
 

 عاعات َعتُز٠( 3) َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ 1172777

      Approaches of Scientific  Research in 

Education 

     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز

ـ       ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام  ١ : َفّٗٛ ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ، أٖزاف٘ ٚزتاالتـ٘، خطـٛات أدـضا٤ ايبشـٛخ ايرتبٜٛ

اختٝـاص    ايزصاعـات ايغـابك١،     حتزٜـز ٚصـٝال١ ايفـضٚض ،       اختٝاص ٚحتزٜز ٚصٝال١ َؾـه١ً ايبشـح ،  

   ٞ ــ ــ١ ( ،أعــايٝب ايبشــح ايعًُ ــاصات ، أعــايٝب املكابً ــ١ ، أرٚات ايبشــح ) االعــتبٝاْات ، االختب ،ايبشــح   ايعٝٓ

ٚايتٛثٝـل : املؾـه١ً ،    ،ايبشـح ايٛصـفٞ ،ايبشـح ايتذـضٜو ، ٚخطـٛات نتابـ١ تكضٜـض ايبشـح           ايتاصخيٞ

 ايفضٚض ، ايزصاعات ايغابك١ ، ايع١ٓٝ ، األرٚات ، ايٓتا٥ر ، ايتٛصٝات ، ارتالص١ ، املضادع .

        
 عاعات َعتُز٠( 3) ْعضٜات ٚأعايٝب اإلؽضاف ايرتبٟٛ 1172781

 Theories and Techniques of Educational 

Supervision 

     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام رصاع١ تطٛص اإلؽضاف ايرتبٟٛ ٚحتًٌٝ ْعضٜات اإلؽضاف ٚاملُاصعات اإلؽضاف١ٝ ٚنفاٜـات     

املؾضف ايرتبٟٛ ٚأعػ اختٝاصٙ.  نُا ٜبشح املغام يف األعػ اييت تكّٛ عًٝٗا ايع١ًُٝ االؽضاف١ٝ نايتعًِٝ 

ًِّ ٚحتغني قٝار٠ املعًِ، ٚايتعضف إىل ايغًٛى اإلؽضايف  ٚخضا٥ضـ٘ ٚتكٓٝاتـ٘ ٚرٚص املؾـضف ايرتبـٟٛ يف     ٚايتع

  تطٜٛض املٓاخ ايتعًُٝٞ.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) إعزار ٚتزصٜب املعًُني 1172783

 Teacher Preparation and Training     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜب املعًُـني قبـٌ   ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام تعضٜف ايزاصعـني باملفـاِٖٝ ٚايٓعضٜـات ايـيت ٜكـّٛ عًٝٗـا إعـزار ٚتـزص        

ارتز١َ ٚأثٓـا٤ ارتزَـ١ ٚأُٖٝـ١ ايتـزصٜب املغـتُض. ٚنـشيو ٜبشـح املغـام يف ختطـٝط بـضاَر املعًُـني            

ايتزصٜب١ٝ ٚاالستٝادات ايتزصٜب١ٝ ٚأعـايٝب ايتـزصٜب ٚتطـٜٛض بعـز ايفهـض ايٓاقـز يًُعًُـني ٚاالٖتُـاّ         

١ّٝ ٚأرٚاص املعًـِ يف املٛا   قـف ايتعًُٝٝـ١ ٚعـضض منـاسز عاملٝـ١ إلعـزار       برباَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚاإلراص٠ ايضـف

  املعًُني ٚتزصٜبِٗ.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) َٗاصات ايًغ١ ايعضب١ٝ 1101712

 Arabic Language Skills     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام تعضٜف ايطًب١ مبٓع١َٛ املٗاصات ايًغ١ٜٛ ايض٥ٝغ١ٝ ٚايفضع١ٝ َـا كهُٗـا َـٔ عالقـات     

اري١ٝ َٚا ٜؤثض يف تعًُٗا َٔ عٛاٌَ َٚا ٜٗزف إيٝ٘ تزصٜغٗا َٔ أٖزاف ، ٚعالق١ ٖشٙ املٗـاصات بـايتفهري   تب

فٝتٓاٍٚ )َٗاص٠ االعتُاع، َٚٗاص٠ ايهالّ، َٚٗاص٠ ايكضا٠٤، َٚٗاص٠ ايهتاب١ يف عـ٤ٛ َٗـاصات ايـتفهري ايـزْٝا     

ٝعتٗـا ايفغـٝٛيٛد١ٝ ٚايٓفغـ١ٝ    ٚايعًٝا ، ٚايتعـضض يًُٗـاصات ايفضعٝـ١ يهـٌ َٗـاص٠ ص٥ٝغـ١ َـٔ سٝـح طب        

ٚايعك١ًٝ ٚايعٛاَـٌ املـؤثض٠ قٝٗـا ٚاملؤؽـضات ايغـًٛن١ٝ ايزايـ١ عًٝٗـا ، ٚطـضم تُٓٝتٗـا ، ٚإعـزار األْؾـط١            

ٚايتزصٜبات ايًغ١ٜٛ اييت حتكل ايتهاٌَ ايًغٟٛ بني ٖشٙ املٗاصات باالعـتفار٠ َـٔ ْتـا٥ر ايبشـٛخ ٚايزصاعـات      

 اذتزٜج١ اييت أدضٜت يف ٖشا اجملاٍ .

 عاعات َعتُز٠( 3) اجتاٖات سزٜج١ يف تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1101713

 Recent Trends in  Teaching Arabic 

Language 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام رصاع١ االجتاٖات اذتزٜجـ١ يف تـزصٜػ ايًغـ١ ايعضبٝـ١ َـٔ خـالٍ أبـضط َـا تٛصـًت إيٝـ٘           

بارم ٚاالجتاٖات ٚايٓعضٜات اذتزٜج١ يف ايتعًِ ايًغٟٛ ، ) االجتاٙ ايتهـاًَٞ ،  ايزصاعات ايًغ١ٜٛ ، فٝبشح امل

االجتاٙ املٗاصٟ ، االجتاٙ ايتٛاصـًٞ ، االجتـاٙ ايـٛظٝفٞ ( ٚايتعـضض يالعـرتاتٝذٝات اذتزٜجـ١ يف زتـاٍ تعًـِ         

نتـزصٜػ  ايًغ١ ٚتعًُٝٗا ٚتطبٝكاتٗا ايع١ًُٝ ، نُا ٜتعضض يكغاٜا اذتزاث١ يف تعًِٝ ايًغـ١ ايعضبٝـ١   

َٗاصات ايتفهري ٚاإلبزاع َٔ َٓعٛص يغٟٛ، ٚاعتدزاّ ايتهٓٛيٛدٝا ايضق١ُٝ يف تعًِٝ ايًغ١ ، ٚتعًِٝ ايًغ١ 

  يغري ايٓاطكني بٗا. ٚتعًِٝ ايًغ١ ايعضب١ٝ يف ع٤ٛ االجتاٖات اذتزٜج١ .
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 عاعات َعتُز٠( 3) قغاٜا َٚؾهالت يف تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1101714

 Issues and Problems in Teaching Arabic 

Language 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام عضعًا ألبضط ايكغاٜا ٚاملؾهالت ايـيت تعـٛم تعًـِ ايًغـ١ ايعضبٝـ١ ٚتعضٜـف ايطًبـ١ بٗـا ،         

يًٛصٍٛ ألعـباب ٖـشٙ املؾـهالت ٚعـبٌ ايتغًـب عًٝٗـا فٝتٓـاٍٚ املغـام َؾـه١ً            ٚرصاعتٗا رصاع١ ع١ًُٝ

ٟ بإؽـهاي٘ املدتًفـ١ ٚعـبٌ عالدٗـا ، َظالـ١ ايعاَٝـ١ ، َؾـهالت تعًـِٝ ايٓشـٛ ٚعـبٌ           ايغعف ايًغٛ

تٝغريٙ، نُا ٜتٓاٍٚ َؾهالت ايهتاب١ ايعضب١ٝ ، حتزٜز أعبابٗا ٚتطٜٛض بضاَر ٚاعرتاتٝذٝات يعالدٗـا  

 نُا ٜعضض ملؾهالت االعتعزار ايًغٟٛ ٚايعٛاٌَ املؤثض٠ فٝ٘ ، َٚؾهالت تعًِ ايًغـ١ ايعضبٝـ١ يف عـ٤ٛ   

ايتطٛص ايتهٓٛيـٛدٞ َـٔ خـالٍ االعـتفار٠ َـٔ ْتـا٥ر ايبشـٛخ ايـيت أدضٜـت يف عـبٌٝ ايتغًـب عًـ٢ ٖـشٙ              

 ٝع ايطًب١ ع٢ً إدضا٤ املظٜز َٓٗااملؾهالت ٚتؾذ

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ختطٝط َٓاٖر ايًغ١ ايعضب١ٝ ٚتطٜٛضٖا 1101715

 Planning and Developing Arabic 

Language Curricula 

 غابل: ال ٜٛدز    املتطًب اي

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام َفّٗٛ املٓٗر ايًغٟٛ ، ٚع١ًُٝ ختطٝط٘ ٚايعٛاٌَ املؤثضٙ فٝ٘ ، ٚتٓعُٝات املٓـاٖر ايًغٜٛـ١   

َٚعاٜري ايتٓعِٝ ادتٝز ٚخطٛات بٓـا٤ املٓٗـاز ٚجتضٜبـ٘ ٚعالقـ١ املٓٗـاز بايعٓاصـض املضتبطـ١ بـ٘، ٚرٚص نـٌ          

    ٜ ض ٚاألعـػ ايـيت ٜكـّٛ عًٝٗـا ٚفـل ايٓعضٜـات ايرتبٜٛـ١        عٓضض يف ع١ًُٝ ايتدطـٝط ٚتعـضف رٚاعـٞ ايتطـٛ

اذتزٜج١ يف املٓاٖر ٚعًِ ايٓفػ ، نُـا ٜتٓـاٍٚ أعـايٝب ايتطـٜٛض املدتًفـ١ ٚرصاعـ١ عـزر َـٔ ايتٓعُٝـات          

ٚايبشـٛخ ايـيت أدضٜـت سـٍٛ      املعتُز٠ املٓاٖر ٚاألعػ اييت ٜكّٛ عًٝٗـا نـٌ تٓعـِٝ باإلفـار٠ َـٔ ايزصاعـات      

  .املٛعٛع

 

 عاعات َعتُز٠( 3) احملت٣ٛ يف َٓاٖر ايًغ١ ايعضب١ٝ حتًٌٝ 1101716

 Analysis of the Content of Arabic 

Language Curricula 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام تعضٜف ايطًب١ مبٗاصات حتًٌٝ احملت٣ٛ ٚإنغابِٗ إٜاٖا َٔ خالٍ ايتعضض ملفّٗٛ حتًٝـٌ  

دضا٤اتـ٘ ٚتطبٝكاتٗـا يف اجملـاٍ ايًغـٟٛ ناملكض٥ٚٝـ١ ٚاالؽـضان١ٝ ، ٚتـزصٜب        احملت٣ٛ ٚأٖزاف٘ ٚأعايٝب٘ ٚإ

ايطًب١ عًًُٝا ع٢ً نٝف١ٝ حتًٌٝ احملت٣ٛ ايتعًُٝـٞ ايًغـٟٛ يهتـب ايًغـ١ ايعضبٝـ١ يف َضاسـٌ ايتعًـِٝ        

املدتًف١ ، نُا ٜتعضض املغام يًهتاب املزصعـٞ َـٔ سٝـح َٛاصـفات٘ ٚأعـػ بٓا٥ـ٘ ، ٚ َضاسـٌ إعـزارٙ ،         

  .٠ َٔ ْتا٥ذٗا ٚإدضا٤ املظٜز َٓٗاٌٝ يزصاعات ٚ ٛخ أدضٜت يف ٖشا اجملاٍ ٚاالعتفارٚإدضا٤ حتً

 

 عاعات َعتُز٠( 3) تزصٜػ أْع١ُ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1101717

 Teaching Systems of Arabic Language     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

هْٛات٘ ٚايتعضض يألْع١ُ ايفضع١ٝ ٚايعالق١ ٜٗزف ٖشا املغام اىل تعضٜف ايطًب١ مبفّٗٛ ايٓعاّ ايًغٟٛ َٚ

ايعغ١ٜٛ ايكا١ُ٥ بُٝٓٗا ٚايعالق١ ايتها١ًَٝ بني ٖشٙ األْع١ُ ) ايٓعاّ ايضٛتٞ ، ايٓعاّ ايرتنٝو ، ايٓعاّ 

ٚتعـضف األعـايٝب املغـتدز١َ يف تـزصٜػ نـٌ ْعـاّ يف عـ٤ٛ          ايٓشٟٛ ، ايٓعاّ ايزاليٞ ، ايٓعاّ ايضـضيف ( 

ٝذٝات حتًٌٝ ٚتكِٝٝ نٌ ْعاّ َٔ ٖشٙ األْع١ُ ، ٚحتزٜز املٗاصات ايالط١َ يبٓا٤ تها١ًَٝ ، ٚاعرتات  ٚسزٙ

ايضشٝش١ باالعـتفار٠ َـٔ ايبشـٛخ ٚايزصاعـات ايـيت أدضٜـت يف ٖـشا          ٚحتًٌٝ ألْع١ُ ايًغ١ٜٛ ٚفل املعاٜري

 اجملاٍ .
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سًكــ١ رصاعــ١ٝ يف َٓــاٖر ايًغــ١ ايعضبٝــ١ ٚأعــايٝب  1101718

 تزصٜغٗا

 (عاعات َعتُز٠ 3)

 Seminar in Arabic Language Curricula 

and their Teaching Methods 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام رصاع١ املٓاٖر ايًغ١ٜٛ َٔ سٝح : طبٝعتٗا ٚأعػ بٓا٥ٗـا ٚختطٝطٗـا ٚحتًًٝـٗا ٚتكٛميٗـا ،     

املٓاٖر ايًغ١ٜٛ ) ايتضُِٝ األنـارميٞ  نُا ٜتٓاٍٚ أبضط ايكغاٜا املتعًك١ باالجتاٖات اذتزٜج١ يف تضُِٝ 

، ٚاملعضيف ، ٚاإلْغاْٞ ،ٚايتهٓٛيٛدٞ ( ٚحتًٌٝ أبضط ايبشٛخ ٚايزصاعات اييت أدضٜت يف ٖشا اجملـاٍ َـٔ ادـٌ    

اإلفار٠ َٓٗا يف تطٜٛض َٓاٖر ايًغـ١ ايعضبٝـ١ ٚأعـايٝب تزصٜغـٗا ، ٚ اإلفـار٠ َـٔ َٓٗذٝتٗـا يف إعـزار  ـٛخ          

طايب َٔ ارتضٚز َٔ املغام خبطـ١  جٝـ١ َتهاًَـ١ َـٔ خـالٍ ايتعـضض       دزٜز٠ سات عالق١ يتُهني اي

 ملٓٗذ١ٝ ايبشح ايًغٟٛ ايعًُٞ .

   
 عاعات َعتُز٠(3) إعزار َعًِ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1101719

 Preparating Arabic Language Teacher     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

١ ٚآي١ٝ إعـزارٙ ٚعـبٌ تُٓٝـ١ َٗاصاتـ٘ يف عـ٤ٛ ايتٛدٗـات       ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام َفّٗٛ إعزار َعًِ ايًغ١ ايعضبٝ

اذتزٜج١ يف إعزار املعًُني قبٌ ارتز١َ ٚبعزٖا نُا ٜتعضض يالعرتاتٝذٝات اذتزٜج١ ٚايرباَر ايرتب١ٜٛ 

املعتُز٠ إلعزار املعًُني ٜٚتٓاٍٚ ايهفاٜات ايعاَـ١ ملعًـِ ايًغـ١ ايعضبٝـ١ ٚايهفاٜـات ارتاصـ١ َٚعـاٜري        

ح ، ٚعالقـ١ املعًـِ باملٓٗـاز ٚاألرٚاص املغـتكب١ًٝ ملعًـِ ايًغـ١ ايعضبٝـ١ يف عـ٤ٛ األصـاي١          ٚصفات املعًِ ايٓـاد 

ايتذاصب ايعامل١ٝ يف ٖـشا   ٚاذتزاث١ ٚطضم إنغاب٘ املٗاصات ايتزصٜغ١ٝ ٚطضم ايتفهري ايٓاقز ٚاالعتفار٠ َٔ

 .اجملاٍ

 

 عاعات َعتُز٠(3) تكِٜٛ تعًِ ايًغ١ ايعضب١ٝ ٚتعًُٝٗا 1101723

   Evaluating Arabic Language Learning 

and Teaching 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

بايعضض   ٜٗزف ٖشا املغام إىل إنغاب ايطًب١ املعاصف ٚاملٗاصات املتعًك١ بايتكِٜٛ ايًغٟٛ ، نُا ٜتٓاٍٚ

ِٜ ايتعًِ ايًغٟٛ ٚايتشًٌٝ ايتكِٜٛ ايًغٟٛ يف ع٤ٛ األٖزاف ، ٚتكِٜٛ املعضف١ ايًغ١ٜٛ ٚاألرا٤ ايًغٟٛ ، ٚتكٛ

باعتدزاّ طضا٥ل ايتكِٜٛ ايهُٞ ايهٝفٞ ٚتعضٜف ايطًب١ مبفّٗٛ االختباصات ايًغ١ٜٛ ٚأٖزافٗا ٚأْٛاعٗا ، 

َٚعاٜري تضُُٝٗا ٚحتًٌٝ ْتا٥ذٗا ، ٚتطبٝكاتٗا ايع١ًُٝ ٚتعًِٝ ايطًب١ نٝف١ٝ بٓا٤ االختباصات ايًغ١ٜٛ 

 . را٤ ادتٝزإللضاض شتتًف١ ٚحتًًٝٗا ٚفل املعاٜري املعتُز٠ يأل

 

 عاعات َعتُز٠(3) ْعضٜات ٚطضم تزصٜػ ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ 1171732

 Theories & Methods of English Language 

Teaching 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

ايتعضٜف بٓعضٜات ٚطضم ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜ ، ٚايت نٝز ع٢ً تعًِٝ ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜ نًغ١ أدٓب١ٝ ٚيغ١ 

تاصخيٞ ألعايٝب تزصٜػ ايًغ١ ٚايرتنٝظ ع٢ً ايتطٛصات اذتزٜج١ يف طضم ايتزصٜػ:األعـًٛب   ثا١ْٝ ،عضض

االتضـايٞ، ايطايــب نُشـٛص يعًُٝــ١ ايتـزصٜػ، رٚص ايطايــب ٚرٚص املعًـِ، تعًــِ ايًغـ١ باعــتدزاّ ايٛعــا٥ط      

اصْـ١ ايٛاقـع   رصاع١ ٚحتًٌٝ َٝظات األعايٝب اذتزٜجـ١ يف تـزصٜػ ايًغـ١ ، َك     ٚايتكٓٝات اذتزٜج١ املتٓٛع١.

ايرتبٟٛ ألعايٝب تزصٜػ ايًغ١ يف املزاصؼ ٚاألعايٝب ايتك١ٝٓ اذتزٜج١ باإلعاف١ إىل ايت نٝـز عًـ٢ تُٓٝـ١    

  َٗاصات ايًغ١ ايتٛاص١ًٝ ٚنٝف١ٝ قٝاعٗا.
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 عاعات َعتُز٠( 3) انتغاب ايًغ١     1171734

 Language Acquisition     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

املغام إىل تكزِٜ آي١ٝ انتغاب ايًغ١ يغري ايٓاطكني بٗا. ٜتعاَـٌ احملتـ٣ٛ َـع آيٝـات انتغـاب      ٜٗزف ٖشا 

ايًغ١ ايجا١ْٝ، ٚايعٛاٌَ املؤثض٠ يف سيو، ٚايفضم بني انتغاب ايًغ١ األّ تعًـِ ايًغـ١ ايجاْٝـ١. نُـا ٜتطـضم      

ـ       و عـٔ طضٜـل صبطٗـا    احملت٣ٛ إىل ْعضٜات انتغاب ايًغ١ ايجاْٝـ١ ْٚعضٜـات انتغـاب ايًغـ١ ايجاْٝـ١ ٚسي

بعًُٝات ٚاعرتاتٝذٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِ. ٜكزّ ايطالب عضض تكزميٞ عٔ ْعضٜات انتغاب ايًغـ١ ايجاْٝـ١   

 بهتاب١ تكضٜض عٔ املؾانٌ ايٓاجت١ عٔ تعًِ يغتني. 

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ايًغٜٛات ايتطبٝك١ٝ 1171733

 Applied Linguistics     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ف ٖشا املغام إىل تكزِٜ املٛاعٝع األعاع١ٝ يف عًِ ايًغ١ ايتطبٝكٞ ٚتطبٝكاتٗا ع٢ً تعًِ ايًغ١ ايجاْٝـ١  ٜٗز

ٚتزصٜغٗا. املٛاعٝع اييت ٜٓاقؾٗا ٖشا املكضص ٖٞ: تعضٜف املضـطًح ٚعالقتـ٘ بفـضٚع املعضفـ١ األخـض٣، رصاعـ١       

ٚاعـرتاتٝذٝات ايـتعًِ، ايعٛاَـٌ    شتتضض٠ عٔ ْعضٜات انتغاب ايًغ١، ايتشًٝـٌ املكـاصٕ ٚحتًٝـٌ األخطـا٤     

املؤثض٠ يف تعًِٝ ايًغ١ األدٓبٝـ١ ٚتزصٜغـٗا، عٛاَـٌ ايغـٔ مبعٓـ٢ تعًـِٝ ايهبـاص ٚتعًـِٝ األطفـاٍ ايًغـ١           

ايجكاف١ٝ يف تعًِٝ ايًغ١ اإلصتًٝظٜـ١  –اإلصتًٝظ١ٜ نًغ١ ثا١ْٝ، ايعٛاٌَ ايؾدض١ٝ ٚايعٛاٌَ االدتُاع١ٝ 

زميٞ عٔ إسز٣ ْعضٜات انتغاب ٚتعًِ ايًغ١ ٚنتاب١ نًغ١ ثا١ْٝ. ٜطًب َٔ ايطالب تكزِٜ عضض تك

 تكضٜض فضرٟ أٚ مجاعٞ عٔ عالق١ ايًغٜٛات ايتطبٝك١ٝ َع فضٚع املعضف١ األخض٣. 

 

 عاعات َعتُز٠(3) االختباصات ٚايتكِٜٛ يف ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ 1171736

 Tests and Evaluation in English 

Language 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

، َفٗـّٛ ايتكـِٜٛ ٚألضاعـ٘ ٚأْٛاعـ٘ ، أرٚات       ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام أْٛاع ايتكِٝٝ ايتكًٝز١ٜ ٚايبز١ًٜ اذتزٜجـ١ 

ٚٚعا٥ٌ تكِٜٛ تعًِ ٚتعًِٝ ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ ، بٓا٤ االختباصات؛ ايهفـا٠٤، ايتشضـٌٝ، املغـت٣ٛ ... ٚحتًٝـٌ     

ٜـ١، اعـتدزاّ تكٝـِٝ ستفعـ١  ٚثٝكـ١      ْتا٥ذٗا ، تؾدٝط ٚعـالز أخطـا٤ تعًـِ ايطًبـ١ يف ايًغـ١ االصتًٝظ     

 يتذاصب املتعًِ ، املعاٜري، تكِٝٝ ايٓتا٥ر ٚفكًا يًُعاٜري.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) تعًِٝ ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ باذتاعٛب                        1171779

 Computer-assisted Language Learning     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تكزِٜ اذتاعٛب ن سز أِٖ ايٛعا٥ٌ يتعًِ ٚتعًِٝ ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜ. ٜكـزّ احملتـ٣ٛ    ٜٗزف ٖشا املغام إىل

األعػ ايٓعض١ٜ يزَر اذتاعٛب نٛع١ًٝ فعاي١ يف َٓاٖر ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜ. ٜٚزصؼ ايطالب ْعاّ املعاَـٌ  

ظ عًـ٢  ايًغ١ٜٛ االيهرت١ْٝٚ ْٚعاّ ايتزصٜػ االفرتاعٞ ٚتطبٝكات٘ ايًغ١ٜٛ ٜٚتِ تـزصٜبِٗ عًٝـ٘.   ٜٚضنـ   

اعتدزاّ تكٓٝات اذتاعٛب يف ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜ َٔ خالٍ تكزِٜ زتُٛعـ١ َـٔ ايتطبٝكـات ايعًُٝـ١ عًـ٢      

بضاَر ستٛعب١ تؾٌُ ناف١ َٗاصات ٚزتاالت ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜ. ٜتِ اختٝاص زتُٛع١ َٔ بضزتٝـات ايًغـ١   

اصٜض عـٔ نـٌ بضْـاَر.    اإلصتًٝظ١ٜ ادتاٖظ٠ ٚتزصٜب ايطالب ع٢ً اعتدزاَٗا ٚتهًٝف ايطالب بإعـزار تكـ  

ٜهًف ايطالب بتكزِٜ عضض عـٔ اسـز أعـايٝب ٚطـضم تـزصٜػ ايًغـ١ اإلصتًٝظٜـ١ باعـتدزاّ اذتاعـٛب          

  ٚنتاب١ تكضٜض عٔ تكٓٝات ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜ باعتدزاّ اذتاعٛب.
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 عاعات َعتُز٠( 3) تطٜٛض االختباصات ٚاملكاٜٝػ يف ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ 1171736

 Developing Tests and Measurements 

inEnglish Language 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

ٜٗزف ٖشا املغام إىل تعضٜف ايطًب١ بطضم تكـِٜٛ راصعـٞ ايًغـ١ اإلصتًٝظٜـ١ نًغـ١ أدٓبٝـ١ يف نافـ١        

املٗاصات ٚاجملاالت ٚتزصٜبِٗ ع٢ً تضُِٝ اختباص يتعًِٝ ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ. ٜتٓاٍٚ احملتـ٣ٛ األعـػ ايٓعضٜـ١    

اإلصتاط، ايهفا٠٤، ايكاب١ًٝ ٚاالعتعزار ٚايتؾدٝط. نُا ٜتِ ايتطضم إىل طـضم   :ًتكِٜٛ، أْٛاع االختباصاتي

اذتضٍٛ ع٢ً اَتشإ َٛثٛم َٚعتُز. ٜكّٛ املـزصؼ بعـضض منـاسز الختبـاصات َكٓٓـ١ ٜٚطًـب َـٔ ايطًبـ١         

     ٜ هًـف بإعـزار   اعتدالظ ارتضا٥ط ايُٓٛسد١ٝ يالختباص. ٜتزصب ايطـالب عًـ٢ طـضم تضـُِٝ اختبـاص ٚ

 اختباصات يف ناف١ َٗاصات ٚزتاالت ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜ. 

 

 عاعات َعتُز٠( 3) حتًٌٝ ستت٣ٛ نتب ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ ٚأريتٗا                          1171737

 Content Analysis of English Language  

Textbooks and Curricula 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

غام إىل تعضٜف ايطايب ع٢ً حتًٌٝ َٓاٖر ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ يًُضس١ً األعاع١ٝ ٚايجا١ْٜٛ يف ٜٗزف امل

املًُه١ األصر١ْٝ ا امش١ٝ. ٚتعز ٖشٙ املار٠ اعتهُاال ملغام َٓاٖر ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ ٚتضُُٝٗا. ٜٚغِ 

ا، ٚتضنظ املار٠ احملت٣ٛ األعػ اييت تكّٛ عًٝٗا َٓاٖر ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ، ٚخطٛات تضُُٝٗا ٚحتًًٝٗ

بؾهٌ أعاعٞ ع٢ً حتًٌٝ ٚتكِٜٛ نتب ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ ٚأري١ َعًُٞ ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜ يف ع٤ٛ 

املٓٗر )األٖزاف، احملت٣ٛ، األعايٝب ٚاألْؾط١، ٚايتكِٜٛ(. ٜٚتِ إبضاط األعػ اييت ٜتِ َٔ خال ا  عٓاصض

. ثِ ٜكغِ ايطًب١ إىل زتُٛعات تكِٜٛ ٚحتًٌٝ ايهتب ٚاملٓاٖر يًُضس١ً َٔ خالٍ تطبٝكات ع١ًُٝ

ٜٚطًب َٔ نٌ زتُٛع١ ايكٝاّ مب١ُٗ َع١ٓٝ. ٜتِ عضض ايٓتا٥ر ٚاملٓاقؾ١ سٛ ا. تهًف نٌ 

 زتُٛع١ بهتاب١ تكضٜض عٔ ايعٌُ املهًف١ ب٘.

االصتًٝظ١ٜ نًغ١ أدٓب١ٝ. ٚنُا ٜبزٚ إٔ  شا املغام صـبغ١ ْعضٜـ١ إال اْـ٘ عًـ٢ األلًـب َغـام عًُـٞ        

  ب ٚاالعرتاتٝذٝات ٚايتكٓٝات اذتزٜج١ يف تزصٜػ ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ نًغ١ أدٓب١ٝ.ٜٚضنظ ع٢ً األعايٝ

 

 عاعات َعتُز٠( 3) سًك١  ح يف َٓاٖر ٚتزصٜػ ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ 1171738

 Seminar in English Language Curricula 

and Methodology 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

ٖر ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ، أٖزافٗا، ايتٛدٗات األعاع١ٝ يف ْعضٜـ١ املٓٗـاز يف عـ٤ٛ     ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام رصاع١ َٓا

ايعالق١ بني اجملتُع ٚايجكاف١ ٚايعٛمل١ ٚاملٓٗاز ٚاملزصع١ ،  ٚايٛظا٥ف ايرتب١ٜٛ يًُزصؼ ، َـا تعًُـ٘ املـزاصؼ ،    

عــِٝ َٓٗــاز ايًغــ١ ستــزرات املٓٗــاز ، األٖــزاف ايرتبٜٛــ١ ، منــاسز يف تضــُِٝ َٓٗــاز  ايًغــ١ االصتًٝظٜــ١، تٓ

االصتًٝظ١ٜ ، حتغني َٓٗـاز ايًغـ١ االصتًٝظٜـ١ ٚأعـػ تطٛصٜـ٘ ، تكـِٜٛ َٓٗـاز ايًغـ١ االصتًٝظٜـ١ َٚـز٣           

  .ٓٗاز ايًغ١ االصتًٝظ١ٜ ) تطبٝل (َال١ُ٥ ستتٜٛات٘  يًتالَٝش ، تضُِٝ ٚسز٠ َ

 

 

 (عاعات َعتُز٠ 3) ايًغٜٛات ايتكاب١ًٝ / َتكزّ                        1171729

 Contrastive Linguistic / Advanced     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜضنظ ٖشا املكضص ع٢ً رصاع١ االختالف بني ايًغ١ ايعضب١ٝ ٚايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜ، ٚحتًٌٝ األخطا٤ اييت ٜكع فٝٗا 

ًغـ١  َتعًِ ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜ َٔ ايعضب. ٜتهٕٛ احملت٣ٛ َـٔ ٚدـٛٙ االخـتالف بـني ايًغـ١ اإلصتًٝظٜـ١ ٚاي      

ايعضب١ٝ، فضع١ٝ ايتشًٝـٌ ايتكـابًٞ، فا٥ـز٠ ايفضعـ١ٝ ايتٓبؤٜـ١ بايٓغـب١ يزاصعـٞ اإلصتًٝظٜـ١ َـٔ ايعـضب،           

َغببات أخض٣ يًدط ، تزصٜبات تطبٝك١ٝ يتشزٜز ٚتضشٝح أخطـا٤ ايزاصعـني، أُٖٝـ١ ايتغشٜـ١ ايضادعـ١      

 .ايتضشٝش١ٝ، َؾه١ً اعتبام األخطا٤ قبٌ ٚقٛعٗا
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 عاعات َعتُز٠( 3) ٜاعٝاتطضا٥ل يف تزصٜػ ايض 1171742

 Methods in Teaching Mathematics     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٚايتعُُٝات ٚاملٗاصات ٚاملغا٥ٌ ايضٜاعـ١ٝ (    تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ اعرتاجتٝات تزصٜػ املعضف١ ايضٜاع١ٝ ) املفاِٖٝ

ام ايتدطـٝط يتـزصٜػ ايضٜاعـٝات    ، اعتدزاّ ايتهٓٛيٛدٝا يف تعًِٝ ٚتعًِ ايضٜاعٝات ، نُا ٜتٓاٍٚ املغ

  .ٓش٢ ايبٓا٥ٞ يف تزصٜػ ايضٜاعٝاتٚاعتدزاّ األيعاب يف تزصٜػ ايضٜاعٝات ، ٚامل

 

 عاعات َعتُز٠( 3) سًك١  ح يف َٓاٖر ايضٜاعٝات ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1171748

 Seminar in Mathematics Curricula and  

their Teaching Methods 

 ٜٛدز    املتطًب ايغابل: ال 

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ بعض ايزصاعات احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ اييت أدضٜـت يف سكـٌ ايتدضـط ْٚكـزٖا ٚايتعـضف عًـ٢       

  .طضم إدضا٥ٗا ٚايٛصٍٛ إىل ْتا٥ذٗا

 

 عاعات َعتُز٠( 3) تكِٜٛ تعًِ ايضٜاعٝات ٚتعًُٝٗا 1171743

 Evaluating Mathematics Learning and 

Teaching 

 ال ٜٛدز     املتطًب ايغابل:

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ ايتكِٜٛ ٚألضاعـ٘ ٚأْٛاعـ٘ ، أرٚات ٚٚعـا٥ٌ تكـِٜٛ تعًـِ ٚتعًـِٝ ايضٜاعـٝات ، بٓـا٤         

  ايتشضٌٝ ٚحتًٌٝ ْتا٥ذٗا ، تؾدٝط ٚعالز أخطا٤ تعًِ ايطًب١ يف ايضٜاعٝات . تاختباصا

  

قغاٜا َعاصض٠ يف َٓاٖر ايضٜاعٝات ٚأعايٝب  1171749

 تزصٜغٗا

 عات َعتُز٠(عا 3)

 Contemporary Issues in Mathematics 

Curricula and their Teaching Methods 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

يتفهري يف تعًِ ٚتعًِٝ ايضٜاعٝات، ت١ُٝٓ َٗاصات االتضاٍ ايضٜاعٞ، سٌ املغـ ي١  تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ت١ُٝٓ ا

 .ت ٚاذتٝا٠، اذتػ ايعزرٟ ، ايضٜاعٝاايضٜاع١ٝ

 

اجتاٖــات َعاصــض٠ يف َٓــاٖر ايضٜاعــٝات ٚأعــايٝب   1171744

 تزصٜغٗا

 عاعات َعتُز٠( 3)

 Contemporary Trends in Mathematics 

Curriculum and their Teaching Methods 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

( NCTM عامل١ٝ ) َعاٜري تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ خطٛات تٓعِٝ َٓٗاز ايضٜاعٝات ٚارتطٛط ايعضٜغ١ ٚاملعاٜري اي

 .َٓاٖر ايضٜاعٝات ٚنتبٗا املزصع١ٝ، ٚحتًٌٝ يضٜاعٝات ٚاألعػ اييت ٜكّٛ عًٝٗاٚاحمل١ًٝ ملٓٗاز ا

  

 عاعات َعتُز٠( 3) َؾهالت  جٝ٘ يف تعًِٝ ٚتعًِ ايضٜاعٝات 1171747

 Problem of Research in Teaching and 

Learning Mathematics 
 ٜٛدز     املتطًب ايغابل: ال

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ حتزٜـز َؾـه١ً  جٝـ١ َتعًكـ١ بـتعًِ ٚتعًـِٝ ايضٜاعـٝات ٚعـضض َربصاتٗـا ٚأعـ١ً٦           

  ايزصاع١ ٚفضعٝاتٗا َٚٔ ثِ تطبٝكٗا .
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 عاعات َعتُز٠( 3) حتًٌٝ ستت٣ٛ نتب ايضٜاعٝات 1177745

 Analysis of the Content of Mathematics 

Textbooks  
 بل: ال ٜٛدز    املتطًب ايغا

تتٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ حتًٌٝ احملت٣ٛ ٚأُٖٝت٘ ٚأٖزاف٘، خطٛات ايتشًٌٝ ٚأرات٘ ٚٚسزاتـ٘ ٚف٦اتـ٘، صـزم     

ٚثبات ايتشًٌٝ، حتًٌٝ احملت٣ٛ ايضٜاعٞ اىل عٓاصضٙ، حتًٌٝ ستت٣ٛ نتب ايضٜاعـٝات املزصعـ١ٝ يف عـ٤ٛ    

ًٝـٌ ستتـ٣ٛ نتـب ايضٜاعـٝات املزصعـ١ٝ يف عـ٤ٛ       األٖزاف ايعا١َ ٚارتاص١ ملٓٗاز ايضٜاعٝات األصرْٞ، حت

 .NCTMَعاٜري 

 

 عاعات َعتُز٠( 3)                                                 طضا٥ل تزصٜػ ايعًّٛ  1171752

 Methods of Teaching Sciences     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٚايتعًِٝ باالعتكضـا٤ ،ايتعًـِٝ  ـٌ املؾـه١ً ،ايتعًـِٝ      ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام طضا٥ل ٚأعايٝب يف تعًِٝ ايعًّٛ 

باملؾضٚعات ،ايتعًـِٝ بـاملدترب ،ايطضٜكـ١ ايتاصخيٝـ١ ،االنتؾـاف،ايعضض ايعًُٞ،ايعُـٌ املٝـزاْٞ ،اذتـٛاص         

  ٚايٓكاش ،ايتعًِ ايشاتٞ.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) تكِٜٛ تعًِ ايعًّٛ ٚتعًُٝٗا 1171753

 Evaluating Learning and Teaching 

Sciences  

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام ألضاض تكِٜٛ تعًِ ايعًّٛ ايبٓا٥ٞ ٚارتتاَٞ ،تؾدٝط َفاِٖٝ ايطًبـ١ ايعًُٝـ١ ، حتًٝـٌ    

بٓا٤ املفّٗٛ ،ايضعِ ،املكاب١ً ايعٝار١ٜ ،املٓاقؾ١ ايضـف١ٝ ،تكـِٜٛ منـٛ ايطًبـ١ يف املعضفـ١ ايعًُٝـ١ ،ارتـضا٥ط        

بع١ املعضيف ،االختباصات، تكِٜٛ منٛ ايطًب١ يف ايـتفهري ايعًُـٞ ،اختبـاص ايـتفهري     املفا١ُٖٝٝ ،ؽهٌ ع

ايعًُٞ،تكِٜٛ منٛ ايطًب١ يف االجتاٖـات ايعًُٝـ١ ،تكـِٜٛ َٝـٍٛ ايطًبـ١ ،ألـضاض تكـِٜٛ ايعًـّٛ ،أعـايٝب          

  ٚٚعا٥ٌ َعاصض٠ يف تكِٜٛ تعًِ ايعًّٛ.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) غٗاقغاٜا َعاصض٠ يف َٓاٖر ايعًّٛ ٚأعايٝب تزصٜ 1171754

 Contemporary Issues of Sciences 

curricula and their Teaching Methods 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام املٓش٢ٓ املفاُٖٝٞ )بٓٝت١ املٛعٛع،تطٛص املفاِٖٝ ،املفاِٖٝ ايبز١ًٜ ،َٓش٢ٓ عًُٝـات ايعًـِ   

يتهاًَٞ ،َٓش٢ٓ ايٓٛاتر ايتع١ًُٝٝ ،املٓش٢ٓ ايبٓـا٥ٞ ،املٓشٓـ٢ ايبٓـا٥ٞ    ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚاجملتُع ،املٓش٢ٓ ا

  ٚاالدتُاعٞ(.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) حتًٌٝ نتب ايعًّٛ ٚتكٛميٗا 1171755

 Analysis of of Sciences Textbooks      املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٚأرٚاتـ٘ ٚٚسـزات ايتشًٝـٌ ٚف٦اتـ٘ ٚصـزق٘      ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام َفّٗٛ ايتشًٌٝ ٚأُٖٝت٘ ٚأٖزافـ٘ ٚخطٛاتـ٘   

ٚثبات٘، ٚحتًٌٝ احملت٣ٛ ايعًُٞ إىل عٓاصضٙ يف عـ٤ٛ طبٝعـ١ ايعًـِ ٚايجكافـ١ ايعًُٝـ١ ٚاملعـاٜري ايٛطٓٝـ١        

يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ. نُا ٜتٓاٍٚ ٖشا املغـام تكـِٜٛ نتـب ايعًـّٛ َـٔ سٝـح عٓاصـضٖا املدتًفـ١ )األٖـزاف،          

 كِٜٛ نتب ايعًّٛ يف ع٤ٛ أبعار ايجكاف١ ٚطبٝع١ ايعًِ.احملت٣ٛ، األْؾط١ ايتكِٜٛ( َٚعاٜري ت

 

 عاعات َعتُز٠( 3) طبٝع١ ايعًِ ٚبٓٝت٘ 1171756

 Nature of Science and its Structure     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

كضـا٤  ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام تٛيز املعضفـ١ ايعًُٝـ١ ٚمنٖٛـا ،االعتكضـا٤ ايعًُـٞ ،ايعالقـ١ ايتباريٝـ١ بـني االعت        

ٚاذتكا٥ل ،ايتعُُٝات ،ايكٛاْني ٚايٓعضٜـات    ايعًُٞ ٚاملعضف١ ايع١ًُٝ ٚأؽهاٍ املعضف١ ايع١ًُٝ ٚخضا٥ط

،األعػ ايٓفغ١ٝ ٚاملعضف١ٝ يف تعًِ ايعًّٛ ٚتعًُٝٗـا ،ارتًفٝـ١ االدتُاعٝـ١ ٚايجكافٝـ١ يًطًبـ١ ٚأثضٖـا يف       

  تعًِ ايعًّٛ ٚتعًُٝٗا.



37 
 

 

 عاعات َعتُز٠( 3)                                                  فًغف١ ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ       1171757

 Philosophy of Environmental Education     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜٗـزف املغـام إىل تعضٜـف ايطًبـ١ بفًغـف١ ايرتبٝـ١ ايب٦ٝٝـ١. ٜٚتٓـاٍٚ ايفًغـف١ اذتتُٝـ١، ٚاإلَهاْٝــ١،           

عـ١ ، ٚايب٦ٝـ١ َـٔ َٓعـٛص إعـالَٞ، ٚاملـزاخٌ املدتًفـ١ يتغـُني املفـاِٖٝ          ٚايٓز١ٜ، ٚعالق١ اإلْغإ بايطبٝ

  ايب١ٝ٦ٝ يف َٓاٖر ايعًّٛ.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) َؾهالت خاص١ يف تزصٜػ ايعًّٛ 1171759

 Special Problems in the Teaching of 

Sciences 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

َٔ َجٌ : ايرتنٝظ ع٢ً ادتاْب املعضيف ٚإلفاٍ داْب ايعًُٝات ،عزّ ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام عزرا َٔ املؾهالت 

َال١ُ٥ احملت٣ٛ يًتطٛص ايعكًٞ عٓز األطفاٍ ،ق١ً َضاعا٠ َعاٖض ايُٓٛ املدتًفـ١ يف تـزصٜػ ايعًـّٛ ،بعـض     

مماصعات تزصٜػ ايعًـّٛ ال تعتُـز عًـ٢ ْعضٜـ١ تتٓـاٍٚ املغـتٜٛات ايعكًٝـ١ ايـزْٝا يف ايتكـِٜٛ رٕٚ اخـش           

ت ايعًٝا يف االعتباص ،عزّ َضاعا٠ املٓش٢ٓ ايتهاًَٞ بـني ايعًـّٛ ٚاملـٛار األخـض٣ ،َؾـه١ً ت ٖٝـٌ       املغتٜٛا

َعًِ ايعًّٛ َٚؾهالت أخض٣ ٚايٛقٛف ع٢ً اذتًٍٛ اييت ميهـٔ اقرتاسٗـا يًُغـا١ُٖ يف سـٌ َؾـهالت      

 ايعًّٛ .

 

 عاعات َعتُز٠( 3)                                           ٚصؽ١ يف ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ  1171767

  A workshop in National Education     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜٗـزف ٖـشا املغــام إىل ايتعضٜـف مبفٗـّٛ ايرتبٝــ١ ايٛطٓٝـ١. ٜٚتٓـاٍٚ َٛقــع ايرتبٝـ١ ايٛطٓٝـ١ يف ايزصاعــات         

ٓاصض َٓاٖر ايرتب١ٝ االدتُاع١ٝ ٚعالقتٗا بهٌ َٔ ايرتب١ٝ االدتُاع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ ٚاملز١ْٝ ٚارتًك١ٝ، ٚع

ايٛط١ٝٓ يف املضس١ً األعاع١ٝ ٚاألعػ اييت قاَت عًٝٗا، ٚأُٖٝتٗا ٚٚظا٥فٗا ٚأٖزافٗا، َٚفّٗٛ املٛاطٔ ايضاحل، 

ٚسكٛق٘ ٚٚادبات٘، َٚٓعَٛـ١ ايكـِٝ يف اجملتُـع األصرْـٞ، ٚاعـرتاتٝذٝات تٓعـِٝ تعًـِ ايرتبٝـ١ ايٛطٓٝـ١ ،          

ٕ، ٚتطبٝكات ع١ًُٝ سٍٛ املفاِٖٝ املضتبط١ بٗا َٔ نتب ايرتب١ٝ ٚٚعا٥طٗا املدتًف١، ٚتكِٝٝ ٚاقعٗا يف األصر

 االدتُاع١ٝ ٚايٛط١ٝٓ.

 

ــ١    1171768 ــاٖر ايزصاعــات االدتُاعٝ سًكــ١ رصاعــ١ٝ يف َٓ

 ٚأعايٝب تزصٜغٗا

 عاعات َعتُز٠( 3)

 Seminar in Social Studies Curricula and  

their Teaching Methods 
  املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز   

ٜٗزف ٖشا املغـام إىل تٓـاٍٚ َفٗـّٛ ايزصاعـات االدتُاعٝـ١ ٚتعضٜـف ايطًبـ١ خبضـا٥ط َٓـاٖر ايزصاعـات           

االدتُاع١ٝ ٚأُٖٝتٗـا، ٚعالقتٗـا بـايعًّٛ االدتُاعٝـ١، ٜٚتٓـاٍٚ ختطـٝط َٓـاٖر ايزصاعـات االدتُاعٝـ١          

ٚاملٗاصٜـ١، ٚخطٛطٗـا     ٚتطٜٛضٖا ٚتكٛميٗا، ٚأعغٗا، ٚعٓاصضٖا، ٚايتهاٌَ بني أبعارٖا املعضفٝـ١ ٚايكُٝٝـ١  

  ايعضٜغ١ ستًًٝا ٚعاملًٝا، َٚعاٜري تكٛميٗا ، ٚنتبٗا ٚأريتٗا.

 

اجتاٖـــات َعاصــــض٠ يف ايزصاعــــات االدتُاعٝــــ١   1171763

         َٚؾهالتٗا

 عاعات َعتُز٠( 3)

 Contemporary Trends in Social Studies 

and their Problems 

 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

ــا ــ١      ٜتٓ ــ١، ٚايرتبٝ ــ١ اإلبزاعٝ ــ١، ٚايرتبٝ ــ١ ايب٦ٝٝ ــ١، ٚايرتبٝ ــات االدتُاعٝ ــ١ ايزصاع ــام طبٝع ــشا املغ ٖ ٍٚ

االعـتٗالن١ٝ، ٚايرتبٝـ١ ايغـها١ْٝ، ٚايرتبٝـ١ األعــض١ٜ، ٚايرتبٝـ١ ايضـش١ٝ، ٚايرتبٝـ١ األَٓٝـ١، ٚايرتبٝــ١         

سٝــح املفٗــّٛ ٚاملغــٛلات املضٚصٜــ١، ٚايرتبٝــ١ اإلعالَٝــ١، ٚايرتبٝــ١ ايعاملٝــ١، ٚايرتبٝــ١ ايزميكضاطٝــ١، َــٔ   

  ٚاأل١ُٖٝ، ٚٚظا٥ف نٌ تضب١ٝ َٚهْٛاتٗا ٚرٚص َعًِ ايزصاعات االدتُاع١ٝ فٝٗا.
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 عاعات َعتُز٠( 3)  طضا٥ل يف تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 1171762

 Methods inTeaching Social Studies     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ايعًُٞ يطضا٥ل ٚاعرتاتٝذٝات ايتزصٜػ املدتًف١ ٚنٝفٝـ١ ايتدطـٝط   ٜكّٛ ٖشا املغام ع٢ً أعاؼ ايتطبٝل 

ْتادات ايتعًِ يف ع٤ٛ االقتضار املعضيف ٜٚتٓاٍٚ ٖشا املغام طضا٥ـل ٚاعـرتاتٝذٝات يف تـزصٜػ ايزصاعـات      –

االدتُاع١ٝ : ايكِٝ ٚاالجتاٖات، ٚاملفـاِٖٝ، ٚاملٗـاصات، ٚطضا٥ـل تٓعـِٝ اإلبـزاع، َٚغـضس١ املٓـاٖر ) ايكضـ١         

تُجٌٝ ٚايزصاَا ٚيعب ايزٚص(، ٚتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا َٚضارص ايتعًِ ٚايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚتكـِٜٛ ايـتعًِ   ٚاي

 يف تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ.

  

 عاعات َعتُز٠( 3) ايزصاعات االدتُاع١ٝ ٚت١ُٝٓ ايتفهري 1171779

 Social Studies and Developing Thinking     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜٗزف ٖشا املغام إىل تعضٜف ايطًب١ بزٚص ايزصاعات االدتُاعٝـ١ يف إنغـاب املـتعًُني ملٗـاصات ايـتفهري      

املدتًف١. ٜٚتٓاٍٚ رٚص ايزصاعات االدتُاع١ٝ يف تُٓٝـ١ ايـتفهري ايتـاصخيٞ ٚادتغـضايف ٚايـتفهري ايٓاقـز       

ٚاختاس ايكضاص َٚٗاصات ايـتفهري  ٚاإلبزاعٞ ٚايت ًَٞ ٚاملٓطًل ٚاحملزر ٚايتفهري االعتزاليٞ ٚسٌ املؾه١ً 

فٛم املعضيف. ٚنٝف١ٝ ت١ُٝٓ ٖشٙ املٗاصات َٔ خالٍ َٓاٖر ايزصاعات االدتُاع١ٝ اٖزافًا ٚستتـ٣ٛ ٚأعـايٝب   

 ٚأْؾط٘ َٚٛاقف تع١ًُٝٝ ٚتكٛميًا.

 

 عاعات َعتُز٠( 3) ايرتب١ٝ ايغها١ْٝ  1171764

 Demographic Education     املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜٗزف ٖشا املغام إىل تعضٜف ايطًب١ باملفاِٖٝ ايغها١ْٝ ، ٚت١ُٝٓ االجتاٖات ٚايكـِٝ املتعًكـ١ بايغـهإ.    

ٜٚتٓاٍٚ بايبشح ٚايزصاع١ َفّٗٛ ايرتب١ٝ ايغها١ْٝ ٚأٖزافٗا َٚغاَٝٓٗا ٚزتاالتٗا ٚطضا٥ل تٓاٚ ا يف املٓٗر 

اف١ٝ، إعاف١ إىل طضا٥ل تزصٜغـٗا ٚٚعـا٥ٌ   املزصعٞ، ٚعالقتٗا باملغ ي١ ايغها١ْٝ ٚبعض املتغريات ايزميٛلض

 تكٛميٗا. ٚاإلطالع ع٢ً جتاصب أصر١ْٝ ٚعامل١ٝ ٚإعال١َٝ يف زتاٍ ايرتب١ٝ ايغها١ْٝ

 

ــ١    1171769 ــاٖر ايزصاعــات االدتُاعٝ َٛعــٛع خــاظ يف َٓ

 ٚأعايٝب تزصٜغٗا

 عاعات َعتُز٠( 3)

 Special Topic in Social Studies Curricula 

and their Methodoloy 
 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

أٚ أنجض َٔ املٛعٛعات ارتاصـ١ مبٓـاٖر ايزصاعـات االدتُاعٝـ١       ٜٗزف ٖشا املغام إىل ايتعُل يف َٛعٛع

ٚأعايٝب تزصٜغٗا مبـا ٜتٓاعـب َـع سادـات ايطًبـ١. َجـٌ ايعٛملـ١، األسـزاخ ادتاصٜـ١، َالَـح ايتشـزٜح،            

غإ، َؾـهالت َعًُـٞ ايزصاعـات االدتُاعٝـ١، نٝفٝـ١      ايكغاٜا ادتزي١ٝ، ت١ُٝٓ ايتفهري، سكٛم اإلْ

  بٓا٤ االختباصات....

 

 عاعات َعتُز٠( 3)                                    ايزصاعات االدتُاع١ٝ ٚايرتب١ٝ ايزٚي١ٝ  1171766

 Social Studies and International 

Education 
 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

إىل ايتعضٜف بايرتب١ٝ ايزٚي١ٝ ٚعالقتٗا بايزصاعات االدتُاع١ٝ. ٜٚتٓاٍٚ ايتطٛص ايتـاصخيٞ  ٜٗزف ٖشا املغام 

يًرتبٝــ١ ايزٚيٝــ١، َٚفَٗٛٗــا ، ٚأٖــزاف تزصٜغــٗا، َٚعــاٜري بٓــا٤ َٓاٖذٗــا ٚخطٛطٗــا ايعضٜغــ١ ٚأبعارٖــا   

تشـز٠ يف سًـٗا   ٚاملهْٛات األعاع١ٝ حملت٣ٛ َٓاٖذٗا، َع ايرتنٝظ عًـ٢ املؾـهالت ايعاملٝـ١ ٚرٚص األَـِ امل    

   َجٌ: سكٛم اإلْغإ، ٚاإلْغإ ٚايب١٦ٝ، ٚسٛاص ايجكافات، ٚايعٛمل١ ٚايعامل١ٝ. 
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 عاعات َعتُز٠( 3)     حتًٌٝ َٓاٖر ٚنتب ايزصاعات االدتُاع١ٝ 1171765

 Analysis of Curricula and Textbooks of 

Social Studies 
 املتطًب ايغابل: ال ٜٛدز    

ملغام إىل ايتعضٜـف مبٓـاٖر ايزصاعـات االدتُاعٝـ١ ٚنتبٗـا ٚأريتٗـا ، ٜٚتٓـاٍٚ َفٗـّٛ حتًٝـٌ          ٜٗزف ٖشا ا

احملت٣ٛ ٚأرٚات٘، ٚنٝفٝت٘ حتًٌٝ ستتـ٣ٛ نتـب ايرتبٝـ١ ايٛطٓٝـ١ ٚاملزْٝـ١ ، ٚنتـب ايتـاصٜذ، ٚنتـب         

ايطًبـ١   ادتغضافٝا، ٚاْكضا١ٝ٥ ٚاؽضان١ٝ ايهتاب املزصعٞ يف َضسًيت ايتعًِٝ األعاعـٞ ٚايجـاْٟٛ، ٚتـزصٜب   

ع٢ً نٝف١ٝ حتًٌٝ احملتـ٣ٛ ايتعًُٝـٞ يًهتـب املزصعـ١ٝ ، ٚنٝفٝـ١ حتًٝـٌ  ـٛخ ايزاصعـني يف ٖـشا          

  اجملاٍ.
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 قغـِ اإلراص٠ ايرتبٜٛــ١

 نًٝـ١ ايعًـّٛ ايرتبٜٛـ١

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

0202/0200 

 

 ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 

 غاص ايضعاي١()َ

 

 اعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١(: املادغتري يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ

  M. A. in Educational Administrationاعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظ١ٜ(: 

 
 أسهاّ ٚؽضٚط عاَـ١: -أ

 تًتظّ ٖشٙ ارتط١ باإلطاص ايعاّ يتعًُٝات َٓح رصد١ املادغتري يف داَع١ آٍ ايبٝت. -1

اَر ايطًب١ اذتاصًٕٛ ع٢ً رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ بتكزٜض ال ٜكٌ عٔ دٝز َـٔ داَعـ١   ُٜكبٌ يف ٖشا ايربْ -2

 َعرتف بٗا يف أٟ فضع َٔ فضٚع ايتدضط.

 
ّْٛات ارتط١: -ب  َه

 ( عاع١ َعتُز٠  33تتهٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ َٔ )

 َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 املعتُز٠ايغاعات  ْٛع املتطًب ايتغًغٌ

 َتطًبات ايتدّضط: أٚاًل

 املٛار اإلدباص١ٜ   -أ  

 املٛار االختٝاص١ٜ -ب  

 صعاي١ املادغتري  -ز  

 

18 

6 

9  

 33 اجملُٛع

 

 : ْعاّ ايرتقِٝ:-ز

1-:١ّٝ  صَظ ايهً

 ايهًٝـــ١ ايضَظ

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 11

 

 صَٛط األقغاّ:-0

 ايكغِ ايضَظ

 املٓاٖر ٚايتزصٜػ 11

 ايرتب١ٜٛ اإلراص٠ 12

 

 صَٛط املٛار: -3

 11 12 فُا فٛم 7 11  11

     
 ايه١ًٝ  ايكغِ  املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ
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 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

صَظ 

 اجملاٍ

صَظ  عٓٛإ زتاٍ ايتدضط

 اجملاٍ

 عٓٛإ زتاٍ ايتدضط

 عًّٛأعايٝب تزصٜػ اي 5 املٛار ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ 1

 أعايٝب تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 6 أعايٝب تزصٜػ ايًغ١ ايعضب١ٝ 1

 املٓاٖر ٚتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ  7 أعايٝب تزصٜػ  ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ 2

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 8 أعايٝب تزصٜػ ايًغ١  اإلصتًٝظ١ٜ  3

 صعاي١ املادغتري 9 أعايٝب تزصٜػ ايضٜاعٝات  4

 

 :( عاع١ َٛطع١ عٌ ايٓشٛ اآلت33ٞ) ضط:)أٚاًل( َتطًبات ايتد

 ( عاع١ َعتُز18.٠املٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

 ( عاع١ َعتُز6.٠املٛار االختٝاص١ٜ: ) -ب

 ( عاع١ َعتُز9.٠صعاي١ املادغتري: ) -ز

 

 ( عاع١ َعتُز٠ ٚتؾٌُ املٛار ايتاي08:١ٝاملٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

عزرا يغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ تغًغٌ

 تُز٠املع

 3 إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ يف ايرتب١ٝ  1112716 1

 3 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ 1112777 2

 3 ايٓعض١ٜ يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ  1112781 3

 3 ْعضٜات ٚأعايٝب اإلؽضاف ايرتبٟٛ    1112781 4

 3 ايكٝار٠ ايرتب١ٜٛ 1112782 5

 3 ١ٜٛايغًٛى ايتٓعُٝٞ يف اإلراص٠ ايرتب 1112789 6

 

 ( عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ عُٔ املٛار اآلت١ٝ:  6املٛار االختٝاص١ٜ: ) -ب

عزر ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 ايتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٜٛ 1111774 1

 3 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ املتكزّ 1112711 2

 3 إراص٠ ادتٛر٠ ايؾا١ًَ يف ايرتب١ٝ 1112714 3

 3 إعزار ٚتزصٜب املعًُني 1112783 4

 3 اقتضارٜات ايتعًِٝ 1112784 5

 3 ايتدطٝط ايرتبٟٛ 1112785 6

 3 إراص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ 1112786 7

 3 حتًٌٝ ايٓعِ يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 1112787 8

 3 تطبٝكات يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 1112788 9

 

 ٠( عاعات َعتُز9( صعاي١ املادغتري: )0020799)  -ز

 

 



42 
 

                

 

 يطًب١ املادغتري/ َغاص ايضعاي١ارتط١ االعرتؽار١ٜ 

 ايغ١ٓ األٚىل

 

 *ايفضٌ األٍٚ 

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 املعتُز٠

 3 َتطًب إدباصٟ - اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ

 3 َتطًب إدباصٟ - املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 3 َتطًب اختٝاصٟ - 

 9 اجملُٛع

 

 *ْٞ ايفضٌ ايجا

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 املعتُز٠

 3 َتطًب إدباصٟ - اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ

 3 َتطًب إدباصٟ - اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ

 3 َتطًب اختٝاصٟ - 

 9 اجملُٛع

 ع٢ً ايطايب إٔ ٜٓٗٞ املٛار االعتزصان١ٝ )إٕ ٚدزت( خالٍ ايغ١ٓ األٚىل َٔ ايتشاق٘ بادتاَع١. *

 

 

 

 ١ٝايغ١ٓ ايجاْ

 *ايفضٌ األٍٚ 

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 املعتُز٠

 3 َتطًب إدباصٟ - اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ

 3 َتطًب إدباصٟ - 

 6 اجملُٛع

 

 

 *ايفضٌ ايجاْٞ 

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 املعتُز٠

 9 ايضعاي١ 0020797 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ

 

ايضعاي١ يف سكٌ َا إٔ ٜهـٕٛ ايطايـب قـز رصؼ ثـالخ َـٛار يف ْفـػ        ٜؾرتط عٓز تغذٌٝ ؽضٚط خاص١:

 سكٌ ختضط ايضعاي١.
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 قغـِ اإلراص٠ ايرتبٜٛــ١

 نًٝـ١ ايعًـّٛ ايرتبٜٛـ١

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

0202/0200 

 

 ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري  يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 

 )َغاص ايؾاٌَ(

 

 ري يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛاعِ ايزصد١ )بايعضبٝــ١(: املادغت

 M. A. in Educational Administrationاعِ ايزصد١ )باإلصتًٝظ١ٜ(:  

   

 أسهاّ ٚؽضٚط عاَـ١: -أ

 تًتظّ ٖشٙ ارتط١ باإلطاص ايعاّ يتعًُٝات َٓح رصد١ املادغتري يف داَع١ آٍ ايبٝت. -1

زٜض ال ٜكٌ عٔ دٝز َٔ داَع١ ُٜكبٌ يف ٖشا ايربْاَر ايطًب١ اذتاصًٕٛ ع٢ً رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ بتك -2

 َعرتف بٗا يف أٟ فضع َٔ فضٚع ايتدضط. 

 
ّْٛات ارتط١: -ب  َه

 ( عاع١ َعتُز٠  33تتهٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ املادغتري يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ َٔ )

 َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 ايغاعات املعتُز٠ ْٛع املتطًب ايتغًغٌ

 َتطًبات ايتدّضط: أٚاًل 

 ار اإلدباص١ٜ املٛ-أ   

 املٛار االختٝاص١ٜ -ب   

 ادتٝاط االَتشإ ايؾاٌَ -ز   

 

24 

9 
-  

 33 اجملُٛع

 

 : ْعاّ ايرتقِٝ:-ز

 

1-:١ّٝ  صَظ ايهً

 ايهًٝـــ١ ايضَظ

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 11

 

 صَٛط األقغاّ:-0

 ايكغِ ايضَظ

 املٓاٖر ٚايتزصٜػ 11

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 12

 

 صَٛط املٛار: -3

 11 12 فُا فٛم 7 11  11

     
 ايه١ًٝ  ايكغِ  املغت٣ٛ اجملاٍ ايتغًغٌ
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 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

 عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ ايتدضط صَظ اجملاٍ

 أعايٝب تزصٜػ ايعًّٛ 5 املٛار ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ 1

 أعايٝب تزصٜػ ايزصاعات االدتُاع١ٝ 6 عضب١ٝأعايٝب تزصٜػ ايًغ١ اي 1

 املٓاٖر ٚتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ  7 اإلعال١َٝ تزصٜػ ايرتب١ٝأعايٝب  2

 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 8  ايًغ١ اإلصتًٝظ١ٜأعايٝب تزصٜػ  3

 االَتشإ ايؾاٌَ 9 أعايٝب تزصٜػ ايضٜاعٝات  4

 

 :آلتٌٞ ايٓشٛ ا( عاع١ َٛطع١ ع33)أٚاًل( َتطًبات ايتدضط: ) 

 ( عاع١ َعتُز٠ ٚتؾٌُ املٛار ايتاي02:١ٝاملٛار اإلدباص١ٜ: ) -أ

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠

 3 إراص٠ ادتٛر٠ ايؾا١ًَ يف ايرتب١ٝ 1112714 1

 3 إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ يف ايرتب١ٝ  1112716 2

 3 ختطٝط املٓاٖر ٚتطٜٛضٖا 1111772 3

 3 ح ايعًُٞ يف ايرتب١َٝٓاٖر ايبش 1112777 4

 3 ايٓعض١ٜ يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ  1112781 5

 3 ْعضٜات ٚأعايٝب اإلؽضاف ايرتبٟٛ 1112781 6

 3 ايكٝار٠ ايرتب١ٜٛ 1112782 7

 3 ايغًٛى ايتٓعُٝٞ يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 1112789 8

 3 سًك١  ح يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 1112791 9

 

 عاعات َعتُز٠ خيتاصٖا ايطايب َٔ عُٔ املٛار ايتاي١ٝ :   (9املٛار االختٝاص١ٜ: ) -ب

 ايغاعات املعتُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 

 3 تضُِٝ ايربزتٝات 1111771 1

 3 ختطٝط املٓاٖر ٚتطٜٛضٖا 1111772 2

 3 اذتاعٛب يف ايتعًِٝ 1111773 3

 3 ايتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٜٛ 1111774 4

 3 املتكزّ عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ 1112711 5

 3 ايٓعضٜات ايرتب١ٜٛ املعاصض٠ 1112715 6

 3 إعزار ٚتزصٜب املعًُني 1112783 7

 3 اقتضارٜات ايتعًِٝ 1112784 8

 3 ايتدطٝط ايرتبٟٛ 1112785 9

 3 إراص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ 1112786 11

 3 حتًٌٝ ايٓعِ يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 1112787 11

 3 ٠ ايرتب١ٜٛتطبٝكات يف اإلراص 1112788 12

 ( ادتٝاط االَتشإ ايؾاٌَ.1172796) -ز
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 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ ٚاألصٍٛ املٛار اييت ٜكزَٗا قغِ

 

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعتُز٠
املتطًب 

 ايغابل
 - 3 تضُِٝ ايبشح ٚأعايٝب٘ اإلسضا١ٝ٥ 1112711 1
 - 3 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ املتكزّ 1112711 2
 - 3 إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ يف ايرتب١ٝ  1112713 3

 - 3 إراص٠ ادتٛر٠ ايؾا١ًَ يف ايرتب١ٝ 1112714 4
 - 3 تضب١ٜٛ َعاصض٠ ْعضٜات 1112715 5

 - 3 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ 1112777 6
 - 3 ايٓعض١ٜ يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 1112781 7
 - 3 ْعضٜات ٚأعايٝب اإلؽضاف ايرتبٟٛ 1112781 8
 - 3 ايكٝار٠ ايرتب١ٜٛ 1112782 9
 - 3 إعزار ٚتزصٜب املعًُني 1112783 11
 - 3 اقتضارٜات ايتعًِٝ 1112784 11
 - 3 ايتدطٝط ايرتبٟٛ 1112785 12
 - 3 إراص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ 1112786 13
 - 3 حتًٌٝ ايٓعِ يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 1112787 14
 - 3 ب١ٜٛتطبٝكات يف اإلراص٠ ايرت 1112788 15
 - 3 ايغًٛى ايتٓعُٝٞ يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 1112789 16

 - 3 سًك١  ح يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 1112791 17
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 يطًب١ املادغتري/ َغاص ايؾاٌَارتط١ االعرتؽار١ٜ 

 ايغ١ٓ األٚىل

 

 *ايفضٌ األٍٚ 

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 املعتُز٠

 3 َتطًب إدباصٟ - ايرتب١ٜٛاإلراص٠ 

 3 َتطًب إدباصٟ - املٓاٖر ٚايتزصٜػ

 3 َتطًب إدباصٟ - 

 9 اجملُٛع
 

 

 *ايفضٌ ايجاْٞ 

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 املعتُز٠

 3 َتطًب إدباصٟ - اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ

 3 َتطًب إدباصٟ - اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ

 3 َتطًب إدباصٟ - 

 9 اجملُٛع

 ع٢ً ايطايب إٔ ٜٓٗٞ املٛار االعتزصان١ٝ ) إٕ ٚدزت( خالٍ ايغ١ٓ األٚىل َٔ ايتشاق٘ بادتاَع١. *

 

 

 ايغ١ٓ ايجا١ْٝ

 *ايفضٌ األٍٚ 

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 املعتُز٠

 3 َتطًب إدباصٟ - اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ

 3 َتطًب اختٝاصٟ - اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ

 3 َتطًب اختٝاصٟ - 

 9 اجملُٛع

 

 *ايفضٌ ايجاْٞ 

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 املعتُز٠

 3 َتطًب إدباصٟ - اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ

 3 َتطًب اختٝاصٟ - 

 6 اجملُٛع

 

 (  بعز إْٗا٤ مجٝع املٛار اإلدباص0020796.١ٜايتغذٌٝ يالَتشإ ايؾاٌَ )
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 ٚصف املٛار

 

 ب١ٜٛايٓعض١ٜ يف اإلراص٠ ايرت 1172787

Theory in Educational Administration 

 عاعات َعتُز٠( 3)

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام تعضٜف ايزاصعني مبفٗـّٛ ايٓعضٜـ١ ٚرٚص ايٓعضٜـ١ يف اإلراص٠ ايرتبٜٛـ١ ٚأُٖٝتٗـا يـ راصٟ       

ايرتبٟٛ، ٚنشيو َكاص١ْ ايتٓاٚالت ايهالعٝه١ٝ يف إراص٠ ايـٓعِ ٚأثضٖـا عًـ٢ عـًٛى األفـضار ٚادتُاعـات       

ايتٓاٚالت املب١ٝٓ ع٢ً أعـػ ايٓعضٜـ١ االستُايٝـ١. نُـا ٜبشـح املغـام يف تطـٜٛض اإلراص٠ ايرتبٜٛـ١          َكابٌ

 ٚاعرتاتٝذٝات ايتعًِٝ يف املغتكبٌ ٚايتعضٜف بايتشزٜات اييت تٛاد٘ اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ ستًًٝا ٚعاملًٝا. 

 

 اذتاعٛب يف ايتعًِٝ 1171773

Computer in Education 

 عاعات َعتُز٠( 3)

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام األعػ األٚي١ٝ العـتدزاَات اذتاعـٛب ٚتطبٝكاتـ٘ ايرتبٜٛـ١، ٚتٛعـٝح َفٗـّٛ اذتاعـٛب        

ًِّ ٚايتعًِٝ.  نُا ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام تعضٜف ايطايب بهٝفٝـ١ تٛظٝـف اذتاعـٛب يف     ٚرٚصٙ يف ع١ًُٝ ايتع

عب١.  ٜٚغطٞ ٖشا املغام عزر ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚإنغاب٘ املٗاصات األعاع١ٝ ايالط١َ يًتعًِٝ يف ب١٦ٝ ستٛ

َٔ املٛعٛعات َجٌ اعتدزاّ اذتاعٛب يف تٓعِٝ ٚإراص٠ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚاعـتدزاّ اذتاعـٛب نٛعـ١ًٝ    

١ّٝ ستٛعــب١ يف   تعًُٝٝــ١ ٚاعــتدزاَ٘ يف تضــُِٝ ايــزصٚؼ ايتعًُٝٝــ١ ٚايتزصٜبٝــ١ ٚإعــزار أْؾــط١ صــف

َر ايعـضض ايتكــزميٞ ٚايٛعـا٥ط املتعــّزر٠   َٛاعـٝع شتتًفـ١ باعــتدزاّ أرٚات ايتـ يٝف املدتًفـ١ َجــٌ بضْـا     

، ٚتكٝـِٝ ايـرباَر اذتاعـٛب١ٝ     Multi and Hypermedia Author Tools and Power Pointٚايفا٥كـ١  

ايتزصٜب١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ ادتاٖظ٠.  نُا ٜتٓـاٍٚ املغـام أٜغـًا ادتاْـب ايتطبٝكـٞ سٝـح ٜتطـضم إىل تـزصٜب         

ٚنٝفٝـ١   (Internet)ٜفِٗ بؾـبه١ املعًَٛـات ايزٚيٝـ١    ايطًب١ ع٢ً اعتدزاّ ايربزتٝـات ادتـاٖظ٠، ٚتعـض   

ًِّ ٚايتعًِٝ.    تٛظٝفٗا يف ع١ًُٝ ايتع

        

٘ اإلسضا١ٝ٥ 0020722 ِ ايبشح ٚأعايٝب  تضُٝ

Research Design and its Statistical Methods 
 عاعات َعتُز٠( 3)

يزصاعـات ايتذضٜبٝـ١ ايـيت جتـض٣ يف     ٜزٚص ٖشا املغام سٍٛ ايتضـاَِٝ ايبشجٝـ١ املدتًفـ١ ايـيت تغـتدزّ يف ا     

املٝارٜٔ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغـ١ٝ ٚاالدتُاعٝـ١، ٚايتعضٜـف خبضـا٥ط ٖـشٙ ايتضـاَِٝ ٚاعـتدزاَاتٗا ٚايعٛاَـٌ         

املّٗزر٠ يضزقٗا.  نُا ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام األعايٝب اإلسضا١ٝ٥ املدتًف١ يتشًٌٝ ايبٝاْات ايضقُٝـ١ املتذُعـ١   

ايتضاَِٝ ناملكاص١ْ بني األٚعاط اذتغاب١ٝ بايطضم املباؽض٠ )اختباص "ت"  عٔ املتغريات اييت تؾتٌُ عًٝٗا ٖشٙ

t- test   ٜٔــا ــٌ ايتب ــاًَٞ   ANOVA( أٚ ايطــضم لــري املباؽــض٠ نتشًٝ ب ؽــهاي٘ املدتًفــ١ األســارٟ ٚايع

. نُـا ٜتٓـاٍٚ املغـام    ANCOVAٚحتًٌٝ ايتبـأٜ املضـاسب    Repeated measuresٚايكٝاعات املتهّضص٠ 

 االصتباط١ٝ ايض٥ٝغ١ٝ نتشًٌٝ االضتزاص ايبغٝط ٚاملتعّزر.  أٜغًا ايتضاَِٝ

 

 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ    1172777

   Scientific Research Approaches 

 in Education             

 عاعات َعتُز٠( 3)

ايبشـٛخ ايرتبٜٛـ١ :    َفّٗٛ ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ، أٖزاف٘ ٚزتاالتـ٘، خطـٛات أدـضا٤     ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام 

اختٝـاص    ايزصاعـات ايغـابك١،     حتزٜـز ٚصـٝال١ ايفـضٚض ،       اختٝاص ٚحتزٜز ٚصٝال١ َؾـه١ً ايبشـح ،  

   ٞ ــ ــ١ ( ،أعــايٝب ايبشــح ايعًُ ــاصات ، أعــايٝب املكابً ــ١ ، أرٚات ايبشــح ) االعــتبٝاْات ، االختب ،ايبشــح   ايعٝٓ

ابـ١ تكضٜـض ايبشـح ٚايتٛثٝـل : املؾـه١ً ،      ،ايبشـح ايٛصـفٞ ،ايبشـح ايتذـضٜو ، ٚخطـٛات نت        ايتاصخيٞ

 ايفضٚض ، ايزصاعات ايغابك١ ، ايع١ٓٝ ، األرٚات ، ايٓتا٥ر ، ايتٛصٝات ، ارتالص١ ، املضادع.
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 ايرتبٟٛ اإلؽضافْعضٜات ٚأعايٝب  1172781

Theories and methods of Educational 

Supervision 

 عاعات َعتُز٠( 3)

تطٛص االؽضاف ايرتبٟٛ ٚحتًٌٝ ْعضٜات االؽضاف ٚاملُاصعـات االؽـضاف١ٝ ٚنفاٜـات     ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام رصاع١

املؾضف ايرتبٟٛ ٚأعػ اختٝاصٙ.  نُا ٜبشح املغام يف األعػ اييت تكّٛ عًٝٗا ايع١ًُٝ االؽضاف١ٝ نايتعًِٝ 

ًِّ ٚحتغني قٝار٠ املعًِ، ٚايتعضف إىل ايغًٛى االؽضايف ٚخضا٥ضـ٘ ٚتكٓٝاتـ٘ ٚرٚص املؾـض    ف ايرتبـٟٛ يف  ٚايتع

 تطٜٛض املٓاخ ايتعًُٝٞ، ٚاإلبزاع؛ ايتكِٝٝ ٚايتؾدٝط.

 

  ايكٝار٠ ايرتب١ٜٛ 1172782

Educational Leadership 

 عاعات َعتُز٠( 3)

ٜبشح ٖشا املغام يف حتًٌٝ َفّٗٛ ايكٝار٠ ايرتب١ٜٛ ْٚعضٜاتٗا ٚخضا٥ضٗا، ٚرصاع١ ايغًٛى ايكٝارٟ ٚأبعـارٙ  

يرتب١ٜٛ ٚاختٝاص ايكٝارات ايرتب١ٜٛ ٚرٚص َـزٜض املزصعـ١ نكا٥ـز تعًُٝـٞ، ٚإيكـا٤      ٚفعايٝت٘ ٚأمناط ايكٝار٠ ا

ايغ٤ٛ ع٢ً املٓش٢ ايغـًٛنٞ ٚاملٓشـ٢ املكفـٞ يكٝـار٠ املؤعغـات ايرتبٜٛـ١.  نُـا ٜٗـتِ املغـام باألعـايٝب           

  ايكٝار١ٜ املدتًف١ يف إراص٠ ايضضاع يف املؤعغات ايرتب١ٜٛ.

 

 ايتدطٝط ايرتبٟٛ 1172785

Educational Planning 

 عاعات َعتُز٠( 3)

ٜٓطٟٛ ٖشا املغام ع٢ً رصاعـ١ َفٗـّٛ ايتدطـٝط بؾـهٌ عـاّ ٚايتدطـٝط ايرتبـٟٛ عًـ٢ ٚدـ٘ ارتضـٛظ            

ٚأْٛاع٘ ٚزتاالت٘ ٚأعايٝب ايتدطـٝط ايرتبـٟٛ ٚاملعًَٛـات ايرتبٜٛـ١ ٚتعضٜـف ايزاصعـني بتكـزٜض اذتادـات         

ضٚعات ايرتب١ٜٛ ٚإعزار ارتطط ايرتبٜٛـ١ ٚاعـرتاتٝذٝات   ٚأعايٝب ايتٓبؤ ب عزار ايطًب١ ٚايتدطٝط إلراص٠ املؾ

ايتكِٜٛ املضسًٞ يًدطط عٔ طضٜل املؤؽضات املغتكب١ًٝ يًتعًِٝ، ٚنشيو َعضفـ١ ٚاقـع ايتدطـٝط ايرتبـٟٛ     

  .ستًًٝا ٚتكِٜٛ مناسز عامل١ٝ

 

 حتًٌٝ ايٓعِ يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 1172787

Systems Analysis in Educational Administration  

 عاعات َعتُز٠( 3)

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام تعضٜف ايزاصعني مبفّٗٛ حتًٌٝ ايٓعِ ٚطبٝعت٘ ٚأُٖٝت٘ ٚأعـايٝب حتًٝـٌ ايـٓعِ ٚتعضٜـف     

ايتفهري ايٓعُٞ ٚايتٓاٚالت ايعكال١ْٝ يف ايتعاٌَ َع َهْٛات ايٓعِ ٚخاص١ املضارص ايبؾض١ٜ ٚاملارٜـ١ ٚرٚص  

ٚنشيو ايتعضٜف باالفرتاعات األعاع١ٝ يًٓعضٜـ١ ايهالعـٝه١ٝ   حتًٌٝ ايٓعِ يف اختاس ايكضاصات ايضؽٝز٠، 

ْٚعض١ٜ ايـٓعِ املٓفتشـ١ ْٚعضٜـات ايـٓعِ ٚاإلراص٠ ايرتبٜٛـ١ ٚحتًٝـٌ َـزخالت ٚعًُٝـات ٚشتضدـات ايـٓعِ           

 ٚتطبٝكاتٗا ايرتب١ٜٛ يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ ستًًٝا ٚعاملًٝا. 

 

 تطبٝكات يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 1172788

Applications in Educational Administration  

 عاعات َعتُز٠( 3)

ٜتٓاٍٚ املغام ايٓعاّ ايرتبٟٛ يف األصرٕ، ٚاألْع١ُ ٚايكٛاْني ايرتب١ٜٛ ؛ ٚاملٗاّ اإلراصٜـ١ ايرتبٜٛـ١؛ تطبٝكـات       

زتُٛع١ َٔ املٗاصات ٚاملُاصعات اإلراص١ٜ ايرتب١ٜٛ املدتًف١، ٚايغًٛى ايتٓعُٝـٞ املؤعغـٞ، رصاعـ١ ٚحتًٝـٌ     

اتٝذٝات ايرتبٜٛــ١ ٚاملٛاقــف اإلراصٜــ١ املدتًفــ١؛ أعــايٝب َٛادٗــ١ املٛاقــف اإلراصٜــ١ ٚأعــًٛب ســٌ    ي عــرت

 املؾهالت؛ عضض ٚرصاع١ ٚتكِٜٛ َٛاقف إراص١ٜ تضب١ٜٛ ٚاقرتاح تعزٜالت َٓاعب١ عُٔ املعاٜري ايرتب١ٜٛ. 

 

  ختطٝط املٓاٖر ٚتطٜٛضٖا 1171772

Curricula Planning and their Development 

 عاعات َعتُز٠( 3)

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام َفّٗٛ املٓٗاز َٔ املٓعٛص ايتكًٝزٟ ٚاملٓعٛص اذتـزٜح )عاملٝـًا، ٚعضبٝـًا، ٚستًٝـًا(، ٚنـشيو      

ايتعضف إىل عٓاصض املٓٗاز، ٚأعغ٘، ٚعًُٝات٘ )ايتضُِٝ، ايتٓفٝش، ايتطٜٛض، ايتكِٜٛ(.  نُا ٜبشح املغام يف 

١، َٚٓٗــاز ايٓؾــاط، املٓٗــاز احملــٛصٟ، املٓٗــاز االيهرتْٚــٞ(، ٚايتعــضف إىل بٓــا٤ املٓٗــاز )َٓٗــاز املــٛار ايزصاعــٝ

 َٛاصفات ايهتاب املزصعٞ، ٚجتضب١ األصرٕ يف تطٜٛض املٓاٖر ايرتب١ٜٛ. 
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 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ املتكّزّ 1172771

Advanced Educational Psychology 

 عاعات َعتُز٠( 3)

ايٓفػ ايرتبٟٛ؛ َٓاسٞ ايبشح يف عًِ ايـٓفػ ايرتبـٟٛ؛ َٓـاٖر ايبشـح يف     ٜتٓاٍٚ املغام األعاؼ ايٓعضٟ يعًِ 

ًِّ؛ أرٚات   ًِّ بٛصف٘ َزخاًل َٔ َزخالت ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ؛ ايكزصات ايعك١ًٝ يًُـتع عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ؛ املتع

ًِّ لـري ايعـارٟ ٚاي         ًِّ؛ ايطفـٌ املـتع ًِّ؛ ايزافعٝـ١ يًـتع رتبٝـ١  قٝاؼ ٚتؾدٝط ايكزص٠ ايعك١ًٝ ايعاَـ١ يًُـتع

ًِّ؛ مناسز ايتعًِٝ، تطبٝكات  ارتاص١؛ َزخالت ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ؛ شتضدات ايع١ًُٝ ايرتب١ٜٛ؛ ْعضٜات ايتع

 تضب١ٜٛ جملاالت عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ؛ املٖٛب١.

 

 

 

 اقتضارٜات ايتعًِٝ 1172784

Economics of Education 

 عاعات َعتُز٠( 3)

اقتضـارٜات ايتعًـِٝ ٚأُٖٝتٗـا ٚزتـاالت اقتضـارٜات ايتعًـِٝ        ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام تعضٜف ايزاصعـني مباٖٝـ١  

ٚايعالق١ بني االقتضار ٚايتعًـِٝ، ٚرٚص ايتعًـِٝ يف اعـتجُاص ايعٓضـض ايبؾـضٟ نكـ٠ٛ إْتادٝـ١، َٚغـا١ُٖ         

ايتعًِٝ يف ايتُٓٝـ١ االقتضـار١ٜ، نًفـ١ ايتعًـِٝ ٚايعا٥ـز َـٔ ايتعًـِٝ.  نُـا ٜبشـح املغـام يف أعـايٝب            

يهفا١ٜ ارتاصد١ٝ يًُؤعغات ايتعًُٝٝـ١، ٚنـشيو رصاعـ١ اإلْفـام ٚايتُٜٛـٌ يف      ايهفا١ٜ ايزاخ١ًٝ ٚا

 قطاع ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚاملؾهالت اييت تٛاد٘ متٌٜٛ ايتعًِٝ.  

 

 

 

 إراص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ 1172786

Higher Education Administration 

 عاعات َعتُز٠( 3)

عًِٝ ايعـايٞ ٚأٖـزافٗا ٚأْٛاعٗـا ٚايتٓعـِٝ املؤعغـٞ  ـا       ٜبشح ٖشا املغام يف تعضٜف ايزاصعني مبؤعغات ايت

ٚبضازتٗا، ٚاملٗاصات ايكٝار١ٜ إلراص٠ َؤعغات ايتعًِٝ ايعايٞ بفاع١ًٝ، ٚايبشح ايعًُٞ ٚايتعًـِٝ ايعـايٞ ٚإراص٠   

 األفضار ٚاملٛاصر املاي١ٝ ٚاملارٜـ١، ٚعٝاعـات ايتعًـِٝ ايعـايٞ ايعـاّ ٚارتـاظ، ٚرٚص َؤعغـات ايتعًـِٝ ايعـايٞ يف         

ت١ُٝٓ اجملتُع، َٚضارص متٜٛـٌ َؤعغـات ايتعًـِٝ ايعـايٞ ٚاملؾـهالت ايـيت تٛادٗٗـا يف عـ٤ٛ ايتعًـِٝ يف          

 املغتكبٌ.  

 

 

 

 ايتهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٜٛ 1171774

Educational technology 

 عاعات َعتُز٠( 3)

ٛيٛدٝا ايتعًـِٝ  ٜؾتٌُ ٖشا املغام ع٢ً ايتعضٜف مبفّٗٛ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ، ٚاألعًٛب ايٓعاَٞ يف تهٓ

نُزخٌ يًتدطـٝط يًتعًـِٝ، ٚعـضض منـاسز يتدطـٝط ايتعًـِٝ ٚفـل ٖـشٙ ايضهٜـا، ٚاألٖـزاف ايتعًُٝٝـ١            

ًِّ ٚايتعًـِٝ، ٚتطــٛص اعـتدزاّ ايٛعــا٥ٌ ايتعًُٝٝــ١      ٚنٝفٝـ١ صــٝالتٗا ٚأْٛاعٗـا، ٚاإلرصاى ٚاالتضــاٍ ٚايــتع

عًُٝـ١ ايتعًُٝٝـ١ َجـٌ دٗـاط ايـضأؼ      اآليٝـ١ ٚلـري اآليٝـ١ ٚاعـتدزاَٗا يف اي     ٌٚتغُٝاتٗا ٚتضٓٝفٗا ٚايٛعا٥

املضتفع، ٚايعاصض املعتِ، ٚأدٗظ٠ عضض ايؾضا٥ح، ٚاألفـالّ ايجابتـ١ ٚاملتشضنـ١، ٚأفـالّ ايفٝـزٜٛ ٚتطبٝكـات       

      ًِّ ع١ًُٝ يف اعتدزاّ اذتاعٛب ٚإْتاز بعض ايٛعا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚأثـض اذتاعـٛب ٚاالْرتْـت يف عًُـٝيت ايـتع

 ٚايتعًِٝ.  
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 زتٝات ايتع١ًُٝٝ ٚتكٛميٗا  تضُِٝ ايرب 1171771

   Design and Evaluation of Educational 

 Software  

 عاعات َعتُز٠( 3)

ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام األعـػ األٚيٝـ١ العـتدزاَات اذتاعـٛب ٚتطبٝكاتـ٘ ايرتبٜٛـ١.  نُـا ٜٚبشـح يف أعـػ          

       ٚ  ًِّ َبـارم تضـُِٝ ايتعًـِٝ    تضُِٝ ايربزتٝات ايتعًُٝٝـ١ احملٛعـب١.  ٜٚضّنـظ املغـام عًـ٢ ْعضٜـات ايـتع

ايٓعاَٞ يف تٛدٝ٘ ٚإصؽار ع١ًُٝ تضُِٝ ٚتطـٜٛض ايربزتٝـات ايتعًُٝٝـ١ ٚايتعـّضف عًـ٢ أْعُـ١ ايتـ يٝف        

Authoring Tools          .نُا ّٜٛعح املغـام َعـاٜري ٚأعـػ إْتـاز ٚتكٝـِٝ ايربزتٝـات ايتعًُٝٝـ١ احملٛعـب١  .

ّٛص٠ ع٢ً مناسز َٔ أمناط ايربزتٝـات   ايتعًُٝٝـ١ احملٛعـب١ املؾـٗٛص٠ َجـٌ ايتُـضٜٔ      ٚتؾتٌُ ايربزتٝات املط

ٚاأليعـــاب  Simulationٚاحملانـــا٠  Tutorialٚايتــزصٜػ ارتضٛصـــٞ   Drill and Practiceٚاملُاصعــ١  

.  َٚع ْٗا١ٜ املغام ٜتٛقع َٔ ايطايب إٔ Problem Solvingٚسٌ املؾهالت  Games Programsايتع١ًُٝٝ 

 Powerَجٌ  Authoringعب باعتدزاّ أسز أْع١ُ ايت يٝف ٜهٕٛ قارصًا ع٢ً تطٜٛض بضْاَر تعًُٝٞ ستٛ
Point  ٚTool Book  ٚأHyper Studio  ٚأMacromedia  ٚأMacromedia-Author ware 

 

 إعزار ٚتزصٜب املعًُني 1172783

Preparating and Training Teachers 

 عاعات َعتُز٠( 3)

ضٜـات ايـيت ٜكـّٛ عًٝٗـا إعـزار ٚتـزصٜب املعًُـني قبـٌ         ٜتٓاٍٚ ٖشا املغام تعضٜف ايزاصعـني باملفـاِٖٝ ٚايٓع  

ارتز١َ ٚأثٓـا٤ ارتزَـ١ ٚأُٖٝـ١ ايتـزصٜب املغـتُض. ٚنـشيو ٜبشـح املغـام يف ختطـٝط بـضاَر املعًُـني            

ايتزصٜب١ٝ ٚاالستٝادات ايتزصٜب١ٝ ٚأعـايٝب ايتـزصٜب ٚتطـٜٛض بعـز ايفهـض ايٓاقـز يًُعًُـني ٚاالٖتُـاّ         

١ّٝ ٚأرٚاص املعًـِ يف املٛاقـف ايتعًُٝٝـ١ ٚعـضض منـاسز عاملٝـ١ إلعـزار          برباَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚاإلراص٠ ايضـف

 املعًُني ٚتزصٜبِٗ. 

 

 ايغًٛى ايتٓعُٝٞ يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ       1172789

Organizational Behavior in Educational  

Administration 

 عاعات َعتُز٠( 3)

ايتٓعُٝــٞ ٚعالقتــ٘ بــايعًّٛ ايغــًٛن١ٝ األخــض٣ ايغــًٛى  ٜبشــح َغــام ايغــًٛى ايتٓعُٝــٞ يف َفٗــّٛ ايغــًٛى  

ايتٓعُٝٞ ٚايٓعضٜات اإلراص١ٜ حتًٌٝ ايغًٛى اإلْغاْٞ ايؾدض١ٝ ٚايتعًِ ٚاإلرصاى ٚايزافع١ٝ ٚاذتٛافظ ٚايكٝـار٠ َـٔ   

  ٟ  سٝح ْعضٜاتٗا ٚاالجتاٖات ٚايكِٝ ٚايجكاف١ ايتٓع١ُٝٝ ٚايجك١ ايتٓع١ُٝٝ ٚاالعتكا١َ املزصنـ١ ٚايـتُهني اإلراص

ٚرٜٓاَهٝــات ادتُاعــ١ ٚايضعــا ايــٛظٝفٞ ٚاألرا٤ ايــٛظٝفٞ ٚايــٛال٤ ايتٓعُٝــٞ ٚااليتــظاّ ٚاالتضــاٍ اإلراصٟ ٚاإلبــزاع 

 ٚاالبتهاص ٚإراص٠ ايضضاع ٚاملٓاخ ايتٓعُٝٞ ٚعغٛط ايعٌُ ٚع١ًُٝ اختاس ايكضاص ٚإراص٠ ايتغٝري ٚايتطٜٛض ايتٓعُٝٞ.

 

 إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ يف ايرتب١ٝ 1172773

Human Resources Management 

 in Education 

 عاعات َعتُز٠( 3)

ٜبشح َغام إراص٠ املٛاصر ايبؾـض١ٜ يف ايرتبٝـ١ يف َفٗـّٛ إراص٠ املـٛاصر ايبؾـض١ٜ ٚاملارٜـ١ يف ايكطـاع ايرتبـٟٛ         

ٚعضض يًغٝاعات ٚايتؾضٜعات ٚايكٛاْني ٚاألْع١ُ ٚايًٛا٥ح املتعًك١ باعـتكطاب ٚتعـٝني ٚتضقٝـ١ املـٛظفني     

ّ األدٛص ٚايضٚاتب ٚاذتٛافظ ْٚعاّ ايتزصٜب ٚايتعًِٝ املغتُض ْٚعاّ ايت َني ايضشٞ ٚايغُإ االدتُاعٞ ْٚعا

َٚهاف ٠ ْٗا١ٜ ارتز١َ ْٚعاّ إْٗا٤ خزَات املـٛظفني ٚاالعـتٝزاع ٚايتكاعـز ْٚعـاّ ايضقابـ١ ٚايتكـِٜٛ ألرا٤       

 ٝظات ايرتب١ٜٛ.املٛظفني ٜٚتغُٔ ٖشا املغام أٜغا إراص٠ املضافل ٚايتغٗٝالت ٚايتذٗ
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 إراص٠ ادتٛر٠ ايؾا١ًَ يف ايرتب١ٝ   1172774

  Total Quality Management in Education                                     

 عاعات َعتُز٠( 3)

ٜبشح ٖشا املغام يف ايتعضٜف بٓؾ ٠ ٚتطٛص إراص٠ ادتـٛر٠ ايؾـا١ًَ ٚمبفَٗٛٗـا ٚطبٝعتٗـا ٚأصـٛ ا َٚبار٥ٗـا       

ًغفات اييت اقرتسٗا املٓعضٕٚ ٚباالعـرتاتٝذٝات ٚاملضتهـظات ٚاألرٚات ارتاصـ١ بٗـا ٚايتعضٜـف بعالقـ١       ٚبايف

االٜظٚ بادتٛر٠ ايؾا١ًَ ٚسًكات ايغٝطض٠ ايٓٛع١ٝ َٚؤؽضات ادتٛر٠ يف ايتعًِٝ ادتاَعٞ ٚتطبٝكاتٗا ْٚعـاّ  

غـت٣ٛ احملًـٞ ٚاإلقًُٝـٞ    االعتُار ٚعبط ادتٛر٠ ٜٚؾٌُ أٜغا رصاع١ منـاسز َـٔ ادتـٛر٠ ايؾـا١ًَ عًـ٢ امل     

 ٚايعاملٞ. 

 

 سًك١  ح يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ 1172797

Educational  ٍSeminar in Administration 

 عاعات َعتُز٠( 3)

رصاع١ َٓٗذ١ٝ نتاب١ صعا٥ٌ َتعزر٠ يف اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ  ٝح ٜزصؼ ايطايب عزر َٔ ايزصاعـات ايغـابك١   

٠ ْٚكاط ايغعف فٝٗا ٜٚؾاصى ايطًب١ يف ْكزٖا خضٛصًا َـٔ ايٓاسٝـ١   ٜٚعضعٗا يف اذتًك١ َبًٝٓا ْكاط ايكٛ

املٓٗذ١ٝ نُا ٜتزصب ايطًبـ١ يف ٖـشا املغـام عًـ٢ إعـزار خطـ١ َؾـضٚع صعـاي١  ـح يف زتـاالت اإلراص٠           

ٚايكٝار٠ ايرتب١ٜٛ ٚت١ُٝٓ املٛاصر ايبؾض١ٜ تتغُٔ مجٝع عٓاصض ايزصاع١ ايبشج١ٝ ايض٥ٝغ١ٝ، ٜٚتِ ايرتنٝـظ  

 ات ٚإدضا٤ات ايتٛثٝل ٚرصاع١ املؾه١ً ايبشج١ٝ بؾهٌ َتهاٌَ.ع٢ً نٌ َهْٛ

 


