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 اخلطٛ الزصاعٗٛ لربٌاور الزبمًٕ يف الرتبٗٛ

 

Diploma in Education  
 

 

 

 وربصات بضٌاور الزبمًٕ يف الرتبٗٛ  : 

 

 ـ سادٛ ٔطاصٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي إىل قٗارات تضبٕٖٛ وتدصصٛ يف اجملاه الرتبٕٙ بؾهن عاً  

 اجملاه الرتبٕٙ   العمٗا يف  تإتاسٛ فضص قبٕه خضجي٘ ِشا الربٌاور يف بضاور الزصاعا ـ 

 

 

 أِزاف بضٌاور الزبمًٕ يف الرتبٗٛ :

 

 ٖغعٜ ِشا الربٌاور إىل :

 

 أعزار نفاٞات إراصٖٛ تضبٕٖٛ وتدصصٛ يف دلاه وٍاِر التزصٖػ . -1

تظٖٔز الزاصعني بالهفاٖات التعمٗىٗٛ الالطوٛ بؾهن ٔظٗف٘ ٔبعىل ٔمبا ٖتٍاعـ  وـا التطـٕصات     -2

 الرتبٕٖٛ يف دلاه التزصٖػ .

 دٛ ٔطاصٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي يف دلاه تزصٖػ املباسح املدتمفٛ .تمبٗٛ سا -3

 تٍىٗٛ وّاصٚ البشح العمى٘ لمىعمىني ٔصفا قزصاتّي عمٜ تطبٗكّا يف دلاه وٍاِر التزصٖػ .  -4
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 اخلطٛ الزصاعٗٛ لربٌاور الزبمًٕ يف الرتبٗٛ 

 

Diploma in Education  

 

 
 يف الرتبٗٛ . الزبمًٕ :بٗٛ () بالعض  الؾّارٚ اعي

  Diploma in Education :) باإلجنمٗظٖٛ ( الؾّارٚاعي 

 

 ؽضٔط عاوٛ :أسهاً ٔ -أ

 .نن وَ سصن عمٜ رصدٛ البهالٕصٖٕؼ رٖكبن يف ِشا الربٌاو    

 

 ٛ:خاصؽضٔط أسهاً ٔ -ب

 (.1101542ٔصقىّا) لمطمبٛ الٕافزَٖ( الرتبٗٛ العىمٗٛ)رصاعٛ وارٚ *    

 

 اخلطٛ:ات وهٌٕ -ز

 وٕطعٛ عمٜ الٍشٕ اآلت٘:( عاعٛ وعتىزٚ 24وَ )يف الرتبٗٛ الزبمًٕ  لؾّارٚ تتهُٕ اخلطٛ الزصاعٗٛ

 

 0( عاعٛ وعتىز18ٚاملتطمبات اإلدباصٖٛ : ) -1

 0( عاعات وعتىز6ٚ) :املٕار االختٗاصٖٛ -2

 

 الرتقٗي:ٌعاً  -ر

              :الهمٗٛصوظ  -1

 الهمٗٛ الضوظ

 ًٕ الرتبٕٖٛنمٗٛ العم 11

 :األقغاًصوٕط  -2

                              

 الكغي الضوظ

 قغي املٍاِر ٔالتزصٖػ 11

  ٔاألصٕه قغي اإلراصٚ الرتبٕٖٛ 12

 

 :املٕارصوٕط  -3

   

  15 11 11 

   

 

 الهمٗٛ الكغي املغتٕٝ اجملاه التغمغن
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 وزلٕه وٍظلٛ العؾضات )اجملاه( يف أصقاً املٕار:

 

صوظ 

 اجملاه

صوظ  عٍٕاُ دلاه التدصص

 اجملاه

 عٍٕاُ دلاه التدصص

  5 املٕار الرتبٕٖٛ 0

  6 أعالٗ  تزصٖػ التدصصات اإلٌغاٌٗٛ 1

 املٍاِر العاوٛ 7 أعالٗ  تزصٖػ التدصصات العمىٗٛ 2

 بٕٖٛاإلراصٚ الرت 8 املٕار الٍفغٗٛ 3

 احلاعٕب ٔتهٍٕلٕدٗا التعمي 9 أعالٗ  تزصٖػ عاوٛ 4

 

 ( عاعٛ وعتىزٚ وٕطعٛ عمٜ الٍشٕ اآلت٘:24وتطمبات الزبمًٕ يف الرتبٗٛ ) -ِـ 

 

 :( عاعٛ وعتىزٚ ٔتؾىن املٕار اآلتٗٛ 18املتطمبات اإلدباصٖٛ : ) – 1

الغاعات  اعي املارٚ صقي املارٚ

 املعتىزٚ

 3 الرتبٗٛ أعػ 1102501

 3 ختطٗط املٍاِر الرتبٕٖٛ 1101570

 3 عمي ٌفػ التعمي ٔالتعمٗي  1102531

 3 يف الرتبٗٛ ٔعمي الٍفػالكٗاؼ ٔالتكٕٖي   1102532

 3 اإلؽضاف الرتبٕٙ ئوبار  1102581

 3 التكٍٗات الرتبٕٖٛ 1101592

 

 آلتٗٛ : ( عاعات وعتىزٚ، خيتاصِا الطال  وَ بني املٕار ا6املٕار االختٗاصٖٛ )  - 2

الغاعات  اعي املارٚ صقي املارٚ

 املعتىزٚ

 3 (1أعالٗ  تزصٖػ الرتبٗٛ اإلعالوٗٛ ) 1101510

 3 (2أعالٗ  تزصٖػ الرتبٗٛ اإلعالوٗٛ) 1101511

 3 (1أعالٗ  تزصٖػ المػٛ العضبٗٛ ) 1101512

 3 (2أعالٗ  تزصٖػ المػٛ العضبٗٛ ) 1101513

 3 (1مٗظٖٛ )أعالٗ  تزصٖػ المػٛ اإلجن 1101514

 3 (2أعالٗ  تزصٖػ المػٛ اإلجنمٗظٖٛ ) 1101515

 3 (1أعالٗ  تزصٖػ الزصاعات االدتىاعٗٛ ) 1101516

 3 (2أعالٗ  تزصٖػ الزصاعات االدتىاعٗٛ) 1101517

 3 (1أعالٗ  تزصٖػ الرتبٗٛ الضٖاضٗٛ ) 1101518

 3 (2أعالٗ  تزصٖػ الرتبٗٛ الضٖاضٗٛ ) 1101519

 3 (1  تزصٖػ العمًٕ )أعالٗ 1101520

 3 (2أعالٗ  تزصٖػ العمًٕ ) 1101521

 3 (1أعالٗ  تزصٖػ الضٖاضٗات ) 1101522

 3 (2أعالٗ  تزصٖػ الضٖاضٗات ) 1101523

 3 (1أعالٗ  التزصٖػ ٔتطبٗكاتّا العىمٗٛ ) 1101540

 3 (2أعالٗ  التزصٖػ ٔتطبٗكاتّا العىمٗٛ ) 1101541
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  يف الرتبٗٛ بضٌاور الزبمًٕ اخلطٛ االعرتؽارٖٛ لطمبٛ

 

 

 الفصن األٔه

 الغاعات املعتىزٚ اعي املارٚ صقي املارٚ

 3 الرتبٗٛ أعػ 1102501

 3 ختطٗط املٍاِر الرتبٕٖٛ 1101570

 3 اإلؽضاف الرتبٕٙ  ئوبار 1102581

 3 وارٚ اختٗاصٖٛ -

 

 

 

 الفصن الجاٌ٘

 الغاعات املعتىزٚ اعي املارٚ صقي املارٚ

 3   يف الرتبٗٛ ٔعمي الٍفػالكٗاؼ ٔالتكٕٖي  1102532

 3 التكٍٗات الرتبٕٖٛ 1101592

 3 ٌفػ التعمي ٔالتعمٗيعمي  1102531

 3 وارٚ اختٗاصٖٛ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 ٗٛبلرتإً يف بملزا وٕار ختصص ٔصف

 

 ( عاعٛ 18: املتطمبات اإلدباصٖٛ ) ٔاًلأ

 

 الرتبٗٛ أعػ 1112511

Foundations of  Education 

 (عاعات وعتىزٚ  3)

ص الرتبٗٛ عرب ٕتط ،زاصؼ الفمغفٗٛ يف دلاه الرتبٗٛٔامل الزاصعني بأعػ الرتبٗٛ ٔفمغفتّا فعضٖت

قٛ الٔع ،ٗ  الرتبٗٛ احلزٖجٛ ٔعالقٛ الرتبٗٛ بالعمًٕ األخضٝالالعصٕص، وبارئ الرتبٗٛ ٔوكٕواتّا، أع

 . الرتبٗٛ وا اجملتىا

 

 املٍاِر الرتبٕٖٛط ٗختط 1112571

Educational Curricula Planning 

 ات وعتىزٚ ععا 3

 ٌات املٍاِر الرتبٕٖٛ،ٕٔوه بٍاٞ املٍاِر الزصاعٗٛػ أع، وفًّٕ التدطٗط الرتبٕٙ لمىٍاِر ٛصاعر

اعٛ صٔر ،ٕاون اليت تؤثض يف بٍاٞ ٔاختٗاص ٔتٍعٗي املٍاِرعلأ، اتٗذٗات ختطٗط املٍاِر الرتبٕٖٛرتٔاع

تدطٗط املٍاِر عاملٗا ٔذلمٗا، ٔتكٕٖي املٍاِر، رٔص املعمىني ٔاملؾضفني يف ختطٗط املٍاِر، مناسز ل

  .  ٔاملٍاِر ٔالتطٕٖض الرتبٕٙ

 

 

 ٌفػ التعمي ٔالتعمٗي عمي 1112531

Psychology of Learning and Teaching 

 ت وعتىزٚ عاعا 3

فًّٕ التعمي ٔالتعمٗي ، إسزاخ التػريات لتعمي ٔالتعمٗي الصف٘، وا ه ِشٓ املارٚ عٗهٕلٕدٗٛٔتٍات

ٔالتعزٖالت يف عمٕك املتعمي، خصاٟص التعمي ، التعمي اإلدضاٟ٘، التعمي الصف٘ الفعاه، التعمي املعضيف، 

 ي. مخصاٟص املتعمي، العٕاون املؤثضٚ يف التعمي ٔرٔاً التع

 

 ٛ ٔعمي الٍفػبٗاؼ ٔالتكٕٖي يف الرتٗالك 1112532

Measurement and Evaluation in Education 

and Psychology 

 ات وعتىزٚ ععا 3

ه ِشٓ املارٚ املفاِٗي األعاعٗٛ يف الكٗاؼ ٔ التكٕٖي الرتبٕٙ، ٔأعالٗ  التكٕٖي الرتبٕٙ، ٔأرٔات ٔتٍات

غضاض أ، ٔ بٗٛ، ٔتصىٗي االختباصات ٔلحمٗمّـارتٔال التكٕٖي الرتبٕٙ. وعاٖري التكٕٖي يف عمي الٍفػ

 .  تْبٕٙ ٔإٌٔاعْ ٔوضاسمْ ٔاعرتاتٗذٗاالتكٕٖي الرت

 

 ئ اإلؽضاف الرتبٕٙروبا 1112581

Principles of Educational Supervision 

 ات وعتىزٚ ععا 3

ًٗا ٔذلمًٗا، إٌٔاع اإلؽضاف الرتبٕٙ عامل بٕٙ، تطٕص اإلؽضاف الرتبٕٙرتال فٔه ِشٓ املارٚ طبٗعٛ اإلؽضااتتٍ

ن اإلؽضاف أٟع، ضف الرتبٕٙؾامل ف الرتبٕٙ، وعاٖري اختٗاصٔخصاٟص نن ٌٕع، دلاالت عىن املؾض

  املؾضفني الرتبٕٖني، ٔاإلؽضاف الرتبٕٙ يف األصرُ.  الرتبٕٙ ، تزصٖ

 

 التكٍٗات الرتبٕٖٛ 1111592

Educational techniques 

  ٚات وعتىزععا 3

هي وتفاعمٛ ٖتٍأه ِشا املغام عضضا ملفًّٕ تكٍٗات التعمٗي ٔوهاٌٛ احلاعٕب نٕعٗمٛ لح

اٌتاز الٕعاٟن التعمٗىٗٛ ٔالٕعاٟط املتعزرٚ وَ خاله احلاعٕب  ٔإوهاٌٗٛباألدّظٚ التعمٗىٗٛ 

ٔتصىٗي ب٠ٗٛ تعمٗىٗٛ قاٟىٛ عمٜ ب٠ٗٛ غٍٗٛ بالتكٍٗات التعمٗىٗٛ الكاٟىٛ عمٜ اعرتاتٗذٗات ٔمناسز 

ٔوٍشٜ  اإلرصاكه ٔوفًّٕ التزصٖػ املعتىزٚ عمٜ وفًّٕ تهٍٕلٕدٗا التعمٗي نىا ٖٔتٍأه ٌعي االتصا

، نىا ٖضنظ املغام عمٜ إنغاب الطال  وّاصٚ التدطٗط لمزصٔؼ احملٕعبٛ ٔتفعٗمّا راخن الٍعي

 0الػضفٛ الصفٗٛ
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 ٚىزعتات واع( ع6)  ٗاصٖٛختالا رٕامل: اًااٌٗث

 

 (1) وٗٛٗ  تزصٖػ الرتبٗٛ اإلعاللأعا 1111511

Methods of Teaching Islamic education(1) 

 (ت وعتىزٚ عاعا 3)

رصِا ٔوٍاِذّا ٔنتبّا أوص ٗٛ وَ سٗح وفّٕوّا ٔأِزافّاوعالتعضٖف بالرتبٗٛ اإلاله ِشٓ املارٚ أتٍت

ٔأعالٗ  تزصٖغّا. نىا تّتي بانتغاب الطال  وّاصات يف تزصٖػ املارٚ نالتدطٗط لمتزصٖػ 

  ملارٚ.ا ػزصٖتْ دٔالتعضٖف باملٕار ٔالٕعاٟن التعمٗىٗٛ ٔالصعٕبات اليت تٕا

 

 (2الرتبٗٛ اإلعالوٗٛ ) صٖػزتٗ  لأعا 1111511

Methods of teaching Islamic education (2) 

 (ت وعتىزٚ عاعا 3)

ه ِشٓ املارٚ االِتىاً باجلٕاٌ  العىمٗٛ ملٍّاز ٔنت  الرتبٗٛ اإلعالوٗٛ نتصىٗي االختباصات أتٍت

الوٗٛ وَ سٗح الطٕابط ٔاإلدضاٞات ٖطا بتزصٖػ فضٔع الرتبٗٛ اإلعأ تيتّٔلحمٗن الزصٔؼ. ٔ

ي ٔالعكٗزٚ ٔاحلزٖح الؾضٖف ٔالغريٚ ضٖآُ الهضالك: عّأفض َٔالتٕدّٗات اخلاصٛ بهن فضع و

  ي لزصٔؼ املارٚ.ّيف تعمى مبٛطلا تٍىٗٛ التفهري الٍاقز عٍز ىلٛ إفٔالفكْ، باإلضا

 

 (1ٗ  تزصٖػ المػٛ العضبٗٛ )لأعا 1111512

Methods of teaching Arabic language(1) 

 (ت وعتىزٚ عاعا 3)

عتٗعاب الوّا ٔتزصٖغّا، ٔإوفّ: ٞٚاضكلان ٔٔظاٟفّا اٟصّاالمػٛ ٔخص ًفّٕوه ِشٓ املارٚ رصاعٛ أتٍت

 ػم تزصٖضٔط ا،ّغتزصٖ مٔطض اوّفّٕوٕٖاتْ ٔتزصٖغْ، ٔوّاصٚ االعتىاع: تٔوغ ألكضاٟ٘: وفّٕوْ

  األرب ٔالٍكز.

 

 (2ٛ العضبٗٛ )ٗ  تزصٖػ المػلأعا 1111513

Methods of teaching Arabic language(2) 

 (ت وعتىزٚ عاعا 3)

  ّا، ٔفٍُٕ األراٞ المػٕٙ الؾفٕٙ ٔأعالٗغضم تزصٖطه ِشٓ املارٚ: وفًّٕ الهتابٛ ٔوضاسمّا  ٔأتٍت

تزصٖغْ، ٔتزصٖػ الٍشٕ العضب٘، ٔلحمٗن ذلتٕٝ نت  المػٛ العضبٗٛ املزصعٗٛ، ٔالتكٕٖي المػٕٙ: 

  ْ ٔإٌٔاعْ.وفّٕو

 

 (1ٗ  تزصٖػ المػٛ اإلجنمٗظٖٛ )لأعا 1111514

Methods of teaching English language ( 1 ) 

 (ت وعتىزٚ عاعا 3)

ر ، وٍاِه ِشٓ املارٚ وبارئ أعاعٗٛ يف تعمي ٔتعمٗي المػٛ اإلجنمٗظٖٛ نمػٛ أدٍبٗٛ أٔ لػٛ ثاٌٗٛأتٍت

تزصٖػ المػٛ اإلجنمٗظٖٛ التكمٗزٖٛ ٔغري م طض، ٗٛالمػٛ اإلجنمٗظٖٛ يف املىمهٛ األصرٌٗٛ اهلامش

  املّين لزٝ وعمى٘ المػٛ اإلجنمٗظٖٛ. ٕىٍلأ التكمٗزٖٛ

 

 (2مػٛ اإلجنمٗظٖٛ )ػ الٗ  تزصٖلأعا (ت وعتىزٚ عاعا 3)

Methods of teaching English language ( 2 ) 

1111515 

ػ قٕاعز صٖتز، تزصٖػ وّاصات الكضاٞٚ ٔالهتابٛ ٛ،شٓ املارٚ تزصٖػ وّاصات االعتىاع ٔاحملارثِه ٔتٍات

تّا، تزصٖػ األرب، املٍشٜ التهاوم٘ يف تزصٖػ المػٛ، ٔ تكٕٖي افضرو ػٖتزصٔ، المػٛ اإلجنمٗظٖٛ

  وّاصات المػٛ املدتمفٛ.
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 (1ٗ  تزصٖػ الزصاعات االدتىاعٗٛ )لأعا (ت وعتىزٚ عاعا 3)

Methods of teaching social studies (1) 

1111516 

دتىاعٗٛ ٔطبٗعتّا ٔوهٌٕاتّا ) التاصٖذ ٔاجلػضافٗا ٔالرتبٗٛ االه ِشٓ املارٚ: وفًّٕ الزصاعات ٔتٍات

الزصاعات االدتىاعٗٛ ٔعالقتّا باألِزاف العاوٛ  افِزٔأالٕطٍٗٛ( ٔعالقاتّا بالعمًٕ االدتىاعٗٛ 

زصاعات االدتىاعٗٛ الفعالٛ ٔخصاٟصّا لمرتبٗٛ، ٔأِىٗتّا يف إعزار املٕاطَ الصاحل، ٔالتعضٖف مبٍّاز ال

املّاصات  الطوٛ ملعمى٘ الزصاعات االدتىاعٗٛ يف وضسمٛ التعمٗي األعاع٘ ٔالجإٌٙ ٔتٍىٗٛالٔالهفاٖات 

تاب املزصع٘، ) الهالٕظٗفٗٛ لزّٖي، التعضٖف مبصارص تعمي الزصاعات االدتىاعٗٛ ٔطضاٟل تٕظٗفّا 

األعاعٗٛ يف  ٗي، ٔالتكٍٗات (، التعضف إىل املفاِٛٗىعمٗتال ناٟالب٠ٗٛ احملمٗٛ، األسزاخ اجلاصٖٛ، الٕع

  فضٔع الزصاعات االدتىاعٗٛ ٔطضم التفهري فّٗا، ٔالتكٕٖي يف دلاه الزصاعات االدتىاعٗٛ.

 

 (2ٗ  تزصٖػ الزصاعات االدتىاعٗٛ )لأعا (ت وعتىزٚ عاعا 3)

Methods of teaching social studies (2) 

1111517 

( وَ سٗح التعضٖف 1شٓ املارٚ اجلاٌ  التطبٗك٘ ملا مت التعضف إلْٗ يف املغام الغابل أعالٗ )ه ِٔتٍات

ِزاف الغمٕنٗٛ، ٔنافٛ دلاالتّا ٔوغتٕٖاتّا ٔصٗاغٛ أِزاف عمٕنٗٛ خاصٛ بالزصاعات األب

االدتىاعٗٛ، ٔالتدطٗط لمتزصٖػ، ٔإعزار اخلطٛ الٕٗوٗٛ ٔالفصمٗٛ ٔعضض مناسز لمتدطٗط، ٔلحمٗن 

الطمبٛ ٔتٍفٗشِا يف قاعٛ الزصؼ  َ قبنوض املٕاقف التعمٗىٗٛ بعز وؾاِزتّا ٔإعزار رصٔؼ بع

الدتىاعٗٛ اا إلنغاب الطمبٛ وّاصات اعتدزاً ٔتطبٗل طضاٟل التزصٖػ اخلاصٛ بالزصاعات تّٔوٍاقؾ

ٗن: لحمٗن ملزصع٘ ٔالزلاب أأعالٗبّا، ٔطضم تعمي املفاِٗي ٔاالجتاِات ٔالكٗي ٔوّاصات التفهري، ٔالهت

تٕٝ، حملاحملتٕٝ ٔاعتدزاواتْ، وعاٖري لحمٗن ا نٗمذلتٕٝ نت  الزصاعات االدتىاعٗٛ ٔخصاٟص لح

  ن احملتٕٝ .ٗف٠ات التشمٗن، عٍاصض بٍٗٛ الهتاب املزصع٘، ٔأوجمٛ تطبٗكٗٛ عمٜ لحم

 

 

 (1ٗ  تزصٖػ الرتبٗٛ الضٖاضٛ )لأعا (ت وعتىزٚ عاعا 3)

Methods of teaching physical education  (1) 

1111518 

اخلطط الٕٗوٗٛ ٔالفصمٗٛ  زارعٗٛ الضٖاضٛ ٔطضم تزصٖغّا ٔابلرتا ه ِشٓ املارٚ املفاِٗي األعاعٗٛ يفٔتٍات

ٛ. نىا تضنظ ِشٓ املارٚ عمٜ األعالٗ  الغمٗىٛ يف عىمٗٛ التكٕٖي الرتبٕٙ كٗالٍعضٖٛ ٔالتطبٗ

 الضٖاض٘. 

 

 (2ٗٛ الضٖاضٛ )ٗ  تزصٖػ الرتبلأعا (ت وعتىزٚ عاعا 3)

Methods of teaching physical education  (2) 

1111519 

ٛ    ظٔرت اضـٗٛ ٔبٍـاٞ اخلطـط    ٖالض ِشٓ املارٚ الطمبٛ باملّاصات الرتبٕٖٛ الالطوٛ يف دلـاه التدطـٗط لشٌؾـط

 .ىم٘ يف الرتبٗٛ الضٖاضٗٛعٔال اجلاٌ  التطبٗكٜ٘ نظ عمتضا نىالضٖاضٗٛ. 

 

 (1  تزصٖػ العمًٕ )ٗلأعا (ت وعتىزٚ عاعا 3)

Methods of teaching science ( 1) 

1111521 

 ه ِشٓ املارٚ اجلٕاٌ  اآلتٗٛ:ٔتٍات

طٗط لعىمٗٛ تزصٖػ العمًٕ: أِىٗٛ التدطٗط، إٌٔاع اخلطط التزصٖغٗٛ، وتطمبات عىمٗٛ تزصٖػ دالت

 العمًٕ.

ٔطضم تؾدٗصّا ٔوعاجلتّا،  العمًٕ ٔأعالٗبّا: املفاِٗي البزٖمٛ ٖػل تزصٖػ العمًٕ: طضاٟل تزصٟطضا

 البٍاٟٗٛ يف تزصٖػ العمًٕ.

ت املعضفٗٛ ٔالٕدزاٌٗٛ ٔاملّاصٖٛ) التشصٗن، االٕٖي يف تزصٖػ العمًٕ: تكٕٖي املعضفٛ العمىٗٛ يف اجملكالت

  ات العىمٗٛ(اصٕه العمىٗٛ، وّاصات عىمٗات العمي، ٔاملّٗاملٔالتفهري العمى٘، االجتاِات 
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 (2ٗ  تزصٖػ العمًٕ )لأعا (ت وعتىزٚ عاعا 3)

Methods of teaching science (2) 

1111521 

ٍأه ِشٓ املارٚ اجلٕاٌ  التطبٗكٗٛ لطضاٟل تزصٖػ العمًٕ: التفهري العمى٘) طبٗعٛ التفهري العمى٘، تت

عىمٗات التفهري العمى٘، وّاصات التفهري العمى٘، وّاصات عىمٗات العمي، مناسز التفهري العمى٘؛ 

ملكابالت العٗارٖٛ، ومف اخلربٚ، األراٞات، املؾاصٖا، اخلضاٟط )ا الٍٕع٘ يف تزصٖػ العمًٕي التكٕٖ

  املفاِٗىٗٛ، عذالت املالسعٛ(؛ تأِٗن وعمي العمًٕ قبن ٔأثٍاٞ اخلزوٛ.

 

 (1ٗ  تزصٖػ الضٖاضٗات)لأعا (ت وعتىزٚ عاعا 3)

Methods of teaching math (1) 

1111522 

ثٍاٞ اخلزوٛ ٔأن قبِٗن وعمي الضٖاضٗات تألتدطٗط لتزصٖػ الضٖاضٗات ٔإعزار ٔه ِشٓ املارٚ اأتٍت

باإلضافٛ إىل الٍىاسز املدتمفٛ لتزصٖػ الضٖاضٗات )مناسز العضض املباؽض، مناسز التزصٖػ االنتؾايف/ 

 االعرتاتٗذٗات املٍاعبٛ لتزصٖػ أصٍافٔ  ،االعتهؾايف، الٍىاسز البٍاٟٗٛ، مناسز التعمٗي التعأٌ٘

 . ٛاملعضفٛ الضٖاضٗٛ املدتمف

 

 (2ٗ  تزصٖػ الضٖاضٗات)لأعا (ت وعتىزٚ عاعا 3) 

Methods of Teaching Math (2) 

1111523 

زصٖػ املفاِٗي ٔاملّاصات الضٖاضٗٛ، التعىٗي ٔسن املؾهالت الضٖاضٗٛ ت تتٍأه ِشٓ املارٚ إعرتاتٗذٗات

وَ األلعاب الضٖاضٗٛ نىا ٖتٍأه ِشا املغام  ٔاعتدزاً التهٍٕلٕدٗا يف العضض ٔالؾضح ٔاالعتفارٚ

ٖ  املعمىني قبن ٔأثٍاٞ اخلزوٛ عمٜ اعتدزاً االعرتاتٗذٗات البٍاٟٗٛ زصاالجتاِات احلزٖجٛ يف ت

  ٔاملعضفٗٛ.

 

 (1العىمٗٛ )ٗ  التزصٖػ ٔتطبٗكاتّا لأعا (ت وعتىزٚ عاعا 3) 

Methods of Teaching  and Practical 

Application (1) 

1111541 

ٖغـٗٛ  تزص عضٖف مبفًّٕ التزصٖػ ٔأعالٗبْ، ٔعالقـٛ التـزصٖػ باملٍّـاز، ٔإنغـاب الطـالب وّـاصات       الت

ٕميٗـٛ املٍاعـبٛ،   التك زصٖػ ٔتٕظٗف الٕعاٟن التعمٗىٗٛ ٔاعتدزاً األرٔاتمتوتٍٕعٛ تتعمل بالتدطٗط ل

 .ٔإتاسٛ الفضصٛ إواً الطالب لٗطبكٕا ِشٓ املّاصات تطبٗكا ٔاقعٗا

 

 

 (2ٗ  التزصٖػ ٔتطبٗكاتّا العىمٗٛ   )لأعا (ت وعتىزٚ عااع 3)

Methods of Teaching  and Practical 

Application (2) 

1111541 

اِات ٔصبطّا باملٍّاز بٍاٞ ٔتطٕٖضا، ٔاإلفارٚ وَ جتٛ االجتاِات احلزٖجٛ يف التزصٖػ، ٔتطبٗل ِشٓ االرصاع

ات تزصٖغٗٛ وتكزوٛ تضاع٘ املبارئ الرتبٕٖٛ الضٟٗغٗٛ التهٍٕلٕدٗا يف تٕظٗفّا، ٔتظٖٔز الطمبٛ مبّاص

ا، نٕظٗفٛ املعضفٛ ٔالفضٔم الفضرٖٛ ٔتٍىٗٛ التفهري، ٔاالجتاِات احلزٖجٛ يف إعزار املعمىني وٍّٗ

 فٗشٓ ٔتكٕميْ.   تٍوّاصات ختطٗط التزصٖػ ٔٔ

 

 

 بٗٛ العىمٗٛرتلا (ت وعتىزٚ عاعا 3)

Practical education 

1111542 

ا املغام يف تزصٖ  الطمبٛ يف املزاصؼ يف ختصصاتّي عمٜ املّاصات الالطوٛ يف التدطٗط لمزصؼ ي ِشّٖت

ٔتكٍٗات التعمٗي. ٖٔتطىَ التزصٖ  وضاسن املؾاِزٚ املزصعٗٛ ٔاملؾاِزٚ الصفٗٛ، ٔالتطبٗل اجلظٟ٘ ثي 

إىل أعاتشٚ قغي افٛ ضإلهاون. ٖٔهُٕ ِشا التزصٖ  بإؽضاف املعمي املتعأُ يف املزصعٛ باالالتزصٖ  

  املٍاِر ٔاملزصعني يف بضٌاور الرتبٗٛ العىمٗٛ.

 


