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 ٓاٖر ٚايدزصٜػقغِ امل

 ايرتب١ٜٛ ن١ًٝ  ايعًّٛ

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

 

 ب١ٝ ايطفٌتضختصــص  يف اخلط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ

 

 

 

 .تضب١ٝ ايطفٌاعِ ايزصدــ١ )بايعضبٝـــــ١(: ايبهايٛصٜٛؼ يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ/ 

  B.Sc. in Educational Sciences / Child Educationاعِ ايزصد١ )باإلزلًٝظ١ٜ(

 

 َهْٛات اخلط١: -أ

( 132َٔ ) تضب١ٝ ايطفٌتدهـٕٛ اخلط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ/ ختصص 

 عاع١ َعدُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 

 ايغاعات املعدُز٠ ْٛع املدطًب ايدغًغٌ

 27 َدطًبات اجلاَع١ أٚاًل

 َدطًبات ايه١ًٝ: -1 ثاًْٝا

 :َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :ايددصصَدطًبات  -2

 عاع١ َعدُز٠( 69اإلدباص١ٜ:  )املدطًبات  -أ

 ز٠(عاع١ َعدُ 12: )املدطًبات االخدٝاص١ٜ-ب

21 

81 

 

 3 َٛار سض٠   

 243 اجملُٛع

 

 ْعاّ ايرتقِٝ: -ب

 

 صَظ ايه١ًٝ: -1

 

 ايه١ًٝ ايضَظ

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ  11
 

 

 صَٛط األقغاّ: -2

 

 ايه١ًٝ ايضَظ

 قغِ املٓاٖر ٚايدزصٜػ 11

 قغِ اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ ٚاألصٍٛ 12

 

 صَٛط املٛار: -3

 

1-9 1-9 1-4 11 11 

 

 

 ايه١ًٝ ايكغِ املغد٣ٛ اٍاجمل ايدغًغٌ
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 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

 عٓٛإ دلاٍ ايددصص صَظ اجملاٍ عٓٛإ دلاٍ ايددصص صَظ اجملاٍ

 املٛار ايه١ُٝ 5 املٛار ايعا١َ 1

 - 6 املٛار اإلعال١َٝ 1

 - 7 املٛار ايرتب١ٜٛ 2

 - 8 املٛار ايٓفغ١ٝ 3

 - 9 املٛار ايدك١ٝٓ 4

 

 عاع١ َعدُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: (27))أٚاًل( َدطًبات اجلاَع١:

 عاع١ َعدُز٠. (18)املدطًبات اإلدباص١ٜ: -أ 

 عاعات َعدُز٠. (9)املدطًبات االخدٝاص١ٜ: -ب

 

 :َٛطع١ نايدايٞ عاع١ َعدُز٠ (18)املدطًبات اإلدباص١ٜ: -أ 

 ب ايغابلاملدطً ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 *ايعًّٛ ايعغهض١ٜ 611111 1

 - 3 ايجكاف١ اإلعال١َٝ 1111271 2

 - 3 ايٓعِ اإلعال١َٝ 1112351 3

 - 3 ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ 1611111 4

 - 3 (1)ايًػ١ ايعضب١ٝ  1311111 5

 - 3 (1ايًػ١ اإلزلًٝظ١ٜ ) 1302101 6

 

ألصرْٝني ٚميهِٓٗ رصاع١ َار٠ اخدٝاص١ٜ َٔ تعدرب َار٠ ايعًّٛ ايعغهض١ٜ اخدٝاص١ٜ يًطًب١ غري ا*:

 املٛار اييت تطضسٗا اجلاَع١ بزال عٓٗا.

 

٠ خيداصٖا ايطايب َٔ خاصز نًٝد٘ ع٢ً إٔ تهٕٛ َار٠ ( عاعات َعدُز9)املدطًبات االخدٝاص١ٜ:  -ب

 ٚاسز٠ َٔ نٌ َٔ اجملاالت ايداي١ٝ ٖٚشٙ اجملاالت ٖٞ: 

 

 ٜطِ املغاقات ايداي١ٝ:أٚال: دلاٍ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٚايًػات ٚ

 املدطًب ايغابل ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 املزخٌ إىل عًّٛ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ 1111116 1

 - 3 ساضض ايعامل اإلعالَٞ 1111371 2

 - 3 املزخٌ إىل ايرتب١ٝ 1112121 3

 1301101 3 (2ايًػ١ ايعضب١ٝ ) 1301102 4

 1302101 3 (2ظ١ٜ )ايًػ١ االزلًٝ 1302102 5

 - 3 تاصٜذ احلطاص٠ ايعضب١ٝ اإلعال١َٝ 1303101 6

 - 3 تاصٜذ ايكزؼ 1313112 7

 - 3 (1ايًػ١ ايفضْغ١ٝ ) 1304101 8

 - 3 (1ايًػ١ االعبا١ْٝ ) 1314151 9

 - 3 (1ايًػ١ االٜطاي١ٝ ) 1304161 11

 - 3 (1ايًػ١ األملا١ْٝ ) 1304171 11

 - 3 (1ع١ٝ )ايًػ١ ايفاص 1304181 12

 - 3 (1ايًػ١ ايرتن١ٝ ) 1304191 13
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 ثاًْٝا: دلاٍ ايعًّٛ االددُاع١ٝ ٚاالقدصار١ٜ ٜٚطِ املغاقات ايداي١ٝ:

 املدطًب ايغابل ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفك٘ ٚأصٛي٘ 1112153 1

 - 3 تٓعِٝ األعض٠ ٚاجملدُع 1112251 2

 - 3 اإلعالّ ٚايكطاٜا املعاصض٠ 1111471 3

 - 3 ايكإْٛ يف سٝاتٓا 1211111 4

 - 3 َبارئ االقدصار 1511111 5

 - 3 (1) َبارئ إراص٠ األعُاٍ 1512111 6

 - 3 ايزميكضاط١ٝ ٚسكٛم اإلْغإ 1611436 7

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايٓفػ 1112131 8

 - 3 تضب١ٝ األطفاٍ يف اإلعالّ 1112221 9 

  3 آٍ ايبٝت ٚرٚصِٖ يف ايداصٜذ اإلعالَٞ  1313115 11

 - 3 أخالقٝات امل١ٓٗ َٔ َٓعٛص إعالَٞ 1411111 11

 

 ثايجًا: دلاٍ ايعًّٛ ٚايدهٓٛيٛدٝا ٚايصش١ ٜٚطِ املغاقات ايداي١ٝ:

 املدطًب ايغابل ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 اإلعذاط ايعًُٞ يًكضإٓ 1111111 1

 - 3 ايفٝظٜا٤ يف سٝاتٓا 1412111 2

 - 3 ايهُٝٝا٤ يف سٝاتٓا 1413111 3

 - 3 بٝٛيٛدٝا اإلْغإ 1414119 4

 - 3 ايعُاص٠ اإلعال١َٝ 1713342 5

 - 3 عًّٛ األصض 1811115 6

 - 3 َصارص ايطاق١ 1811113 7

 - 3 َٛاصر املٝاٙ 1811115 8

 - 3 ايب١٦ٝ ٚايدًٛخ ايب٦ٝٞ 1811117 9

 - 3 أعاعٝات ْعِ املعًَٛات 1912231 11

 - 3 اإلععافات األٚي١ٝ 1111161 11

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفًو 1211111 12

 

أَا فُٝا ٜدعًل باَدشاْات املغد٣ٛ، ٜدٛدب ع٢ً ناف١ ايطًب١ املغذًني اعدباصًا َٔ بزا١ٜ  َالسع١:

ًػ١ االزلًٝظ١ٜ ٚاحلاعٛب ع٢ً إٔ ايدكزّ يالَدشإ يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚاي 2111/2111 ايفصٌ األٍٚ

خاصز خطد٘  (199)ٜغذٌ ايطايب ايشٟ خيفل يف ايٓذاح يف أٟ َٔ ٖشٙ االَدشاْات َغاقًا اعدزصانًٝا 

 ايزصاع١ٝ ٖٚشٙ املغاقات ٖٞ:

 

 املغاقات االعدزصان١ٝ

 املدطًب ايغابل ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 ايًػ١ ايعضب١ٝ 1311199 1

 - 3 ايًػ١ االزلًٝظ١ٜ 1312199 2

 - 3 ساعٛب 1911199 3

 

 ( عاع١ َعدُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:213)ثاًْٝا( َدطًبات ايددصص: ) 

 ( عاع١ َعدُز32.٠)َدطًبات ايه١ًٝ:  -2      

 ( عاع١ َعدُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:92)َدطًبات ايكغِ:  -3      

 ١ َعدُز٠(عاع 69)اإلدباص١ٜ: املٛار  -أ

 عاع١ َعدُز٠( 12):املٛار االخدٝاص١ٜ -ب 
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 َٛطع١ نُا ًٜٞ: ( عاع١ َعدُز٠ 32َدطًبات ايه١ًٝ: ) -2     

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠

 املعدُز٠

املدطًب 

 ايغابل

  3 املزخٌ إىل ايرتب١ٝ 1112121

 - 3 املٓاٖر ايرتب١ٜٛ 1111122

  3 ٕيف األصر ٟٛٓعاّ ايرتباي 1112125

  3 ( يًددصصات اإلْغا١ْٝ 2ساعٛب ) 1911132

  3 أعػ ايبشح ايرتبٟٛ  1112151

 1111122 3 طضا٥ل ايدزصٜػ يًصفٛف األٚىل 1111222

  3 َٗاصات أعاع١ٝ يف ايًػ١ اإلزلًٝظ١ٜ 1111431

 

 ( عاع١ َعدُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:92َدطًبات ايكغِ:   )  -3

 ( عاع١ َعدُز7:٠)اإلدباص١ٜ:  املٛار  -أ

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعدُز٠

 املدطًب ايغابل

 - 3 َزخٌ إىل صٜاض األطفاٍ 1112124 1

 - 3 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ 1112131 2

 - 3 عًِ ْفػ ايًعب 1112132 3

 - 3 عًِ ْفػ ايطفٛي١ 1112134 4

 - 3 ت١ُٝٓ املٖٛب١ ٚايدفٛم 1112229 5

 - 3 ار ٚايصش١ ايٓفغ١ٝاإلصؽ 1112231 6

 - 3 ايُٓٛ ايًػٟٛ ٚاملعضيف 1112233 7

 1112233 3 ايُٓٛ االددُاعٞ ٚاالْفعايٞ يًطفٌ 1112234 8

 - 3 أرب األطفاٍ 1111314 9

 - 3 بضاَر ايطفٛي١ املبهض٠ 1112329 11

 - 3 ايدٓؾ١٦ االددُاع١ٝ يألطفاٍ 1112331 11

 - 3 ٍاملٛار ايدع١ًُٝٝ يألطفا 1111344 12

 - 3 املفاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚايضٜاض١ٝ 1111351 13

 - 3 تكِٜٛ تعًِ طفٌ ايضٚض١ 1112353 14

 1111122 3 َٓاٖر صٜاض األطفاٍ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111424 15

 - 3 تعًِٝ ايدفهري  1112429 16

 - 3 تعزٌٜ ايغًٛى 1112431 17

 1112431 3 َؾهالت طفٌ ايضٚض١ 1112432 18

 1112234 3 األعض٠ ٚتضب١ٝ ايطفٌ 1112433 19

 1112432 3 تع١ًُٝٝ يف َضس١ً ايطفٛي١   قطاٜا  1112435 21

 - 3 ( 1يرتب١ٝ ايطفٌ) ايدزصٜب املٝزاْٞ 1112438 21

 1112438 6 (2يرتب١ٝ ايطفٌ) ايدزصٜب املٝزاْٞ 1112439 22
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 ص ايطايب َٔ املٛار اآلت١ٝ: خيداعاع١ َعدُز٠(  23: )املٛار االخدٝاص١ٜ -ب       

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعدُز٠

املدطًب 

 ايغابل

 - 3 ايب١٦ٝ ٚايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ 1111123 1

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايٓفػ 1112131 2

 - 3 تضب١ٝ األطفاٍ يف اإلعالّ 1112221 3

 - 3 ايرتب١ٝ اخلاص١ 1112223 4

 - 3  عًِ ْفػ ايُٓٛ 1112232 5

 - 3 ٚإْدادٗا دع١ًُٝٝايٛعا٥ٌ تصُِٝ اي    1111242 6

 - 3 ايزصاَا ٚاملغضح يف ايدعًِٝ  1111311 7

 - 3 دُاع١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗادايرتب١ٝ اال 1111322 8

 3 ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111323 9
- 

 - 3 ايضٚض١ صف راص٠إ 1112333 11

 - 3 َٗاصات يػ١ٜٛ 1111327 11

 - 3 املٛعٝك١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗاٚايرتب١ٝ ايف١ٝٓ      1111328 12

 - 3 بضاَر األطفاٍ احملٛعب١ 1111343 13

 - 3 َٗاصات احلٝا٠ 1111415 14

 - 3 ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111426 15

 

  

 ( عاعات َعدُز4:٠))ثايجا( َــٛار سض٠:  

 

 زَٗا نًٝات َٚعاٖز اجلاَع١.اييت تك خيداصٖا ايطايب َٔ بني املٛار
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 اخلطـ١ االعرتؽار١ٜ يطًب١ ختصص تضبٝـ١ ايطفٌ

 ايغ١ٓ األٚىل

 ايفصٌ األٍٚ

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 املٓاٖر ايرتب١ٜٛ 111122 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 َزخٌ إىل ايرتب١ٝ 1112121 ايرتب١ٜٛ ٚاألصٍٛاإلراص٠ 

 3 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ 1112131 

 26 اجملُٛع

 

 

 ايفصٌ ايجاْٞ

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 طضا٥ل ايدزصٜػ يًصفٛف األٚىل 1111222 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 اخدٝاصٟ َدطًب داَع١  

 3 ايٓعاّ ايرتبٟٛ يف األصرٕ 1112125 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ ٚاألصٍٛ

 3 َزخٌ إىل صٜاض األطفاٍ 1112124 

 29 اجملُٛع

 

 

 ايغ١ٓ ايجا١ْٝ

 ايفصٌ األٍٚ

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 (2ساعٛب ) 1911132 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 عًِ ْفػ ايًعب 1112132 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 عًِ ْفػ ايطفٛي١ 1112134 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ ٚاألصٍٛ

 26 اجملُٛع

 

 

 ايفصٌ ايجاْٞ

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 ًٝظ١َٜٗاصات أعاع١ٝ يف ايًػ١ االزل 1111431 

 3 ت١ُٝٓ املٖٛب١ ٚاإلبزاع 1112229 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ ٚاألصٍٛ

 3 اإلصؽار ٚايصش١ ايٓفغ١ٝ 1112231 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ ٚاألصٍٛ

 3 عًِ ْفػ ايُٓٛ 1112232 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 29 اجملُٛع
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 ١ايغ١ٓ ايجايج

 ايفصٌ األٍٚ

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 اخدٝاصٟ َدطًب داَع١ - اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ ٚاألصٍٛ

 3 ايُٓٛ ايًػٟٛ ٚاملعضيف 1112233 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 ايُٓٛ االددُاعٞ ٚاالْفعايٞ يًطفٌ 1112234 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 صف ايضٚض١إراص٠  1112333 

 26 اجملُٛع

 

 

 ايفصٌ ايجاْٞ

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 بضاَر ايطفٛي١ املبهض٠ 1112329 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 ايدٓؾ١٦ االددُاع١ٝ يألطفاٍ 1112331 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 ضٚض١تكِٜٛ تعًِ طفٌ اي 1112353 

 3 َار٠ سض٠  

 29 اجملُٛع

 

 

 ايغ١ٓ ايضابع١

 ايفصٌ األٍٚ

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 3 َٓاٖر صٜاض األطفاٍ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111424 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 تعًِٝ ايدفهري 1112429 

 3 تعزٌٜ ايغًٛى 1112431 

 3 (1ايطفٌ )يرتب١ٝ  ايدزصٜب املٝزاْٞ 1112438 

 3 َؾهالت طفٌ ايضٚض١ 1112423 

 26 اجملُٛع

 

 

 ايفصٌ ايجاْٞ

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 3 األعض٠ ٚتضب١ٝ ايطفٌ 1112433 -

 3 قطاٜا تع١ًُٝٝ يف َضسً٘ ايطفٛي١ 1112435 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 6 (١2 ايطفٌ )يرتبٝ ايدزصٜب املٝزاْٞ 1112439 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 املفاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚايضٜاض١ٝ 1111351 

 3 َٗاصات احلٝا٠ 1111415 

 29 اجملُٛع
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 املٓاٖر ٚايدزصٜػ املٛار اييت ٜكزَٗا قغِ

 
 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 3 املٓاٖر ايرتب١ٜٛ 1111122

 3 ايب١٦ٝ ٚايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ 1111123

 3 ِ ٚايكِٝ اإلعال١َٝاملفاٖٝ 1111011

 3 يًصفٛف األٚىلدزصٜػ ايل ا٥طض 1111222

 3 َٗاصات ايكضا٠٤ ٚايهداب١ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111224

 3 ّٛ طبٝع١ٝ َفاِٖٝ عً 1111225

 3 اعددزاّ احلاعٛب يف ايدعًِٝ 1111241

 3 ٚإْدادٗا دع١ًُٝٝايٛعا٥ٌ تصُِٝ اي    1111242

 3                                     اضٝاتَفاِٖٝ أعاع١ٝ يف ايضٜ 1111251

 3 ايزصاَا ٚاملغضح يف ايدعًِٝ 1111311

 3 َبارئ ايعًّٛ االددُاع١ٝ 1111316

 3 دُاع١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗادايرتب١ٝ اال 1111322

 3 ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111323

 3 ٚأعايٝب تزصٜغٗا َفاِٖٝ يػ١ٜٛ 1111324

 3 ٓاٖر صٜاض األطفاٍ ٚأعايٝب تزصٜغٗاَ 1111325

 3 ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111326

 3 َٗاصات يػ١ٜٛ 1111327

 3 ٛعٝك١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗاٚاملايرتب١ٝ ايف١ٝٓ  1111328

 3 بضاَر األطفاٍ احملٛعب١ 1111343

 3 املٛار ايدع١ًُٝٝ يألطفاٍ 1111344

 3 ضٜاض١ٝاملفاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚاي 1111351

 3 َفاِٖٝ صٜاض١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111351

 3 أرب األطفاٍ 1111421

 3 َفاِٖٝ ع١ًُٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111422

 3 ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111425

 3 (1) ١ٝ١ ايعًُـايرتبٝ 1111428

 3 (2) ١ٝ١ ايعًُـايرتبٝ 1111429
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 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ ٚاألصٍٛ يت ٜكزَٗا قغِاملٛار اي

 

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 3 َزخٌ إىل ايرتب١ٝ 1112121

 3 َزخٌ إىل صٜاض األطفاٍ 1112124

 3 يف األصرٕ ٟٛٓعاّ ايرتباي 1112125

 3 َزخٌ إىل عًِ ايٓفػ 1112131

 3 عًِ ْفػ ايُٓٛ 1112131

 3 عًِ ْفػ ايًعب 1112132

 3 عًِ ايٓفػ ايطفٛي١ 1112134

 3 عًِ ايٓفػ يطًب١ ايدُضٜض 1112135

 3 أعػ ايبشح ايرتبٟٛ  1112151

 3 تضب١ٝ األطفاٍ يف اإلعالّ 1112221

 3 ايرتب١ٝ اخلاص١ 1112223

 3 اإلصؽار ٚايصش١ ايٓفغ١ٝ 1112231

 3 ايُٓٛ ايًػٟٛ ٚاملعضيف يًطفٌ 1112233

 3 الْفعايٞ يًطفٌايُٓٛ االددُاعٞ ٚا 1112234

 3 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ 1112235

 3 ت١ُٝٓ املٖٛب١ ٚاإلبزاع 1112236

 3 اإلؽضاف ايرتبٟٛ 1112321

 3 راص٠ ايصفإ 1112321

 3 ايدٓؾ١٦ االددُاع١ٝ 1112331

 3 ايضٚض١ صف راص٠إ 1112333

 3 إراص٠ بضاَر تضب١ٝ ايطفٌ 1112339

 3 ٚىلتكِٜٛ تعًِ طًب١ ايصفٛف األ 1112352

 3 تكِٜٛ تعًِ طفٌ ايضٚض١ 1112353

 3 َٗاصات احلٝا٠ 1112415

 3 َؾهالت طفٌ ايضٚض١ 1112432

 3 تع١ًُٝٝ يف َضس١ً ايطفٛي١   قطاٜا  1112435

 3 األعض٠ ٚتضب١ٝ ايطفٌ 1112431

 3 تعزٌٜ ايغًٛى 1112433

 3 (1يرتب١ٝ ايطفٌ ) ايدزصٜب املٝزاْٞ 1112438

 3 (2يرتب١ٝ ايطفٌ ) ملٝزاْٞايدزصٜب ا 1112439
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 ٚصف َٛار رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ

 

 عاعات َعدُز٠( 4)                                                    عًِ ايٓفػ يطًب١ ايدُضٜض 2213216

 Psychology for Nursing Students املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ـ   تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ِ ايـٓفػ ، تاصخيـ٘، َزاصعـ٘، فـضٚع عًـِ ايـٓفػ، طـضم ايبشـح يف عًـِ          ايدعضٜـف بعً

  ايٓفػ،األعػ ايبٝٛيٛد١ٝ يًغًٛى؛ ايؾدص١ٝ، االضطضابات ايٓفغ١ٝ ٚأعايٝب ايعالز ايٓفغٞ.

 

 عاعات َعدُز٠( 4) املزخٌ إىل ايرتب١ٝ 2213232

 Introduction to Education املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

دلـاالت ايرتبٝـ١؛    ،تطبٝكـات ايرتبٝـ١   ،االجتاٖـات ايرتبٜٛـ١  ،املفاِٖٝ ٚايرتب١ٝ ار٠ تعضٜفتدٓاٍٚ ٖشٙ امل  

  ايرتب١ٝ يف األصرٕ.ٚاالقدصار١ٜ يًرتب١ٝ ٚايٓفغ١ٝ ٚ ايفًغف١ٝٚاألعػ ايداصخي١ٝ  ،ٚعا٥ٌ ايرتب١ٝ

 

 عاعات َعدُز٠( 4) املٓاٖر ايرتب١ٜٛ 2212233

  Educational Curricula   بل: ال ٜٛدزاملدطًب ايغا 

ٞ  املٓ تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ املٓٗاز املزصعٞ ٚصًد٘ بـايدعًِ ٚاألٖـزاف ايرتبٜٛـ١ ٚذلـزرات     )  ٗـاز املزصعـ

ايدػري االددُاعٞ ٚايجكايف يٍِِ، خصا٥ص املدعًِ ٚسادات٘، ْٚعضٜات ايدعًِ ٚايُٓـا٤، ٚاملعضفـ١، ٚايفًغـف١    

ٚايددطـٝ    األٖزاف، احملد٣ٛ، ايطضا٥ل، ٚايدكِٜٛ(املزصعٞ )  املٓٗاز االددُاع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ(، َٚهْٛات

ٕ     ات َال١ُ٥ ملٓاٖر إؽاص ، َعيًدزصٜػ ايصفٞ . أعـػ  ايدعًـِٝ األعاعـٞ ٚاإليهرتْٚـٞ ٚاملفدـٛح يف األصر

  بٓا٤ املٓاٖر احلزٜج١، تكٛميٗا، َفّٗٛ ايهداب املزصعٞ َٚفّٗٛ ايزيٌٝ يًهداب املزصعٞ.

 

 عاعات َعدُز٠( 4) ب١ٝ٦ٝايرتب١ٝ ايب١٦ٝ ٚاي 2212234

 Environment & Environmental 

Education 

 املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز

ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ٚأْعُدٗا؛ َٛاصر ايب١٦ٝ؛ ايدًٛخ ايب٦ٝٞ؛ َعاٖض ايدًٛخ؛ اعدٓظاف املـٛاصر ايب٦ٝٝـ١؛ ايغـًٛى    

ــ١؛ ــ١ ايب٦ٝٝ ــٞ ٚايدٛعٝ ــ١  ايب٦ٝ ــِٝ ايب٦ٝٝ ــ١؛ ايك ــالم ايب٦ٝٝ ــ١ ٚاألخ ــات ايب٦ٝٝ ــ١؛  االجتاٖ ــاصات ايب٦ٝٝ ٚاملٗ

ايدؾضٜعات ايب١ٝ٦ٝ؛ ايدُٓٝـ١ املغـدزمي١ يًب٦ٝـ١؛ فًغـف١ ايرتبٝـ١ ايب٦ٝٝـ١؛ َـزاخٌ َكرتسـ١ يًرتبٝـ١          

ايب٦ٝٝــ١؛ َٓــاسٞ تــزصٜػ ايرتبٝــ١ ايب٦ٝٝــ١؛ املٛادٗــات ايب٦ٝٝــ١ نلعــًٛب يدشكٝــل ايرتبٝــ١ ايب٦ٝٝــ١؛  

  .ايدٛع١ٝ ايب١ٝ٦َٝغدًظَات تعًِٝ ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ٚ

 

 عاعات َعدُز٠( 4) َزخٌ إىل صٜاض األطفاٍ 2213235

 Introduction to Kindergarten املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜدٓاٍٚ املغام فًغف١ ْٚؾل٠ صٜاض األطفـاٍ ٚتطٛصٖـا، املضبـٕٛ األٚا٥ـٌ )بغـدايٛطٟ، فضٚبـٌ، َٓدغـٛصٟ(؛        

جتاٖـات املعاصـض٠ يف تضبٝـ١    صٜاض األطفاٍ يف األصرٕ، َفّٗٛ املٓٗر يف ايضٚض١، أعػ بٓا٥٘ ٚأٖزاف٘، اال

ايطفٌ، َع١ًُ ايضٚض١، خصا٥صٗا، األرٚاص اييت تكّٛ بٗا، إعزارٖا، نٝف١ٝ إراص٠ ايع١ًُٝ ايدع١ًُٝٝ يف 

  صٜاض األطفاٍ.

 

 عاعات َعدُز٠( 4) يف األصرٕايرتبٟٛ ٓعاّ اي 2213236

 Educational System in Jordan املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

املار٠ ْعاّ ايرتب١ٝ ٚايدعًِٝ يف األصرٕ َٓش تلعٝػ اإلَاص٠ ٚسد٢ اآلٕ؛ ٚايعٛاٌَ املـثثض٠ فٝـ٘؛    تدٓاٍٚ ٖشٙ  

ـ   ٚ    ٘ٚعٓاصضٙ َٚهْٛات٘؛ٚفًغـفد٘ ٚأٖزاف ؾـهالت  امل؛ ٚتؾـضٜعات٘؛ ٚبٓٝدـ٘ َٚضاسًـ٘؛ َٚثعغـات٘؛ ؛ 

  . ٖشا اجملاٍيف تطٛصاتٚجتزٜزات َا ٜطضأ َٔ ؛ ٚصبط٘ بايٓعِ ايرتب١ٜٛ املعاصض٠ ٚاييت تٛادٗ٘ املددًف١
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 عاعات َعدُز٠( 4) َزخٌ إىل عًِ ايٓفػ 2213241

 Introduction to Psychology املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ايدعضٜـف ااٖٝـ١ عًـِ ايـٓفػ نعًـِ َغـدكٌ؛ ْؾـلت٘ ٚتطـٛصٙ؛ َٝارٜٓـ٘ ٚفضٚعـ٘،            تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠

ٛنْات ايغًٛى اإلْغـاْٞ  َزاصع٘؛ ٚخصا٥ص٘.  ٜٚدٓاٍٚ املغام أٜطًا طضم ايبشح يف  ايعًّٛ ايٓفغ١ٝ؛ َه

ٚذلزنرات٘. ٜٚبشح املغـام أٜطـًا يف ايُٓـٛ ايٓفغـٞ يًطفـٌ ٚعالقدـ٘ بايدٓؾـ١٦ االددُاعٝـ١؛ ايـزٚافع          

ٚايدـشنرض   ٚاالجتاٖات ٚايكِٝ ٚاالْفعاالت، ايكـزصات ايعكًٝـ١، ٚايعًُٝـات ايعكًٝـ١ ناالْدبـاٙ ٚاإلرصاى     

ًرِ ْٚعضٜاتـ٘؛ َٚـزخٌ إىل ايكٝـاؼ ايٓفغـٞ؛ َفٗـّٛ         ٚايٓغٝإ.  ٜٚبشح املغام أٜطًا يف  عًـِ ْفـػ ايـدع

  ايؾدص١ٝ ْٚعضٜاتٗا؛ ٚايصشن١ ايٓفغ١ٝ َٚعاٖض ايغٛا٤ ٚايالعٛا٤ يف ايغًٛى.

 

 عاعات َعدُز٠( 4) عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ 2213242

 Educational Psychology املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

األٖزاف يف عًِ ايٓفػ ايرتبـٟٛ؛   يف بضاَر ايرتب١ٝ، ٚأُٖٝد٘ يٓفػ ايرتبٟٛعًِ اتدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ   

ايفعاٍ، ايعٛاٌَ املصاسب١ يع١ًُٝ ايدعًِ، اْدكـاٍ أثـض ايـدعًِ، االعـدعزار     ايدعًِ ، َعاٜري ْعضٜات ايدعًِ

  ، ايشنا٤ ٚتٛظٝف مناسز ايدعًِ يف املٛاقف ايصف١ٝ.ايزافع١ٝٚأْٛاع٘، 

 

 عاعات َعدُز٠( 4)                                                                  عًِ ْفػ ايًعب 2213243

 Play Psychology املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تعضٜفات ايًعب ٚأُٖٝد٘؛ َفّٗٛ ايًعب؛ تطٛص ايًعب يف ايداصٜذ ايرتبٟٛ؛ َٛاط١ْ بني آصا٤ نٌ َٔ فضٜٚـز  

ب؛ ٚظا٥ف ايًعب يف سٝا٠ ايطفٌ؛ تٓعِٝ يعب األطفـاٍ؛ َضاسـٌ   يف ايًعب؛ ْعضٜات تفغري ايًع ٚبٝادٝ٘

منٛ ايًعب ٚتطٛصٙ َٔ ايعؾٛا١ٝ٥ إىل ايدُاٜظ؛ ايًعب يًف٦ات اخلاص١ َٔ األطفاٍ؛ تصٓٝف األيعاب سغب 

قُٝدٗا ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ؛ ايًعب ٚبٓا٤ ايؾدص١ٝ؛ يعب األطفاٍ ايؾعيب؛ تصـٓٝف األيعـاب سغـب عـزر     

  عِٝ؛ ايًعب ايصفٞ ٚغري ايصفٞ؛ قطاٜا تضب١ٜٛ.ايالعبني ٚرصد١ ايدٓ

 

 عاعات َعدُز٠( 4) عًِ ْفػ ايطفٛي١ 2213245

 Child  Psychology املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜبشح املغام يف ايدعضٜف اٝزإ عًِ ْفػ ايطفٛي١ ْٚؾلت٘ ٚتطٛصٙ ٚايرتنٝظ ع٢ً أربٝـات ٖـشا ايعًـِ    

ات٘ ٚقٛاْٝٓ٘ َٚدطًبات٘ ٚايعٛاٌَ املثثض٠ فٝ٘، َٚضاسـٌ ايطفٛيـ١   يف ايٛقت احلاضض؛ تعضٜف ايُٓٛ ْٚعضٜ

املبهرض٠ ٚتطٛص دٛاْب ايُٓٛ فٝٗا؛ ٚايغًٛى غري ايغٟٛ ٚاالسلضافات ايغًٛن١ٝ ٚبعض َؾهالت ايُٓٛ 

 يز٣ األطفاٍ ٚأعايٝب عالدٗا، ٚصعا١ٜ ايطفٛي١ يف ايبٝت ٚاملزصع١. 

 

 عاعات َعدُز٠( 4)                                            ايرتبٟٛ أعػ ايبشح  2213261

 Educational Research   Basics املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ ايبشح ايرتبـٟٛ ٚأُٖٝدـ٘، ٚتطـٛصٙ، ٚتطبٝكاتـ٘، ايدٛدٗـات اجلاصٜـ١ يف ايبشـح        

     ٚ ايجبـات ٚايكابًٝـ١ يًدعُـِٝ يف    ايرتبٟٛ، َضاسٌ إدضا٥٘، مجـع ايبٝاْـات ٚيًًٝـٗا، َٛضـٛعات ايصـزم 

ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ، األخالقٝات يف ايبشح ايرتبٟٛ، َصارص املعًَٛـات يف ايبشـح ايرتبـٟٛ، ندابـ١ ايبشـح      

َكز١َ عا١َ سٍٛ اإلسصا٤ ايرتبٟٛ، ايدٛطٜع ايدهضاصٟ، َكاٜٝػ ايٓظع١ املضنظ١ٜ، َكاٜٝػ  ايرتبٟٛ.

َرتٟ، االسلـزاص ٚايدٓبـث، اخدبـاص ايفضضـٝات، اخدبـاص      ايدؾدت، ايعالقـ١ بـني املـدػريات، اإلسصـا٤ ايالبـضا     

ايفضضٝات سٍٛ ايٛع  احلغابٞ، اخدباص ايفضضٝات سٍٛ ايدبأٜ،اخدباص ايفضضٝات سٍٛ ايٓغب١، اخدباص 

 ايفضضٝات سٍٛ َعاٌَ االصتباط، يًٌٝ ايدبأٜ. 
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 عاعات َعدُز٠( 4) املفاِٖٝ ٚايكِٝ اإلعال١َٝ 2212321

 Islamic Concepts and Values املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

 ِ ايرتبٝـ١ اإلعـال١َٝ ٚقُٝٗـا ، أُٖٝـ١ تزصٜغـٗا يف ٖـشا        تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف املدعًُني  افـاٖٝ

ايعصض ،  أٖزاف تزصٜػ ايكِٝ ٚاملفـاِٖٝ اإلعـال١َٝ، اعـددضاز ايكـِٝ ٚاملفـاِٖٝ َـٔ ايـزصٚؼ يف ايرتبٝـ١         

ٚىل ، ٚتطِ أٜطًا تـزصٜػ املفـاِٖٝ يف فـضٚع ايرتبٝـ١ اإلعـال١َٝ ٖٚـٞ       اإلعال١َٝ يف َٓاٖر ايصفٛف األ

)ايكضإٓ ايهضِٜ ، احلزٜح ايؾضٜف ، ايدٛسٝز ، ا يفك٘ ، ايدفغري ، ايدذٜٛز ، ايغري٠ ايٓب١ٜٛ ، ايدٗـشٜب ،  

 طضم ٚاعرتاتٝذٝات تٛصٌٝ املفاِٖٝ ٚايكِٝ يف ايرتبٝـ١ اإلعـال١َٝ ، تكـِٜٛ ايكـِٝ ٚاملفـاِٖٝ يف ايرتبٝـ١      

  اإلعال١َٝ ،ٚتطبٝكات ع٢ً األْؾط١ املفا١ُٖٝٝ ٚايك١ُٝٝ يف ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ .

 

 عاعات َعدُز٠( 4) َفاِٖٝ عًّٛ سٝات١ٝ ٚصش١ٝ 2212328

 Health and Biological Concepts املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

١ًٝ أدٗظ٠ دغـِ اإلْغـإ   اخل١ًٝ ايعًُٝات ايبٝٛفٝظٜا١ٝ٥  يف اخل١ًٝ ايعًُٝات ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ يف اخل

ايدػش١ٜ ٚايصش١ ٚاملضض ايعٓاٜـ١ بـاملضٜض ٚايعٓاٜـ١ باجلًـز ٚايؾـعض ٚايكـزَني َٚؾـهالت صـش١ٝ         

  ؽا٥ع١ تٓٛع ايها٥ٓات احل١ٝ ٚاملًُه١ احلٝٛا١ْٝ ٚاملًُه١ ايٓبات١ٝ ،اإلْغإ ٚايب١٦ٝ.

 

 عاعات َعدُز٠( 4) تضب١ٝ األطفاٍ يف اإلعالّ 2213331

 Islamic Education for Children املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َها١ْ ايطفٛيـ١ يف اإلعـالّ؛ ٚاألعـػ اإلعـال١َٝ ألرب األطفـاٍ؛ ٚسكـٛم ايطفـٌ يف        

اإلعالّ؛ مناسز َٔ اٖدُاّ اإلعالّ برتب١ٝ ايطفٌ طَٔ ايضعٍٛ )ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ( ٚاخلًفـا٤ ايضاؽـزٜٔ؛   

  املاضٞ ٚاحلاضض. َٚعاٖض االٖدُاّ بايطفٛي١ يف

 

 عاعات َعدُز٠( 4) طضا٥ل ايدزصٜػ يًصفٛف األٚىل 2212333

 Teaching Methods For the Primary 

Grades 

 1101122املدطًب ايغابل:

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َهْٛات املٛقف ايدعًُٝٞ ايصفٞ ٚايهفاٜات ايدع١ًُٝٝ ٚاملٗاصات ايالط١َ يًُعًِ يف 

يًدزصٜػ َٚضاعا٠ اخلصا٥ص ايُٓا١ٝ٥ يًدالَٝش َٚٗاصات ايدزصٜػ ) ايد١٦ٝٗ  ايصفٛف األٚىل: ايددطٝ 

عرب  ايدعًِٝاحلافظ٠، تٛظٝف األع١ً٦، ايدٛاصٌ، تٜٓٛع املجريات( املٓش٢ ايدهاًَٞ يف تٓعِٝ  ايدعًِ ٚ

، ، ٚاالعدكصا٤ايدفهري االعدكضا٥ٞتٛظٝف ايُٓاسز ٚاالعرتاجتٝات املال١ُ٥ َٔ َجٌ ايدعًِٝ املربَر، ٚ

، سٌ املؾهالت، ٚاندغاب املفّٗٛ، ٚايدعًِ ايدعاْٚٞ، ٚيعب األرٚاص، ٚايدفاعٌ ايصفٞ ايدفهري ايٓاقزٚ

  ٚاألمناط ايدع١ًُٝٝ، ٚاألْؾط١ ايصف١ٝ َٚصارص ايدعًِ .

 

 عاعات َعدُز٠( 4) ايرتب١ٝ اخلاص١ 2213334

 Special Education املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ّٗٛ ايرتب١ٝ اخلاص١،ٚاألعػ اييت تكّٛ عًٝٗا نايربْاَر ايرتبٟٛ ايفضرٟ، ٚايعٌُ َٔ تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َف

خالٍ فضٜل، َؾاصن١ األٌٖ، ٚايزَر، ٚايدعضف ع٢ً ايف٦ات غري ايعار١ٜ: اإلعاق١ ايعك١ًٝ، ٚايبصض١ٜ، 

ر٠. ٚاالْفعاي١ٝ، ٚايغُع١ٝ،ٚاجلغز١ٜ، ٚصعٛبات ايدعًِ، َٚؾانٌ ايٓطل ٚايًػ١ ، ٚاإلعاقات املدعز

هلشٙ ايف٦ات.  طضم تكزِٜ اخلزَات ٌَٚعضف١ أعباب ٖشٙ اإلعاقات ٚايصفات املُٝظ٠ يهٌ َٓٗا، ٚأفط

نُا تدٓاٍٚ ايدفٛم ايعكًٞ، َعٓاٙ، ٚايصفات املُٝظ٠ يًُدفٛقني، ٚايرباَر اخلاص١ بِٗ. ٚاخلزَات 

اع١ٝ،  َٚؾهالت يف املغاْز٠ نايعالز ايطبٝعٞ ٚاملٗين ٚايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ اخلاص١ ٚ اخلز١َ االددُ

ايرتب١ٝ اخلاص١؛ قط١ٝ ايزَر؛ ايدغ١ُٝ ٚايدصٓٝف؛ ايكٛاْني ايدؾضٜعات؛ بضاَر ايدجكٝف ٚايٛقا١ٜ؛ 

  تكِٜٛ خزَات ايرتب١ٝ اخلاص١ َٔ خالٍ طٜاصات َٝزا١ْٝ إىل َضانظ ايرتب١ٝ اخلاص١.
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 عاعات َعدُز٠( 4) َٗاصات ايكضا٠٤ ٚايهداب١ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 2212335

 Reading and Writing Skills & their 

Teaching Methods 

 املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايكضا٠٤ ٚ تطٛصٖا ، ٚصف ع١ًُٝ ايكضا٠٤ ، ٚأٖزاف تعًُٗا ،َٚٗاصاتٗا، ٚعالقدٗا باملٗاصات 

أَج١ً تطبٝك١ٝ ايًػ١ٜٛ األخض٣، ٚاالعدعزار ايكضا٥ٞ ،طضا٥ل تزصٜػ ايكضا٠٤ يف ايصفٛف األٚىل ، ٚ

نُا  ايطًب١ يف ايكضا٠٤ ، ٚقطاٜا يف ايكضا٠٤ : ايددًف ايكضا٥ٞ ٚطضا٥ل عالد٘. ٤عًٝٗا ، ٚتكِٜٛ أرا

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ ايهداب١ ، أعاعٗا َٚٗاصاتٗا يف صفٛف احلًك١ األٚىل،َفّٗٛ اإلَال٤ ٚأُٖٝد٘ ، 

ألخطا٤ اإلَال١ٝ٥ ٚأعايٝب عالدٗا ا٤ ٚٚأعضاض٘ ،ٚأْٛاع٘ ٚطضم تزصٜػ نٌ ْٛع ،ٚطضم تصشٝح اإلَال

 ٤،َٚفّٗٛ ايدعبري ٚأُٖٝد٘ ،ٚأٖزاف تزصٜغ٘،ٚأْٛاع٘ ،ٚطضٜك١ ايغري يف تزصٜػ نٌ ْٛع ، ٚتكِٜٛ أرا

ٚخطٛات تعًِٝ اخل  ايض٥ٝغ١ٝ ،ايطًب١ فٝ٘ ٚٚعا٥ٌ عالد٘ ، َٚفّٗٛ اخل  ٚأُٖٝد٘ ،ٚأٖزاف٘ 

  شغٝٓ٘ ٚعالق١ ايهداب١ باملٗاصات ايًػ١ٜٛ األخض٣ .،ٚأعايٝب تكِٜٛ ايطالب فٝ٘ ، ٚٚعا٥ٌ ايعٓا١ٜ بد

 

 عاعات َعدُز٠( 4) عًّٛ طبٝع١ٝ َفاِٖٝ 2212336

 Natural Science Concepts املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٚخصا٥صٗا، سصات ايعٓاصض ٚتضتٝبٗا ايزٚصٟ ٚصٚابطٗا ايهُٝٝا١ٝ٥،  املار٠ املغام تزصٜػ دٓاٍٜٚ

ايطاق١ ٚأْٛاعٗا، ايط٤ٛ، ايهٗضبا٤ ، املػٓاطٝغ١ٝ، اخل١ًٝ ٚاألْغذ١ ٚاألعطا٤، احلضن١ ٚقٛاْني ْٝٛتٔ، 

، ’أدٗظ٠ دغِ اإلْغإ ٚعًُٝاتٗا احل١ٜٛٝ، املغدذزات يف عًِ األسٝا٤، ايهٕٛ َٚهْٛات٘ ايض٥ٝػ

 اجملُٛع١ ايؾُغ١ٝ، ايضصز اجلٟٛ، ٚاصتٝار ايفطا٤.  

 

 ٠(عاعات َعدُز 4) ت١ُٝٓ املٖٛب١ ٚايدفٛم :221333

 Developing Talent and Creativity املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜبشح املغام يف َفّٗٛ املٖٛب١ ٚايدفٛم باعدباصٖا اجلاْب االجيابٞ يًرتب١ٝ اخلاص١.  نُا ٜدٓاٍٚ 

املغام اخلصا٥ص ايغًٛن١ٝ ) اجلغ١ُٝ ٚايٓفغ١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاالددُاع١ٝ( يًُٖٛٛبني ٚاملدفٛقني، 

ٛن١ْ يًُٖٛب١ ٚايدفٛم؛ ٚطضم قٝاؼ ٚتؾدٝص املٖٛٛبني ٚاملدفٛقني ، ٚايعٛاٌَ ايٛصاث ١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ امله

ٚت١ُٝٓ املٖٛب١ ٚايدفٛم، ٚقطاٜا ٚاجتاٖات سزٜج١ يف َٝزإ املٖٛب١ ٚايدفٛم ٚصعا١ٜ املٖٛٛبني 

 ٚاملدفٛقني ٚايدذاصب احمل١ًٝ ٚايعضب١ٝ ٚايزٚي١ٝ يف دلاٍ املٖٛب١ ٚايدفٛم.  

 

 عاعات َعدُز٠( 4) ٚايصش١ ايٓفغ١ٝ اإلصؽار 2213342

 Counseling and Psychological Hygiene املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ اإلصؽار َٚاٖٝد٘، ٚأعغ٘ ايفًغف١ٝ ٚايٓفغ١ٝ، ٚرٚص املضؽز ٚٚظٝفد٘، ٚعٓاصض 

عض ايدطبٝكات ايع١ًُٝ يف ايع١ًُٝ اإلصؽار١ٜ َٚضاسًٗا ٚأعايٝبٗا،ْٚعضٜات اإلصؽار ايض٥ٝغ١ٝ، ٚب

اإلصؽار.ٚتهٝف ايفضر ايغًِٝ َع ايب١٦ٝ، نُا تٗزف املار٠ إىل تعضٜف ايطايب باألعايٝب ٚايطضا٥ل 

َٚؾانٌ ع٤ٛ  املغددز١َ يف اإلصؽار ٚمجع املعًَٛات ٚآيٝات ايعالز ايٛقا١ٜ َٔ االضطضابات ايٓفغ١ٝ

  ايدهٝف.

 

 عاعات َعدُز٠( 4) عًِ ْفػ ايُٓٛ 2213343

 Developmental Psychology املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ايبٝٛيٛد١ٝ  ٚايعٛاٌَ٘، َبار٥َٓاٖذ٘، عًِ ْفػ ايُٓٛ تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايدعضٜف اع٢ٓ َٚفّٗٛ

)بٝادٝ٘، أصٜهغٕٛ، نٛيربز( ٚتطبٝكاتٗا، َضاسٌ ايُٓٛ: ايُٓٛ  ،ْعضٜاتاملثثض٠ فٝ٘ ٚايب١ٝ٦ٝ

١ املدلخض٠، املضاٖك١، ايؾباب، ايهٗٛي١، ايؾٝدٛخ١، َع ايرتنٝظ ايضضاع١، ايطفٛي١ املبهض٠، ايطفٛي

ع٢ً َعاٖض ايُٓٛ املددًف١ يف نٌ َضس١ً، ٚطضم ايدعاٌَ َعٗا َٔ قبٌ املعًُني ٚايٛايزٜٔ بٗزف 

 َغاعز٠ ايفضر ع٢ً ايُٓٛ املدهاٌَ ٚايغًِٝ. 
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 عاعات َعدُز٠( 4) ايُٓٛ ايًػٟٛ ٚاملعضيف 2213344

 Linguistic and Cognitive Growth  :2213245املدطًب ايغابل 

ٜدٓاٍٚ املغام َفّٗٛ ايًػ١ ٚايهالّ ٚتطٛص ايُٓٛ ايًػٟٛ يًطفٌ عرب َضاسٌ عُضٙ املددًف١ ٚبصٛص٠ 

خاص١ ايجض٠ٚ ايًػ١ٜٛ ٚطٍٛ اجل١ًُ.  نُا ٜدٓاٍٚ املغام ايعٛاٌَ املثثض٠ يف ايُٓٛ ايًػٟٛ يًطفٌ، 

ٍ ٚتؾدٝصٗا ٚطضم عالدٗا.  نُا ٜبشح املغام يف املعاصف ٚبعض اضطضابات ايًػ١ عٓز األطفا

َٚفَٗٛٗا ٚأْٛاعٗا، ٚتعًِ اإلْغإ ٚاندغاب املفاِٖٝ املعضف١ٝ املددًف١ نايًٕٛ ٚايعزر ٚاألسذاّ 

ٚغربٖا، ثِ رصاع١ ايدفهري يز٣ األطفاٍ بلْٛاع٘ املددًف١ ٚت١ُٝٓ اإلسغاؼ ٚاالعدٝعاب ٚاملؾاصن١، 

٠ ٚايهداب١ ٚايدشنرض ٚسٌ املؾهالت؛ ٚصعا١ٜ املعاصف املددًف١ يًطفٌ يف ٚنشيو االعدُاع ٚايكضا٤

 ايبٝت ٚاملزصع١. 

 

 عاعات َعدُز٠( 4) ايُٓٛ االددُاعٞ ٚاالْفعايٞ يًطفٌ 1102234

 Child's Social and Emotional Growth  :2213344املدطًب ايغابل 

عايٞ يًطفٌ ٚايكٛاْني اييت تفغنض ايُٓٛ االْفعايٞ ٜبشح املغام يف َع٢ٓ االْفعاٍ ٚتطٛص ايُٓٛ االْف   

ٚاالددُاعٞ ٚايعٛاٌَ املثثض٠ يف ايُٓٛ االْفعايٞ ٚاالددُاعٞ يًطفٌ، رصاع١ االجتاٖات ايٓعض١ٜ يًُٓٛ 

االددُاعٞ ٚاالْفعايٞ، ٚرصاع١ يبعض اْفعاالت األطفاٍ األعاع١ٝ ٚطضم ايدعاٌَ َعٗا.  نُا ٜدٓاٍٚ 

الددُاع١ٝ اييت ميض فٝٗا ايطفٌ عرب َضاسٌ سٝات٘ املددًف١؛ ٚاالسلضافات املغام رصاع١ احلادات ا

ايغًٛن١ٝ االْفعاي١ٝ ٚاالددُاع١ٝ يًطفٌ؛ ٚصعا١ٜ ايُٓٛ االْفعايٞ ٚاالددُاعٞ يًطفٌ يف ايبٝت 

 ٚاملزصع١. 

 

 عاعات َعدُز٠( 4) اعددزاّ احلاعٛب يف ايدعًِٝ  2212352

 Using the Computer in Teaching 1:12243ملدطًب ايغابل: ا              

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ يف اجلاْب ايٓعضٟ َٓٗا تعضٜف ايطايب باعددزاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف دلاالت 

احلٝا٠ املددًف١ َع ايرتنٝظ ع٢ً اعددزاَاتٗا يف ايع١ًُٝ ايدع١ًُٝٝ َٔ خالٍ تعضٜف ايطايب 

٘ ٚتصٓٝفات٘ ٚاعددزاَات٘ يف االتصاٍ ٚسٌ باعددزاّ احلاعٛب يف ايدزصٜػ ، َٚعضف١ ٚظا٥ف

املؾهالت ، ٚاعددزاَات٘ يف مجٝع املٛاقف ايصف١ٝ َع ت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ ايصف١ٝ يشيو . اعددزاَ٘ يف 

احلصٍٛ ع٢ً َعًَٛات َٛثك١ باإلضاف١ إىل ايكزص٠ ع٢ً اخدٝاص ٚتصُِٝ ايربدلٝات ايغ١ًُٝ املٓاعب١ . 

 Excel, Microsoftدزاّ بعض ايربدلٝات نرباَر ، ٜٚدطُٔ اجلاْب ايدطبٝكٞ ايدزصب ع٢ً اعد

Publisher PowerPoint, Word, Internet Explorer  . ٚتٛظٝفٗا يف املٛاقف ايصف١ٝ ، 

 

 عاعات َعدُز٠( 4) ٗاإْدادٚ دع١ًُٝٝاي تصُِٝ ايٛعا٥ٌ 2212353

 Designing and Producing Instructional 

Media 

 املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز

ٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايٛعا٥ٌ ٚاملٛار ايدع١ًُٝٝ ايغُع١ٝ ٚايبصض١ٜ َٔ سٝح تعضٜفاتٗا؛ ٚعالقاتٗا تد

بدهٓٛيٛدٝا ايدعًِٝ؛ ٚتطبٝكاتٗا؛ َٚصارصٖا، ٚرٚصٖا يف عًُٝيت ايدعًِ ٚايدعًِٝ؛ أثض اإلرصاى ٚاالتصاٍ 

ذٌٝ مسع١ٝ يف تصُِٝ املٛار ايدع١ًُٝٝ ع٢ً اخدالف أْٛاعٗا َٔ ؽفافٝات ٚؽضا٥ح ٚأؽضط١ تغ

ٚأؽضط١ فٝزٜٛ ٚأقضا ساعٛب  ٚغري سيو؛ أعػ ايدصُِٝ ٚاإلْداز ٚاالعددزاّ ٚفل املٓش٢ ايٓعاَٞ؛ 

ٚخيًص إىل تطبٝل عًُٞ يف تصُِٝ ٚإْداز ٚاعددزاّ املٛار ايدع١ًُٝٝ يف املباسح ايزصاع١ٝ 

  املددًف١؛َع ايرتنٝظ ع٢ً اعددزاّ بضاَر تطبٝك١ٝ يف احلاعٛب.

 

 عاعات َعدُز٠(  4) أعاع١ٝ يف ايضٜاضٝات َفاِٖٝ 2212362

 Basic Concepts in Mathematics  :2212333املدطًب ايغابل 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ عضض املفاِٖٝ احلغاب١ٝ : األعزار ٚ األصقاّ ،ٚايٓعاّ املرتٟ ، ٚايك١ُٝ املٓظي١ٝ يًعزر ،   

ٚاألعػ ٚقٛاْٝٓٗا ، ٚيًٌٝ ايعزر إىل  ٚ ايعؾض١ٜ ٚ ايدزٜٚض ، ٚايٓغب١ امل١ٜٛ٦ ، ٚايهغٛص ايعار١ٜ

ايعٛاٌَ األٚي١ٝ ، ٚايعًُٝات ع٢ً األعزار ، ٚاحملٝ  ، ٚاملغاس١ ٚاحلذِ ، ٚايدٓاعب ٚايٓغب١ ، ٚ األعزار 

  ايصشٝش١ ٚايعًُٝات عًٝٗا ، ْٚعاّ ايٛسزات املرت١ٜ، ٚقٝاؼ األطٛاٍ ٚاملغاسات ٚاحلذّٛ ٚايظَٔ.
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 عاعات َعدُز٠( 4) يدعًِٝايزصاَا ٚاملغضح يف ا 2212411

 Drama and Theatre in Teaching املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

َفاِٖٝ ايزصاَا ٚاملغضح ٚاعددزاّ اعرتاتٝذٝات ايزصاَا يف ت١ُٝٓ ايطفٌ ٚتعًُٝ٘ َجٌ: احلضن١ 

فٌ اإلبزاع١ٝ،ٚاإلٜكاع،  ٚايصٛت ٚاإلميا٤ ٚايصٛت ، ٚاإليكا٤ ٚيعب ايزٚص ٚغريٖا. خصا٥ص َغضح ايط

 ٚأْٛاع٘ ٚاعددزاَات٘ يف صٜاض األطفاٍ، َٚغضح ايطفٌ يف األصرٕ.

 

 عاعات َعدُز٠( 4) أرب األطفاٍ 2212425

 Children's Literature  املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ أرب األطفاٍ َٔ سٝح طبٝعد٘، ْؾلت٘ ، ٚتطٛصٙ تاصخيٝا عرب ايعصٛص ، األٖزاف 

ألرب األطفاٍ ، األدٓاؼ األرب١ٝ املددًف١ َٔ َجٌ ايكص١ ٚاملغضس١ٝ ٚايكصا٥ز ايؾعض١ٜ ايض٥ٝغ١ٝ 

ٚخصا٥صٗا َٚطاَٝٓٗا ، ٚطضم تزصٜغٗا ٚتكٛميٗا ، أْٛاع ايهدب املكز١َ يألطفاٍ ٚخصا٥ص نٌ 

َٓٗا ٚطضم تكٛميٗا ، ايكطاٜا املدعًك١ بلرب األطفاٍ نايًػ١ ٚطضم تُٓٝدٗا ، َضاسٌ ايُٓٛ ايعُض١ٜ 

َٔ سٝح ايؾهٌ  ٗاٚتكٛمياخدٝاص ايٓصٛص   عالق١ سيو بايكضا٤ ٚت١ُٝٓ ايجض٠ٚ ايًػ١ٜٛ ، َعاٜريٚ

ٚاملطُٕٛ ٚعالق١ سيو بعٓاصض ايعٌُ األربٞ ايٓادح، ٚعا٥  ْكٌ أرب األطفاٍ املددًف١ َٔ مسع١ٝ 

 َٚض١ٝ٥ َٚهدٛب١ ، يًٌٝ بعض األعُاٍ األرب١ٝ ايهالعٝه١ٝ يف أرب األطفاٍ عاملٝا ٚعضبٝا

  ٚذلًٝا.

 

 عاعات َعدُز٠( 4) َبارئ ايعًّٛ االددُاع١ٝ 2212427

 Principles of Social Sciences املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

بايعًّٛ  ايعًّٛ االددُاع١ٝ عالق١فّٗٛ ايعًّٛ االددُاع١ٝ؛ٜدطُٔ ٖشا املغام تعضٜف ايطايب ا  

: ايداصٜذ ٚاجلػضافٝا ٚعًِ االددُاع ٚايغٝاع١ ١؛ فضٚع ايعًّٛ االددُاعٝاإلْغا١ْٝ ٚايعًّٛ ايطبٝع١ٝ

ٚاألْجضٚبٛيٛدٝا ٚعًِ ايٓفػ ٚاالقدصار ٚايفًغف١ َٔ سٝح َفّٗٛ نٌ عًِ َٔ ٖشٙ ايعًّٛ ٚأٖزاف٘ 

 ٚتعُُٝات٘ نُا ٜدطضم ٖشا املغام إىل َٓاٖر ايبشح يف ايعًّٛ االددُاع١ٝ.  

 

 عاعات َعدُز٠( 4) اإلؽضاف ايرتبٟٛ 2213431

 Basics of Educational Supervision املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜدٓاٍٚ ٖشا املغام َفّٗٛ اإلؽضاف ايرتبٟٛ ٚأُٖٝد٘ ٚأٖزاف٘؛ ٚأمناط اإلؽضاف ايرتبٟٛ ٚأعايٝب٘؛ 

؛ ٚنفاٜات َٚٗاّ املؾضف ايرتبٟٛ؛ ٚتطٛص اإلؽضاف ايرتبٟٛ يف األصرٕ؛ ٚٚاقع اإلؽضاف ايرتبٟٛ يف األصرٕ

بٟٛ ذلًًٝا ٚعاملًٝا؛ اإلؽضاف ايرتبٟٛ ٚاإلراص٠ املزصع١ٝ؛ تكٓٝات اإلؽضاف ايرتبٟٛ ٚمناسز اإلؽضاف ايرت

 َٚؾهالت اإلؽضاف ايرتبٟٛ. 

 

 عاعات َعدُز٠( 4) إراص٠ ايصف 2213432

 Classroom Administration املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٚأُٖٝدٗا ٚطبٝع١ املؾهالت اييت تٛاد٘ تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايدعضٜف باملبارئ ايعا١َ يف اإلراص٠ ايصف١ٝ 

إراصت٘ يغًٛى ايطًب١ ٚايٓؾاطات ايدع١ًُٝٝ ايدع١ًُٝ؛ ايدعضٜف باألعباب ايعا١َ  املعًِ ٚاملدعًك١ يف

املغثٚي١ عٔ ظٗٛص املؾهالت ايصف١ٝ ٚصعٛبات اإلراص٠ ايصف١ٝ؛ إنغاب ايطايب َٗاصات اإلراص٠ 

: إراص٠ عًٛى ايطًب١؛ ٚضع ٚتطبٝل ايكٛاعز ٚايدعًُٝات ايؾُٛي١ٝ يًصف ٚاييت تؾٌُ املٗاصات ايداي١ٝ

ايصف١ٝ؛ ٚإراص٠ املٓاخ ايٓفغٞ؛ االتصاٍ ايصفٞ ٚدشب االْدباٙ؛ إراص٠ ايٛقت؛ إراص٠ ايب١٦ٝ املار١ٜ يًدعًِ؛ 

  إراص٠ املٛاقف ايدع١ًُٝٝ اا فٝٗا املٛاقف ايدك١ٝٓ؛ ايدعضٜف بايُٓٛسز ايؾاٌَ يف االْطباط املزصعٞ.
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 عاعات َعدُز٠( 4) ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 2212433

 Social Education and their Teaching 

Methods 

 املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز

ايدعضٜف بايرتب١ٝ االددُاع١ٝ ؛ يًٌٝ َٓٗاز ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ يًضٚض١ ٚيًصف األٍٚ األعاعٞ؛ 

ايجاْٞ األعاعٞ، يًٌٝ َٓٗاز ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ يًصف يًٌٝ َٓٗاز ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ يًصف 

ايدعًِٝ ٚايدعًِ  ئايجايح األعاعٞ؛ يًٌٝ َٓٗاز ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ يًصف ايضابع األعاعٞ؛ َبار

 تزصٜػايفعايني يف ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ ؛ اعددزاَات َصارص ايدعًِ يف ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ؛ طضم 

أمناط  تعًِٝ ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ؛ إعرتاتٝذ١ٝ تٓعِٝ تعًِ َفاِٖٝ ايرتب١ٝ  تعًِ ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ ؛

يف ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ ؛ تٓعِٝ تعًِ َٗاصات ايرتب١ٝ  ايكِٝاالددُاع١ٝ ؛ تٓعِٝ تعًِ االجتاٖات ٚ

االددُاع١ٝ ؛ تٓعِٝ تعًِ سٌ املؾهالت يف ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ ؛ تفضٜز تعًِٝ ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ ؛ 

  االددُاع١ٝ. كِٜٛ ايدعًِ يف ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ؛ ايدذضب١ األصر١ْٝ يف ع١ًُٝ تطٜٛض َٓاٖر ايرتب١ٝت

 

 عاعات َعدُز٠( 4) ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 2212434

 Curricula of Vocational Education and 

their Teaching Methods 

 املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز

َٓاٖر ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ يف ايضٚض١ ٚيف املضس١ً األعاع١ٝ األٚىل؛ أعػ َٓاٖر ايرتب١ٝ َفاِٖٝ أعاع١ٝ؛ 

امل١ٝٓٗ ٚخطٛطٗا ايعضٜط١؛ ختطٝ  ايدعًِ ٚايدعًِٝ يًرتب١ٝ امل١ٝٓٗ؛ تٓعِٝ بضاَر ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ؛ طًب١ 

ز ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ َٚعًُٗا؛ َٓٗاز ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ يًضٚض١ ٚيًصف األٍٚ األعاعٞ؛ َٓٗا

يًصف ايجاْٞ األعاعٞ؛ َٓٗاز ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ يًصف ايجايح األعاعٞ؛ َٓٗاز ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ يًصف ايضابع 

األعاعٞ؛ ايدعًِٝ ٚايدعًِ يف ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ؛ ايدعًِٝ ايكا٥ِ ع٢ً ايعضٚض ايع١ًُٝ؛ ايدعًِٝ ٚايدزصٜب يف 

  طٜاصات َٝزا١ْٝ. َٛاقع ايعٌُ؛ ايدكِٜٛ يف ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ؛

 

 عاعات َعدُز٠( 4) َفاِٖٝ يػ١ٜٛ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 2212435

 their Teaching Methods Linguistic Concepts &            :1101224املدطًب ايغابل 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ ايُٓ  ايًػٟٛ ٚايرتانٝب ايًػ١ٜٛ ،ٚأعايٝب تُٓٝدٗا ، ٚأعاعٝات ايكٛاعز 

ٔ َجٌ اجلٌُ االمس١ٝ ايبغٝط١ ، ٚاجلٌُ ايفع١ًٝ ايبغٝط١ ، ٚاألعايٝب ايؾا٥ع١ يف ايعضب١ٝ َ

املضفٛعات ٚاملٓصٛبات االعدعُاٍ ايَٝٛٞ ، ٚمتٝٝظ ايزاصعني ملعاْٞ ايدشنري ٚايدلْٝح ٚايدج١ٝٓ ٚاجلُع ،ٚ

يعضٚف ، ْٚٛاصب ايفعٌ املطاصع ٚدٛاطَ٘ ، ٚسضٚف اجلض ٚاٚ األفعاٍ يف صٛصٖا ايبغٝط١ ،  ٚايٓٛاعذ

ايرتقِٝ ايدعضض  إىل تزصٜػ أرٚات ٚتٛضٝح اخلطٛات اإلدضا١ٝ٥ يدزصٜػ ايرتانٝب ايًػ١ٜٛ . ٜٚدِ 

 عاع١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗاألٚايكطاٜا اإلَال١ٝ٥ ا

 

 عاعات َعدُز٠( 4) َٗاصات يػ١ٜٛ 2212438

 Linguistic Skills املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ت ايًػ١ٜٛ  يف صٜاض األطفاٍ ، ت١ُٝٓ املٗاصات ايًػ١ٜٛ األعاع١ٝ: االعدُاع تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ املٗاصا

ٚاحملارث١ ٚايدعبري ايؾفٟٛ  ٚاخل  ٚعالق١ املٗاصات ايًػ١ٜٛ ببعطٗا ايبعض ٚايدهاٌَ يف تٓاٚهلا 

 ٚتزصٜغٗا . 
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 عاعات َعدُز٠( 4) رتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚاملٛعٝك١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗااي    2212439

 Teaching MethodsُEducation& their  Art & 

Music  

 املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ْبش٠ تاصخي١ٝ عٔ َفّٗٛ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚأعغٗا ايغٝهٛيٛد١ٝ،َٚٓاٖذٗا،َٚٝارٜٓٗا 

ٚأٖزافٗا، ٚنشيو ايدعضٜف بإبضاط املفاِٖٝ ٚاملصطًشات ايف١ٝٓ،نايكِٝ اجلُاي١ٝ ٚايدعبري١ٜ ٚاإلبزاع١ٝ 

ٚاالقدباؼ ٚايفٔ ايدؾهًٝٞ ٚايدعبريٟ  ف١ٝٓ، َٚفّٗٛ نٌ َٔ املزصع١ ايف١ٝٓ ٚاألعًٛب ٚايدكًٝزٚاي

ٚايدطبٝل ٚايفٕٓٛ اجل١ًُٝ. نُا تٓاٍٚ أعايٝب تزصٜػ َٛضٛعات ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ، َع ايرتنٝظ ع٢ً 

املضس١ً االبدزا١ٝ٥  عًِبعض اجلٛاْب ايف١ٝٓ. نُا تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ املٗاصات املٛعٝك١ٝ األعاع١ٝ املال١ُ٥ مل

َٔ سٝح عٓاصض املٛعٝكٞ ناإلٜكاع ٚايًشٔ ٚايدٛافل املٛعٝكٞ، ٚاألْؾط١ اييت ٜغددزَٗا املعًِ 

ناألْاؽٝز ٚاألغاْٞ ٚاأليعاب املٛعٝك١ٝ ٚايكصص احلضن١ٝ ٚنٝف١ٝ تزصٜغٗا. نُا تدطُٔ 

ب١ يعُض ايطايب يف ايصفٛف ايدزصٜب ع٢ً ايعظف ايبغٝ  ع٢ً بعض اآلالت املٛعٝك١ٝ ٚاإلٜكاع١ٝ املٓاع

  األعاع١ٝ.

 

 عاعات َعدُز٠( 4) بضاَر ايطفٛي١ املبهض٠ :221343

 Early Childhood Programs املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

٠، ايرباَر املددًف١ يف َضس١ً ايطفٛي١ املبهض تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايرتنٝظ ع٢ً تٓعِٝ ٚتصُِٝ ٚتطٜٛض

شٙ ايرباَر َع ايدلنٝز ع٢ً عٓاصض ايرباَر األعاع١ٝ، ٚتكزِٜ ايددطٝ  ٚتطبٝل املعاٜري ايعامل١ٝ هل

ٚاإلراص٠ ايطضٚص١ٜ إلزلاح ٖشٙ ايرباَر. نُا ٜدٓاٍٚ املغام أٜطًا ايدزخٌ املبهض َٔ سٝح املفّٗٛ 

 ٚاألٖزاف ٚايرباَر ٚايدطبٝكات ايعامل١ٝ، ٚايعضب١ٝ ٚاحمل١ًٝ يف ايطفٛي١ املبهض٠، ٚايدزخٌ املبهض. 

    

 عاعات َعدُز٠( 4) ايدٓؾ١٦ االددُاع١ٝ 2213441

 Social Upbringing املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜدٓاٍٚ املغام رصاع١ َا١ٖٝ ايدٓؾ١٦ االددُاع١ٝ ٚأٖزافٗا ٚأؽهاهلا ٚعٓاصضٖا ٚعالقدٗا بايعًّٛ 

االددُاع١ٝ َٚضاسٌ  األخض٣، ٚايعٛاٌَ املثثض٠ يف منٛ ايطفٌ.  نُا ٜدٓاٍٚ املغام أٜطًا ْعضٜات ايدٓؾ١٦

ايُٓٛ االددُاعٞ َٔ ايضضاع١ إىل ايطفٛي١ املبهرض٠ ٚايطفٛي١ املدٛعط١ ٚاملدلخض٠ ٚاملضاٖك١ ٚايضؽز 

ٚايؾٝدٛخ١.  ٜٚبشح املغام أٜطًا يف ايدفاعٌ االددُاعٞ ٚايدٓؾ١٦ االددُاع١ٝ ٚايجكاف١  ٚمنٛ ايشات 

 ١ٝ.ٚايكٝار٠ ٚاالجتاٖات ٚايكِٝ َٚثعغات ايدٓؾ١٦ االددُاع

 

 عاعات َعدُز٠( 4) ايضٚض١ صف راص٠إ 2213444

 Kindergarten Classroom Administration املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

إلراص٠  ايدعضٜف بايُٓٛسز ايؾاٌَٚ إراص٠ صف ايضٚض١، أ١ُٖٝ إراص٠ صف ايضٚض١، َفّٗٛ تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠

ايصعٛبات ٚ صف ايضٚض١ ت اييت تٛاد٘ َعًِٚطبٝع١ املؾهالصف ايضٚض١، اجتاٖات إراص٠ صف ايضٚض١ 

ٚتكٓٝات تعزٌٜ   ايدعضٜف باألعباب املغثٚي١ عٔ ظٗٛص املؾهالتاألطفاٍ، ٚاملدعًك١ يف إراصت٘ يغًٛى 

ايغًٛى، ٚنٝف تثثض اإلثاص٠ ٚايدػش١ٜ ايضادع١ ع٢ً عًٛى األطفاٍ يف ايصف يف اجلاْب املعضيف 

ٚايغًٛى ٚايعٓاصض ايفاع١ً  اٍ ايصفٞ ٚدشب االْدباٙ؛ إراص٠ ايٛقتٚإراص٠ املٓاخ ايٓفغٞ؛ االتصٚايٛدزاْٞ، 

 يف ايدعًِٝ، ٚتٓعِٝ خربات ايدعًِ، ٚايدعًِ  ايدعاْٚٞ، ٚايدعًِ باملالسع١. 

 

 عاعات َعدُز٠( 4) إراص٠ بضاَر تضب١ٝ ايطفٌ :221244

 Administration of Child's Education 

Programs 

 املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز

، ٚتطبٝل  ٚإراص٠ ايرباَر املددًف١ يف َضس١ً صٜاض األطفاٍ تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايرتنٝظ ع٢ً تٓعِٝ ٚتطٛص

املعاٜري اييت تطُٔ ايضعا١ٜ املدُٝظ٠ يألطفاٍ، ٚتكزِٜ ايددطٝ  ٚاإلراص٠ ايطضٚص١ٜ إلزلاح بضاَر األطفاٍ 

  ايهارص، ٚاملٝظا١ْٝ، ٚايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ.ٚايغال١َ ٚاألْع١ُ ٚايدعًُٝات، ٚ ٚاألعض، َجٌ ايصش١  ٚايدػش١ٜ،
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 عاعات َعدُز٠( 4) َٗاصات أعاع١ٝ يف ايًػ١ االزلًٝظ١ٜ 2212541

 Basic Skills in English Language املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ بلٖزاف ٚأعايٝب تزصٜػ َٗاصات االتصاٍ ايًػ١ٜٛ بؾهٌ عاّ ٚايًػ١ 

زلًٝظ١ٜ بؾهٌ خاص ٚاالعدُاع ٚايدشزخ ٚايكضا٠٤ ٚايهداب١(. نُا تٗزف إىل تزصٜب ايطًب١ ع٢ً اال

طضم تزصٜػ َٗاصات االعدُاع ٚايدشزخ ٚايكضا٠٤ ٚايهداب١ ٚطضم ردلٗا ٚطضم ايدكِٜٛ ٚيزٜز َعٛقات 

 تعًِ تًو املٗاصات ٚاقرتاح سًٍٛ بٗا. 

 

 

 َعدُز٠( عاعات 4) بضاَر األطفاٍ احملٛعب١ 2212454

 Computerized Programs for Children  :1:12243املدطًب ايغابل 

املار٠ ايدع١ًُٝٝ ٚايرتف١ٝٗٝ ٚايدجكٝف١ٝ ٚأُٖٝدٗا يألطفاٍ ٚأثضٖا يف منٛ َٗاصاتِٗ املددًف١.االعرتاتٝذٝات 

ٌ ايرباَر املددًف١ يدٛظٝف ٖشٙ ايرباَر ألغضاض تع١ًُٝٝ َٚعاٜري تكٛميٗا، ٚأعػ تصُِٝ ٚإْداز ٚيًٝ

 ايدع١ًُٝٝ ٚتطبٝكات ع١ًُٝ. 

 

 

 عاعات َعدُز٠( 4) املٛار ايدع١ًُٝٝ يألطفاٍ 2212455

 Children's Educational Materials :1:12243املدطًب ايغابل 

ٜبشح املغام يف تعضٜف املٛار ايدع١ًُٝٝ ٚأُٖٝدٗا َٚصارصٖا ٚأْٛاعٗا ٚأؽهاهلا ٚؽضٚط َٚعاٜري اخدٝاص 

١ُٝ اجلاٖظ٠ ٚإدضا٤ات اعددزاَٗا راخٌ غضف١ ايصف، ٚأعايٝب تصُِٝ ٚإْداز املٛار ايدع١ًُٝٝ املٛار ايدعًٝ

ايالط١َ يد١ُٝٓ ايدفهري عٓز األطفاٍ َجٌ ايدصٓٝف ٚاألصقاّ ٚايكٝاؼ ٚايٛقت ٚايعالقات ...اخل، ٚإْداز املٛار 

ًف١. ٜٚبشح املغام أٜطًا يف طضم ايالط١َ يد١ُٝٓ املٗاصات ايًػ١ٜٛ ٚاالددُاع١ٝ ٚايف١ٝٓ ٚايدعبري١ٜ املدد

ٚأعايٝب اعددزاّ املٛار ايدع١ًُٝٝ يدشكٝل ايُٓٛ ايؾاٌَ يًطفٌ ٚاحلهِ ع٢ً َز٣ فاع١ًٝ ٖشٙ املٛار َٔ 

 خالٍ َعاٜري َٛضٛع١ٝ ع١ًُٝ. 

 

 

 عاعات َعدُز٠( 4) املفاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚايضٜاض١ٝ     2212461

 Mathematic and Scientific Concepts ايغابل: ال ٜٛدز املدطًب 

ٜدٓاٍٚ ٖشا املغام أعايٝب ْٚعضٜات اندغاب ايطفٌ يًُفاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚايضٜاض١ٝ األعاع١ٝ َجٌ تغ١ُٝ  

املفاِٖٝ، رصاع١ تهٜٛٔ املفاِٖٝ ايع١ًُٝ يز٣ طفٌ ايضٚض١ ٚنٝف١ٝ تعًُٗا ٚاألعايٝب املٓاعب١ 

ار٠ تضتٝب املهإ، ايدٓعِٝ يف ف٦ات، يدُٓٝدٗا. أبضط املفاِٖٝ ٚايعًُٝات ايضٜاض١ٝ تٓعِٝ ايٛقت، إع

ايدصٓٝف، ايدٓاظض األسارٟ ايرتتٝب، ايعز، ايفضاغ، ايؾهٌ، احلذِ، ايكٝاؼ، ايدؾاب٘ ٚاالخدالف، تهٜٛٔ 

أعزار صػري٠، تكغِٝ ايهٌ إىل أدظا٤، اندؾاف ايدهضاص املٓعِ، ايعالقات راخٌ املهإ ٚتٓعُٝٗا.  

هري ايعًُٞ َٔ خالٍ ايددطٝ  ألْؾط١ ع١ًُٝ ٚصٜاض١ٝ يف نُا ٜبشح املغام يف ت١ُٝٓ أعايٝب ايدف

 صٜاض األطفاٍ ٚتٛظٝف ايًعب احلضن، ٚايًعب املٛدن٘ إىل اندغاب املفاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚايضٜاض١ٝ ٚمنٖٛا. 

 

 عاعات َعدُز٠( 4) تزصٜغٗا َفاِٖٝ صٜاض١ٝ ٚأعايٝب 2212462

 Mathematic Concepts & Their Teaching 

Methods 

 1101251ب ايغابل: املدطً

َٓٗاز ايضٜاضٝات يًضٚض١ ٚيًصف األٍٚ األعاعٞ؛ َٓٗاز ايضٜاضٝات يًصف ايجاْٞ ٜدٓاٍٚ ٖشا املغام 

األعاعٞ؛ َٓٗاز ايضٜاضٝات يًصف ايجايح األعاعٞ؛ َٓٗاز ايضٜاضٝات يًصف ايضابع األعاعٞ؛ أصٓاف املعضف١ 

عزر ايطبٝعٞ؛ املغلي١ ايضٜاض١ٝ؛ احلغاب ايشٖين ايضٜاض١ٝ؛  املفاِٖٝ اهلٓزع١ٝ؛ ايعًُٝات احلغاب١ٝ يً

ٚايدكزٜض؛ ايكٝاؼ ٚاملكاٜٝػ؛ أعايٝب ايدفهري ايضٜاضٞ؛ االخدباصات ايدشص١ًٝٝ؛ ايٛعا٥ٌ ايدع١ًُٝٝ 

ايدع١ًُٝ يًصف األٍٚ األعاعٞ؛ ايٛعا٥ٌ ايدع١ًُٝٝ ايدع١ًُٝ يًصف ايجاْٞ األعاعٞ؛ ايٛعا٥ٌ ايدع١ًُٝٝ 

 عاعٞ؛ ايٛعا٥ٌ ايدع١ًُٝٝ ايدع١ًُٝ يًصف ايضابع األعاعٞ. ايدع١ًُٝ يًصف ايجايح األ
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 عاعات َعدُز٠( 4) ٛف األٚىلفعًِ طًب١ ايصتِٜٛ تك 2213463

 Educational Evaluation in the First Grades املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

: ايدهٜٛين ٚاخلداَٞ يدكِٜٛأْٛاع ا ،تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ ايدكِٜٛ  ٚرٚصٙ يف عًُٝيت ايدعًِ ٚايدعًِٝ 

ايدكِٜٛ  ،أغضاض ايدكِٜٛ ٚايدػش١ٜ ايضادع١ٚايدؾدٝصٞ...،َٓٗذ١ٝ ايدكِٜٛ ، أرٚات ايدكِٜٛ ٚخصا٥صٗا.

تصٓٝف  ، تكِٜٛ تعًِ ايطًب١ يف اجملاٍ املعضيف ٚاالْفعايٞ ٚايٓفغشضنٞ ،املبين ع٢ً ْدادات ايدعًِ

تطبٝكات ع٢ً تطٜٛض أرٚات ،جالث١ األٚىل )ًَف اخلرب٠ ( أرٚات ايدكِٜٛ يف ايصفٛف اي ،األٖزاف ايدع١ًُٝٝ

 ٚايدكِٜٛ االيهرتْٚٞ ،ايدكِٜٛ املٓاعب١ ٚ اعددزاَاتٗا 

 

 

 

 عاعات َعدُز٠( 4) تكِٜٛ تعًِ طفٌ ايضٚض١ 2213464

 Evaluation of Child's learning at 

Kindergarten 

 املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز

ِ  ٜدٓاٍٚ املغـام   ِ   ،ٚدلاالتـ٘   ،خصـا٥ص ايدكـِٜٛ    تعًـِ األطفـاٍ،   َفٗـّٛ تكـٜٛ ، ٚاألعـايٝب  أْـٛاع ايدكـٜٛ

املغــددز١َ يف تكــِٜٛ أرا٥ٗــِ: ناملالسعــ١ ٚاملؾــاٖز٠ املٓعُــ١ ، نُــا ٜدٓــاٍٚ أرٚات مجــع ايبٝاْــات   

ناملالسع١ ٚاملكابًـ١ ٚاالعـدباْات ٚاالخدبـاصات ٚعـالمل ايدكـزٜض ٚاملكـاٜٝػ االددُاعٝـ١ ٚاالعـكاط١ٝ         

تطٜٛض االخدباصات املضتبط١ اذاٍ  ٚطضم بٝاْات ٚتفغريٖا ٚاعدٓباط ايٓدا٥ر َٓٗا ٚصصزٖا،ٚطضم عضض اي

 تعًِ ٚتعًِٝ األطفاٍ ٚفل َعاٜري ايدكِٜٛ. 

 

 عاعات َعدُز٠( 4) َٗاصات احلٝا٠ 2212516

 Life Skills املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

يف سٝات٘ َٔ سٝح أْٛاعٗـا، ٚتزاخًـٗا، ٚتلثريٖـا املدبـارٍ      تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايدعضٜف باألرٚاص اييت ًٜعبٗا ايفضر

ع٢ً بعطٗا  ايبعض، َٚٗاصات ايدعًِ املغدُض، ٚاختاس ايكضاص، ٚتٓعِٝ ايٛقت، ٚايدٛاصـٌ ايبٝٓؾدصـٞ: نؾـف    

ايــشات، بٓــا٤ ايجكــ١، ايدعــبري  ايًفعــٞ ٚغــري ايًفعــٞ عــٔ االْفعــاالت، االعــدُاع ايفعــاٍ، ايعُــٌ اجلُــاعٞ أٚ 

ـ  ٌ ايصـضاعات ايبٝٓؾدصـ١ٝ، ضـب  ايـشات ٚإراص٠ ايدـٛتض، احلـزٜح ايـشاتٞ اإلجيـابٞ، ايـدفهري          ايدعاْٚٞ، س

 االعرتاتٝذٞ، ٚاملٛاط١ٓ املغثٚي١، ٚايكاب١ًٝ يًعٌُ. 

 

 

 عاعات َعدُز٠( 4) َفاِٖٝ ايعًّٛ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 2212533

 Scientific Concepts and their Teaching 

Methods 

 2212336املدطًب ايغابل: 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ طبٝعـ١ ايعًـِ؛ املعضفـ١ ايعًُٝـ١؛ ايطـضم ايعًُٝـ١؛ االجتاٖـات ٚاملٝـٍٛ ايعًُٝـ١؛ األعـػ           

ايٓفغ١ٝ يدعًِ ايعًّٛ؛ األعػ ايفًغف١ٝ يدعًِ ايعًّٛ؛ َٓٗاز ايعًّٛ يًصـف األٍٚ األعاعـٞ؛ َٓٗـاز ايعًـّٛ     

ٓٗاز ايعًّٛ يًصف ايضابـع األعاعـٞ؛ َـزاخٌ    يًصف ايجاْٞ األعاعٞ؛ َٓٗاز ايعًّٛ يًصف ايجايح األعاعٞ؛ َ

تزصٜػ ايعًّٛ؛ تكٓٝـات سزٜجـ١ يف تعًـِٝ ايعًـّٛ؛ ايـدػري املفٗـَٛٞ ٚايفٗـِ اخلطـل يف تـزصٜػ ايعًـّٛ؛           

  دلاالت ايدكِٜٛ يف تزصٜػ ايعًّٛ؛ تطٛص َٓاٖر ايعًّٛ؛ َعًِ ايعًّٛ.

 

 عاعات َعدُز٠( 4) َٓاٖر صٜاض األطفاٍ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 2212535

    Their Teaching Methods&          Curricula 

of Kindergarten  

 2212233املدطًب ايغابل: 

َٓٗاز صٜاض األطفاٍ؛ األعاؼ ايفًغفٞ ايشٟ ٜغدٓز إيٝ٘ ْعاّ صٜاض األطفاٍ عاملًٝا؛ اخلصـا٥ص ايُٓا٥ٝـ١    

يًعـاًَني  يف صٜـاض األطفـاٍ؛     ألطفاٍ ايضٚض١؛ ٚاقع أبعار ْعاّ صٜاض األطفاٍ يف األصرٕ؛ املٗاّ ايٛظٝفٝـ١ 

َب٢ٓ صٚض١ األطفاٍ؛ َٓؾآت َب٢ٓ صٚضـ١ األطفـاٍ؛ جتٗٝـظات صٚضـ١ األطفـاٍ؛ َـٛار ايدعًـِٝ يف صٚضـ١         

األطفاٍ؛ ايصـش١ يف صٚضـ١ األطفـاٍ؛ ضـب  ايٓعـاّ يف صٚضـ١ األطفـاٍ؛ َعًُـ١ صٜـاض األطفـاٍ؛ املـٛار            

صاعدُٗا؛ أعايٝب ايدعًِٝ املكـرتح اعـددزاَٗا   ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ اييت ع٢ً َزٜض٠ َٚع١ًُ صٜاض األطفاٍ ر

يف صٜاض األطفاٍ؛ أعايٝب ايدكِٜٛ املكرتح اعددزاَٗا يف صٜـاض األطفـاٍ؛ ايصـعٛبات ايـيت تٛادـ٘ صٜـاض       

  األطفاٍ يف األصرٕ.
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 عاعات َعدُز٠( 4) ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 2212536

 Islamic Education & its Teaching Methods املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ــظٍٚ          ــب ايٓــ ــح تضتٝــ ــٔ سٝــ ــ٘، َــ ــضِٜ ٚعًَٛــ ــايكضإ ايهــ ــف بــ ــار٠ ايدعضٜــ ــشٙ املــ ــاٍٚ ٖــ تدٓــ

،ٚتكغُٝ٘، ٚايدعضٜف بدال٠ٚ ايكضإ ايهضِٜ ٚجتٜٛزٙ ٚفل أسهاَ٘  ٚأعباب٘،ٚمجع٘،ٚتزٜٚٓ٘،ٚإعذاطٙ

ـ    ٛص ايـٛاصر٠ يف اجلـظ٤   املددًف١، ٚتطبٝكات ع٢ً تًو األسهاّ. ٚسفغ ٚتفغري َٚعضف١ أعـباب ايٓـظٍٚ يًغ

ايجالثني َٓ٘.باإلضاف١ إىل أعايٝب تزصٜػ ٖشٙ املٛضٛعات.نُا تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ اإلميإ ٚسكٝكد٘ 

ٚأصناْ٘، ٚعري٠ ايضعٍٛ )ص(، ٚبٝإ األسزاخ ايععُٝـ١ فٝٗـا، ٚاعـددضاز ايـزصٚؼ ٚايععـات ٚايعـرب َٓٗـا،        

ظ ع٢ً َصارص ايدؾضٜع اإلعـالَٞ، ٚبعـض ايكٛاعـز    َٚصطًشات ايفك٘، ٚاقغا١َ، ٚدٗٛر ايعًُا٤ يف احلفا

  ايفك١ٝٗ ٚتطبٝكاتٗا. ٚايعبارات ٚاملعاَالت يف اإلعالّ . باإلضاف١ إىل أعايٝب تزصٜػ ٖشٙ املٛضٛعات.

 

 عاعات َعدُز٠( 4) ٚأعايٝب تزصٜغٗا ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ 2212537

 Physical Education & its Teaching  Methods بل: ال ٜٛدزاملدطًب ايغا 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ ايرتب١ٝ احلضن١ٝ ، ٚأٖزافٗا،ٚدلاالتٗا، ٚخصا٥ص األطفاٍ ايٓفغـ١ٝ ٚاحلضنٝـ١   

ٚايبز١ْٝ، ٚاأليعاب ايفضر١ٜ ٚاجلُاع١ٝ، ٚاجلٛاْـب ايصـش١ٝ، ٚطـضم املـٔ ٚايغـال١َ يف  اصعـ١ األيعـاب        

املصـشٛب١ باإلٜكـاع املٛعـٝكٞ     ٚاحلضنـات ايدابعـ١   ايضٜاض١ٝ، ٚايكصـص احلضنٝـ١ َٚبـارئ تعًُٝٗـا،    

  ٚإصؽارات اعددزاَٗا، ٚأعايٝب تزصٜػ ٚتكِٜٛ ايدالَٝش يف اجملاٍ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ.

 

 عاعات َعدُز٠( 4) تعًِٝ ايدفهري                                                       :221353

 Teaching Thinking                                                املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ايدفهري يز٣ األطفاٍ، ٚنشيو ايدعضف ع٢ً االجتاٖـات    ٜٗزف ٖشا املغام إىل إملاّ ايزاصعني ببعض أمناط

ايغا٥ز٠ يف تعًِٝ ايدفهري عٓز األطفاٍ يف َضسًيت احلطا١ْ ٚاملضس١ً األعاع١ٝ ٚايدعضف عًـ٢ ْعضٜـ١   

١ٜ يف تطٜٛض بضاَر تعًِٝ ايدفهري َٔ خالٍ األْؾط١ ؛ ٚاإلعٗاّ بٝادٝ٘ ٚتطبٝكاتٗا. ٚاندغاب ايهفا

يف تطٜٛضٖا يز٣ األطفاٍ ، ٚتطٜٛض اجتاٖـات إجيابٝـ١ سلـٛ َغـاعز٠ األطفـاٍ يف تطـٛص منـِٖٛ ايعكًـٞ         

باعددزاّ ٚإْداز ايٛعا٥ٌ املددًف١ اييت تُٓٞ ايدفهري عٓـز ايطفـٌ ٚاالطـالع عًـ٢ ايدذـاصب ايعاملٝـ١ يف       

 فهري يز٣ األطفاٍ. بضاَر تعًِٝ ايد

      

 عاعات َعدُز٠( 4) تعزٌٜ ايغــًٛى 2213542

 Behavior Modification املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

َكز١َ عا١َ سٍٛ تعزٌٜ ايغًٛى؛ أ١ُٖٝ تعزٌٜ ايغًٛى ٚأٖزاف٘ ٚدلاالتـ٘ ٚخطٛاتـ٘؛ أْـٛاع ايغـًٛى     

ايغـًٛى املغـدٗزف؛ قٝـاؼ ايغـًٛى؛ تكٜٛـ١      ْٚعضٜات تعزًٜ٘؛ املبارئ ايعا١َ يف تعزٌٜ ايغًٛى؛ َا١ٖٝ 

ايغًٛنات املضغٛب فٝٗا؛ تعزٌٜ ايغًٛى ايصفٞ؛ تكًٌٝ ايغًٛنات غري املضغٛب فٝٗـا؛ ايدعاقـز ايغـًٛى    

ٚبضاَر ايدعظٜظ ايضَظٟ؛ تكِٜٛ فاع١ًٝ بضاَر تعزٌٜ ايغًٛى؛ طضا٥ل ايبشح يف تعـزٌٜ ايغـًٛى؛ قطـاٜا    

 َٚؾهالت صف١ٝ ٚأنارمي١ٝ. 

 

 

 عاعات َعدُز٠( 4) هالت طفٌ ايضٚض١َؾ 2213543

 at Kindergarten   Child's Problems  :2213542املدطًب ايغابل 

ٜدٓاٍٚ املغام خصا٥ص ايطفٌ ايُٓا١ٝ٥ يف َضس١ً ايضٚض١، أمناط ايغًٛى غري املضغٛب فٝ٘، ايغـًٛى غـري   

ت االْفعايٝـ١ َـٔ   االددُاعٞ نايغًٛى ايعزٚاْٞ ٚعـًٛى اإلتـالف.  نُـا ٜبشـح املغـام يف املؾـهال      

ًرل ٚايدبٍٛ أيإلصارٟ ٚافدعاٍ ْٛبات ايػطب. ٜٚبشح املغام أٜطـًا يف ايعـظٚف عـٔ     بها٤ َٚص اإلصبع ٚايدع

األْؾط١ املزصع١ٝ ٚاجلُاع١ٝ ٚايدُضنظ سٍٛ ايشات ٚاخلذٌ َٚؾهالت اإلفضاط يف األنٌ أٚ االَدٓـاع  

 ١ٝ. عٓ٘ ٚأعايٝب تعزٌٜ ٖشٙ املؾهالت بايطضم اإلدضا١ٝ٥ ايغًٛن
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 عاعات َعدُز٠( 4) األعض٠ ٚتضب١ٝ ايطفٌ   2213544

 Family & Child's Education  :2213345املدطًب ايغابل 

األثض املِٗ يألعض٠ ع٢ً دٛاْب ايُٓٛ املددًف١ يًطفٌ. يزٜز أْٛاع األعض ٚٚظا٥فٗا ٚرصاع١ ايدٓؾ١٦ األعض١ٜ 

: دٓغ٘، تضتٝب٘، نْٛ٘ طفـاًل ٚسٝـزًا بـني عـزر َـٔ      ٚأعايٝبٗا. أثض ٚضع ايطفٌ يف األعض٠ ع٢ً منٛٙ َجٌ

اإلْاخ، نْٛٗا ايبٓت ايٛسٝز٠ بني عزر َٔ ايشنٛص ٚغريٖا. يزٜز املؾـهالت األعـض١ٜ ٚايدعـضف عًـ٢     

 أْٛاعٗا َٚصارصٖا ٚأثضٖا ع٢ً ايطفٌ. رٚص املع١ًُ يف يكٝل ايدهاٌَ بني ايضٚض١ ٚاألعض٠. 

 

 عاعات َعدُز٠( 4) ٛي١قطاٜا تع١ًُٝٝ يف َضس١ً ايطف 2213546

 Teaching Issues of Childhood  :2213543املدطًب ايغابل 

أِٖ ايدطٛصات ٚاألحباخ ٚايزصاعات احلزٜج١ يف دلاٍ ايطفٛي١. قطاٜا َجٌ ايطفٌ ٚاالتصاٍ ٚٚعا٥ٌ اإلعالّ 

ت ٚسكـٛم  ٚايفٕٓٛ يف محا١ٜ ايطفٌ، تضب١ٝ ايطفٌ يف دلدُع َدػري، إعا٠٤ َعا١ًَ األطفـاٍ، ايدؾـضٜعا  

ايطفٌ، تٛدٗات سزٜج١ يف تضب١ٝ ايطفٌ، عالق١ صٜـاض األطفـاٍ بايٓعـاّ ايرتبـٟٛ، ايـدعًِ يف ايضٚضـ١:       

أنارميٞ أّ منا٥ٞ؟، عٌُ األّ ٚأثضٙ ع٢ً تضب١ٝ ايطفٌ، اجلٓزص١ٜ، ٚغريٖا. ايضدٛع إىل ايزٚصٜات ٚقٛاعز 

 املعًَٛات املدعًك١ بٗشٙ املٛاضٝع َٚٓاقؾدٗا. 

 

( : تطــضح يف ايغــ١ٓ 2)يرتبٝــ١ ايطفــٌ  املٝــزاْٞ ايدــزصٜب 2213549

 ضابع١اي

 (عاعات َعدُز٠ 4 )

 Field Training for Kindergarten   ال ٜٛدزاملدطًب ايغابل : 

تضب١ٝ ايطفٌ، ٜٚدطُٔ دلٌُ األْؾط١ ٚاخلربات ايدطبٝكٝـ١  ايدزصٜب املٝزاْٞ يضعا١ٜ ٚتدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠   

ً  اييت تٓعِ يف ٍ  ٝـ١ إلعـزار رلدصـني    إطاص بـضاَر تلٖٝ ـ  َـٔ خـال ٞ املزصٜب ايد َؾـضف   يـت إؽـضاف   ٝـزاْ

هـِٓٗ َـٔ ايدـزصب عًـ٢ املبـارئ ٚايٓعضٜـات ايـيت رصعـٖٛا         أنارميٞ يطالب ختصص تضبٝـ١ ايطفـٌ ٚمت  

يطًب١ ٚإنغابِٗ ايهفاٜات ايالط١َ اييت حيدادٕٛ إيٝٗا يف أرا٤ َٗاَِٗ هلثال٤ ا ٚت١ُٝٓ املٗاصات ايطضٚص١ٜ 

خالٍ تطٜٛض أعايٝب ايدـزصٜػ، ٚايددطـٝ ، ٚايدٓفٝـش، ٚتكٝـِٝ ايٓؾـاطات اجلُاعٝـ١       بٝغض ٚفاع١ًٝ َٔ 

 يدشكٝل األٖزاف اييت ٜضنظ عًٝٗا ايدزصٜب املٝزاْٞ.  اإلبزاع١ٝ

   

 (3)يرتب١ٝ ايطفٌ  ايدزصٜب املٝزاْٞ :221354

 ضابع١تطضح يف ايغ١ٓ اي

 (عاعات َعدُز٠ 4 )  

 Field Training for Kindergarten (2) 2213549: املدطًب ايغابل 

تٗـزف ٖـشٙ املـار٠ إىل إٔ ميـاصؼ     يف أَانٔ صٜـاض األطفـاٍ،  نُـا    ٖشٙ املار٠ ٚدٛر ايزاصؼ فعًًٝا  تدٓاٍٚ

سٝـح ٜكـِٝ ايطايـب    األعايٝب ايدع١ًُٝٝ بصـٛص٠ عًُٝـ١   تطبٝل ٚايطايب املدزصب ع١ًُٝ ايدعاٌَ ايفعًٞ 

٤ أعبٛعٞ يف اجلاَع١ َع َـزصؼ املـار٠ ٚايدـزصب عًـ٢     املدزصب يف املٝزإ َز٠ فصٌ رصاعٞ ناٌَ، َع يكا

  رصاع١ ايُٓاسز ايالط١َ يدكِٝٝ األطفاٍ.

                         

                                       

 

  


