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 ٓاٖر ٚايدزصٜػقغِ امل

 ايرتب١ٜٛ ن١ًٝ  ايعًّٛ

 داَع١ آٍ ايبٝت

 

 

 صـــــفايــِ ختصــص َعً يف ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ

 

 

 اعِ ايزصدــ١ )بايعضبٝـــــ١(: ايبهايٛصٜٛؼ يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ/ َعًِ صف.

  B.Sc.  in Educational Sciences / Classroom Teacherاعِ ايزصد١ )باإلجنًٝظ١ٜ(:

 

 

 َهْٛات ارتط١: -أ

( 132ـف َٔ )تدهـٕٛ ارتط١ ايزصاع١ٝ يزصد١ ايبهايٛصٜٛؼ يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ/ ختصص َعًِ صــ

 عاع١ َعدُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ:

 ايغاعات املعدُز٠ ْٛع املدطًب ايدغًغٌ

 27 َدطًبات ادتاَع١       أٚاًل

 َدطًبات ايه١ًٝ: -1         ثاًْٝا

 :َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ :ايددصصَدطًبات  -2

 عاع١ َعدُز٠( 69اإلدباص١ٜ:  )املدطًبات  -أ

 عاع١ َعدُز٠( 12: )١املدطًبات االخدٝاصٜ-ب

21 

81 

 

 3 َٛار سض٠        

 132 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 اجملاٍ ايدغًغٌ
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 َزيٍٛ َٓظي١ ايعؾضات )اجملاٍ( يف أصقاّ املٛار

 

 عٓٛإ زتاٍ ايددصص صَظ اجملاٍ عٓٛإ زتاٍ 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 ادتاَع١:

 عاع١ َعدُز٠. (18)املدطًبات اإلدباص١ٜ: -أ 

 عاعات َعدُز٠. (9)املدطًبات االخدٝاص١ٜ: -ب

 

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

 املدطًب ايغابل يغاعات املعدُز٠ا 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 اإلجنًٝظ١ٜ ) 1302101 6

 

اخدٝاص١ٜ يًطًب١ غري األصرْٝني ٚميهِٓٗ رصاع١ َار٠ اخدٝاص١ٜ َٔ  تعدرب َار٠ ايعًّٛ ايعغهض١ٜ*:

 املٛار اييت تطضسٗا ادتاَع١ بزال عٓٗا.

 

٠ خيداصٖا ايطايب َٔ خاصز نًٝد٘ ع٢ً إٔ تهٕٛ َار٠ عاعات َعدُز (9)املدطًبات االخدٝاص١ٜ:  -ب

 ٚاسز٠ َٔ نٌ َٔ اجملاالت ايداي١ٝ ٖٚشٙ اجملاالت ٖٞ: 

 

 ّٛ اإلْغا١ْٝ ٚايًػات ٜٚضِ املغاقات ايداي١ٝ:أٚال: زتاٍ ايعً

 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 (2ايًػ١ االجنًٝظ١ٜ ) 1302102 5

 - 3 تاصٜذ اذتضاص٠ 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 (1ايًػ١ ايفاصع١ٝ ) 1304181 12

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

 املدطًب ايغابل ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفك٘ ٚأصٛي٘ 1112153 1

 - 3 عض٠ ٚاجملدُعتٓعِٝ األ 1112251 2

 - 3 اإلعالّ ٚايكضاٜا 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 طفاٍ يف اإلعالّتضب١ٝ األ 1112221 9 

 - 3  آٍ ايبٝت ٚرٚصِٖ يف ايداصٜذ اإلعالَٞ 1313115 11

 - 3 أخالقٝات امل١ٓٗ َٔ َٓعٛص إعالَٞ 1411111 11

 

 ثايجًا: زتاٍ ايعًّٛ ٚايدهٓٛيٛدٝا ٚايصش١ ٜٚضِ املغاقات ايداي١ٝ:

 املدطًب ايغابل ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 عذاط ايعًُٞ يًكضإٓاإل 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 ٚايدًٛخ ايب٦ٝٞايب١٦ٝ  1811117 9

 - 3 أعاعٝات ْعِ املعًَٛات 1912231 11

 - 3 اإلععافات األٚي١ٝ 1111161 11

 - 3 َزخٌ إىل عًِ ايفًو 1211111 12

 

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

يف ايًػ١ ايعضب١ٝ ٚايًػ١ االجنًٝظ١ٜ ٚاذتاعٛب ع٢ً إٔ  ايدكزّ يالَدشإ 2111/2111ايفصٌ 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 االجنًٝظ١ٜ 1312199 2

 - 3 ساعٛب 1911199 3

 

 

 عاع١ َعدُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: (112))ثاًْٝا( َدطًبات ايددصص:

 عاع١ َعدُز٠. (21)َدطًبات ايه١ًٝ: -1      

 عاع١ َعدُز٠ َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: (81)َدطًبات ايكغِ: -2      

 عاع١ َعدُز٠( 69اإلدباص١ٜ:  )املٛار  -أ

 عاع١ َعدُز٠( 12: )املٛار االخدٝاص١ٜ -ب               
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 َٛطع١ نُا ًٜٞ: ( عاع١ َعدُز٠ 21)ايه١ًٝ: َدطًبات -1

 املدطًب ايغابل ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 - 3 املزخٌ إىل ايرتب١ٝ 1112121 1

 - 3 املٓاٖر ايرتب١ٜٛ 1111122 2

 - 3 يف األصرٕ ٟٛٓعاّ ايرتباي 1112125 3

 - 3 ( يًددصصات اإلْغا2١ْٝساعٛب ) 1911132 4

 - 3 أعػ ايبشح ايرتبٟٛ  1112151 5

 1111122 3 طضا٥ل ايدزصٜػ يًصفٛف األٚىل 1111222 6

 - 3 َٗاصات أعاع١ٝ يف ايًػ١ اإلجنًٝظ١ٜ 1111431 7

 

 َٛطع١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: ( عاع١ َعدُز81٠)كغِ: َدطًبات اي  -2

 عاع١ َعدُز٠( 69اإلدباص١ٜ: )املٛار  -أ

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعدُز٠

 املدطًب ايغابل

 - 3 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ 1112131 1

 - 3 املفاِٖٝ ٚايكِٝ اإلعال١َٝ 1111211 2

 - 3 تضب١ٝ األطفاٍ يف اإلعالّ 1112221 3

 1111222 3 ٠ ٚايهداب١ ٚأعايٝب تزصٜغٗاَٗاصات ايكضا٤ 1111224 4

 - 3 ّٛ طبٝع١ٝ َفاِٖٝ عً 1111225 5

 1911132 3 اعددزاّ اذتاعٛب يف ايدعًِٝ 1111241 6

 - 3 ٚإْدادٗا دع١ًُٝٝايٛعا٥ٌ تصُِٝ اي    1111242 7

 - 3                                     َفاِٖٝ أعاع١ٝ يف ايضٜاضٝات 1111251 8

 3 أرب األطفاٍ 1111314 9
- 

  3 َبارئ ايعًّٛ االددُاع١ٝ 1111316 11

 - 3 راص٠ ايصفإ 1112321 11

 - 3 دُاع١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗادايرتب١ٝ اال 1111322 12

 3 ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111323 13
- 

 - 3 ٚأعايٝب تزصٜغٗا َفاِٖٝ يػ١ٜٛ  1111324 14

 1101251 3 ٚأعايٝب تزصٜغٗاَفاِٖٝ صٜاض١ٝ  1111351 15

 - 3 تكِٜٛ تعًِ طًب١ ايصفٛف األٚىل 1112352 16

 - 3 َٗاصات اذتٝا٠ 1111415 17

 - 3 ٚأعايٝب تزصٜغٗا ايعًّٛ َفاِٖٝ 1111422 18

 1111211 3 ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111425 19

 - 3 ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111426 21

 - 3 (1) ١ٝ١ ايعًُـايرتبٝ 1111428 21

 1111428 6 (2) ١ٝ١ ايعًُـايرتبٝ 1111429 22
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 عاع١ َعدُز٠( خيداص ايطايب َٔ املٛار اآلت١ٝ:  12)املٛار االخدٝاص١ٜ: -ب

ايغاعات  اعِ املار٠ صقِ املار٠ ت

 املعدُز٠

 املدطًب ايغابل

 - 3 ايب١٦ٝ ٚايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ 1111123 1

 - 3 عًِ ْفػ ايًعب 1112132 2

 - 3 َفاِٖٝ عًّٛ سٝات١ٝ ٚصش١ٝ 1111217 3

 - 3 ايرتب١ٝ ارتاص١ 1112223 4

 - 3 ت١ُٝٓ املٖٛب١ ٚايدفٛم 1112229 5

 - 3 اإلصؽار ٚايصش١ ايٓفغ١ٝ 1112231 6

 - 3  عًِ ْفػ ايُٓٛ 1112232 7

 - 3 ايزصاَا ٚاملغضح يف ايدعًِٝ  1111311 8

 - 3 اإلؽضاف ايرتبٟٛ 1112321 9

 - 3 َٗاصات يػ١ٜٛ 1111327 11

 - 3 بضاَر األطفاٍ احملٛعب١ 1111343 11

 - 3 املٛار ايدع١ًُٝٝ يألطفاٍ 1111344 12

 - 3 املفاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚايضٜاض١ٝ 1111351 13

 - 3 َٓاٖر صٜاض األطفاٍ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111424 14

 - 3 تعزٌٜ ايغًٛى 1112431 15

 

 

 ( عاعات َعدُز3:٠)ثايجا( َــٛار سض٠: )

 

 خيداصٖا ايطايب َٔ بني املٛار اييت تكزَٗا نًٝات َٚعاٖز ادتاَع١.
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 صـــفايارتط١ االعرتؽار١ٜ يطًب١ ختصص َعًــِ 

 

 ايغ١ٓ األٚىل

 ايفصٌ األٍٚ

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 3 َع١َدطًب دا - -

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 املٓاٖر ايرتب١ٜٛ 111122 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 َزخٌ إىل ايرتب١ٝ 1112121 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ ٚاألصٍٛ

 3 عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ 1112131 

 15 اجملُٛع

 

 ايفصٌ ايجاْٞ

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 اَع١َدطًب د - -

 3 طضا٥ل ايدزصٜػ يًصفٛف األٚىل 1111222 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 اخدٝاصٟ َدطًب داَع١ - 

 3 ايٓعاّ ايرتبٟٛ يف األصرٕ 1112125 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ ٚاألصٍٛ

 3 تضب١ٝ األطفاٍ يف اإلعالّ 1112221 

 18 اجملُٛع

 

 

 ايغ١ٓ ايجا١ْٝ

 ايفصٌ األٍٚ

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 (2ساعٛب ) 1911132 - 

 3 َٗاصات ايكضا٠٤ ٚايهداب١ 1111224 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 ايب١٦ٝ ٚايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ 1111123 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 15 اجملُٛع

 

 

 ايفصٌ ايجاْٞ

 ٠ايغاعات املعدُز اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 َٗاصات أعاع١ٝ يف ايًػ١ االجنًٝظ١ٜ 1111431 

 3 أعػ ايبشح ايرتبٟٛ 1112151 اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ ٚاألصٍٛ

 3 تصُِٝ ايٛعا٥ٌ ايدع١ًُٝٝ ٚإْدادٗا 1111242 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 َفاِٖٝ عًّٛ سٝات١ٝ ٚصش١ٝ 1111217 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 18 جملُٛعا
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 ايغ١ٓ ايجايج١

 ايفصٌ األٍٚ

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 اخدٝاصٟ َدطًب داَع١ - اإلراص٠ ايرتب١ٜٛ ٚاألصٍٛ

 3 َفاِٖٝ عًّٛ طبٝع١ٝ 1111225 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 اعددزاّ اذتاعٛب يف ايدعًِٝ 1111241 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 املٛار ايدع١ًُٝٝ يألطفاٍ 1111344 

 15 اجملُٛع

 

 

 ايفصٌ ايجاْٞ

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 3  َدطًب داَع١ - -

 3 َدطًب داَع١ - -

 3 َفاِٖٝ أعاع١ٝ يف ايضٜاضٝات 1111251 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 أرب األطفاٍ 1111314 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗا  1111322  

 3 َار٠ سض٠  

 18 اجملُٛع

 

 

 ايغ١ٓ ايضابع١

 ايفصٌ األٍٚ

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 3 َفاِٖٝ يػ١ٜٛ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111324 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 َفاِٖٝ ايضٜاض١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111351 

 3 ِ ايدعًِ يطًب١ ايصفٛف األٚىلتكٜٛ 1112352 

 3 (1)١ٝ١ ايعًُـايرتبٝ 1111428 

 3 َٓاٖر صٜاض األطفاٍ 1111424 

 15 اجملُٛع

 

 

 ايفصٌ ايجاْٞ

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠ ايكغِ

 3 َفاِٖٝ ايعًّٛ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111422 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 ب١ٝ اإلعال١َٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗاايرت 1111425 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 6 (١2)١ٝ ايعًُـايرتبٝ 1111429 املٓاٖر ٚايدزصٜػ

 3 ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111426 

 3 تعزٌٜ ايغًٛى 1112431 

 18 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 املفاِٖٝ ٚايكِٝ اإلعال١َٝ 1111211

 3 طضا٥ل ايدزصٜػ يًصفٛف األٚىل 1111222

 3 َٗاصات ايكضا٠٤ ٚايهداب١ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111224

 3 ّٛ طبٝع١ٝ َفاِٖٝ عً 1111225

 3 اعددزاّ اذتاعٛب يف ايدعًِٝ 1111241

 3 ٚإْدادٗا دع١ًُٝٝايٛعا٥ٌ تصُِٝ اي    1111242

 3                                     َفاِٖٝ أعاع١ٝ يف ايضٜاضٝات 1111251

 3 ايزصاَا ٚاملغضح يف ايدعًِٝ 1111311

 3 َبارئ ايعًّٛ االددُاع١ٝ 1111316

 3 دُاع١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗادايرتب١ٝ اال 1111322

 3 ١ ٚأعايٝب تزصٜغٗاايرتب١ٝ املٗٓٝ 1111323

 3 ٚأعايٝب تزصٜغٗا َفاِٖٝ يػ١ٜٛ 1111324

 3 َٓاٖر صٜاض األطفاٍ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111325

 3 ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111326

 3 َٗاصات يػ١ٜٛ 1111327

 3 ٛعٝك١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗاٚاملايرتب١ٝ ايف١ٝٓ  1111328

 3 ب١بضاَر األطفاٍ احملٛع 1111343

 3 املٛار ايدع١ًُٝٝ يألطفاٍ 1111344

 3 املفاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚايضٜاض١ٝ 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 املٛار اييت ٜكزَٗا قغِ

 ايغاعات املعدُز٠ اعِ املار٠ صقِ املار٠

 3 َزخٌ إىل ايرتب١ٝ 1112121

 3 َزخٌ إىل صٜاض األطفاٍ 1112124

 3 يف األصرٕ ٟٛٓعاّ ايرتباي 1112125

 3 خٌ إىل عًِ ايٓفػَز 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 ارتاص١ 1112223

 3 اإلصؽار ٚايصش١ ايٓفغ١ٝ 1112231

 3 ايُٓٛ ايًػٟٛ ٚاملعضيف يًطفٌ 1112233

 3 ايُٓٛ االددُاعٞ ٚاالْفعايٞ يًطفٌ 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 تكِٜٛ تعًِ طًب١ ايصفٛف األٚىل 1112352

 3 تكِٜٛ تعًِ طفٌ ايضٚض١ 1112353

 3 َٗاصات اذتٝا٠ 1112415

 3 َؾهالت طفٌ ايضٚض١ 1112432

 3 تع١ًُٝٝ يف َضس١ً ايطفٛي١   قضاٜا  1112435

 3 األعض٠ ٚتضب١ٝ ايطفٌ 1112431

 3 ًٛىتعزٌٜ ايغ 1112433

 3 (1يرتب١ٝ ايطفٌ ) ايدزصٜب املٝزاْٞ 1112438

 3 (2يرتب١ٝ ايطفٌ ) ايدزصٜب املٝزاْٞ 1112439
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 ٚصف َٛار رصد١ ايبهايٛصٜٛؼ

 

  عاعات َعدُز٠( 3) عًِ ايٓفػ يطًب١ ايدُضٜض 1112115

 Psychology for Nursing Students املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ايدعضٜف بعًِ ايٓفػ ، تاصخي٘، َزاصع٘، فضٚع عًِ ايٓفػ، طضم ايبشح يف عًِ ايٓفػ، األعػ  ٙ املار٠تدٓاٍٚ ٖش

 يًغًٛى؛ ايؾدص١ٝ، االضطضابات ايٓفغ١ٝ ٚأعايٝب ايعالز ايٓفغٞ  ايبٝٛيٛد١ٝ

 

 عاعات َعدُز٠( 3) املزخٌ إىل ايرتب١ٝ  1112121

  Introduction to Education     ال ٜٛدزاملدطًب ايغابل : 

 ،زتاالت ايرتب١ٝ؛ ٚعا٥ٌ ايرتب١ٝ ،تطبٝكات ايرتب١ٝ ،االجتاٖات ايرتب١ٜٛ،املفاِٖٝ ٚايرتب١ٝ تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ تعضٜف  

 ايرتب١ٝ يف األصرٕ.ٚاالقدصار١ٜ يًرتب١ٝ ٚايٓفغ١ٝ ٚ ايفًغف١ٝٚاألعػ ايداصخي١ٝ 

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) املٓاٖر ايرتب١ٜٛ 1111122

 Educational Curricula   املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٓ   تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ املٓٗاز املزصعٞ ٚصًد٘ بايدعًِ ٚاألٖزاف ايرتب١ٜٛ ٚستزرات                                       ٗاز املزصعٞ) ايدػري االددُاعٞ            امل

         ٚ  َهْٛات  ٚايجكايف يٍِِ، خصا٥ص املدعًِ ٚسادات٘، ْٚعضٜات ايدعًِ ٚايُٓا٤، ٚاملعضف١، ٚايفًغف١ االددُاع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ(، 

ٞ         املزصعٞ ) األٖزاف، احملد٣ٛ، ايطضا٥ل، ٚايدكِٜٛ(                          املٓٗاز    ايدعًِٝ    ات َال١ُ٥ ملٓاٖر       إؽاص   ، َع  ٚايددطٝط يًدزصٜػ ايصف

        ْ ٕ           ٞاألعاعٞ ٚاإليهرتٚ . أعػ بٓا٤ املٓاٖر اذتزٜج١، تكٛميٗا، َفّٗٛ ايهداب املزصعٞ َٚفّٗٛ ايزيٌٝ                              ٚاملفدٛح يف األصر

 يًهداب املزصعٞ.

 

 عاعات َعدُز٠( 3) ب١ٝ٦ٝايرتب١ٝ ايب١٦ٝ ٚاي  1111123

 Environmental Education & Environment                                     املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

١ٝ ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ٚأْعُدٗا؛ َٛاصر ايب١٦ٝ؛ ايدًٛخ ايب٦ٝٞ؛ َعاٖض ايدًٛخ؛ اعدٓظاف املٛاصر ايب١ٝ٦ٝ؛ ايغًٛى ايب٦ٝٞ ٚايدٛع                                                   

ايب١ٝ٦ٝ؛ االجتاٖات ايب١ٝ٦ٝ ٚاألخالم ايب١ٝ٦ٝ؛ ايكِٝ ايب١ٝ٦ٝ ٚاملٗاصات ايب١ٝ٦ٝ؛ ايدؾضٜعات ايب١ٝ٦ٝ؛ ايد١ُٝٓ املغدزمي١                                                 

يًب١٦ٝ؛ فًغف١ ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ؛ َزاخٌ َكرتس١ يًرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ؛ َٓاسٞ تزصٜػ ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ؛ املٛادٗات ايب١ٝ٦ٝ                                            

   .ايدٛع١ٝ ايب١ٝ٦َٝغدًظَات تعًِٝ ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ٚ نأعًٛب يدشكٝل ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ؛

  

 (عاعات َعدُز٠ 3) َزخٌ إىل صٜاض األطفاٍ 1112124

 Introduction to Kindergarten املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

طفاٍ يف   ٜدٓاٍٚ املغام فًغف١ ْٚؾأ٠ صٜاض األطفاٍ ٚتطٛصٖا، املضبٕٛ األٚا٥ٌ )بغدايٛطٟ، فضٚبٌ، َٓدغٛصٟ(؛ صٜاض األ                                                       

األصرٕ،َفّٗٛ املٓٗر يف ايضٚض١، أعػ بٓا٥٘ ٚأٖزاف٘، االجتاٖات املعاصض٠ يف تضب١ٝ ايطفٌ، َع١ًُ ايضٚض١، خصا٥صٗا،                                                

 األرٚاص اييت تكّٛ بٗا، إعزارٖا، نٝف١ٝ إراص٠ ايع١ًُٝ ايدع١ًُٝٝ يف صٜاض األطفاٍ. 

  

 عاعات َعدُز٠(  3) يف األصرٕايرتبٟٛ ٓعاّ اي 1112125

 Educational System in Jordan املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ْعاّ ايرتب١ٝ ٚايدعًِٝ يف األصرٕ َٓش تأعٝػ اإلَاص٠ ٚسد٢ اآلٕ؛ ٚايعٛاٌَ املؤثض٠ فٝ٘؛ ٚعٓاصضٙ   

؛ ٚصبط٘ ٘اييت تٛادٗ ؾهالت املددًف١امل؛ ٚتؾضٜعات٘؛ ٚبٓٝد٘ َٚضاسً٘؛ َٚؤعغات٘؛ ؛ َٚ٘ٚهْٛات٘؛ٚفًغفد٘ ٚأٖزاف

  .يف ٖشا اجملاٍ تطٛصاتٚجتزٜزات َا ٜطضأ َٔ ٚ بايٓعِ ايرتب١ٜٛ املعاصض٠ 

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3)     َزخٌ إىل عًِ ايٓفػ  1112131

 Introduction to Psychology املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ارٜٓـ٘ ٚفضٚعـ٘، َزاصعـ٘؛ ٚخصا٥صـ٘.      ايدعضٜف مبا١ٖٝ عًِ ايٓفػ نعًِ َغدكٌ؛ ْؾأت٘ ٚتطٛصٙ؛ َٝ تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠

ّْٛات ايغـًٛى اإلْغـاْٞ ٚستّزراتـ٘. ٜٚبشـح املغـام أٜضـًا يف        ٜٚدٓاٍٚ املغام أٜضًا طضم ايبشح يف ايعًّٛ ايٓفغ١ٝ؛ َه

ايُٓـٛ ايٓفغـٞ يًطفــٌ ٚعالقدـ٘ بايدٓؾــ١٦ االددُاعٝـ١؛ ايـزٚافع ٚاالجتاٖــات ٚايكـِٝ ٚاالْفعــاالت، ايكـزصات ايعكًٝــ١،        

ًوِ ْٚعضٜاتـ٘؛            ٚايعًُٝات ايع كًٝـ١ ناالْدبـاٙ ٚاإلرصاى ٚايدـشنوض ٚايٓغـٝإ.  ٜٚبشـح املغـام أٜضـًا يف عًـِ ْفـػ ايـدع

 َٚزخٌ إىل ايكٝاؼ ايٓفغٞ؛ َفّٗٛ ايؾدص١ٝ ْٚعضٜاتٗا؛ ٚايصّش١ ايٓفغ١ٝ َٚعاٖض ايغٛا٤ ٚايالعٛا٤ يف ايغًٛى.
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 عاعات َعدُز٠( 3) عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ 1112131

  Educational Psychology  املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

 ،األٖزاف يف عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛ؛ ْعضٜات ايدعًِ يف بضاَر ايرتب١ٝ، ٚأُٖٝد٘ عًِ ايٓفػ ايرتبٟٛتدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ   

ا٤ ، ايشنايزافع١ٝايفعاٍ، ايعٛاٌَ املصاسب١ يع١ًُٝ ايدعًِ، اْدكاٍ أثض ايدعًِ، االعدعزار ٚأْٛاع٘، ايدعًِ َعاٜري  

 .ٚتٛظٝف مناسز ايدعًِ يف املٛاقف ايصف١ٝ

 

 عاعات َعدُز٠( 3) عًِ ْفػ ايًعب 1112132

 Play Psychology  املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

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

ًعب؛ ٚظا٥ف ايًعب يف سٝا٠ ايطفٌ؛ تٓعِٝ يعب األطفاٍ؛ َضاسٌ منٛ ايًعب ٚتطٛصٙ َٔ ايًعب؛ ْعضٜات تفغري اي

ايعؾٛا١ٝ٥ إىل ايدُاٜظ؛ ايًعب يًف٦ات ارتاص١ َٔ األطفاٍ؛ تصٓٝف األيعاب سغب قُٝدٗا ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ؛ ايًعب 

يدٓعِٝ؛ ايًعب ايصفٞ ٚغري ٚبٓا٤ ايؾدص١ٝ؛  يعب األطفاٍ ايؾعيب؛ تصٓٝف األيعاب سغب عزر ايالعبني ٚرصد١ ا

  ايصفٞ؛ قضاٜا تضب١ٜٛ.

 

 عاعات َعدُز٠( 3) عًِ ْفػ ايطفٛي١ 1112134

 Child  Psychology املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜبشح املغام يف ايدعضٜف مبٝزإ عًِ ْفػ ايطفٛي١ ْٚؾأت٘ ٚتطٛصٙ ٚايرتنٝظ ع٢ً أربٝات ٖشا ايعًِ يف ايٛقت 

ضٜات٘ ٚقٛاْٝٓ٘ َٚدطًبات٘ ٚايعٛاٌَ املؤثض٠ فٝ٘، َٚضاسٌ ايطفٛي١ املبهوض٠ ٚتطٛص دٛاْب اذتاضض؛تعضٜف ايُٓٛ ْٚع

ايُٓٛ فٝٗا؛ ٚايغًٛى غري ايغٟٛ ٚاالحنضافات ايغًٛن١ٝ ٚبعض َؾهالت ايُٓٛ يز٣ األطفاٍ ٚأعايٝب عالدٗا، ٚصعا١ٜ 

 ايطفٛي١ يف ايبٝت ٚاملزصع١. 

 

 ( ز٠عاعات َعد3ُ)  ايرتبٟٛ أعػ ايبشح 1112151

 Educational Research   Basics of ٜ ٛدزاملدطًب ايغابل: ال 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ ايبشح ايرتبٟٛ ٚأُٖٝد٘، ٚتطٛصٙ، ٚتطبٝكات٘، ايدٛدٗات ادتاص١ٜ يف ايبشح ايرتبٟٛ، َضاسٌ 

ب١ٜٛ، األخالقٝات يف إدضا٥٘، مجع ايبٝاْات ٚحتًًٝٗا، َٛضٛعات ايصزم ٚايجبات ٚايكاب١ًٝ يًدعُِٝ يف ايبشٛخ ايرت

َكز١َ عا١َ سٍٛ اإلسصا٤ ايرتبٟٛ،  ايبشح ايرتبٟٛ، َصارص املعًَٛات يف ايبشح ايرتبٟٛ، نداب١ ايبشح ايرتبٟٛ.

ايدٛطٜع ايدهضاصٟ، َكاٜٝػ ايٓظع١ املضنظ١ٜ، َكاٜٝػ ايدؾدت، ايعالق١ بني املدػريات، اإلسصا٤ ايالبضاَرتٟ، االحنزاص 

ت، اخدباص ايفضضٝات سٍٛ ايٛعط اذتغابٞ، اخدباص ايفضضٝات سٍٛ ايدبأٜ،اخدباص ايفضضٝات ٚايدٓبؤ، اخدباص ايفضضٝا

 سٍٛ ايٓغب١، اخدباص ايفضضٝات سٍٛ َعاٌَ االصتباط، حتًٌٝ ايدبأٜ. 

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) املفاِٖٝ ٚايكِٝ اإلعال١َٝ 1111211

 Islamic Concepts and Values املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ ٚقُٝٗا ، أ١ُٖٝ تزصٜغٗا يف ٖشا ايعصض ،  أٖزاف تزصٜػ  ٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف املدعًُني  مبفاِٖٝت

ايكِٝ ٚاملفاِٖٝ اإلعال١َٝ، اعددضاز ايكِٝ ٚاملفاِٖٝ َٔ ايزصٚؼ يف ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ يف َٓاٖر ايصفٛف األٚىل ، ٚتضِ أٜضًا 

رتب١ٝ اإلعال١َٝ ٖٚٞ )ايكضإٓ ايهضِٜ ، اذتزٜح ايؾضٜف ، ايدٛسٝز ، ا يفك٘ ، ايدفغري ، ايدذٜٛز تزصٜػ املفاِٖٝ يف فضٚع اي

، ايغري٠ ايٓب١ٜٛ ، ايدٗشٜب ، طضم ٚاعرتاتٝذٝات تٛصٌٝ املفاِٖٝ ٚايكِٝ يف ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ ، تكِٜٛ ايكِٝ ٚاملفاِٖٝ يف 

 ٚايك١ُٝٝ يف ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ ،ٚتطبٝكات ع٢ً األْؾط١ املفا١ُٖٝٝ

 

 عاعات َعدُزٙ(3) َفاِٖٝ عًّٛ سٝات١ٝ ٚصش١ٝ 1111217

 Health and Biological Concepts املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ارت١ًٝ ايعًُٝات ايبٝٛفٝظٜا١ٝ٥  يف ارت١ًٝ ايعًُٝات ايبٝٛنُٝٝا١ٝ٥ يف ارت١ًٝ أدٗظ٠ دغِ اإلْغإ ايدػش١ٜ ٚايصش١ 

عٓا١ٜ باملضٜض ٚايعٓا١ٜ بادتًز ٚايؾعض ٚايكزَني َٚؾهالت صش١ٝ ؽا٥ع١ تٓٛع ايها٥ٓات اذت١ٝ ٚاملًُه١ ٚاملضض اي

  اذتٝٛا١ْٝ ٚاملًُه١ ايٓبات١ٝ ،اإلْغإ ٚايب١٦ٝ.
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 عاعات َعدُزٙ(3) تضب١ٝ األطفاٍ يف اإلعالّ 1112221

 Islamic Education for Children املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

اٍٚ ٖشٙ املار٠ َها١ْ ايطفٛي١ يف اإلعالّ؛ ٚاألعػ اإلعال١َٝ ألرب األطفاٍ؛ ٚسكٛم ايطفٌ يف اإلعالّ؛ مناسز َٔ تدٓ

اٖدُاّ اإلعالّ برتب١ٝ ايطفٌ طَٔ ايضعٍٛ )ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ( ٚارتًفا٤ ايضاؽزٜٔ؛ َٚعاٖض االٖدُاّ بايطفٛي١ يف املاضٞ 

  ٚاذتاضض.

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) فٛف األٚىلطضا٥ل ايدزصٜػ يًص 1111222

       Teaching Methods For the Primary Grades :1101122املدطًب ايغابل 

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

َٝش َٚٗاصات ايدزصٜػ ) ايد١٦ٝٗ اذتافظ٠، تٛظٝف األع١ً٦، ايددطٝط يًدزصٜػ َٚضاعا٠ ارتصا٥ص ايُٓا١ٝ٥ يًدال

عرب تٛظٝف ايُٓاسز ٚاالعرتاجتٝات املال١ُ٥ َٔ  ايدعًِٝايدٛاصٌ، تٜٓٛع املجريات( املٓش٢ ايدهاًَٞ يف تٓعِٝ  ايدعًِ ٚ

ب املفّٗٛ، ٚايدعًِ ، سٌ املؾهالت، ٚاندغاايدفهري ايٓاقز، ٚاالعدكصا٤، ٚايدفهري االعدكضا٥َٞجٌ ايدعًِٝ املربَر، ٚ

  ايدعاْٚٞ، ٚيعب األرٚاص، ٚايدفاعٌ ايصفٞ ٚاألمناط ايدع١ًُٝٝ، ٚاألْؾط١ ايصف١ٝ َٚصارص ايدعًِ .

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) ايرتب١ٝ ارتاص١  1112223

 Special Education املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

عًٝٗـا نايربْـاَر ايرتبـٟٛ ايفـضرٟ، ٚايعُـٌ َـٔ خـالٍ فضٜـل،         تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ ايرتب١ٝ ارتاص١،ٚاألعػ اييت تكّٛ 

َؾـــاصن١  األٖـــٌ، ٚايـــزَر، ٚايدعـــضف عًـــ٢ ايف٦ـــات غـــري ايعارٜـــ١: اإلعاقـــ١ ايعكًٝـــ١، ٚايبصـــض١ٜ، ٚاالْفعايٝـــ١،  

ٚايغُع١ٝ،ٚادتغز١ٜ، ٚصعٛبات ايدعًِ، َٚؾانٌ ايٓطل ٚايًػـ١ ، ٚاإلعاقـات املدعـزر٠. َٚعضفـ١ أعـباب ٖـشٙ اإلعاقـات        

هلشٙ ايف٦ـات. نُـا تدٓـاٍٚ ايدفـٛم ايعكًـٞ، َعٓـاٙ، ٚايصـفات         ات املُٝظ٠ يهٌ َٓٗا،ٚأفضٌ طضم تكزِٜ ارتزَاتٚايصف

املُٝظ٠ يًُدفٛقني، ٚايرباَر ارتاص١ بِٗ. ٚارتـزَات املغـاْز٠ نـايعالز ايطبٝعـٞ ٚاملٗـرت ٚايرتبٝـ١ ايضٜاضـ١ٝ ارتاصـ١ ٚ         

١ٝ ايزَر؛ ايدغ١ُٝ ٚايدصـٓٝف؛ ايكـٛاْني ايدؾـضٜعات؛ بـضاَر     ارتز١َ االددُاع١ٝ،  َٚؾهالت يف ايرتب١ٝ ارتاص١؛ قض

  ايدجكٝف ٚايٛقا١ٜ؛ تكِٜٛ خزَات ايرتب١ٝ ارتاص١ َٔ خالٍ طٜاصات َٝزا١ْٝ إىل َضانظ ايرتب١ٝ ارتاص١.

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) َٗاصات ايكضا٠٤ ٚايهداب١ ٚأعايٝب تزصٜغٗا  1111224

 Reading and Writing Skills & their Teaching Methods املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايكضا٠٤ ٚ تطٛصٖا ، ٚصف ع١ًُٝ ايكضا٠٤ ، ٚأٖزاف تعًُٗا ،َٚٗاصاتٗا، ٚعالقدٗـا باملٗـاصات ايًػٜٛـ١ األخـض٣،     

ًبـ١ يف ايكـضا٠٤ ،   ايط ٤ٚاالعدعزار ايكضا٥ٞ ،طضا٥ل تزصٜػ ايكضا٠٤ يف ايصفٛف األٚىل ، ٚأَج١ً تطبٝك١ٝ عًٝٗا ، ٚتكـِٜٛ أرا 

نُا تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ ايهداب١ ، أعاعٗا َٚٗاصاتٗا يف صـفٛف   ٚقضاٜا يف ايكضا٠٤ : ايددًف ايكضا٥ٞ ٚطضا٥ل عالد٘.

        ٚ ألخطـا٤  ااذتًك١ األٚىل،َفّٗٛ اإلَال٤ ٚأُٖٝد٘ ، ٚأعضاض٘ ،ٚأْٛاعـ٘ ٚطـضم تـزصٜػ نـٌ ْـٛع ،ٚطـضم تصـشٝ  اإلَـال٤ 

،َٚفّٗٛ ايدعبري ٚأُٖٝد٘ ،ٚأٖزاف تزصٜغ٘،ٚأْٛاع٘ ،ٚطضٜكـ١ ايغـري يف تـزصٜػ نـٌ ْـٛع ،      اإلَال١ٝ٥ ٚأعايٝب عالدٗا 

ٚخطـٛات تعًـِٝ ارتـط ايض٥ٝغـ١ٝ ،ٚأعـايٝب      ،ايطًب١ فٝ٘ ٚٚعا٥ٌ عالد٘ ، َٚفّٗٛ ارتـط ٚأُٖٝدـ٘ ،ٚأٖزافـ٘     ٤ٚتكِٜٛ أرا

  ١ األخض٣ .تكِٜٛ ايطالب فٝ٘ ، ٚٚعا٥ٌ ايعٓا١ٜ بدشغٝٓ٘ ٚعالق١ ايهداب١ باملٗاصات ايًػٜٛ

 

 عاعات َعدُز٠ 3)                                                                عًّٛ طبٝع١ٝ َفاِٖٝ 1111225

 Natural Science Concepts املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ـ  املار٠ املغام تزصٜػ دٓاٍٜٚ ١، اذتضنـ١ ٚقـٛاْني ْٝـٛتٔ،    ٚخصا٥صٗا، سصات ايعٓاصض ٚتضتٝبٗا ايزٚصٟ ٚصٚابطٗا ايهُٝٝا٥ٝ

ايطاق١ ٚأْٛاعٗا، ايض٤ٛ، ايهٗضبا٤ ، املػٓاطٝغ١ٝ، ارت١ًٝ ٚاألْغذ١ ٚاألعضا٤، أدٗظ٠ دغـِ اإلْغـإ ٚعًُٝاتٗـا اذتٜٝٛـ١،     

 ، اجملُٛع١ ايؾُغ١ٝ، ايضصز ادتٟٛ، ٚاصتٝار ايفضا٤.  ’املغدذزات يف عًِ األسٝا٤، ايهٕٛ َٚهْٛات٘ ايض٥ٝػ

 

 

 عاعات َعدُز٠ 3) ٖب١ ٚايدفٛم                               ت١ُٝٓ املٛ 1112229

 Developing Talent and Creativity املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٜبشح املغام يف َفّٗٛ املٖٛب١ ٚايدفـٛم باعدباصٖـا ادتاْـب االيـابٞ يًرتبٝـ١ ارتاصـ١.  نُـا ٜدٓـاٍٚ املغـام ارتصـا٥ص           

ّْٛـ١      ايغًٛن١ٝ ) ادتغ١ُٝ ٚايٓفغ١ٝ ٚاي عك١ًٝ ٚاالددُاع١ٝ( يًُٖٛٛبني ٚاملدفـٛقني، ٚايعٛاَـٌ ايٛصاثٝـ١ ٚايب٦ٝٝـ١ امله

يًُٖٛب١ ٚايدفٛم؛ ٚطضم قٝاؼ ٚتؾدٝص املٖٛٛبني ٚاملدفٛقني ، ٚت١ُٝٓ املٖٛب١ ٚايدفـٛم، ٚقضـاٜا ٚاجتاٖـات سزٜجـ١ يف     

 ١ٝ ٚايزٚي١ٝ يف زتاٍ املٖٛب١ ٚايدفٛم.   َٝزإ املٖٛب١ ٚايدفٛم ٚصعا١ٜ املٖٛٛبني ٚاملدفٛقني ٚايدذاصب احمل١ًٝ ٚايعضب
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 عاعات َعدُز٠ 3) اإلصؽار ٚايصش١ ايٓفغ١ٝ  1112231

 Counseling and Psychological Hygiene املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

صؽـار١ٜ  تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ اإلصؽار َٚاٖٝد٘، ٚأعغ٘ ايفًغف١ٝ ٚايٓفغ١ٝ، ٚرٚص املضؽز ٚٚظٝفد٘، ٚعٓاصـض ايعًُٝـ١ اإل  

َٚضاسًٗا ٚأعايٝبٗا،ْٚعضٜات اإلصؽار ايض٥ٝغ١ٝ، ٚبعض ايدطبٝكات ايع١ًُٝ يف اإلصؽار.ٚتهٝف ايفضر ايغـًِٝ َـع ايب٦ٝـ١،    

نُا تٗزف املار٠ إىل تعضٜف ايطايب باألعايٝب ٚايطضا٥ل املغددز١َ يف اإلصؽار ٚمجع املعًَٛات ٚآيٝات ايعالز ايٛقا١ٜ َٔ 

  ع٤ٛ ايدهٝف.َٚؾانٌ  االضطضابات ايٓفغ١ٝ

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) عًِ ْفػ ايُٓٛ 1112232

  Developmental Psychology املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ايُٓٛ  ،ْعضٜاتاملؤثض٠ فٝ٘ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايعٛاٌَ٘، َبار٥َٓاٖذ٘، عًِ ْفػ ايُٓٛ تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايدعضٜف مبع٢ٓ َٚفّٗٛ

طبٝكاتٗا، َضاسٌ ايُٓٛ: ايضضاع١، ايطفٛي١ املبهض٠، ايطفٛي١ املدأخض٠، املضاٖك١، ايؾباب، ايهٗٛي١، )بٝادٝ٘،صٜهغٕٛ، نٛيربز( ٚت

ايؾٝدٛخ١، َع ايرتنٝظ ع٢ً َعاٖض ايُٓٛ املددًف١ يف نٌ َضس١ً، ٚطضم ايدعاٌَ َعٗا َٔ قبٌ املعًُني ٚايٛايزٜٔ بٗزف َغاعز٠ 

  ايفضر ع٢ً ايُٓٛ املدهاٌَ ٚايغًِٝ.

 

                          عاعات َعدُز٠ ( 3) ُٓٛ ايًػٟٛ ٚاملعضيفاي 1112233

 Linguistic and Cognitive Growth                      :1112134املدطًب ايغابل 

٠ ايًػ١ٜٛ ٚطٍٛ ٜدٓاٍٚ املغام َفّٗٛ ايًػ١ ٚايهالّ ٚتطٛص ايُٓٛ ايًػٟٛ يًطفٌ عرب َضاسٌ عُضٙ املددًف١ ٚبصٛص٠ خاص١ ايجضٚ

ادت١ًُ.  نُا ٜدٓاٍٚ املغام ايعٛاٌَ املؤثض٠ يف ايُٓٛ ايًػٟٛ يًطفٌ، ٚبعض اضطضابات ايًػ١ عٓز األطفاٍ ٚتؾدٝصٗا ٚطضم عالدٗا.  

نُا ٜبشح املغام يف املعاصف َٚفَٗٛٗا ٚأْٛاعٗا، ٚتعًِ اإلْغإ ٚاندغاب املفاِٖٝ املعضف١ٝ املددًف١ نايًٕٛ ٚايعزر ٚاألسذاّ 

ربٖا، ثِ رصاع١ ايدفهري يز٣ األطفاٍ بأْٛاع٘ املددًف١ ٚت١ُٝٓ اإلسغاؼ ٚاالعدٝعاب ٚاملؾاصن١، ٚنشيو االعدُاع ٚايكضا٠٤ ٚغ

  ٚايهداب١ ٚايدشنوض ٚسٌ املؾهالت؛ ٚصعا١ٜ املعاصف املددًف١ يًطفٌ يف ايبٝت ٚاملزصع١.

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) ايُٓٛ االددُاعٞ ٚاالْفعايٞ يًطفٌ 1102234

 Child's Social and Emotional Growth   :1112233املدطًب ايغابل        

ٜبشح املغام يف َع٢ٓ االْفعاٍ ٚتطٛص ايُٓٛ االْفعايٞ يًطفٌ ٚايكٛاْني اييت تفّغض ايُٓٛ االْفعايٞ ٚاالددُاعٞ ٚايعٛاٌَ 

ُٓٛ االددُاعٞ ٚاالْفعايٞ، ٚرصاع١ يبعض املؤثض٠ يف ايُٓٛ االْفعايٞ ٚاالددُاعٞ يًطفٌ، رصاع١ االجتاٖات ايٓعض١ٜ يً

اْفعاالت األطفاٍ األعاع١ٝ ٚطضم ايدعاٌَ َعٗا.  نُا ٜدٓاٍٚ املغام رصاع١ اذتادات االددُاع١ٝ اييت ميض فٝٗا ايطفٌ عرب 

ٞ َضاسٌ سٝات٘ املددًف١؛ ٚاالحنضافات ايغًٛن١ٝ االْفعاي١ٝ ٚاالددُاع١ٝ يًطفٌ؛ ٚصعا١ٜ ايُٓٛ االْفعايٞ ٚاالددُاع

 يًطفٌ يف ايبٝت ٚاملزصع١. 

 

 عاعات َعدُز٠( 3) اعددزاّ اذتاعٛب يف ايدعًِٝ 1111241

 Using the Computer in Teaching  :1911132املدطًب ايغابل              

دًف١ َع تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ يف ادتاْب ايٓعضٟ َٓٗا تعضٜف ايطايب باعددزاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف زتاالت اذتٝا٠ املد

ايرتنٝظ ع٢ً اعددزاَاتٗا يف ايع١ًُٝ ايدع١ًُٝٝ َٔ خالٍ تعضٜف ايطايب باعددزاّ اذتاعٛب يف ايدزصٜػ ، َٚعضف١ 

ٚظا٥ف٘ ٚتصٓٝفات٘ ٚاعددزاَات٘ يف االتصاٍ ٚسٌ املؾهالت ، ٚاعددزاَات٘ يف مجٝع املٛاقف ايصف١ٝ َع ت١٦ٝٗ ايب١٦ٝ 

ًَٛات َٛثك١ باإلضاف١ إىل ايكزص٠ ع٢ً اخدٝاص ٚتصُِٝ ايربزتٝات ايصف١ٝ يشيو . اعددزاَ٘ يف اذتصٍٛ ع٢ً َع

 Excel, Microsoftايغ١ًُٝ املٓاعب١ . ٜٚدضُٔ ادتاْب ايدطبٝكٞ ايدزصب ع٢ً اعددزاّ بعض ايربزتٝات نرباَر ، 

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

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) ٗا إْدادٚ دع١ًُٝٝاي تصُِٝ ايٛعا٥ٌ      1111242   

 Designing and Producing Instructional Media  املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايٛعا٥ٌ ٚاملٛار ايدع١ًُٝٝ ايغُع١ٝ ٚايبصض١ٜ َٔ سٝـح تعضٜفاتٗـا؛ ٚعالقاتٗـا بدهٓٛيٛدٝـا ايدعًـِٝ؛ ٚتطبٝكاتٗـا؛       

رٚصٖا يف عًُٝيت ايدعًِ ٚايدعًِٝ؛ أثض اإلرصاى ٚاالتصاٍ يف تصُِٝ املٛار ايدع١ًُٝٝ عًـ٢ اخـدالف أْٛاعٗـا َـٔ  ؽـفافٝات      َٚصارصٖا، ٚ

ٚؽضا٥  ٚأؽضط١ تغذٌٝ مسع١ٝ ٚأؽضط١ فٝزٜٛ ٚأقـضا  ساعـٛب  ٚغـري سيـو؛ أعـػ ايدصـُِٝ ٚاإلْدـاز ٚاالعـددزاّ  ٚفـل املٓشـ٢           

ٚإْداز ٚاعددزاّ املٛار ايدع١ًُٝٝ يف املباسح ايزصاع١ٝ املددًفـ١؛ َـع ايرتنٝـظ عًـ٢      ايٓعاَٞ؛ ٚخيًص إىل تطبٝل عًُٞ يف تصُِٝ

  اعددزاّ بضاَر تطبٝك١ٝ يف اذتاعٛب.
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 عاعات َعدُز٠( 3) َفاِٖٝ أعاع١ٝ يف ايضٜاضٝات 1111251

 Basic Concepts in Mathematics  :1111222املدطًب ايغابل 

اذتغاب١ٝ : األعزار ٚ األصقاّ ،ٚايٓعاّ املرتٟ ، ٚايك١ُٝ املٓظي١ٝ يًعزر ، ٚايهغٛص ايعار١ٜ  ٚ  تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ عضض املفاِٖٝ  

ايعؾض١ٜ ٚ ايدزٜٚض ، ٚايٓغب١ امل١ٜٛ٦ ، ٚاألعػ ٚقٛاْٝٓٗا ، ٚحتًٌٝ ايعزر إىل ايعٛاٌَ األٚي١ٝ ، ٚايعًُٝات ع٢ً األعزار ، 

األعزار ايصشٝش١ ٚايعًُٝات عًٝٗا ، ْٚعاّ ايٛسزات املرت١ٜ، ٚقٝاؼ  ٚاحملٝط ، ٚاملغاس١ ٚاذتذِ ، ٚايدٓاعب ٚايٓغب١ ، ٚ

  األطٛاٍ ٚاملغاسات ٚاذتذّٛ ٚايظَٔ.

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) ايزصاَا ٚاملغضح يف ايدعًِٝ                                                                       1111311     

 and Theatre in Teaching  Drama           املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

َفاِٖٝ ايزصاَا ٚاملغضح ٚاعددزاّ اعرتاتٝذٝات ايزصاَا يف ت١ُٝٓ ايطفٌ ٚتعًُٝ٘ َجٌ: اذتضن١ اإلبزاع١ٝ،ٚاإلٜكاع،  

ٚايصٛت ٚاإلميا٤ ٚايصٛت ، ٚاإليكا٤ ٚيعب ايزٚص ٚغريٖا. خصا٥ص َغضح ايطفٌ ٚأْٛاع٘ ٚاعددزاَات٘ يف صٜاض األطفاٍ، 

 َٚغضح ايطفٌ يف األصرٕ.

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) أرب األطفاٍ 1111314

 Literature   Children's املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ أرب األطفاٍ َٔ سٝح طبٝعد٘، ْؾأت٘ ، ٚتطٛصٙ تاصخيٝا عرب ايعصٛص ، األٖزاف ايض٥ٝغ١ٝ ألرب 

١ َٔ َجٌ ايكص١ ٚاملغضس١ٝ ٚايكصا٥ز ايؾعض١ٜ ٚخصا٥صٗا َٚضاَٝٓٗا ، ٚطضم األطفاٍ ، األدٓاؼ األرب١ٝ املددًف

تزصٜغٗا ٚتكٛميٗا ، أْٛاع ايهدب املكز١َ يألطفاٍ ٚخصا٥ص نٌ َٓٗا ٚطضم تكٛميٗا ، ايكضاٜا املدعًك١ بأرب األطفاٍ 

اخدٝاص ايٓصٛ    ١ ، َعاٜرينايًػ١ ٚطضم تُٓٝدٗا ، َضاسٌ ايُٓٛ ايعُض١ٜ ٚعالق١ سيو بايكضا٤ ٚت١ُٝٓ ايجض٠ٚ ايًػٜٛ

َٔ سٝح ايؾهٌ ٚاملضُٕٛ ٚعالق١ سيو بعٓاصض ايعٌُ األربٞ ايٓاد ، ٚعا٥ط ْكٌ أرب األطفاٍ املددًف١ َٔ  ٗاٚتكٛمي

 مسع١ٝ َٚض١ٝ٥ َٚهدٛب١ ، حتًٌٝ بعض األعُاٍ األرب١ٝ ايهالعٝه١ٝ يف أرب األطفاٍ عاملٝا ٚعضبٝا ٚستًٝا. 

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) ُاع١ٝ                                            َبارئ ايعًّٛ االدد 1111316

 Principles of Social Sciences                                                                   املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

بايعًّٛ اإلْغا١ْٝ ٚايعًّٛ  عًّٛ االددُاع١ٝاي عالق١فّٗٛ ايعًّٛ االددُاع١ٝ؛ٜدضُٔ ٖشا املغام تعضٜف ايطايب مب  

: ايداصٜذ ٚادتػضافٝا ٚعًِ االددُاع ٚايغٝاع١ ٚاألْجضٚبٛيٛدٝا ٚعًِ ايٓفػ ٚاالقدصار ؛ فضٚع ايعًّٛ االددُاع١ٝايطبٝع١ٝ

ٚايفًغف١ َٔ سٝح َفّٗٛ نٌ عًِ َٔ ٖشٙ ايعًّٛ ٚأٖزاف٘ ٚتعُُٝات٘ نُا ٜدطضم ٖشا املغام إىل َٓاٖر ايبشح يف 

 ايعًّٛ االددُاع١ٝ.  

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) اإلؽضاف ايرتبٟٛ 1112321

 Basics of Educational Supervision املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

 ٜدٓاٍٚ ٖشا املغام َفّٗٛ اإلؽضاف ايرتبٟٛ ٚأُٖٝد٘ ٚأٖزاف٘؛ ٚأمناط اإلؽضاف ايرتبـٟٛ ٚأعـايٝب٘؛ ٚنفاٜـات َٚٗـاّ املؾـضف      

؛ ٚمناسز اإلؽضاف ايرتبٟٛ ستًًٝا ٚعاملًٝا؛ اإلؽضاف ؽضاف ايرتبٟٛ يف األصرٕ؛ ٚٚاقع اإلؽضاف ايرتبٟٛ يف األصرٕايرتبٟٛ؛ ٚتطٛص اإل

   ايرتبٟٛ ٚاإلراص٠ املزصع١ٝ؛ تكٓٝات اإلؽضاف ايرتبٟٛ َٚؾهالت اإلؽضاف ايرتبٟٛ.

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) إراص٠ ايصف 1112321

 Classroom Administration يغابل: ال ٜٛدزاملدطًب ا 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايدعضٜف باملبارئ ايعا١َ يف اإلراص٠ ايصف١ٝ ٚأُٖٝدٗا ٚطبٝع١ املؾهالت اييت تٛادـ٘ املعًـِ ٚاملدعًكـ١ يف    

إراصت٘ يغًٛى ايطًب١ ٚايٓؾاطات ايدع١ًُٝٝ ايدع١ًُٝ؛ ايدعضٜف باألعباب ايعا١َ املغؤٚي١ عٔ ظٗـٛص املؾـهالت ايصـف١ٝ    

يصف١ٝ؛ إنغاب ايطايب َٗاصات اإلراص٠ ايؾُٛي١ٝ يًصف ٚاييت تؾٌُ املٗاصات ايداي١ٝ: إراص٠ عًٛى ايطًب١؛ ٚصعٛبات اإلراص٠ ا

ٚضع ٚتطبٝل ايكٛاعز ٚايدعًُٝات ايصف١ٝ؛ ٚإراص٠ املٓاخ ايٓفغٞ؛ االتصاٍ ايصفٞ ٚدشب االْدباٙ؛ إراص٠ ايٛقـت؛ إراص٠ ايب٦ٝـ١   

  فٝٗا املٛاقف ايدك١ٝٓ؛ ايدعضٜف بايُٓٛسز ايؾاٌَ يف االْضباط املزصعٞ.املار١ٜ يًدعًِ؛ إراص٠ املٛاقف ايدع١ًُٝٝ مبا 
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 عاعات َعدُز٠ ( 3) ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111322

 Social Education and their Teaching Methods     املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

١ٝ االددُاع١ٝ يًضٚض١ ٚيًصف األٍٚ األعاعـٞ؛ حتًٝـٌ َٓٗـاز ايرتبٝـ١     ايدعضٜف بايرتب١ٝ االددُاع١ٝ ؛ حتًٌٝ َٓٗاز ايرتب

االددُاع١ٝ يًصف ايجاْٞ األعاعٞ، حتًٝـٌ َٓٗـاز ايرتبٝـ١ االددُاعٝـ١ يًصـف ايجايـح األعاعـٞ؛ حتًٝـٌ َٓٗـاز ايرتبٝـ١           

دزاَات َصارص ايـدعًِ يف  ايدعًِٝ ٚايدعًِ ايفعايني يف ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ ؛ اعد ئاالددُاع١ٝ يًصف ايضابع األعاعٞ؛ َبار

تعًِ ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ ؛ أمناط  تعًِٝ ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ؛ إعرتاتٝذ١ٝ تٓعِٝ تعًِ  تزصٜػايرتب١ٝ االددُاع١ٝ؛ طضم 

يف ايرتبٝــ١ االددُاعٝــ١ ؛ تٓعــِٝ تعًــِ َٗــاصات ايرتبٝــ١  ايكــَِٝفــاِٖٝ ايرتبٝــ١ االددُاعٝــ١ ؛ تٓعــِٝ تعًــِ االجتاٖــات ٚ

ِٝ تعًِ سٌ املؾهالت يف ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ ؛ تفضٜز تعًِٝ ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ ؛ تكـِٜٛ ايـدعًِ يف   االددُاع١ٝ ؛ تٓع

  االددُاع١ٝ. ايرتب١ٝ االددُاع١ٝ؛ ايدذضب١ األصر١ْٝ يف ع١ًُٝ تطٜٛض َٓاٖر ايرتب١ٝ

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111323

 Curricula of Vocational Education and their  

Teaching Methods 

 املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز

َفاِٖٝ أعاع١ٝ؛ َٓاٖر ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ يف ايضٚض١ ٚيف املضس١ً األعاع١ٝ األٚىل؛ أعـػ َٓـاٖر ايرتبٝـ١ املٗٓٝـ١ ٚخطٛطٗـا       

ـ     ١ ايرتبٝـ١ املٗٓٝـ١ َٚعًُٗـا؛ َٓٗـاز     ايعضٜض١؛ ختطٝط ايدعًِ ٚايدعًِٝ يًرتب١ٝ امل١ٝٓٗ؛ تٓعِٝ بـضاَر ايرتبٝـ١ املٗٓٝـ١؛ طًب

ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ يًضٚض١ ٚيًصف األٍٚ األعاعٞ؛ َٓٗاز ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ يًصف ايجاْٞ األعاعـٞ؛ َٓٗـاز ايرتبٝـ١ املٗٓٝـ١ يًصـف      

ع٢ً ايعضٚض  ايجايح األعاعٞ؛ َٓٗاز ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ يًصف ايضابع األعاعٞ؛ ايدعًِٝ ٚايدعًِ يف ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ؛ ايدعًِٝ ايكا٥ِ

  ايع١ًُٝ؛ ايدعًِٝ ٚايدزصٜب ف َٛاقع ايعٌُ؛ ايدكِٜٛ يف ايرتب١ٝ امل١ٝٓٗ؛ طٜاصات َٝزا١ْٝ.

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) َفاِٖٝ يػ١ٜٛ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111324

 their Teaching Methods Linguistic Concepts &            :1101224املدطًب ايغابل 

فّٗٛ ايُٓط ايًػٟٛ ٚايرتانٝب ايًػ١ٜٛ ،ٚأعايٝب تُٓٝدٗا ، ٚأعاعٝات ايكٛاعز ايعضب١ٝ َٔ َجٌ ادتٌُ تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َ

االمس١ٝ ايبغٝط١ ، ٚادتٌُ ايفع١ًٝ ايبغٝط١ ، ٚاألعايٝب ايؾا٥ع١ يف االعدعُاٍ ايَٝٛٞ ، ٚمتٝٝظ ايزاصعني ملعاْٞ 

ْٚٛاصب ايفعٌ املضاصع ٚ األفعاٍ يف صٛصٖا ايبغٝط١ ،  ايٓٛاعذاملضفٛعات ٚاملٓصٛبات ٚايدشنري ٚايدأْٝح ٚايدج١ٝٓ ٚادتُع ،ٚ

ايدعضض  إىل تزصٜػ ٚدٛاطَ٘ ، ٚسضٚف ادتض ٚايعضٚف ، ٚتٛضٝ  ارتطٛات اإلدضا١ٝ٥ يدزصٜػ ايرتانٝب ايًػ١ٜٛ . ٜٚدِ 

  عاع١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗا .ألايرتقِٝ ٚايكضاٜا اإلَال١ٝ٥ اأرٚات 

 

 عاعات َعدُز٠( 3)                                                            َٗاصات يػ١ٜٛ 1111327

 Linguistic Skills املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ َفّٗٛ املٗاصات ايًػ١ٜٛ  يف صٜاض األطفاٍ ، ت١ُٝٓ املٗاصات ايًػ١ٜٛ األعاع١ٝ: االعدُاع ٚاحملارث١ ٚايدعبري 

 ٗاصات ايًػ١ٜٛ ببعضٗا ايبعض ٚايدهاٌَ يف تٓاٚهلا ٚتزصٜغٗا . ايؾفٟٛ  ٚارتط ٚعالق١ امل

 

 عاعات َعدُز٠( 3)                        رتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚاملٛعٝك١ٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗااي 1111328

 Teaching MethodsُEducation& their  Art & Music املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

١ عٔ َفّٗٛ ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ ٚأعغٗا ايغٝهٛيٛد١ٝ، َٚٓاٖذٗا،َٚٝارٜٓٗا ٚأٖزافٗا، ٚنـشيو  تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ْبش٠ تاصخيٝ 

ايدعضٜف بإبضاط املفاِٖٝ ٚاملصطًشات ايف١ٝٓ،نايكِٝ ادتُاي١ٝ ٚايدعبري١ٜ ٚاإلبزاع١ٝ ٚايف١ٝٓ، َٚفّٗٛ نـٌ َـٔ املزصعـ١    

بٝل ٚايفٕٓٛ ادت١ًُٝ. نُا تٓاٍٚ أعايٝب تـزصٜػ  ٚاالقدباؼ ٚايفٔ ايدؾهًٝٞ ٚايدعبريٟ ٚايدط ايف١ٝٓ ٚاألعًٛب ٚايدكًٝز

َٛضٛعات ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ، َع ايرتنٝظ ع٢ً بعض ادتٛاْب ايف١ٝٓ. نُـا تدٓـاٍٚ ٖـشٙ املـار٠ املٗـاصات املٛعـٝك١ٝ األعاعـ١ٝ        

 املضسًــ١ االبدزا٥ٝــ١ َــٔ سٝــح عٓاصــض املٛعــٝكٞ ناإلٜكــاع ٚايًشــٔ ٚايدٛافــل املٛعــٝكٞ، ٚاألْؾــط١ ايــيت  املال٥ُــ١ ملعًــِ

ٜغددزَٗا املعًِ ناألْاؽـٝز ٚاألغـاْٞ ٚاأليعـاب املٛعـٝك١ٝ ٚايكصـص اذتضنٝـ١ ٚنٝفٝـ١ تزصٜغـٗا. نُـا تدضـُٔ           

  ايدزصٜب ع٢ً ايعظف ايبغٝط ع٢ً بعض اآلالت املٛعٝك١ٝ ٚاإلٜكاع١ٝ املٓاعب١ يعُض ايطايب يف ايصفٛف األعاع١ٝ.

 

 

 

 

 



17 

 

 عاعات َعدُز٠( 3) بضاَر ايطفٛي١ املبهض٠ 1112329

 Early Childhood Programs املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

٠، ٚتطبٝـل املعـاٜري   ايرباَر املددًف١ يف َضس١ً ايطفٛيـ١ املبهـض   تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايرتنٝظ ع٢ً تٓعِٝ ٚتصُِٝ ٚتطٜٛض 

اح ٖشٙ ايـرباَر.  ايعامل١ٝ هلشٙ ايرباَر َع ايدأنٝز ع٢ً عٓاصض ايرباَر األعاع١ٝ، ٚتكزِٜ ايددطٝط ٚاإلراص٠ ايضضٚص١ٜ إلجن

نُا ٜدٓاٍٚ املغام أٜضًا ايدزخٌ املبهض َٔ سٝح املفّٗٛ ٚاألٖزاف ٚايرباَر ٚايدطبٝكـات ايعاملٝـ١، ٚايعضبٝـ١ ٚاحملًٝـ١ يف     

 ايطفٛي١ املبهض٠، ٚايدزخٌ املبهض. 

 

 عاعات َعدُز٠( 3) ايدٓؾ١٦ االددُاع١ٝ 1112331

 Social Upbringing املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

دٓاٍٚ املغام رصاع١ َا١ٖٝ ايدٓؾ١٦ االددُاع١ٝ ٚأٖزافٗا ٚأؽهاهلا ٚعٓاصضٖا ٚعالقدٗا بايعًّٛ األخض٣، ٚايعٛاٌَ املؤثض٠ ٜ

يف منٛ ايطفٌ.  نُا ٜدٓاٍٚ املغـام أٜضـًا ْعضٜـات ايدٓؾـ١٦ االددُاعٝـ١ َٚضاسـٌ ايُٓـٛ االددُـاعٞ َـٔ ايضضـاع١ إىل           

ــ  ــط١ ٚاملد ــ١ املدٛع ــض٠ ٚايطفٛي ــ١ املبهو ــٌ   ايطفٛي ــًا يف ايدفاع ــام أٜض ــح املغ ــٝدٛخ١.  ٜٚبش ــز ٚايؾ ــ١ ٚايضؽ أخض٠ ٚاملضاٖك

   االددُاعٞ ٚايدٓؾ١٦ االددُاع١ٝ ٚايجكاف١  ٚمنٛ ايشات ٚايكٝار٠ ٚاالجتاٖات ٚايكِٝ َٚؤعغات ايدٓؾ١٦ االددُاع١ٝ.

 

 عاعات َعدُز٠( 3) ايضٚض١ صف راص٠إ 1112333

 Kindergarten Classroom Administration دطًب ايغابل: ال ٜٛدزامل 

ٌ   ٚ إراص٠ صف ايضٚض١، أ١ُٖٝ إراص٠ صف ايضٚضـ١،  َفّٗٛ تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ إلراص٠ صـف ايضٚضـ١،    ايدعضٜـف بـايُٓٛسز ايؾـاَ

ِ  اجتاٖات إراص٠ صف ايضٚض١  املدعًكـ١ يف إراصتـ٘ يغـًٛى    ايصـعٛبات  ٚ صـف ايضٚضـ١   ٚطبٝع١ املؾهالت اييت تٛادـ٘ َعًـ

ٚتكٓٝـات تعـزٌٜ ايغـًٛى، ٚنٝـف تـؤثض اإلثـاص٠ ٚايدػشٜـ١          ب املغؤٚي١ عٔ ظٗٛص املؾـهالت ايدعضٜف باألعبااألطفاٍ، ٚ

ٚإراص٠ املٓاخ ايٓفغٞ؛ االتصاٍ ايصفٞ ٚدشب االْدبـاٙ؛  ايضادع١ ع٢ً عًٛى األطفاٍ يف ايصف يف ادتاْب املعضيف ٚايٛدزاْٞ، 

 عًِ، ٚايدعًِ  ايدعاْٚٞ، ٚايدعًِ باملالسع١.ٚايغًٛى ٚايعٓاصض ايفاع١ً يف ايدعًِٝ، ٚتٓعِٝ خربات ايد إراص٠ ايٛقت

 

 عاعات َعدُز٠( 3)  إراص٠ بضاَر تضب١ٝ ايطفٌ 1111339

 Administration of Child's Education Programs املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ٍ      تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايرتنٝظ ع٢ً تٓعِٝ ٚتطٛص  ، ٚتطبٝـل املعـاٜري ايـيت     ٚإراص٠ ايـرباَر املددًفـ١ يف َضسًـ١ صٜـاض األطفـا

تضـُٔ ايضعاٜــ١ املدُٝــظ٠ يألطفــاٍ، ٚتكــزِٜ ايددطــٝط ٚاإلراص٠ ايضــضٚص١ٜ إلجنــاح بــضاَر األطفــاٍ ٚاألعــض، َجــٌ ايصــش١   

   ٚايغال١َ ٚاألْع١ُ ٚايدعًُٝات، ٚايهارص، ٚاملٝظا١ْٝ، ٚايب١٦ٝ ايطبٝع١ٝ. ٚايدػش١ٜ،

 

 عات َعدُز٠(عا 3) َٗاصات أعاع١ٝ يف ايًػ١ االجنًٝظ١ٜ 1111431

 Basic Skills in English Language املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل تعضٜف ايطًب١ بأٖزاف ٚأعايٝب تزصٜػ َٗاصات االتصاٍ ايًػ١ٜٛ بؾهٌ عاّ ٚايًػ١ االجنًٝظ١ٜ 

تزصٜػ َٗاصات بؾهٌ خا  ٚاالعدُاع ٚايدشزخ ٚايكضا٠٤ ٚايهداب١(.نُا تٗزف إىل تزصٜب ايطًب١ ع٢ً طضم 

  .هلااالعدُاع ٚايدشزخ ٚايكضا٠٤ ٚايهداب١ ٚطضم رزتٗا ٚطضم ايدكِٜٛ ٚحتزٜز َعٛقات تعًِ تًو املٗاصات ٚاقرتاح سًٍٛ 

 

 عاعات َعدُز٠( 3) بضاَر األطفاٍ احملٛعب١ 1111343

 Computerized Programs for Children  :1911132املدطًب ايغابل 

ف١ٝٗٝ ٚايدجكٝف١ٝ ٚأُٖٝدٗا يألطفاٍ ٚأثضٖا يف منٛ َٗاصاتِٗ املددًف١.االعرتاتٝذٝات املددًف١ يدٛظٝف املار٠ ايدع١ًُٝٝ ٚايرت

  ٖشٙ ايرباَر ألغضاض تع١ًُٝٝ َٚعاٜري تكٛميٗا، ٚأعػ تصُِٝ ٚإْداز ٚحتًٌٝ ايرباَر ايدع١ًُٝٝ ٚتطبٝكات ع١ًُٝ.

                    

 عاعات َعدُز٠( 3) املٛار ايدع١ًُٝٝ يألطفاٍ 1111344

 Children's Educational Materials :1911132املدطًب ايغابل 

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

ر ايدع١ًُٝٝ ايالط١َ يد١ُٝٓ ايدفهري عٓز ادتاٖظ٠ ٚإدضا٤ات اعددزاَٗا راخٌ غضف١ ايصف، ٚأعايٝب تصُِٝ ٚإْداز املٛا

األطفاٍ َجٌ ايدصٓٝف ٚاألصقاّ ٚايكٝاؼ ٚايٛقت ٚايعالقات ...اخل، ٚإْداز املٛار ايالط١َ يد١ُٝٓ املٗاصات ايًػ١ٜٛ ٚاالددُاع١ٝ 

ُٓٛ ايؾاٌَ يًطفٌ ٚايف١ٝٓ ٚايدعبري١ٜ املددًف١. ٜٚبشح املغام أٜضًا يف طضم ٚأعايٝب اعددزاّ املٛار ايدع١ًُٝٝ يدشكٝل اي

  ٚاذتهِ ع٢ً َز٣ فاع١ًٝ ٖشٙ املٛار َٔ خالٍ َعاٜري َٛضٛع١ٝ ع١ًُٝ.
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 عاعات َعدُز٠( 3) املفاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚايضٜاض١ٝ 1111351

 Mathematic and Scientific Concepts املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

١ُٝ ٚايضٜاض١ٝ األعاع١ٝ َجٌ تغ١ُٝ املفاِٖٝ، رصاعـ١  ٜدٓاٍٚ ٖشا املغام أعايٝب ْٚعضٜات اندغاب ايطفٌ يًُفاِٖٝ ايعً 

تهٜٛٔ املفاِٖٝ ايع١ًُٝ يـز٣ طفـٌ ايضٚضـ١ ٚنٝفٝـ١ تعًُٗـا ٚاألعـايٝب املٓاعـب١ يدُٓٝدٗـا. أبـضط املفـاِٖٝ ٚايعًُٝـات            

ـ              ضاغ، ايضٜاض١ٝ تٓعـِٝ ايٛقـت، إعـار٠ تضتٝـب املهـإ، ايدٓعـِٝ يف ف٦ـات، ايدصـٓٝف، ايدٓـاظض األسـارٟ ايرتتٝـب، ايعـز، ايف

ايؾهٌ، اذتذِ، ايكٝاؼ، ايدؾاب٘ ٚاالخدالف، تهٜٛٔ أعزار صػري٠، تكغِٝ ايهٌ إىل أدظا٤، اندؾاف ايدهضاص املٓعِ، 

ايعالقات راخٌ املهإ ٚتٓعُٝٗا.  نُا ٜبشح املغام يف ت١ُٝٓ أعايٝب ايدفهري ايعًُـٞ َـٔ خـالٍ ايددطـٝط ألْؾـط١      

  ذتّض، ٚايًعب املّٛد٘ إىل اندغاب املفاِٖٝ ايع١ًُٝ ٚايضٜاض١ٝ ٚمنٖٛا.ع١ًُٝ ٚصٜاض١ٝ يف صٜاض األطفاٍ ٚتٛظٝف ايًعب ا

 

 عاعات َعدُز٠( 3) تزصٜغٗا َفاِٖٝ صٜاض١ٝ ٚأعايٝب 1111351

 Mathematic Concepts & Their Teaching Methods  :1101251املدطًب ايغابل 

 ٚ املفـاِٖٝ اهلٓزعـ١ٝ    ٚ أصـٓاف املعضفـ١ ايضٜاضـ١ٝ    ٚ ٚىلاأل ٛف األصبعـ١ َٓٗاز ايضٜاضٝات يًضٚض١ ٚيًصفٜدٓاٍٚ ٖشا املغام 

؛ املغأي١ ايضٜاض١ٝ؛ اذتغاب ايشٖرت ٚايدكزٜض؛ ايكٝاؼ ٚاملكاٜٝػ؛ أعايٝب ايدفهري ٚاملٓعَٛات ايعزر١ٜايعًُٝات اذتغاب١ٝ 

١ًُٝٝ ايدع١ًُٝ يًصـف  ايضٜاضٞ؛ االخدباصات ايدشص١ًٝٝ؛ ايٛعا٥ٌ ايدع١ًُٝٝ ايدع١ًُٝ يًصف األٍٚ األعاعٞ؛ ايٛعا٥ٌ ايدع

 ايجاْٞ األعاعٞ؛ ايٛعا٥ٌ ايدع١ًُٝٝ ايدع١ًُٝ يًصف ايجايح األعاعٞ؛ ايٛعا٥ٌ ايدع١ًُٝٝ ايدع١ًُٝ يًصف ايضابع األعاعٞ.

         

 عاعات َعدُز٠( 3) ٛف األٚىلفعًِ طًب١ ايصتِٜٛ تك 1112352

 Educational Evaluation in the First Grades ال ٜٛدزاملدطًب ايغابل : 

ــِٝ    ــدعًِ ٚايدعًـ ــٝيت ايـ ــِٜٛ  ٚرٚصٙ يف عًُـ ــّٛ ايدكـ ــار٠ َفٗـ ــشٙ املـ ــاٍٚ ٖـ ــِٜٛ ،تدٓـ ــٛاع ايدكـ ــاَٞ أْـ ــٜٛرت ٚارتدـ : ايدهـ

ايدكــِٜٛ املــبرت عًــ٢  ،أغضاض ايدكــِٜٛ ٚايدػشٜــ١ ايضادعــ١ٚايدؾدٝصـٞ...،َٓٗذ١ٝ ايدكــِٜٛ ، أرٚات ايدكــِٜٛ ٚخصا٥صــٗا. 

أرٚات  ،تصـٓٝف األٖـزاف ايدعًُٝٝـ١    ٍ املعـضيف ٚاالْفعـايٞ ٚايٓفغـشضنٞ ،   ، تكِٜٛ تعًـِ ايطًبـ١ يف اجملـا   ْدادات ايدعًِ

ٚايدكـِٜٛ   ،تطبٝكات ع٢ً تطٜٛض أرٚات ايدكِٜٛ املٓاعـب١ ٚ اعـددزاَاتٗا   ،ايدكِٜٛ يف ايصفٛف ايجالث١ األٚىل )ًَف ارترب٠ ( 

 االيهرتْٚٞ

 

 عاعات َعدُز٠( 3) تكِٜٛ تعًِ طفٌ ايضٚض١     1112353

 Evaluation of Child's learning at Kindergarten املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

ِ  ،ٚزتاالت٘  ،خصا٥ص ايدكِٜٛ  تعًِ األطفاٍ، َفّٗٛ تكِٜٜٛدٓاٍٚ املغام  ، ٚاألعـايٝب املغـددز١َ يف تكـِٜٛ    أْٛاع ايدكـٜٛ

ب١ً ٚاالعدباْات ٚاالخدباصات أرا٥ِٗ: ناملالسع١ ٚاملؾاٖز٠ املٓع١ُ ، نُا ٜدٓاٍٚ أرٚات مجع ايبٝاْات ناملالسع١ ٚاملكا

 ٚعالمل ايدكزٜض ٚاملكاٜٝػ االددُاع١ٝ ٚاالعكاط١ٝ ٚطـضم عـضض ايبٝاْـات ٚتفغـريٖا ٚاعـدٓباط ايٓدـا٥ر َٓٗـا ٚصصـزٖا،        

 تطٜٛض االخدباصات املضتبط١ مبذاٍ تعًِ ٚتعًِٝ األطفاٍ ٚفل َعاٜري ايدكِٜٛ.  ٚطضم

 

 عاعات َعدُز٠( 3) َٗاصات اذتٝا٠ 1111415

 Life Skills املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايدعضٜف باألرٚاص اييت ًٜعبٗا ايفضر يف سٝات٘ َٔ سٝح أْٛاعٗا، ٚتزاخًٗا، ٚتأثريٖا املدبارٍ ع٢ً بعضٗا 

عبري ايبعض، َٚٗاصات ايدعًِ املغدُض، ٚاختاس ايكضاص، ٚتٓعِٝ ايٛقت، ٚايدٛاصٌ ايبٝٓؾدصٞ: نؾف ايشات، بٓا٤ ايجك١، ايد

ايًفعٞ ٚغري ايًفعٞ عٔ االْفعاالت، االعدُاع ايفعاٍ، ايعٌُ ادتُاعٞ أٚ ايدعاْٚٞ، سٌ ايصضاعات ايبٝٓؾدص١ٝ، ضبط 

 ايشات ٚإراص٠ ايدٛتض، اذتزٜح ايشاتٞ اإليابٞ، ايدفهري االعرتاتٝذٞ، ٚاملٛاط١ٓ املغؤٚي١، ٚايكاب١ًٝ يًعٌُ. 

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) َفاِٖٝ ايعًّٛ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111422

 Scientific Concepts and their Teaching Methods  :1111225املدطًب ايغابل 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ طبٝع١ ايعًِ؛ املعضف١ ايع١ًُٝ؛ ايطضم ايع١ًُٝ؛ االجتاٖات ٚاملٍٝٛ ايع١ًُٝ؛ األعػ ايٓفغ١ٝ يدعًِ ايعًّٛ؛ 

األٍٚ األعاعٞ؛ َٓٗاز ايعًّٛ يًصف ايجاْٞ األعاعٞ؛ َٓٗاز ايعًّٛ يًصف األعػ ايفًغف١ٝ يدعًِ ايعًّٛ؛ َٓٗاز ايعًّٛ يًصف 

ايجايح األعاعٞ؛ َٓٗاز ايعًّٛ يًصف ايضابع األعاعٞ؛ َزاخٌ تزصٜػ ايعًّٛ؛ تكٓٝات سزٜج١ يف تعًِٝ ايعًّٛ؛ ايدػري 

  ايعًّٛ؛ َعًِ ايعًّٛ.املفَٗٛٞ ٚايفِٗ ارتطأ يف تزصٜػ ايعًّٛ؛ زتاالت ايدكِٜٛ يف تزصٜػ ايعًّٛ؛ تطٛص َٓاٖر 
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 عاعات َعدُز٠ ( 3) َٓاٖر صٜاض األطفاٍ ٚأعايٝب تزصٜغٗا 1111424

   Their Teaching Methods&Curricula of Kindergarten   :1111122املدطًب ايغابل 

يُٓا٥ٝـ١ ألطفـاٍ ايضٚضـ١؛    َٓٗاز صٜاض األطفاٍ؛ األعاؼ ايفًغفٞ ايشٟ ٜغدٓز إيٝ٘ ْعاّ صٜاض األطفاٍ عاملًٝا؛ ارتصا٥ص ا

ٚاقع أبعار ْعاّ صٜاض األطفاٍ يف األصرٕ؛ املٗاّ ايٛظٝف١ٝ يًعاًَني  يف صٜاض األطفاٍ؛ َب٢ٓ صٚض١ األطفـاٍ؛ َٓؾـ ت َبٓـ٢    

صٚض١ األطفاٍ؛ جتٗٝظات صٚض١ األطفاٍ؛ َـٛار ايدعًـِٝ يف صٚضـ١ األطفـاٍ؛ ايصـش١ يف صٚضـ١ األطفـاٍ؛ ضـبط ايٓعـاّ يف          

١ُ صٜاض األطفاٍ؛ املٛار ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ اييت ع٢ً َزٜض٠ َٚع١ًُ صٜاض األطفاٍ رصاعدُٗا؛ أعـايٝب  صٚض١ األطفاٍ؛ َعً

ايدعًِٝ املكرتح اعددزاَٗا يف صٜاض األطفاٍ؛ أعايٝب ايدكِٜٛ املكرتح اعددزاَٗا يف صٜاض األطفاٍ؛ ايصـعٛبات ايـيت تٛادـ٘    

  صٜاض األطفاٍ يف األصرٕ.

 

 عاعات َعدُز٠( 3) ١َٝ ٚأعايٝب تزصٜغٗاايرتب١ٝ اإلعال 1111425

 Islamic Education & its Teaching Methods املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ ايدعضٜف بايكضإ ايهضِٜ ٚعًَٛ٘، َٔ سٝح تضتٝب ايٓظٍٚ ٚأعباب٘،ٚمجع٘،ٚتزٜٚٓ٘،ٚإعذاطٙ ،ٚتكغُٝ٘ 

سهاَـ٘ املددًفـ١، ٚتطبٝكـات عًـ٢ تًـو األسهـاّ. ٚسفـغ ٚتفغـري         ٚايدعضٜف بدال٠ٚ ايكضإ ايهضِٜ ٚجتٜٛزٙ ٚفـل أ 

َٚعضف١ أعباب ايٓظٍٚ يًغٛص ايٛاصر٠ يف ادتظ٤ ايجالثني َٓ٘.باإلضاف١ إىل أعايٝب تزصٜػ ٖشٙ املٛضٛعات.نُا تدٓـاٍٚ ٖـشٙ   

ز  ايـزصٚؼ ٚايععـات   املار٠ َفّٗٛ اإلميإ ٚسكٝكد٘ ٚأصناْ٘، ٚعري٠ ايضعٍٛ ) (، ٚبٝإ األسزاخ ايععُٝـ١ فٝٗـا، ٚاعـددضا   

ٚايعرب َٓٗا، َٚصطًشات ايفك٘، ٚاقغا١َ، ٚدٗـٛر ايعًُـا٤ يف اذتفـاظ عًـ٢ َصـارص ايدؾـضٜع اإلعـالَٞ، ٚبعـض ايكٛاعـز          

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

    

 عاعات َعدُز٠( 3) زصٜغٗاٚأعايٝب ت ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ 1111426

 Physical Education & its Teaching  Methods املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

تدٓاٍٚ ٖشٙ املـار٠ َفٗـّٛ ايرتبٝـ١ اذتضنٝـ١ ، ٚأٖـزافٗا،ٚزتاالتٗا، ٚخصـا٥ص األطفـاٍ ايٓفغـ١ٝ ٚاذتضنٝـ١ ٚايبزْٝـ١،           

غال١َ يف مماصع١ األيعاب ايضٜاض١ٝ، ٚايكصص اذتضن١ٝ ٚاأليعاب ايفضر١ٜ ٚادتُاع١ٝ، ٚادتٛاْب ايصش١ٝ، ٚطضم املٔ ٚاي

ٚاذتضنات ايدابع١ املصشٛب١ باإلٜكاع املٛعٝكٞ ٚإصؽارات اعددزاَٗا، ٚأعايٝب تزصٜػ ٚتكِٜٛ ايدالَٝـش   َٚبارئ تعًُٝٗا،

 يف اجملاٍ ايرتب١ٝ ايضٜاض١ٝ. 

 

 (عاعات َعدُز٠ 3) (: تطضح يف ايغ١ٓ ايجايج1١ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ) 1111428

 Practical Education (1) املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

 تدٓاٍٚ ٖشٙ املار٠ تعضٜف ايطايب بٛاقع ع١ًُٝ ايدعًِ ٚايدعًِٝ يف املزاصؼ األصر١ْٝ، َٚصارص َعضف١ املعًُني عـٔ ايدـزصٜػ،   

ـ  ز٠ عـاع١ ْٚصـف َـع    ٚطٜاصات َٝزا١ْٝ، َٚؾاٖزات راخٌ ايػضف١ ايصف١ٝ، َٚٓاقؾ١ املؾاٖزات ايصف١ٝ يف يكا٤ أعبٛعٞ مل

ايرتنٝظ ع٢ً املؾاٖز٠ يف بزا١ٜ ايفصٌ املزصعٞ ْٚٗاٜد٘. نُا تٗزف إىل متهني ايطًب١ َٔ مماصع١ ع١ًُٝ ايدـزصٜػ  

دظ٥ٝا، ٜٚدِ َٔ خالهلا ايدزصب ع٢ً تطبٝل عزر َٔ املٗاصات ايدزصٜغ١ٝ َٔ َجٌ:ايد١٦ٝٗ يًدزصٜػ، اعدجاص٠ ايدعًِ ايغـابل  

،تٛدٝــ٘ األعــ١ً٦، إراص٠ اجملُٛعــات ، طــضم ايدــزصٜػ َدٓٛعــ١، طضٜــل تكــِٜٛ  ٠ ايٓؾــاطيًطًبــ١، ايددطــٝط يًــزصؼ،إراص

َدٓٛع١، إعزار أٚصام ايعٌُ، اعدجاص٠ ايزافع١ٝ،َضاعا٠ ايفضٚم ايفضر١ٜ ، ت١ُٝٓ بعض َٗـاصات ايـدفهري، ؽـضٜط١ إٔ ٜكـِٝ     

ؾ١ ٖشٙ ارترب٠  )تعط٢ سضٜـ١ يًذاَعـات   ايطايب َٜٛا ٚاسزا يف األعبٛع يف املزصع١ ٚ حيضض يكا٤ا أعبٛعٞ  ادتاَع١ ملٓاق

 يف بضزت١ ٖشا ايّٝٛ (. 

 

  عاعات َعدُز٠( 6 )   تطضح يف ايغ١ٓ ايضابع١ :(2ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ) 1111429

 Practical Education (2) 1111428 :املدطًب ايغابل 

ايٓعضٜات ٚاملعاصف بصٛص٠ ع١ًُٝ تطبٝل ٚ تٗزف ٖشٙ املار٠ إىل متهني ايطايب املعًِ َٔ مماصع١ ع١ًُٝ ايدزصٜػ ايفعًٞ   

 سٝح ٜكِٝ ايطايب املعًِ يف املٝزإ َز٠ فصٌ رصاعٞ ناٌَ، َع يكا٤ أعبٛعٞ يف ادتاَع١ َع َزصؼ املار٠.
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 عاعات َعدُز٠( 3) تعًِٝ ايدفهري 1112429

 Teaching Thinking                                                ال ٜٛدزاملدطًب ايغابل : 

ايدفهري يـز٣ األطفـاٍ، ٚنـشيو ايدعـضف عًـ٢ االجتاٖـات ايغـا٥ز٠ يف          ٜٗزف ٖشا املغام إىل إملاّ ايزاصعني ببعض أمناط

تعًــِٝ ايــدفهري عٓــز األطفــاٍ يف َــضسًيت اذتضــا١ْ ٚاملضسًــ١ األعاعــ١ٝ ٚايدعــضف عًــ٢ ْعضٜــ١ بٝادٝــ٘ ٚتطبٝكاتٗــا.  

فهري َٔ خالٍ األْؾط١ ؛ ٚاإلعٗاّ يف تطٜٛضٖـا يـز٣ األطفـاٍ ، ٚتطـٜٛض     ٚاندغاب ايهفا١ٜ يف تطٜٛض بضاَر تعًِٝ ايد

اجتاٖات إياب١ٝ حنٛ َغاعز٠ األطفاٍ يف تطٛص منِٖٛ ايعكًٞ باعددزاّ ٚإْداز ايٛعا٥ٌ املددًف١ اييت تُٓٞ ايدفهري عٓز 

 ايطفٌ ٚاالطالع ع٢ً ايدذاصب ايعامل١ٝ يف بضاَر تعًِٝ ايدفهري يز٣ األطفاٍ. 

 

 عاعات َعدُز٠( 3) تعزٌٜ ايغــًٛى 1112431

 Behavior Modification املدطًب ايغابل: ال ٜٛدز 

َكز١َ عا١َ سٍٛ تعزٌٜ ايغًٛى؛ أ١ُٖٝ تعزٌٜ ايغًٛى ٚأٖزاف٘ ٚزتاالت٘ ٚخطٛات٘؛ أْٛاع ايغًٛى ْٚعضٜات تعزًٜـ٘؛  

ٜٛـ١ ايغـًٛنات املضغـٛب فٝٗـا؛ تعـزٌٜ      املبارئ ايعا١َ يف تعزٌٜ ايغًٛى؛ َا١ٖٝ ايغـًٛى املغـدٗزف؛ قٝـاؼ ايغـًٛى؛ تك    

ايغًٛى ايصفٞ؛ تكًٌٝ ايغًٛنات غري املضغٛب فٝٗا؛ ايدعاقز ايغًٛى ٚبضاَر ايدعظٜظ ايضَظٟ؛ تكِٜٛ فاع١ًٝ بضاَر تعـزٌٜ  

  ايغًٛى؛ طضا٥ل ايبشح يف تعزٌٜ ايغًٛى؛ قضاٜا َٚؾهالت صف١ٝ ٚأنارمي١ٝ.

 

 عاعات َعدُز٠( 3) َؾهالت طفٌ ايضٚض١ 1112432

 Child's Problems at Kindergarten   :1112431املدطًب ايغابل 

ٜدٓاٍٚ املغام خصا٥ص ايطفٌ ايُٓا١ٝ٥ يف َضس١ً ايضٚض١، أمنـاط ايغـًٛى غـري املضغـٛب فٝـ٘، ايغـًٛى غـري االددُـاعٞ         

       ٚ ًوـل  نايغًٛى ايعزٚاْٞ ٚعًٛى اإلتالف.  نُا ٜبشح املغـام يف املؾـهالت االْفعايٝـ١ َـٔ بهـا٤ َٚـص اإلصـبع  ايدع

ٚايدبٍٛ أيإلصارٟ ٚافدعاٍ ْٛبات ايػضب. ٜٚبشح املغام أٜضًا يف ايعظٚف عٔ األْؾط١ املزصع١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚايدُضنظ سٍٛ 

ايشات ٚارتذـٌ َٚؾـهالت اإلفـضاط يف األنـٌ أٚ االَدٓـاع عٓـ٘ ٚأعـايٝب تعـزٌٜ ٖـشٙ املؾـهالت بـايطضم اإلدضا٥ٝـ١             

  ايغًٛن١ٝ.

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3)                                                               األعض٠ ٚتضب١ٝ ايطفٌ 1112433

 Family & Child's Education                                                :1112234املدطًب ايغابل 

ٗا ٚرصاع١ ايدٓؾـ١٦ األعـض١ٜ ٚأعـايٝبٗا. أثـض     األثض املِٗ يألعض٠ ع٢ً دٛاْب ايُٓٛ املددًف١ يًطفٌ. حتزٜز أْٛاع األعض ٚٚظا٥ف

ٚضع ايطفٌ يف األعض٠ ع٢ً منٛٙ َجٌ: دٓغ٘، تضتٝب٘، نْٛ٘ طفاًل ٚسٝزًا بني عزر َٔ اإلْاخ، نْٛٗا ايبٓت ايٛسٝز٠ بـني  

 عزر َٔ ايشنٛص ٚغريٖا. حتزٜز املؾهالت األعض١ٜ ٚايدعضف ع٢ً أْٛاعٗا َٚصارصٖا ٚأثضٖا ع٢ً ايطفٌ. رٚص املعًُـ١ يف 

  حتكٞ ايدهاٌَ بني ايضٚض١ ٚاألعض٠.

 

 عاعات َعدُز٠ ( 3) قضاٜا تع١ًُٝٝ يف َضس١ً ايطفٛي١ 1112435

 Teaching Issues of Childhood  :1112432املدطًب ايغابل 

 أِٖ ايدطٛصات ٚاألحباخ ٚايزصاعات اذتزٜج١ يف زتاٍ ايطفٛي١. قضاٜا َجـٌ ايطفـٌ ٚاالتصـاٍ ٚٚعـا٥ٌ اإلعـالّ ٚايفٓـٕٛ يف      

ايطفٌ، تضب١ٝ ايطفٌ يف زتدُع َدػري، إعا٠٤ َعا١ًَ األطفاٍ، ايدؾضٜعات ٚسكٛم ايطفـٌ، تٛدٗـات سزٜجـ١ يف     محا١ٜ

تضب١ٝ ايطفٌ، عالق١ صٜاض األطفاٍ بايٓعاّ ايرتبٟٛ، ايدعًِ يف ايضٚض١: أنارميٞ أّ منا٥ٞ؟، عٌُ األّ ٚأثـضٙ عًـ٢ تضبٝـ١    

  ت ٚقٛاعز املعًَٛات املدعًك١ بٗشٙ املٛاضٝع َٚٓاقؾدٗا.ايطفٌ، ادتٓزصٟ ٚغريٖا. ايضدٛع إىل ايزٚصٜا

 


