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وتعتتالكلية تتقلكلةهفتتاملعتت ل ى تت لل6991لستت قل(لل342)لتأسستتالكلية تتقلضى التتالكل تتهكرلكلقى تت ر لر تت ل

كلاهض تقلكلقامعاتلكلخاصقلضىصهلحاالكآلنلوت لمعادلقلكلار اتلكلا لتى ح الكلية قلضالار اتلكلات لتى ح تالية تاتل

ضاتتارف ل(ل691(ضالقامعتتاتللكلحي م تتقلكلىصتتهفقلضى التت لكل تتهكرلكلصتتادرلمتت لكلىقةتت لكم ةتتاللةقامعتتاتلر تت 

ضاتتارف لل612،لثتت ل تتادتلكلىعادلتتقلضتتال هكرلر تت ل36/5/3115ضاتتارف لل399وتعافةتتبلضتتال هكرلر تت للل32/1/3114

وع تالل3119فثلالئحقلكلية قل املو الت لتحا.ل8/8/3161،لضاارف ل686،ل681،ل629،لوكل هكركتلل62/1/3112

،ليىتالتت لتقافتال8/5/3162ضاتارف ل(ل631،632)ولتت لتقافتالكلىعادلتقلضتال هكرف لر ىت لل.ل ظاملكلسا اتلكلىعاىام

ل68/5/3164ضاارف ل(ل636،631)كلىعادلقلضال هكرف لر ى ل

ولكلاخصصتت قلوفتتارالكللالتتللمتتلةلمهحةتتقلا تتاكدملضالية تتقلمقى  تتقلمتت لكلى تتهركتلكلاركستت قلكل  اع تتقل

وكلى   قلكلا لتزودملضىسا ىلتعة ى لركقل،لوتيسببلكلى اركتلكللزمقلع لمقاةلتخصصبلوذلت ل ت ليهفتخلةخبتقل

ل.أيا ضهلوغ ههالم لكلقامعاتلكلحي م قل1م ا املم لأ لاءله ئقلكلاارف لضقامعقل

رفاض الوصح ال  ليهفخلتحهصلكلية قل ةالت اف لكله افقلكلىايامةقللللض التعة ى الوك اىا  ا،وةةس اًلو

ل.كإلمياة اتلكلبشهفقلوكلىادفقلوكلىهكعخلكلصح قلوكلاعة ى قلوكلاهوفح قلكلا لت عههالكلقامعق

وتؤهللكلية قلمهفق  الضىقى  قلم لكلى اركتلكلىاى تزملكلات لتىيت   لمستا بللمت لكلعىتللكلا اعست لضى ىتقلكلاعةت  لل

ل.خاصقل،وكالةاماجلع لمقال لكلعىللضالىاكرالكلعامقلوكل

ل1وت عهلكلية قلتارفبالم اكة اللللض الضىقى  قلم لرفاضلكميةاةلوكلىتاكرالكلعامتقلوكلخاصتقلضىتاف ا لل

أيا ضهلوكلق زملتحالاشهكفلأساتذملماخصص  ،يىالتسعالكلية قلالالكلىشاريقلع لمةا  اتلكلا ظ فلكلا لت ظى ال

كلىؤ اتقلوكلاكئىتقلضعتالتخته   لضالىتاكرالكلعامتقللكلقامعقللس  فاللىسا املكلللبل ةالكلع ت رل ةتالعتهصلكلعىتل

ل.وكلخاصق

وتؤهللكلاركستقلضالية تقلكلختهفق  لالستايىاةلدركستات  لكلعة تالضالقامعتاتلكلحي م تقلكممتهىلاللست ىالوأنل

در تتاتلكلبيتتال رف الوكلة ستتاة لكلاتت لتى ح تتالكلية تتقلمعادلتتقلض ظ هكت تتالكلىى  حتتقلمتت لية تتاتللكلاهض تتقلضالقامعتتاتل

لكلحي م قل،للكلىصهفق

لةاضة ملكلعامتقلعت لكلاهض تقلوكلتاضة ملكلى   تقلعت للضهكمجل ذملكللئحقكل س لكل اة للع للية قلضأنلت املةشهفلو

ل.لكلاهض قلوه لمعادلقلض ظ هكت الكلىى  حقلم لية اتلكلاهض قلأفلال،لوتعىللكلية قلحال ال ةالضاألكلاركساتلكلعة الض ا

 صالح الدين خضر /د.أ

 المناهج وطرق التدريسأستاذ           

 عميد الكلية                                                                                     
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  :(1)مادة 

ل1كةلل تتاًلمتت لرافتتقلكلاعةتت  لكلقتتامع لكلىصتته لورستتالابلو  ىتتبلكمساستت قلتاحتتادلرافتتقلية تتقلكلاهض تتقلل امعتتقل

ل:لأيا ضهلورسالا الع ىالفةال

 : ةرؤية الكلي: أوال 

ل.أيا ضهلمنلتي نلم لكل ى لكلاهض فقلتعة ىالوضح  الومقاىع الومحة الو هض الل1تسعالية قلكلاهض قل امعقل

  : رسالة الكلية: ثانيا 

مت  ل تادرف ل ةتالتةب تقلمالةبتاتلست قلكلعىتللتبعتال*/*أيات ضهلضاختهفجلمعتلل1زمللية قلكلاهض قل امعقلاتة

ضح ثل ةى قلت اعس قلوت اف لماماتلمقاىع قلماى زملعت لايتارلمت لكل ت  للااجواةلةىعاف هلكل  م قلضالاحافثللةبهكمجل

ل.وكممل  اتلكلىقاىع قل

 :أهداف الكلية ( : 2)مادة 

 .لا اكدلحىةقلكل اة فقلكلعامقلومالفعادل اللى  قلكلاعة  ل -6

 .لا اكدلكلىاخصص  لوكل ادملع لمخاةفلكلىقاالتلكلاهض فقل -3

 .االتلكلاخصصلكلىخاةةقلضالية قلا هكءلكلبح ثلوكلاركساتلع لمق -2

كإلس املع لحللكلىشيلتلكلاهض فقلع لكلب ئقلكلىحة قلوع لكلىقاى لض  بل املويذل لع لتل فهلكلعىللكلاهض  ل -4

 .ل،لم لكممذلضالىساحاثاتلكلاي  ل   قل

ول تقلوكلاعتاونلتبادةلكلخبهكتلوكلىعة ماتلم لكل  ئاتلوكلىؤسساتلكلاعة ى تقلوكل  اع تقلكلىصتهفقلوكلعهض تقلوكلا -5

 .مع الع لمقاالتلكل لافالكلاهض فقلكلىخاةةقل

 .ت اف لضهكمجلأيادفى قلما   قلت كيللمعاف هلكلق دملكلعالى قل -1

 .لد  لوتعزفزلمياةقلكلية قلع لكلقامعقلوكلىقاى ل،لم لملةلكمةشلقلكلىخاةةقلكلا لت  ملض الكلية قل -2

  لوكلتاعة لوتت ع هلم تاسلتست دملكلحهفتقلكلىستؤلقللا ى تقلكلةيتهلت ع هلض ئقلتعة ى تقلمحةتزملودك ىتقللعىة ات لكلاعةت -8

 .كإلضاك  ل

 .لكلىقاالتلكلىاصةقلضهسالقلكلية قلمامقلكلىقاى لم لملةل  الورشلكلعىللوكلاوركتلكلاارفب قلوكلاأه ة قلعا -9

 .كلاعاونلم لية اتلكلقامعقلعالا اكدلكلىعة لكلقامع لل،لومامقلكلىقاى ل،لوتحس  لة   قلكلح ام -61

ا اكدلكلباح   لكلاهض ف  ل،لوا هكءلكلبح ثلوكلاركساتلكلاهض فقلوكل ةست قلكلاتالت تافلالتالتلت فهلكلعىة تقل -66

 .ة ى قل،لوةشهلةاائجلهذملكلبح ثلكلاهض فقلوكلاع

ت اف لكلىش رملكلاهض فقليب المبهملماخصصقللقى  لكلىؤسستاتلكلحي م تقلوكمهة تقلكلعامةتقلعتالمقتاالتل -63

 .كلاهض قلوكلا ى قل
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 : أقسام الكلية( : 3)مادة 

 : تتكون الكلية من األقسام التالية    

 : (أصول التربية والتربية المقارنة واإلدارة التربوية ) قسم التربية ويتضمن  .0

كمصت ةلكال اىا  تقلوكلةةستة قل:لضالاركساتلوكلبح ثل،لوتارف لكلى هركتلعتالتخصصتاتلكل س لفخاصل

وكلةيتتهلوضتتهكمجلكلاتتارفللكلاهضتت ىل،لوتتتارف لكلاهض تتقل،لوتعةتت  لكليبتتار،لعةستتةابللوكال اصتتادفقلوكلس استت قللةاهض تتقل،

يىتالفختاصل.لوأص لبلوتل رم،لوعةسةقلكلاهض تقلكلىستاىهملوأصت ل ال،لوم  تقلكلاعةت  ل،لوكلاهض تقلو لتافالكلىقاىت ل

اع قل،لوكلاهض تقلكلاول تقل،لدركساتلكلحالقلوكلاركساتلكلى ل  قلو بهلكل  :ل ظ لكلاعة  لوتارفخبلوكلاركساتلكلى ارةقلض

ادكرملكلاهض تقلوكإلدكرملكلاعة ى تقل،ل:لوتشتىللتخصصتات:لكإلدكرملكلاهض فتقلوس استاتلكلاعةت  لل.وةظ لكلاعة  لكلىساىه

وكإلدكرملكلىارس قل،لوةظ لكلىعة ماتلكإلدكرفقل،لوتى فللكلاعة  ل،لوكإلشهكفلكلاهض ىل،لوكلا  ف لكلىؤسسالوضىانل

 .كلق دمل

و التربية علم النفس التعليمي والصحة النفسية )ويتضمن  التربوي نفسقسم علم ال .4

 :(الخاصة

النمدو والدتم م : بالدراسات والبحوث وتدريس المقررات وبرامج التددري  ىدت تخاادات  القسم  يختص

قدويم ، ونظرياته ىي المجاالت التربوية ، والفدرو  الفرديدة والقيداس النفسدي والتربدوخ واالختبدارات النفسدية والت

والنمددو، . واإلحادداا النفسددي والتربددوخ والقدددرات المق يددة وا ددم الددنفس الممرىددي والتجريبددي وا ددم نفددس ال بددار

واإلرشدداد النفسددي ل مدداديي  وحوي االحتياجددات الخااددة ، وا ددم نفددس الفمددات الخااددة وا ددم الددنفس المر ددت ، 

 ، والتوجيه ، وا تسا  االتجاهات والميول والشخاية ، وسي ولوجية الطفولة والمراهقة والموهوبو  والمتفوقو

 .، وا م النفسي االجتمااي 

 : (المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم ) قسم المناهج ويتضمن  .3

كلى تتاهجل:لضالاركستتاتلوكلبحتت ثلوتتتارف لكلى تتهركتلوضتتهكمجلكلاتتارفللعتتالتخصصتتاتللكل ستت للفختتاص

هتتتال،لوم تتاركتلكلاتتتارف لويهكئ تتبلوكستتتاهكت ق اتبللىهكحتتتللكلاعة ى تتقل،لتخل ل تتتالوتصتتى ى الوت  فى تتتالوتل فه

ومقاالتلكلاعة  ل،لويهكئخلتعة  لكلةئاتلكلخاصقل،لوكلاهض قلكلى اكة قلكلعىة قل،لوم اهجلتعة  لكليبارلويهقلتعةت ى  لل

  لولةظهفتتاتلكالتصتتاةلوكلىعة متتاتلعتتالمقتتاالتلكلاعةتت  ل،لووستتائللوأدوكتلكلاعةتت  ل،لوتصتتى  لتي  ل   تتالكلاعةتت.ل

وت ظ ة تتال،لوتشتتا للكم  تتزملكلاعة ى تتقلوصتت اةا ال،لوكستتاخاكملكلىستتاحاثاتلكلاي  ل   تتقلعتت لكلاعةتت  ل،لوةظتت لتتتاعخل

ل.لكلىعة ماتلوتي  ل   التعة  لكلةئاتلكلخاصقل،لوت  ف لضهكمجلتي  ل   الكلاعة  

ل

ل
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  :قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  .2

كلةاتقلكلعهض تقل:لثلوتتارف لكلى تهركتلوضتهكمجلكلاتارفللعتالتخصصتاتلفخاصلكل س للضالاركساتلوكلبح    

كل حتتت ل:لل لكلى تتتهركتلكلاخصصتتت قلكمساستتت قلعاشتتتاىلل ةتتتالكلةا فتتتاتفارح تتتثلفتتتا لتتتتوكلاركستتتاتلكإلستتتلم قل ل

وكلبلغتتقل.لوكلصتتهف،لوكلعتتهوض،لوم تتاركتلكلةاتتقلكلعهض تتق،لووع تتبلكلةاتتق،لو ةتت لكمصتت كت،لولوكلىعقتت لوكلااللتتق

وكلارستتاتلكمدض تتقل.ل لكلب تتان،لو ةتت لكلىعتتاةا،لو ةتت لكلبتتاف ،لوكل  تتالكمدضتتالكلحتتافثلوكل تتاف ،لوكالستتة ض ق ةتت:لوكل  تتا

كلقاهةا،لوكإلسلما،لوكمم ى،لوكلعباسا،لث لكمدبلعال:لتارف لكمدبلكلعهضالل بهلكلعص رلكمدض ق:لوةص ص ال

وثى ًالم هركتلتخصص قلعه  تقلم ىتقل.لى ارنكمدبلكلع ىاةالولكلىىة يا،لوكمدبلكلحافثلوكل:للمصهلمى للعا

ع تبلكلعبتادكتلوكلىعتاملتلعتالكإلستلمل،لوكل تهرنلكليتهف ل:لعالكل  اعقلكإلسلم قلتا اوةلدركسقلكلعة ملكلشه  ق،لم ل

كلست هملكل ب فتقل،لوتتارف ل:لوم تبلو ة مبلوتةس همل،لوكلحافثلكل ب ىلو ة مبلروكفقلودركفق،لث لكلاارف لكإلستلمال

ل.ءلكلهكشاف ،لوكلحلارملكإلسلم قلكلخةةا

 :( اللغة الفرنسية  ، األلمانيةاللغة  ،اللغة االنجليزية ) ويتضمن  األجنبيةقسم اللغات  .2

ولهت لمستئ ةل ت ل.لفخاصلكل س للضالاركساتلوكلبح ثلوضهكمجلكلاارفللعالكلاخصصاتلكلىخاةةقلضال ست ل

كمدض تقلل لح تثلتحات ىلم تهركتلكلةا فتاتل ةتاللتارف لمقى  قلمت لكلى تهركتلعتالتخصتصلكلةا فتاتلوكلىت كد

أمتاللتخصتصلكمدبلفتارال.لكلص ت اتلوكلةا فاتلو ة لةة لكلةاقلو ة لكمسال للوةح لوتهكي تللومتالالتالذلت ل

كل س لمقى  قلم لكلى هركتلض الليالىسهحلوكلهوكفقلوكلشتعهلوكل  تالوهتالتعتززلأهى تقلكلةاتقلوت ىتالكلحت لكلة تال

ل.ضالبعالكل  اعالكلاارفخاللةى هركتلو ةالأهى قلكلبحثلكلعةىاللف ا لكل س .لوكل  اى

 : رياض األطفالقسم  .6

صتحقلكللةتلل،لا تلمل:لفخاصلضالاركساتلوكلبح ثلوتارف لكلى هركتلوضهكمجلكلاارفللعتالتخصصتاتل

للةتتلل،لكلاهض تتقلكللةتتلل،لكلاهض تتقلكلباة تتقلوكلحهي تتقللةلةتتلل،لث اعتتقلكللةتتلل،لكلاهض تتقلكلة  تتقلوكلقىال تتقللةلةتتلل،لأدبلك

 .كلى س   قللةلةلل

 : والقائم بالكلية هي األقسام التالية

 .، ورياض األطفال قسم التربية، وا م النفس التربوخ، والمناهج، وال غة المربية، وال غات األجنبية 

بمد ي و  حلك  وىقا لحاجة ال  ية المت منة بالالمحةغيراألخري وإحا رأي مج س ال  ية ىتح أحد األقسام 

 .المج س األا ت ل جامماتمج سي ال  ية والجاممة ومواىقة 
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 : الدرجات العلمية( : 4)مادة 
        

 : تمنح الجامعة بناء علي طلب الكلية الدرجات العلمية التالية
 :درجة الليسانس في اآلداب والتربية في التخصصات التالية : أوال 

 كلةاقلكلعهض قلوكلاركساتلكإلسلم قل .6

 .ةاقلكالةقة زفقلكل .3

 .كلةاقلكلةهةس قل .2

 .كلةاقلكملىاة قل .4

 .كلاارف ل .5

 .كلقاهكع ال .1

  :في التخصصات التالية  في العلوم والتربيةبكالوريوس الدرجة : ثانيا   

 .(كلب  ل   ) ة لكمح اءل .6

 .كلي ى اءل .3

 .كلة زفاءل .2

 .فاض اتلهكل .4

 .كلحاسللكآلل ل .5

ل.كلاهض قلكلخاصقل .1

 . س الطفولة والتربية درجة بكالوريو: ثالثا  

 . العامة في التربية  الدبلومدرجة : رابعا 

 . درجة الدبلوم المهنية في التربية :  خامسا 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 : القسم األول 
شررروط القيررد  وشررعب الكليررة ، وناررام الدراسررة ، واالمت ررا  

 "البكالوريوس والليسانس " للدرجة الجامعية األولى 
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 : شروط القيد وشعب الكلية

  :شروط القيد: (2)مادة 

اآلداب والتربية  الجامعية األولى ، الليسانس في بالدرجة يشترط لقيد الطالب أو الطالبة للدراسة

 : والبكالوريوس في العلوم والتربية والبكالوريوس في الطفولة والتربية ما يلي 

 أنلفي نلمسا ع اللشهويلكل ب ةلكلا لفحادهالكلىقة لكم ةاللةقامعاتل -6

 ل.أمهىل امعاتلضبلدلأنلفي نلحاصلل ة لش ادملاتىاملكلاركسقلكل اة فقلكلعامقلأولمالفعادل الم  -3

لم لأنلف قحلع -2 لم لح ثلمة م لكلاعة   لم  ق للىىارسق لم لكماباركتلتاعةخلضصلح اب لكلية ق لتقهفب  لما

 .   بلكل لخلأولكلع  بلكلخة  قلكلا لتح ةلدونلأدكءلكللاللللى  قلكلاارف ل

 ل.أنلف قحلكللالللع ىالف هرلمقة لكلية قلوكلقامعقلم لكماباركتلكل اركتل -4

ل.لأنلفي نلماةهغاًللةاركسقل -5

 : تقبل الكلية الفئات التالية : (6)مادة 

 . ا ي الثانوية المامة أو ما يمادلها  الحاا ي الطال   -1

ا ي درجة ال يسانس أو الب الوريوس ويرغبدو  ىدي تغييدر تخااداتهم بشدرط يحددد   الحاا ي الطال   -2

لتدي مج س ال  ية ، ويسرخ هحا ا ي خريجدي ال  يدة الراغبدو  ىدي االلتحدا  بشدمبة تخت دش اد  الشدمبة ا

 . تخرجوا منها 

 :شعب الكلية  : (7)مادة 
 : تتكون شعب الدراسة بالكلية من الشعب التالية  
 لشعبقلكلةاقلكلعهض قلوكلاركساتلكإلسلم ق    لشعبقلكلب  ل لشعبقلكلاهض قلكلخاصق

 لشعبقلكلةاقلكالةقة زفق لشعبقلكلي ى اء  لشعبقلكلاارف

 لشعبقلكلةاقلكلةهةس قل لشعبقلكلة زفاء للقاهكع اشعبقلك

 لشعبقلكلةاقلكملىاة ق للشعبقلكلهفاض ات

 لشعبقلرفاضلكميةاة  للشعبقلكلحاسللكآلل
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 : وتتمثل الشعب العاملة حالياً بالكلية فيما يلي 

   شمبة ال غة المربية . 

   شمبة ال غة االنج يزية . 

   شمبة رياض األطفال . 

  : (8)مادة 

ىي  وا المتط بات المستقب ية وىتحها خااية جديدة يجوز لمج س ال  ية إنشاا أقسام وشم  ت

 . والتطورات المجتممية والتم يمية ، وحلك بمد مواىقة مج س الجاممة والمج س األا ت ل جاممات 

  : (9)مادة 

ي و  توزيع الطال  ا ي الشم  وىقاً لألسس التي يقرها مج دس ال  يدة مدع األخدح ىدي االاتبدار رغبدات 

 .حاا ي  ا يها ىي الثانوية المامة أو ما يمادلها الطال  والدرجات ال

 : نظام الدراسة واالمتحانات

  : (01)مادة 

 two) وتنقسددم السددنة الدراسددية إلددي ىادد ي  ( نظريددة ع ام يددة ع ميدانيددة ) الدراسددة ب  يددة التربيددة  

semesters ) ًهدم الفادل (  أربمدة اشدر ل دراسدة وأسدبواا  لالمتحاندات) مدة  دل منهمدا سدتة اشدر أسدبواا

ويجدوز ل   يدة أ  تقددم ىادالً اديفياً (  الربيع ىال ) والفال الدراسي الثاني ( الخريشىال ) الدراسي األول 

 . ثمانية أسابيع إحا تط   االحتياجات الدراسية 

 :(00) مادة

ختيار يمطت ىيها ل طال   الفراة ىي ا( نظام المقررات ) تقوم الدراسة ا ي أساس السااات الممتمدة  
المواد التي يرغبو  ىي دراستها ىي  ل ىال دراسي بمساادة مرشد أ اديمي وىقا لما تطرحة ال  ية م  

 . مقررات ىي نفس الفال الدراسي 

 :(04)مادة 

يحصل الطالب علي درجة البكالوريوس أو الليسانس بعد انتهائه من دراسة عدد معين من الساعات  

 : ما يلي المعتمدة خالل سنوات الدراسة ك

 ( . سااة ممتمدة  111) ليسانس اآلدا  والتربية يتط   الحاول ا ي  .1

 (. سااة ممتمدة  111) ب الوريوس الم وم والتربية يتط   الحاول ا ي  .2
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 ( . سااة ممتمدة  111) ب الوريوس الطفولة والتربية يتط   الحاول ا ي  .3

 .اة ممتمدة سا( 31)الدب وم المامة ىي التربية ويتط   الحاول ا ت  .1

 .سااة ممتمدة ( 33)الدب وم المهنية ىي التربية ويتط   الحاول ا ت  .5

 :( 03)مادة 

مدة الدراسة لنيل درجة ال يسانس أو الب الوريوس تحدد حس  الوز  النسبي ل مقررات الدراسية ،  

 .(  12المادة ) وطبقا لما هو وارد ىي 

 : ( 02)مادة 

مدد  %  25بنسددبة ( متط بددات جاممددة و  يددة) يددة ومهنيددة وثقاىيددة تشددتمل الدراسددة ا ددي مقددررات تربو

مد  %  55السااات الممتمدة ل مقررات، بينما تمثل المقررات التخااية والتدري  المم ي ا ي تدريسها نسدبة 

 . السااات الممتمدة 

 :  (02)مادة 

ل سااتي  تمداري  تحتس  السااات الممتمدة ل مقررات بسااة واحدة ل ل سااة محا رات نظرخ أو ل 

 أو ممامل أسبواية ، ويج  أال تزيد السااات الممتمدة التي يدرسها الطال  خالل الفال الدراسي

سددااة ممتمدددة ول دد  يجددوز ىددي الحدداالت االسددتثنامية طبقددا (  12) سددااة ممتمدددة ، وأال تقددل ادد  ( 11) 

سدااات ممتمددة مد  (  3) طال  أ  يتحمدل لقوااد ي مها مج س ال  ية ، وبناا ا ي اقتراح المرشد األ اديمي ل 

 :الحد األقات ا ت أ  يتحق  أحد الشرطي  التاليي 

 .نقاط 1نقاط م  ( 3553)أال يقل ممدل الطال  ىت الفال الدراست الساب  ا   -1

 .أ  يتوقش تخرج الطال  ا ت دراسة هح  الوحدات  -2

أخ الممرض ل فال بسب  ) إلنحارات  حلك ال يجوز أ  يزيد ما يتحم ه الطال  الموجود ا ي قاممة ا 
سااة ممتمدة ، أما الم ا الدراسي ل فال الايفي ىال  (  12) ا  الحد األدنت ل سااات ( انخفاض مستوا  

 . بمد مواىقة مج س ال  ية ونام  رميس الجاممة ىت حالة التخرج إالسااات ممتمدة ( 9) يزيد ا  

 :(06)مادة 

 .  بات القسم أو التخاص ، ومتط بات ال  ية ، ومتط بات الجاممة يشتمل الم ا الدراسي ا ي متط 
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  :(07)المادة 

 :  أربع مستوياتتنقسم الدراسة بكلية التربية إلي 

 : المستويان األول والثاني

ل مستويي  الثالث التمهيدية، ومقررات التخاص األساسية، ل تقدم المهنية المقررات التربوية والنفسية و الشميو

 . لرابعوا

 : المستويان الثالث والرابع

 . المقررات التربوية النفسية المتقدمة ، ومقررا ت التخاص ، ومقررات اإلاداد المهني ل تدريس ال شميو

إال إحا  ا  ناجحاً ىي جميع مقررات المستويا  الثالث والرابع إلي المستويا  األول والثاني وال ينتقل الطال  م  

 . المستويا  الثالث والرابعل تسجيل ىي مقررات ( 2) وحق  ممدال ترا ميا لثاني المستويا  األول وا

 : (08)مادة 

ال يجوز ل طال  تسجيل مقرر م  المقررات إال بمد اجتياز المقرر أو المقررات المؤه ة له ويم   أ  

ي و  محتوي المقرر ممادل ا ي أ  , تستثنت هح  القاادة إحا ما اجتاز الطال  المقرر ىي   ية أو جاممة أخري 

 . أ توبر  6ل مقرر الممتمد بالمحة   ية التربية جاممة 

 : ( 09)مادة 
 : في نهاية الفصل الدراسي يقيمم أداء الطالب لكل مقرر طبقا للمستويات التالية

 التقدير
Grade 

 النقاط
Point 

 النسبة المئوية
percentage 

 رمز التقدير
Grade 

 ممتاز
4.00 90 <A A 

3.70 85 ≤A- <90 A- 

 جيد جدا
3.30 80 ≤+B <85 B+ 

3.00 75 ≤B <80 B 

 جيد
2.70 70 ≤B- <75 B- 

2.30 65 ≤C+ <70 C+ 

 مقبول

2.00 90 ≤C <65 C 

1.76 56≤C- <60 C- 

1.70 53 ≤D+ <56 D+ 

1.30 50 ≤D <53 D 

 F<50 F 0.00 راسب 
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 : (21)مادة 

التقلكةستحاضبلمت لكلى تهرلأول تاملايىالتبلضعتذرلأولعت لحالتقلكلى تهركتلكلات لاللفعلاللةلالللأ لة ايلع لح

ل.فحلههالكللالللمساىعاًلأولكلى هركتلكلا لت   لامالةقاحالأولرس ضاًلع ط

 :(21)مادة 

وفحستللضقى ت لكل  تايلكلات ل(لكلىعتاةلكلةصتة ل)لت افهلكللالللفي نلعت لصت رملمعتاةلكلةصتللكلاركست لل

ل.ل ادلكل حاكتلكلعةى قلكلىعاىامللىقى علكلى هركتلكلا لدرالض الكلةصلحصلل ة  الو سىا ال ة ل

 : (22)مادة 

لتار اتللكللالتللوكلتذ لفشتىلليتللكلى تهركتلكلات لدرست المت لضتاءل(ل GPA)لفحستللكلىعتاةلكلاهكيىت ل

فتقلكلةصتللكلحا بلضالية قل،لع حسللض سىقل ادلكل  ايلكلية قلكلا لحصلل ة  الكللالللع ل ى ت لكلى تهركتلحات لة ا

كلاركس لكلساضخل ة ل ادلكل حاكتلكلعةى قلكلىعاىاملكلية قل،ليىتالفحستللكلىعتاةلكلعتامللتار اتلكللالتلل  تالة افتقل

ل.لكلىهحةقلكمولالو  الكلاخهجلضلهف قلمىاثةق

 :(21)مادة 

لة لتقلعت لة افتق(لل3)لاذكلحصلل ة لمعتاةلتهكيىت لأ تللمت لل PROBATIONف ض لكللاللل ة ل ائىقلاةذكرلل

كلةصللكلاركس ل،لو ة بلأنلفهع لمعالبلملةلكلةصة  لكلاركس   لكلاال   ل،لواذكلأمةخلع لذلت ل،لفةصتللة ائ تاًلمت ل

ل.لسا قلمعاىامل(لل63)لكلية قل،لواللفسىحللةلالللـلكلى ض عل ة ل ائىقلكإلةذكرلـلكلاسق للع لأي هلم ل

 : (24)مادة 

ا تادملدكرستابللاحست  لدر اتتبلضتبلوتيت نلكإل تادمل(لF ملت تافه)لفىي للةلالللكلهكسللع لأحالكلى تهركتل

فاعاىل ادلمهكتلدركسقلكللالللم لم هرلثلثلمهكتلوفستادلكللالتللرست لل ا بارفقلع لم هرلا بار لضح ثلال

ل.لا ادملكلاركسقل  ليللم هرلعالحالقلكإل ادم

 : (25)مادة 

ى قل،لفسىحللبلضاركسقلأحالكلى هركتلكلا للت لاذكلل لفسا ع لكللالللكلحالكلىحادللةحص ةل ة لكلار قلكلعة

فستتبخللتتبلدركستتا ال،لالستتا ةاءلكلىعتتاةلكلاهكيىتت للةاختتهجل،لوعتت لحالتتقلمتتالاذكليتتانلكلى تتهرلا بارفتتاًلوغ تتهلملتتهوحل

لةاسق للع لأحالكلةصت ةلكلاركست قل،لفيت نللىقةت لكلية تقلـلضعتالأمتذلرأ لكلىشتهفلكميتادفى لـلكلى كع تقل ةت لأنل

 .لركلأمهلضافلل  بلومىاثلللبلوم لةة ل س لكلى هرلكلىساباةلفارالكللالللم ه

ل



 

15  

 

 :(26)مادة 

اذكلعصللكللالللضسبللكسا ةاذل ادلمهكتلكلهس بلع لم هرلا بار لأولأي هلفىي لضى كع قلمقةت لكلية تقل

،ل(ل لع لحالقلكلى هركتلكلا لتحا  ل ةت ل تزءل ىةت)لا ادمل  امليلالللم لكلخارجلم لحل رلكلاىارف لكلعىة قل

وفي نلا ادملكل  الضحالأٌ صالثلثلعص ةلدركس قلع ىالرسللع بلضاإلضاعقلال لرس لا ادمل  الفحادملمقة لكلية قل

ل.وف كعخل ة بلمقة لشئ نلكلاعة  لوكلللبلضالقامعقل ة لأنلفاح ةلال ليالللةظام لمهملأمهىل

 : (27)مادة 

تخصتصلرمتهلضعتالتستافالرست لكلاح فتلل)لبلأمهىلفىي للةلالللكلى اظ لضأحالكلشعللتح فلل  املال لشعب

ل(ل.لكلىحادلم لكلقامعقلضشهيلكسا ةاءلشهويلكل ب ةلضالشعبقلكلىح ةلال  ا

  :(28)مادة 

لم ل لكميادفى لملةلكمسب علكموةل، لكلىهشا لم كع ق لضعا فىي للةلالللاضاعقلم هرلدركس لأولأي هل،

ل.لمهك املكل  ك الكلخاصقلضالحالكم صاللةاسق لل

 : (22)مادة 

فىي للةلالللأنلف سحللم لكلاسق للع لم هرلأولأي هلضعالم كع قلكلىهشالكميادفى لملةلعاهملاللتاعا ل

 .لة افقلكمسب علكلهكض لم لضاءلكلاركسقل،لم لمهك املكلحالكمدةاللعادلكلسا اتلكلىعاىامل

لكلى هرلعالت باللبلملحظقلم سحللضال سبقللةى هرلكلذىلاةسحلاللوعالهذملكلحالق للم ب،واللفامللهذك

ل. اكدلكلى هركتلكلاالدرس الم لح ثلكل قاحلوكلهس بلومالةباتللكلاخهج

 :(11)مادة 

ل:تي نلكلا افهكتلكلعامقللاخهجلكللاللليىالفة ل

 ت افهلمىاازلA لل4.00 ـل 3.70كلىعاةلكلاهكيى لل 

 لت افهل  ال اكلًل(Bلل)ل 3.00 ـلل 3.30 كلىعاةلكلاهكيى ل

 ل  الت افهل(C لل)ل 2.30ـلل 2.70كلىعالكلاهكيى ل

 لت افهلم ب ةل( D لل)ل1.30ـلل 2.00 كلىعاةلكلاهكيى ل

ل.لم لمهك املت هفللكلىعاةلكلاهكيى لكلعاملم هبلر ى  ل شهف  لللللل
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 : (11)مادة 

 تللضشتهيلأاللف(لل A)لفى حلكللالللمهتبقلكلشهفلكمول قل  تالكلاختهجلاذكلحصتلل ةت لت تافهل تاملمىاتازل

ملةلعاهملدركسابل،لومهتبقلكلشهفلكل اة قلاذكلحصلل ةت لل ( 4-3.75 )معالبلكلاهكيى لع لأ لعصللدركس ل  ل

ملةلعاهملدركسابل،لل (3.75-3.25)ضشهيلأاللف للمعالبلكلاهكيى لع لأ لعصللدركس ل  لل (B) ت افهل  ال اكًل

أ لكماحانلت امللبلمتلةلدركستابلضالية تق،لوأنلوفشاهيللحص ةلكللاللل ة لمهتبقلكلشهفلأاللفي نل الرسللع ل

في نلكللاللل الأيىللمالةبتاتلكلاختهجلعتالمتاملأ صتاهالما ستطلمتاملضت  لكلحتالكمدةتالوكلحتالكم صتاللةب تاءلعتال

ل.لم لمالةباتلكلاخهج%11كلية قللوأنلفي نل الدرالعالكلقامعقلكلاالس اخهجلم  المالاللف لل  ل

 :(12)مادة 

 ة لكم للم لو الكلاروالكل ظهفقلوكلعىة قلليللم تهرلدركست ل،لوفحتهمل%لل25 رلفةازملكللالللضحل

مت ل%لل25كللالللم لدم ةلكماحانلكلى هرلاذكلياةالةسبقلحل رملع لكلىحاضهكتلأولكلاروالكلعىة قلت لل ت ل

ل.لكل  الكلىخصصللةى هرلوذل لض هكرلم لمقة لكل س لومقة لكلية قل

 :(11)مادة 

باًل  لكلاركسقلضالية قلاذكلل لفتا لكلاستق لللىتاملعصتللدركست لوكحتالأولأي ته،لواذكلستقللفعابهلكللالللماا 

(لضتع فل تاكًل)ل تافهكللالللع لأحالكلةص ةلث لأة ل ل  لكلاركسقلفعابهلركسباًللاقاوزملةستبقلكلا تابل،لوفعلتالت

ل.ع ليللم هرلسقللع بل

 : (14)مادة 

 لكلية قللىاملعصتة  لدركست   لمااتال   لفستىحللتبلضى كصتةقلاذكلكة ل لكللاللل  لكلاركسقلضعذرلف بةبلمقة

ل.كلاركسقلضالية قل

 :(15)مادة 

اذكلكة ل لكللاللل  لكلاركسقللىاملتزفال  لأرضعقلعصت ةلدركست قلمااال تقلفستىحللتبلضتالع دملالت لكلاركستقل

ل.ل Dلضالية قلواللتحاسلللبلأ لسا اتلدركس قلسبخلدركسابل بللكة لا بلوحصللع  ال ة لت افه

 :   (16)مادة 

فق زللةلالللو فلكل  اللةاركسقلمسبابليارئتقلف كعتخل ة  تالمقةت لكلية تقلوذلت للةصتة  لدركست   لع تطل

 .ي كةلماملكلاركسقلضالية قل،لم لكحاةاظلكللالللضياعقلكلسا اتلوكلا افهكتلكلا لحصلل ة  الم ل بلل

لل
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 :( 17)مادة 

شتعللرحتلتل ةى تقلتشتيلل تزءكًلماىىتاًللةبهةتامجلوع تاللىتالفق زلأنلفالى لكلبهةامجلكلاركس للتبع لكل .لأ

 .لتحادملمقال لكم ساملوف كعخل ة بلمقة لكلية قل

فق زلأنلتالةللضع لكلى هركتلحل رلكللالتللدوركتلتارفب تقلوتعة ى تقلعت لمقتاالتلتحتادهالمقتال ل .لب

 .لكم ساملوذل لضعالم كع قلمقة لكلية قلومقة لكلقامعقل

  علي التدريس التدريب  :(38)مادة 

تددنظم ال  يددة لطالبهددا تدددريبا ام يدداً وميدددانياً ىددي  التدددريس ي تسدد  ىيدده الطددال  ال فايددات التخااددية 

والتربوية والمهنية والثقاىية بما يت منه م  ممارش واتجاهات ومهارات التخطيط والتنفيح والتقويم ، ليتم نوا م  

 : أداا مهامهم  مم مي  أ فاا ا ي النحو التالي 

(   MICRO TEACHING تدريس مادغر ) ينتظم الطال  ىي دارسة ممم ية ىي مهارات التدريس  . أ

 ( .سااة واحد  ممتمدة )       سااة ام ية  2وحلك خالل المرح ة األولت م  الدراسة بقدر 

بمدددارس التم دديم المددام أو الخدداص اإلادددادخ لمدددة يددوم أسددبوايا ،  2و1التدددري  الميددداني تربيددة ام يددة  .  

م   المرح دة الثانيدة مد  الدراسدة ( األول والثاني ) أسبوع متال ىي نهاية  ل م  الفا ي  الدراسيي  و

 .بال  ية 

بمدارس التم يم المام أو الخاص الثانوخ لمدة يوم أسبوايا وأسبوع   1و3تربية ام ية ) التدري  الميداني . ج

مد  المرح دة الثانيدة مد  الدراسدة بال  يدة  وال يدتم و( الثالدث والرابدع ) متال ىدي نهايدة الفاد ي  الدراسديي  

 التسجيل ل تدري  ىي المرح ة الثانية إال إحا اجتاز الطال  بنجاح التدري  ىي المرح ة اإلادادية 

يتم اإلاداد المهني لطال  شمبة رياض أطفال بمدارس رياض األطفال ىدي التم ديم المدام أو الخداص   مدا . د

  شدمبة التربيدة الخاادة بمددارس ومؤسسدات األطفدال حوخ االحتياجدات الخاادة ، يتم اإلاداد المهني لطال

 .ح ومية أو أه ية 

 .سااة ممتمدة ىي الفال الدراسي  2يقدر مقرر التدري  الميداني بواقع . هع

 :يمتبر التدري  الميداني م  المواد اإلجبارية وا ي الطال  أ  يجتاز أربمة مقررات بنجاح وهي . و

CURR 418 , CURR 415 , CURR 311 , CURR 309  سدااات ممتمددة  متط بدات  1بواقدع

 .التخرج

درجدة  13ا دي أ  يخادص نسدبة  133يتم تقييم الطال  ىدي مقدرر التددري  الميدداني بدرجدة مد   

  grade درجة لمدير المدرسة ا دي أ  يحددد التقددير  23درجة ألستاح التخاص و  13لألستاح التربوخ و

 . 19ا يه الطال  طبقا لما ورد ىي المادة الحخ يحال 
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 : (39)مادة 

التددريس المادغر ، التددري  ) ينظم قسم المناهج وطر  التدريس برنامج التدري  ا دي مهندة التددريس 

واختيار المدارس التي يتم تدري  الطال  بها واختيار المشدرىي  الدحي  يم د  االسدتفادة بهدم ىدي هدحا ( بالمدارس 

 . التدري  

 : (13)دة ما

يحدد مستوي الفرقة ل طالد  بمدد اجتيداز اددد مد  السدااات الممتمددة التدي حادل ا يهدا نهايدة أخ ىادل 

 : دراسي طبقاً ل مستويات التالية 

 الحد األقات  الحد األدنت  ادد السااات 

 26-  المستوي األول

 51 25 المستوي الثانت 

 12 55 المستوي الثالث

 111 13 المستوي الرابع

 :  (20)مادة 

ا ي الطال  استيفاا متط بات التخدرج والحادول ا دي الدرجدة الم ميدة بمدد إ مدال جميدع متط بدات  

 . الم مية   الخطة الدراسية وق اا الحد األدنت المط و  ل حاول ا ي الدرجة 

 : (24)مادة 

حدددد السددااات يقددوم مج ددس ال  يددة بندداا ا ددي اقتددراح مج ددس رؤسدداا األقسددام بو ددع الجددداول التددي ت

التدريسية التي ي  ش بها أا اا هيمة التدريس ومماونيهم سواا  انت ىي ش ل محا رات أو دروس ام يدة 

أو إشراش ا ي مجمواات التدري  الميداني ، ويتم ااتمادها م  اميد ال  ية ىي بادية  ل ىال دراسدي بمدد 

 . مواىقة مج س ال  ية 

 :(23)مادة 

 : األحكام اإلنتقالية 

م تطبي  هح  الالمحة بمد ااتمادها م  المج س األا ت ل جاممات ،ا ت أ  يتم الممدل بهدا مدع بدايدة يت

المام الجاممي الجديد ، ا ي الطدال  المتقددمي  ل فرقدة األولدت والبداقي  ل ادادة بهدا ، ويدتم التطبيد  تددريجياً 

ثانيدة أ  تطبد  ا يده المحدة السدااات حتت يشمل جميع السنوات الدراسية ، ويجوز ل طال  المنقدول ل فرقدة ال
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الممتمدة بناا ا ي رغبته وحلك بمد مواىقدة مج دس ال  يدة مدع إجدراا المقاادات والممدادالت ا دي المقدررات 

 . التي اجتازها بالفرقة األولي ، وحلك  مرحة انتقالية وتنفيح الالمحة الجديدة 

 :  (22)مادة 

 ل سااة تدرسيه وبحد أقات ثالث سااات ، ا ي أ  يحدد زم  االمتحا  التحريرخ بسااة زمنية ل

لألامال التم يمية واألنشطة ، بينما %  23لالمتحانات التحريرخ ، %  13ت و  درجات المقررات النظرية 

لألامال التم يمية والمم ي وتحدد %  33لالمتحا  التحريرخ ، %  53ىي المقررات المم ية تحدد نسبة 

تحانيه لدرجتي ال يسانس والب الوريوس ل شم  التخااية ل   ية ل مرح ة األولت المقررات الدراسية و االم

 . والمرح ة الثانية ، طبقاً ل جداول الم حقة 

 المختلفة باألقسام العلمية رموز التخصصات
 الرمز التخصص 

 FOED تخصص أصول التربية 

 COMP تخصص التربية المقارنة واإلدارة التعليمية 

 PSYC نفس التربوي تخصص علم ال

  MENT النفسية  الصحةتخصص 

 CURR تخصص المناهج وطرق التدريس 

 TECH تخصص تكنولوجيا التعليم 

  ARA اللغة العربية  تخصص

  ENG تخصص اللغة االنجليزية

  FRE تخصص اللغة الفرنسية 

  GER تخصص اللغة األلمانية

  CHH رياض األطفالتخصص 

 BIO تخصص البيولوجي

 CHE تخصص الكيمياء

 PHY تخصص الفيزياء

 MAT تخصص الرياضيات

 COS تخصص الحاسب اآللي

 SED تخصص التربية الخاصة

 HIS تخصص التاريخ

 GEO تخصص الجغرافيا

 :ليوضح اآلتي (  ARA 101)يكتب رقم المقرر           
 حروف األولي باللغة االنجليزية تشير إلي القسم أو التخصصال  . 
  (4.3.2.1) المستوىالرقم الذي يلي الحروف هو رقم 
 أو التخصصص تالمخ األرقام التي تليها تشير إلي رقم المقرر بالقسم .  
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 الفصل الدراسى األول - المستوى األول
  

 
 الفصل الدراسي الثاني –المستوى االول 

 

 

 
 

 المتطلب السابق

 
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي 

None  4 - 4  اللغة العربية التوظيفية ARA 102 

None 3 4 4  (0)نحو وصرف ARA 103 

None 4 - 4 تاريخ ادب جاهلي ARA 104 

None 3 4 4  علم البيان ARA 105 

None 4 - 4  فقه العبادات ARA 106 

None 4 4 0  حاسب آلي COS 101 

None 4 - 4  الفكر التربوي وتطبيقاته التعليمية FOED 101 

None 4 - 4 علم النفس العام PSYC 101 

 
 

 المتطلب السابق
 

 
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 
 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

ARA 103                3 4 4  (4)نحو وصرف ARA 107 

None 4 - 4  علم المعاني ARA 108 

None 4 - 4 فقه المعامالت ARA 109 

None 4 - 4 تاريخ ادب اسالمي واموي ARA 110 

None 4 - 4  بية  مكتبة عر    ARA 111 

None 4 - 4  ( عام)المناهج CURR 101 

None 3 4 4  الفروق الفردية و القياس النفسي PSYC 102 

None 4 - 4  لغة انجليزية ENG 101 
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 الفصل الدراسي الثالث – الثاني المستوى
 

 هذا المقرر لتخصص اللغة العربية*        

 الفصل الدراسي الرابع – الثانيالمستوى 
 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة 

(08) 
 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

ARA 212 3 4 4 (2)نحووصرف ARA 217 

None 4 - 4 تاريخ أدب عباسي ARA 218 

None 4 - 4 (علم البديع)بالغة ARA 219 

None 4 - 4  علوم الحديث ARA 220 

None 4 - 4   فقه اللغة ARA 221 

None 3 4 4 سيكولوجية التعليم PSYC 209 

None 3 4 4  للتخصصتكنولوجيا التعليم TECH 201 

None 0 4 - تدريس مصغر CURR 205 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 المتطلب السابق

 

الساعات 
 المعتمدة 

(08) 
 

الساعات  
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

ARA 107 3 4 4 (3)نحووصرف ARA 212 

None 4 - 4 تاريخ إسالمى ARA 213 

None 4 - 4  مهارات لغوية ARA 214 

None 4 - 4  تفسير وحديث ARA 215 

None 3 4 4  (0)علم العروض ARA 216 

None 4 - 4  علم النفس النمو PSYC 205 

CURR 101 4 - 4 (0)يس طرق تدر * CURR 203 

None 4 - 4  مهنة التدريس FOED 204 
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 الفصل الدراسي الخامس – الثالثالمستوى 
 

 .لتخصص اللغة العربية *    

 الدراسي السادسالفصل  – الثالثالمستوى 
 

الساعات  المتطلب السابق
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

ARA 322 3 4 4  (6)نحو وصرف ARA 327 

ARA 216 3 4 4  (4)علم العروض  ARA 328  

None 4 - 4  أدب  عثمانى ومملوكى ARA 329 

None 4 - 4  الفكر النقدي عند العرب ARA 330 

None 4 - 4 فلسفة الجمال  ARA 331 

ARA 322 4 - 4  تحليل النصوص األدبية ARA 332 

CURR 309 4 2 - (4)تربية عملية CURR 311 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين )مقرر اختياري 

CURR 101 4 - 4 تخطيط المناهج 
 التقويم ونظم االمتحانات  
  المناهجتطوير  

CURR 312 
CURR 313 
CURR 314 

CURR 101 4 - 4 

CURR 101 4 - 4 

 
 
 
 
 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

ARA 217 3  4 4  (2)نحو وصرف ARA 322 

None 4 - 4  تاريخ أدب اندلسي ARA 323 

None 4 - 4  علم االصوات ARA 324 

None 3 4 4  (4)مهارات لغوية ARA 325 

None 4 - 4   مدخل الى النقد األدبى    ARA 326 

CURR 203 4 - 4  (4)طرق تدريس* CURR 308 

None 4 2 - (0)تربية عملية CURR 309 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين )اختياري  رمقر 

None 4 - 4 المدرسة و المجتمع 
 في مصر واالتجاهات المعاصرة         نظام التعليم

 التربية ومشكالت المجتمع 
 والصفيةاإلدارة المدرسية 

FOED 305  
COMP 302 
FOED 306 
COMP 303 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 
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 الفصل الدراسي السابع – الرابع المستوى
 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

ARA 327 3 4 4  (7)نحو وصرف ARA 433 

None 4 - 4  علوم القرآن ARA 434 

None 4 - 4 ة فلسفة إسالمي ARA 435 

None 4 - 4  أألدب الحديث ARA 436  

None 4 - 4 علم الداللة والمعجم ARA 437 

None 3 4 4  األسلوبية ARA 438  

CURR 311 4 2 - (3)تربية عملية CURR 415  

 (ساعتين ا واحد ايختار الطالب مقرر)  مقرر اختياري

PSYC 101 4 - 4  صحة نفسية وارشاد نفسي 
 س االجتماعيعلم النف

MENT 404 
MENT 405 PSYC 101 4 - 4 

 
 الفصل الدراسي الثامن –الرابع المستوى 

 
 

 المتطلب السابق
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

ARA 433 3 4 4  (8)نحو وصرف ARA 439 

None 4 - 4 نقد حديث ARA 440 

PSYC 102 4 - 4  سيكولوجية ذوى االحتياجات
 الخاصة

MENT 406 

None 4 - 4 أدب مقارن ARA 441 

None 4 - 4          حضارة إسالمية ARA 442 

None 3 4 4 الحاسوب وتعليم اللغة العربية ARA 443 

CURR 415  4 2 -  (2)تربية عملية CURR 418  

 (ا ساعتين يختار الطالب مقرًرا واحدً )  مقرر اختياري

None 4 - 4 التربية البيئية 
 التربية الصحية 

 التربية العلمية
 التربية اإلسالمية  

 التربية اإلبداعية 

CURR 419 
CURR 420 
CURR 421 
CURR 422 
CURR 423 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 يةشعبة اللغة االنجليز
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 (ساعة 08)ل الفصل الدراسى األو - المستوى األول
 

 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة 

(08) 
 

الساعات 
  االسبوعية

 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظرى عملي 

None 4 - 4  لغة عربية ARA 101 

None 2 4 - Listening ENG 102 
None 2 - 2 English Phonology (1) ENG 103 

None 3 - 3 Grammar(1) ENG 104 

None 3 2 2 Translation into Arabic (1) ENG 105 

None 4 4 0 حاسب الى COS 101 

None 4 - 4  وتطبيقاته التعليميةالفكر التربوى FOED 101 

None 4 - 4 علم النفس العام PSYC 101 

 
 (ساعة 08)   الفصل الدراسي الثاني –المستوى االول 

 
 

الساعات  المتطلب السابق
 المعتمدة 

(08) 

 
 الساعات

 االسبوعية 
 

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 4 - 4 ) فرنسية: لغة ثانية  
 (االلمانية أو 

FRE 101 
GER 101 

None 4 - 4  (عام)المناهج CURR 101 

None 3 4 4 و القياس النفسى   الفروق الفرديه PSYC 102 

None 2 - 2 Introduction to Criticism ENG 106 

None 2 - 2 Introduction to Drama ENG 107 

None 3 - 3 Conversation & Reading (1) 081 ENG 

None 2 - 2 Introduction to Novel ENG 109 

None 2 - 2 Introduction to Poetry ENG 110 
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 (ساعة08)الثالث الفصل الدراسى _ المستوى الثاني 
 

 لمتطلب السابقا
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 

 نظري عملي

None 4 - 4 علم نفس النمو PSYC 205 

None 4 - 4 مهنة التدريس FOED 204 

ENG103 2 - 2 English Phonology (2) ENG 211 

ENG105 3 - 3 Translation into English (2) ENG 212 

ENG108 3 2 2 Conversation & Reading(2) ENG 213 

ENG109 2 - 2 Novel(1) ENG 214 

ENG107 2 - 2 Drama(1) ENG 215 

CURR101 4 - 4  (0)طرق تدريس* CURR 203 
 .هذا المقرر لتخصص اللغة االنجليزية*      

 
 (ساعة 08)الفصل الدراسي الرابع –المستوى الثاني 

 
 

 المتطلب السابق
 

 
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

 
ت الساعا

 االسبوعية 
 

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 3 2 2 سيكولوجية التعليم PSYC 209 

None 3 4 4  للتخصصتكنولوجيا التعليم TECH 201 

None 
2 - 2 Intro to General 

Linguistics 
ENG 216 

ENG110 2 - 2 Poetry 1 ENG 217 

ENG106 2 - 2 Criticism (1) ENG 218 

None 3 2 2 Writing (1) ENG 219 

None 2 - 2 Applied Linguistics (1) ENG 220 

None 0 4 - تدريس مصغر CURR 205 
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 (ساعة 08)الفصل الدراسى الخامس  –المستوى الثالث 
 

 
 المتطلب السابق

 

 
الساعات 

 المعتمدة
 (18) 

 
الساعات 

 االسبوعية 
 

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 203 4 - 4  (4)طرق تدريس* CURR 308 

None 4 4 -  (1)تربية عملية CURR 309 

ENG211 2 - 2 English Phonology (3) ENG 321 

None 2 - 2 Discourse Analysis ENG 322 

None 2 - 2 Language & Society ENG 323 

ENG215 2 - 3 Drama(2) ENG 324 

ENG214 2 - 2 Novel(2) ENG 325 

ENG217 2 - 2 Poetry(2) ENG326 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) اختيارى  رمقر

None 4 - 4 المدرسه والمجتمع 
 نظام التعليم فى مصر و االتجاهات المعاصرة 

 التربيه ومشكالت المجتمع
 والصفية االداره المدرسية

FOED 305 
COMP 302 
FOED 306 
COMP 303 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 2 - 2 

 .االنجليزيةلتخصص اللغة  *     

 
 (ساعة 08)   الفصل الدراسى السادس –المستوى الثالث 

 
 

 المتطلب السابق
 

 
الساعات 

 المعتمدة
 (18) 

 
الساعات 

 االسبوعية 
 

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

ENG218 4 - 4 Criticism(2) ENG 327 

ENG219 3 2 2 Writing (2) ENG 328 

ENG212 3 2 2 Translation (3) ENG 329 

None 2 - 2 Contrastive Analysis ENG 330 

ENG220 2 - 2 Applied Linguistics(2) ENG 331 

None 
4 - 4 History of English 

Literature 
ENG 332 

CURR 309 2 4 -  (4)تربيه عمليه CURR 311 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) تيارى مقرراخ

CURR101 4 - 4 تخطيط المناهج 
 التقويم ونظم االمتحانات

 تطوير المناهج

CURR 312 
CURR 313 
CURR 314 

CURR101 4 - 4 

CURR101 2 - 4 
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 (ساعة 08)  السابع  الفصل الدراسى – الرابع المستوى 
 

 المتطلب السابق
 

 
الساعات 

 المعتمدة
 (18) 

 
الساعات 

 االسبوعية 
 

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

ENG325 4 - 2  Novel (3) ENG 433 

ENG324 2 - 2 Drama (3) ENG 434 

ENG326 2 - 2 Poetry (3) ENG 435 

None 2 - 2 English Morphology  ENG 436 

ENG213 
2  2 Conversation and 

Reading (3) 
ENG 437 

ENG328 
2 2 1 Error Analysis and 

Writing 3 
ENG 438 

ENG 321 
 

2 - 2 English Phonology (4) ENG 439 

CURR 311 4 2 -  (3)تربية عملية CURR 415 

 (ساعتين  اواحد ايختار الطالب مقرر)مقرر اختياري 

PSYC101 4 - 4 صحة نفسية وارشاد نفسى 
 علم النفس االجتماعى

MENT 404 
MENT 405  PSYC101 4 - 4 

 (ساعة 08)  الثامن  الفصل الدراسى – الرابع المستوى 
 

 المتطلب السابق
 

 
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

 
الساعات 

 االسبوعية 
 

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

ENG327 2 - 2 Criticism (3) ENG 440 

None 2 - 2 Stylistics ENG 441 

None 2 - 2 Psycholinguistics ENG 442 

None 
2 - 4 History of English 

Language 
ENG 443 

ENG 437 
2  2 Conversation and 

Reading( 4) 
ENG 444 

ENG329 2 2 1 Translation( 4) ENG 445 

PSYC102 2 - 2 سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة MENT 406 

CURR 415 2 4  2(تربية عملية( CURR 418 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختياري 

None 2 - 2 التربية البيئة CURR 419 
CURR 420 
CURR 421 
CURR 422 
CURR 423 

None 2 - 2 التربية الصحية 

None 2 - 2 التربية العلمية 

None 2 - 2 التربية االسالمية 

None 2 - 2 التربية اإلبداعية 



 
 

 

 

 
 

 

 

 الفرنسية شعبة اللغة
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 (ساعة 08)الفصل الدراسى األول  -ألول المستوى ا
 

 اسم المقرر رقم المقرر

الساعات 
 األسبوعية

الساعات 
 المعتمدة 

(08) 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

ARA 101 4-  4 لغة عربية None 

COS 101 4 4 0 حاسب آلي None 

FOED 101 4-  4 وتطبيقاته التعليمية الفكر التربوي None 

PSYC 101 4-  4 لم النفس العامع None 

FRE 102  2 4 3 (0)قواعد None 

FRE 103  3-  3  07 -06حضارة القرن ال None 

FRE 104 3-  3 مدخل إلى األدب الفرنسي None 

 

 (ساعة 08)الفصل الدراسي الثاني   _المستوى األول 
 

 

 اسم المقرر رقم المقرر

الساعات 
 األسبوعية

الساعات 
 المعتمدة 

(08) 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

ENG 101 4-  4 لغة إنجليزية None 

CURR 101  4-  4 (عام)المناهج None 

PSYC 102 3 4 4 الفروق الفردية والقياس النفسي None 

FRE 105 3-  3  07-06أدب القرن ال FRE 104 

FRE 106  3 4 4 (0)صوتيات None 

FRE 107 4-  4 ثقافة عامة بالفرنسية None 

FRE 108  3 4 4 (0)ترجمة None 
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 (ساعة 08)الفصل الدراسي الثالث  _ المستوى الثاني 
 

 اسم المقرر رقم المقرر

الساعات 
 األسبوعية

الساعات 
 المعتمدة 

(08) 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

PSYC 205 4-  4 علم نفس النمو None 

FOED 204 4-  4 مهنة التدريس None 

CURR 203  4-  4 *(0)طرق تدريس CURR 101 

FRE 209  3-  3 07-06نصوص القرن ال 
FRE 103 
FRE 105 

FRE 210  2 4 3 (4)قواعد FRE 102 

FRE 211  4-  4 07-06مقال أدب القرن ال 
FRE 103 
FRE 105 

FRE 212  3 4 4 (4)صوتيات FRE 106 
 .هذا المقرر لتخصص اللغة الفرنسية*        

 

 (ساعة 08)الفصل الدراسي الرابع  _ ستوى الثاني الم
 

 

 اسم المقرر رقم المقرر

الساعات 
 األسبوعية

الساعات 
 المعتمدة 

(08) 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

PSYC 209 3 4 4 سيكولوجية التعلم None 

TECH 201  3 4 4 للتخصصتكنولوجيا التعليم None 

CURR 205 0 4-  تدريس مصغر None 

FRE 213 2 2 3 مهارات الكتابة والتعبير الكتابي None 

FRE 214  3-  3 08أدب القرن ال 
FRE 104 
FRE 105 

FRE 215  3-  3 08حضارة القرن ال None 
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 (ساعة 08)الفصل الدراسي الخامس  _ المستوى الثالث 
 

 اسم المقرر رقم المقرر

الساعات 
 األسبوعية

الساعات 
 المعتمدة 

(08) 
 تطلب السابقالم

 عملي نظري

CURR 308  4-  4 *(4)طرق تدريس CURR 203 

CURR 309  4 2-  (0)تربية عملية None 

FRE 316  3-  3  08نصوص القرن ال None 

FRE 317  3 4 4 (4)ترجمة FRE 108 

FRE 318   4-  4 08مقال أدب القرن ال None 

FRE 319  2 4 3 (3)قواعد 
FRE 102 
FRE 210 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

FOED 305 
COMP 302 
FOED 306 
COMP 303 

 المدرسة والمجتمع
 نظام التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة

 التربية ومشكالت المجتمع
 والصفية األدارة المدرسية

4  -4 None 

4  -4 None 

4  -4 None 

4  -4 None 

 .لتخصص اللغة الفرنسية *           

 
 (ساعة 08)الفصل الدراسي السادس  _ المستوى الثالث 

 

 
 

 اسم المقرر رقم المقرر

الساعات 
 األسبوعية

الساعات 
 المعتمدة 

(08) 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

FRE 320  3-  3 (0)أدب فرنكفوني None 

FRE 321 2 2 3 ورشة عمل ومهارات الكتابة None 

FRE 322  3-  3 41 - 09حضارة القرن ال None  

FRE 323  3-  3 41 - 09نصوص القرن ال FRE 316 

CURR 311  4 2-  (4)تربية عملية CURR 309 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

CURR 312 
CURR 313 
CURR 314 

 تخطيط المناهج
 التقويم ونظم االمتحانات

 تطوير المناهج

4  -4 CURR 101 

4  -4 CURR 101 

4  -4 CURR 101 
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 (ساعة 08)الفصل الدراسي السابع  _ المستوى الرابع 
 

 اسم المقرر رقم المقرر
 الساعات األسبوعية

الساعات 
 المعتمدة 

(08) 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

FRE 424  3-  3 (4)أدب فرنكفوني FRE 320 

FRE 425 2 2 4 وياتقواعد ولغ None 

FRE 426 2-  2 نصوص معاصرة None 

FRE 427  3-  3 41 - 09أدب القرن ال None 

CURR 415   4 2 - (3)تربية عملية CURR 311  

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

MENT 404 
MENT 405 

 PSYC 101 4-  4 صحة نفسية وإرشاد نفسي

 PSYC 101 4-  4 اعيعلم  النفس االجتم

 
 (ساعة 08)الفصل الدراسي الثامن  _ المستوى الرابع 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 اسم المقرر رقم المقرر

الساعات 
 األسبوعية

الساعات 
 المعتمدة 

(08) 
 المتطلب السابق

 عملي نظري

FRE 428  2-  2 نقد أدبي None 

FRE 429  3 4 4 (3)ترجمة 
FRE 108 
FRE 317 

FRE 430 4-  4 41- 09رن ال مقال أدب الق FRE 318 

FRE 431  3-  3 لغة فرنسية ألغراض خاصة None 

MENT 406 4-  4 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة PSYC 102 

CURR 418  4 2-  (2)تربية عملية CURR 415 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

CURR 419 
CURR 420 
CURR 421 
CURR 422 
CURR 423 

 None 4-  4 التربية البيئة

 None 4-  4 التربية الصحية

 None 4-  4 التربية العلمية

 None 4-  4 التربية االسالمية

 None 4-  4 التربية اإلبداعية
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 األلمانية شعبة اللغة
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 (ساعة 08)الفصل الدراسى األول _ المستوى األول 
 

 المتطلب السابق
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

ت الساعا
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظرى عملي 

None 4 - 4 لغة عربية ARA 101 

None 4 4 0 حاسب الى COS 101 

None 2 - 2 وتطبيقاته التعليمية الفكر التربوى FOED 101 

None 4 - 4 علم النفس العام PSYC 101 

None 3 - 3  (0)قواعد GER 101 

None 4 2 - (0)يه وسمعيه تدريبات لغو GER 102 

None 4 - 4 تاريخ الدول الناطقه بااللمانية GER 103 
 

Non 3 2 2  (0)ترجمه GER 104 
 
 

 

 (ساعة 08)   الفصل الدراسي الثاني –المستوى االول 
 

 
الساعات  المتطلب السابق

 المعتمدة 
(08) 

 
الساعات 
 االسبوعية

 

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 4 - 4 لغة انجليزية ENG 101 

None 4 - 4  (عام)المناهج CURR 101 

None 3 4 4 الفروق الفرديه PSYC 102  

None 2 - 2  (0)مطالعات GER 105 

None 
مدخل في الحضاره االلمانيه  4 - 4

 وحضارة الحياة اليومية
GER 106 

Non 3 4 4 (4) تدريبات لغوية وسمعية GER 107 

Non 
اسس ومفاهيم تحليل : أدب الماني  4 - 4

 النص
GER 108 

Non 
 GER 109 (0)مدخل في علم اللغه 2 - 2
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 (ساعة08)الثالث الفصل الدراسى _ المستوى الثاني 
 

 لمتطلب السابق
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

الساعات 
  االسبوعية

 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي 

None 4 - 4 س النموعلم نف PSYC 205 

None 4 - 4 مهنة التدريس FOED 204 

CURR 101 2 - 2  (0)طرق تدريس* CURR 203 

Non 4 2 - (4)تدريبات لغويه وسمعيه GER 210 

GER 101 3 4 2 (4)قواعد GER 211 

GER 109 4 - 2 مدخل في علم اللغه االجتماعي 
 وتاريخ اللغة

GER 212 

Non 2 4 - (0)عبير الكتابيالتدريب علي الت  
GER 213 

Non 3 - 3 علم االدب التطبيقي GER 214 

 .األلمانية هذا المقرر لتخصص اللغة *        
 

 (ساعة  02) الفصل الدراسي الرابع –المستوى الثاني 
 

 
 المتطلب السابق

 

 
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

 
الساعات 
 االسبوعية

 

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 3 2 2 سيكولوجية التعليم PSYC 209 

None 3 4 4  للتخصصتكنولوجيا التعليم TECH 201 

None 0 4 - تدريس مصغر CURR 205 

GER 105 
مدخل منهجي في دراسه  4 - 4

 (0)القواعد
GER 215 

GER 105 2 - 2 (4)مطالعات GER 216 

Non 4 2 - التدريب علي االتصال GER 217 

Non 
مدخل في النحو المركب وتركيب  4 - 4

 الكلمه
GER 218 

Non 3 4 4 علم اللغه التطبيقي تحليل اخطاء GER 219 
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 (ساعة 02)الفصل الدراسى الخامس  –الثالث  المستوى 
 

 المتطلب السابق
 

 
الساعات 

 المعتمدة
(18) 

 
الساعات 
 االسبوعية

 

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 203 4 - 4  (4)طرق تدريس* CURR 308 

None 4 4 -  (1)تربية عملية CURR 309 

GER 102+ GER 216 4 2 - (3)تدريبات لغويه وسمعيه GER 320 

None 2 - 2  (4)مدخل في علم اللغه GER 321 

None 3 4 4 (4)ترجمه GER 322 

None 3 4 4 التعرف علي طرق تحليل النص GER 323 

GER 213 2 4 - (4)لتدريب علي التعبير الكتابي ا GER 324 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرر اختيارى 

None 4 - 4 المدرسه والمجتمع 
واالتجاهات  نظام التعليم فى مصر

 المعاصرة
 التربيه ومشكالت المجتمع

 والصفية االداره المدرسية

FOED 305 
COMP 302 

 
FOED 306 
COMP 303 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 2 - 2 

 .لمانيةلتخصص اللغة األ *           

 (ساعة 02)   الفصل الدراسى السادس –الثالث  المستوى 
 

 المتطلب السابق
 

 
الساعات 

 المعتمدة
(18) 

 
الساعات 
 االسبوعية

 

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

Non 3  3 مطالعات وتعبير كتابي GER 325 

Non 2 - 4  (4)مدخل منهجي في دراسه القواعد GER 326 

Non 
 GER 327 تاريخ الفلسفه والحضاره االلمانيه 2 - 4

 

Non 
 GER 328 مدخل في لغه العلم 4 - 4

 

Non 
 GER 329 دراسه تحليل االسلوب النصي 0 4 4

 

Non 3 4 4 تحليل نصوص من الدراما والشعر GER 330 

CURR 309 2 4 - (4)ه عمليه تربي CURR 311 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

CURR 101 4 - 4 تخطيط المناهج 
 التقويم ونظم االمتحانات

 تطوير المناهج

CURR 312 
CURR 313 
CURR 314 

CURR 101 4 - 4 

CURR 101 2 - 4 
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 (ساعة 08)  السابع  الفصل الدراسى –المستوى الرابع 
 

 متطلب السابقال
 

 
الساعات 

 المعتمدة
(18) 

 
الساعات 
 االسبوعية

 

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

Non 
االتصال ) حضاره وثقافه 4 - 4

 (الحضاري
GER 431 

Non 4 - 4  (3)قواعد GER 432  

None 3 4 4  تحليل البنيه السرديه في االدب
 االلماني

GER 433 

GER 217 3 4 4 ت ومقا لمطالعا GER 434 

Non 4 - 4 نظره عامه في العصور االدبية GER 435 

Non 
 مدخل في علم اللغه البرجماتي 4 - 4

 وعلم اللغة النصي
GER 436 

CURR 311 4 2 -  (3)تربية عملية CURR 415 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

PSYC 101 4 - 4 صحة نفسية وارشاد نفسى 
 علم النفس االجتماعى

MENT 404 
MENT 405 

 
PSYC 101 

4 - 4 

 (ساعة 08)  الثامن  الفصل الدراسى –الرابع  المستوى 
 

 المتطلب السابق
 

 
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

 
الساعات 
 االسبوعية

 

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

GER 211 3 4 4 االتصال اللغوي والمقال GER 437 

GER 210 3 - 3  موضوعات ادبيه في العصور
 المختلفه

GER 438 

GER 212 3 - 3 التحليل اللغوي للخطاب GER 439 

Non 
تطبيقات لنظريات ومناهج تحليل  3 - 3

النص ودراسة تحليل اإلسلوب 
 النصي

GER 440 

PSYC 102 
سيكولوجية ذوى االحتياجات  4 - 4

 الخاصة
MENT 406 

CURR 415 2 4  2(ة عمليةتربي( CURR 418 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

None 4 - 4 التربية البيئية 
 التربية الصحية

 التربية العلميه
 التربية االسالميه
 التربية االبداعية

CURR 419 
CURR 420 
CURR 421 
CURR 422 
CURR 423 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 



 
 

 

 

 
 

 

 رياض األطفالشعبة 
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 (ساعة  08)الفصل الدراسي األول   -المستوى األول 
 

 المتطلب السابق

 
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 األسبوعية

 
 اسم المقرر

 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي 

None 
وتطبيقاته  الفكر التربوي 2 - 2

 التعليمية
FOED 101 

None 2  -  PSYC101 علم النفس العام 2

None 2 - 2 لغة عربية ARA 101 

None 2 2 1 حاسب آلي COS101 

None 2 - 2 مفاهيم وأنشطة لغوية CHH 101 

None 3 2 2 دراما ومسرح الطفل CHH102 

None 2 - 2 دراسات إجتماعية CHH103 

None 
ساسية فى التربية األمهارات ال 2 2 3

 الرياضية
CHH104 

 
 (ساعة  08)ني الفصل الدراسي الثا-المستوى األول 

 

 المتطلب السابق
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 اسم المقرر األسبوعية

 
 رقم المقرر

 نظري عملي 

None 
الفروق الفردية  والقياس  2 2 3

 النفسى
PSYC 102 

None 2 - 2  (عام)المناهج CURR 101 

None 2 2 2 لغة إنجليزية ENG 101 

None 2 - 2 طفالقصص وحكايات األ CHH 105 

None 2 - 2 التربية األخالقية للطفل FOED 102 

None 
المهارات الموسيقية  2 2 3

 األساسية
CHH 106 

None 2 - 2 تشريعات الطفولة CHH 107 

None 2 - 2 مدخل إلى رياض األطفال FOED 103 
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 (ساعة 08)الفصل الدراسي الثالث  -المستوى  الثاني 
 

 المتطلب السابق

 
ساعات ال

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 األسبوعية

 
 اسم المقرر

 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 2 - 2 مهنة التدريس FOED 204 

None 2 - 2  (0)طرق تدريس* CURR 203 

None 2 - 2 علم نفس النمو PSYC 205 

None 4 4 2 بصرية و تربية فنية CHH 208 

None 3 - 3 التعبير الحركى للطفل CHH 209 

None 2 - 2 علم النفس الفسيولوجى PSYC 205 

None 3 - 3 مناهج وبرامج الطفل CURR 217 
 .هذا المقرر لتخصص رياض األطفال*        

 (ساعة  08)الفصل الدراسي الرابع  - الثانيالمستوى  
 

 المتطلب السابق
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 ررقم المقر اسم المقرر األسبوعية

 نظري عملي

None 1 2 - تدريس مصغر CURR 205 

None 3 2 2 سيكولوجية التعلم PSYC 209 

None 3 - 3 رسوم األطفال CHH 210 

None 4 4 2  (0)لألطفالأغانى وأناشيد CHH 211 

None 3 2 2  للتخصصتكنولوجيا التعليم TECH 201 

None 2 - 2 إدارة الرياض COMP 201 

None 2 - 2 علم النفس اللعب PSYC 210 
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 (ساعة 08)الفصل الدراسي  الخامس  - المستوى الثالث
 

 المتطلب السابق

 
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 األسبوعية

 
 اسم المقرر

 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي 

CURR 203 2 - 2  (4)طرق تدريس* CURR 308 

None 2 4 -  (0)تربية عملية CURR 309 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) رراختيارى مق

None 

 
4 

 
- 

 
4 
 

 

 المدرسة والمجتمع
 االتجاهات المعاصرةو نظام التعليم فى مصر

 التربية ومشكالت المجتمع
 والصفية المدرسيةاإلدارة اإلدارة  -

FOED 305 
COMP 302 
FOED 306 
FOED 303  

None 3 - 3 البيئة وصحة الطفل CHH  312 

None 3 2 2 علوم متكاملة CHH 313 

None 2 - 2 تاريخ التربية للطفل FOED 307 

CHH 211 4 4 2  (4) األطفالأغانى وأناشيد CHH 314 

 .لتخصص رياض األطفال *           

 (ساعة  08)الفصل الدراسي  السادس  - الثالثالمستوى 

 المتطلب السابق

 
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 بوعيةاألس

 
 اسم المقرر

 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي 

None 
 األنشطة الخارجية للطفل 2 - 2

 
CHH 315 

CURR 309 2 4 -  (4)تربية عملية CURR 311 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

CURR 101 
CURR 101 
CURR 101 

 
 
4 

 
 
- 

 
 
4 

 تخطيط مناهج
 تقويم ونظم االمتحانات

 مناهجالطوير ت

 
CURR 312 
CURR 313 
CURR 314 

CHH 210 3 4 1 أنشطة فنية للطفل CHH 316 

None 3 - 3 نمو المفاهيم للطفل PSYC 312 

None 2 - 2 التربية الوالدية FOED 309 

CURR 101 4 4 2 ورش  وإنتاج وسائل تعليمية TECH 302 

  
 
 
 
 
 (ساعة  08) الفصل الدراسي  السابع -الرابع لمستوى ا 
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 المتطلب السابق

 
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

  الساعات األسبوعية
 اسم المقرر

 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

None 
 
4 

 
- 

 
4 
 

 
 صحة نفسية وإرشاد نفسى

 علم نفس إجتماعى

 
MENT 404 
MENT 405 

CURR 311 2 4 - (3)ملية تربية ع CURR 415 

CURR 308 2 - 2 طرق تعليم اللغة االنجليزية CURR 416 

None 3 2 2 القياس والتقويم  فى رياض األطفال PSYC 412 

None 3 2 2 للطفولة اإلبداع PSYC 413 

None 3 - 3 فى رياض األطفال  صعوبات التعلم PSYC 414 

None 3 2 2 رياضة عامة MAT 4307 

 
 (ساعة  08)الفصل الدراسي  الثامن  -لرابع المستوى ا

 

 المتطلب السابق

 
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 األسبوعية

 
 اسم المقرر

 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

None 2 - 2 

 علميةالتربية ال
 بيئيةالتربية ال

 التربية الصحية
 السالميةالتربية ا

 لتربية االبداعيةا
 

CURR 419 
CURR 420 
CURR 421 
CURR 422 
CURR 423 

CURR 415 2 4 -  (2)تربية عملية CURR 418 

None 3 - 3 مناهج البحث في علم النفس PSYC 411 

CHH 316 4 4 2 فنون تشكيلية للطفل CHH 417 

None 3 - 3 بناء السلوك وتعديله PSYC 419 

PSYC 102 2 - 2 سيكولوجية ذوى األحتياجات الخاصة MENT 406 

CHH 312 2 - 2 أمراض األطفال وتمريضهم CHH 418 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 البيولوجيشعبة 
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 الفصل الدراسى األول _ المستوى األول 
 

 
 

 المتطلب السابق

 
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي 

None  4 - 4  اللغة العربية ARA 102 

None 4 4 0  حاسب آلي COS 101 

None 4 - 4  الفكر التربوي وتطبيقاته التعليمية FOED 101 

None 4 - 4 علم النفس العام PSYC 101 

None 3 - 4 كيمياء عامة CHE 101 

None 2 4 3 أحياء عامة BIO 101 

BIO 101 3 4 4 أنسجة حيوانية BIO 102 

 
 الفصل الدراسي الثاني –المستوى االول 

 
 
 

 المتطلب السابق
 

 
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 4 - 4  ( عام)المناهج CURR 101 

None 3 4 4  الفروق الفردية و القياس النفسي PSYC 102 

None 4 - 4 لغة انجليزية  ENG 101 

None 3 4 4 تقنية معملية دقيقة BIO 103 

BIO 101 3 4 4 الشكل الظاهري للنبات BIO 104 

BIO 101 3 4 4 ميكروبيولوجيا BIO 105 

None 4 - 4 تلوث ميكروبي بيئي BIO 106 
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 الفصل الدراسي الثالث –المستوى الثاني 
 

 .هذا المقرر لتخصص البيولوجي*               
 

 الفصل الدراسي الرابع –المستوى الثاني 
 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 3 4 4 سيكولوجية التعليم PSYC 209 

None 3 4 4  للتخصصتكنولوجيا التعليم TECH 201 

None 0 4 - تدريس مصغر CURR 205 

BIO 101 3 4 4  (0)فسيولوجيا الحيوان BIO 211 

BIO 101 3 4 4  (0)فسيولوجيا النبات BIO 212 

BIO 101 3 4 4 ا وتشريح جسم فسيولوجي
 االنسان

BIO 213 

None 4 - 4 الغذاء واالنسان BIO 214 

 

 
 المتطلب السابق

 

الساعات  
 المعتمدة

(08) 

عات السا 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 

  
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 4 - 4  علم النفس النمو PSYC 205 

CURR 101 4 - 4  (0)طرق تدريس* CURR 203 

None 4 - 4  مهنة التدريس FOED 204 

BIO 105 3 4 4 علم الطحالب واألرشيجونيات BIO 207 

BIO 101 3 4 4  (ة أنسجة نباتي) تشريح نبات BIO 208 

BIO 101 3 4 4 الالفقاريات BIO 209 

BIO 101 3 4 4  علم الوراثة في النبات
 والحيوان

BIO 210 
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 الفصل الدراسي الخامس – الثالثالمستوى 

 .لتخصص البيولوجي *           

 الفصل الدراسي السادس – الثالثالمستوى 
 

 
 السابقالمتطلب 

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 309 4 2 - (4)تربية عملية CURR 311 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

CURR 101 4 - 4 تخطيط المناهج 
 التقويم ونظم االمتحانات  
  المناهجتطوير  

CURR 312 
CURR 313 
CURR 314 

CURR 101 4 - 4 

CURR 101 4 - 4 

None 3 4 4  (4)فسيولوجيا الحيوان BIO 319 

None 3 4 4 علم الطفيليات والمناعة BIO 320 

None 3 4 4 علم تصنيف النبات BIO 321 

BIO 318 3 4 4 علم الفطريات BIO 322 

None 4 - 4 الميكروبيولوجيا التطبيقية BIO 323 

 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 302 4 - 4  (4)طرق تدريس* CURR 308 

None 4 2 - (0)ية عمليةترب CURR 309 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

None 4 - 4 المدرسة و المجتمع 
 نظام التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة        

 التربية ومشكالت المجتمع 
 والصفية اإلدارة المدرسية 

FOED 305  
COMP 302 
FOED 306 
COMP 303 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 3 4 4 الحبليات BIO 315 

None 3 4 4 علم الهندسة الوراثية BIO 316 

None 3 4 4 علم الحشرات واآلفات BIO 317 

None 3 4 4 علم البكتيريا والفيروسات BIO 318 
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 الفصل الدراسي السابع –المستوى الرابع 

 
 

 المتطلب السابق
 

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 311 4 2 - (3)تربية عملية CURR 415  

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

PSYC 101 4 - 4 وارشاد نفسي  صحة نفسية 
 علم النفس االجتماعي

MENT 404 
MENT 405 PSYC 101 4 - 4 

None 3 4 4 علم األجنة BIO 424 

None 3 4 4  (4)فسيولوجيا النبات BIO 425 

BIO 322 3 4 4  أمراض النبات BIO 426 

BIO 315 3 4 4 تشريح مقارن للفقاريات BIO 427 

None 4 - 4 نسانحماية البيئة وصحة اال BIO 428 

 
 الفصل الدراسي الثامن –المستوى الرابع 

 
 

 المتطلب السابق
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

PSYC 102 4 - 4  سيكولوجية ذوى االحتياجات
 الخاصة

MENT 406 

CURR 415  4 2 -  (2)تربية عملية CURR 418  

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) ختيارى مقررا

None 4 - 4 التربية البيئية 
 التربية الصحية 

 التربية العلمية
 التربية اإلسالمية  

 التربية اإلبداعية 

CURR 419 
CURR 420 
CURR 421 
CURR 422 
CURR 423 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

BIO 321 3 4 4 الفلورة المصرية BIO 429 

BIO 425 3 4 4 فسيولوجيا الكائنات الدقيقة BIO 430 

None 3 4 4 بيولوجيا االشعاع BIO 431 

None 3 4 4 سلوك الحيوات BIO 432 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

 شعبة الكيمياء
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 الفصل الدراسى األول  ـــ المستوى األول 
 

 
 

 المتطلب السابق

 
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي 

None  4 - 4  اللغة العربية ARA 102 

None 4 4 0  حاسب آلي COS 101 

None 4 - 4  الفكر التربوي وتطبيقاته التعليمية FOED 101 

None 4 - 4 علم النفس العام PSYC 101 

None 2 4 3  (0)رياضيات MAT 107 

None 3 4 4 كيمياء عامة CHE 101 

None 3 4 4  (0)كيمياء عضوية CHE 102 

 
 الفصل الدراسي الثاني –المستوى االول 

 
 
 

 المتطلب السابق
 

 
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 4 - 4  ( عام)المناهج CURR 101 

None 3 4 4 النفسي  الفروق الفردية و القياس PSYC 102 

None 4 - 4  لغة انجليزية ENG 101 

MAT 107 3 4 4  (0)رياضيات MAT 108 

CHE 102 2 4 3  (4)كيمياء عضوية CHE 103 

None 2 4 3 كهربية ومغناطيسية PHY 1205 
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 الثالثالفصل الدراسي  –المستوى الثاني 
 

 .هذا المقرر لتخصص الكيمياء*       

 
 الفصل الدراسي الرابع –المستوى الثاني 

 
 

 المتطلب السابق
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 3 4 4 ية التعليمسيكولوج PSYC 209 

None 3 4 4  للتخصصتكنولوجيا التعليم TECH 201 

None 0 4 - تدريس مصغر CURR 205 

CHE 204 2 4 3  (2)كيمياء عضوية CHE 207 

CHE 205 2 4 3  (4)كيمياء فيزائية CHE 208 

None 3 4 4  (0)كيمياء تحليلية CHE 209 

 

 
 المتطلب السابق

 

الساعات  
 المعتمدة

(08) 

 الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 

  
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 4 - 4  علم النفس النمو PSYC 205 

CURR 101 4 - 4  (0)طرق تدريس* CURR 203 

None 4 - 4  مهنة التدريس FOED 204 

None 3 4 4 بصريات فيزيائية PHY 204 

CHE 103 3 4 4  (3)كيمياء عضوية CHE 204 

None 3 4 4 (0)ياء فيزائية كيم CHE 205 

None 3 4 4  (0)كيمياءغير عضوية CHE 206 
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 امسالفصل الدراسي الخ – الثالثالمستوى 
 

 .لتخصص الكيمياء *               

 
 الفصل الدراسي السادس – الثالثالمستوى 

 
 

 المتطلب السابق
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 309 4 2 - (4)تربية عملية CURR 311 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

CURR 101 4 - 4 تخطيط المناهج 
 التقويم ونظم االمتحانات  
  المناهج تطوير 

CURR 312 
CURR 313 
CURR 314 

CURR 101 4 - 4 

CURR 101 4 - 4 

CHE 310 3 4 4  (6)كيمياء عضوية CHE 313 

CHE 311 4 4 3  (2)كيمياء فيزائية CHE 314 

None 3 4 4 الكيمياء البيئية CHE 315 

None 2 4 3 دوائر كهربائية CHE 316 

 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 203 4 - 4  (4)طرق تدريس* CURR 308 

None 4 2 - (0)تربية عملية CURR 309 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

None 4 - 4 المدرسة و المجتمع 
 ظام التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة        ن

 التربية ومشكالت المجتمع 
 والصفيةاإلدارة المدرسية 

FOED 305  
COMP 302 
FOED 306 
COMP 303 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

CHE 207 3 4 4  (2)كيمياء عضوية CHE 310 

CHE 208 3 4 4  (3)كيمياء فيزائية CHE 311 

CHE 206 3 4 4  (4)كيمياءغير عضوية CHE 312 

None 3 4 4 خواص مادة وحرارة PHY 3201 
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 الفصل الدراسي السابع –المستوى الرابع 
 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 311 4 2 - (3)تربية عملية CURR 415  

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

PSYC 101 4 - 4  صحة نفسية وارشاد نفسي 
 علم النفس االجتماعي

MENT 404 
MENT 405 PSYC 101 4 - 4 

CHE 313 2 4 3  (7)كيمياء عضوية CHE 417 

CHE 312 3 4 4  (7)كيمياء غيرعضوية CHE 418 

CHE 314 4 4 3  (5)كيمياء فيزائية CHE 419 

CHE 209ل  CHE 420 (4)كيمياء تحليلية  4 4 3

 
 الفصل الدراسي الثامن –المستوى الرابع 

 
الساعات  المتطلب السابق

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 رقم المقرر اسم المقرر

 نظري عملي

PSYC 102 4 - 4 ى االحتياجات سيكولوجية ذو
 الخاصة

MENT 406 

CURR 415  4 2 -  (2)تربية عملية CURR 418  

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

None 4 - 4 التربية البيئية 
 التربية الصحية 

 التربية العلمية
 التربية اإلسالمية  

 التربية اإلبداعية 

CURR 419 
CURR 420 
CURR 421 
CURR 422 
CURR 423 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

CHE 417 2 4 3  (8)كيمياء عضوية CHE 421 

CHE 418 4 4 3  (7)كيمياء غيرعضوية CHE 422 

CHE 419 4 4 3  (5)كيمياء فيزائية CHE 423 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 الفيزياءشعبة 
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 الفصل الدراسى األول _ المستوى األول 
 

 
 
 لسابقالمتطلب ا

 
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 

 
 رقم المقرر
 نظري عملي 

None  4 - 4  اللغة العربية ARA 102 

None 4 4 0  حاسب آلي COS 101 

None 4 - 4  الفكر التربوي وتطبيقاته التعليمية FOED 101 

None 4 - 4 علم النفس العام PSYC 101 

None 3 4 4 كيمياء عامة CHE 101 

None 3 4 4  (0)رياضيات تطبيقية MAT 1212 

None 2 4 3  (0)رياضيات MAT 108 

 
 الفصل الدراسي الثاني –المستوى االول 

 
 
 

 المتطلب السابق
 

 
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 

 نظري عملي رقم المقرر

None 4 - 4 ( عام)هج المنا CURR 101 

None 3 4 4  الفروق الفردية و القياس النفسي PSYC 102 

None 4 - 4  لغة انجليزية ENG 101 

MAT 108 3 4 4  (4)رياضيات MAT 109 

None 4 - 4 رياضة عامة MAT 107 

None 3 4 4 جبر خطي MAT 101 

None 3 4 4 إحتمال وإحصاء MAT 104 
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 الفصل الدراسي الثالث المستوي الثاني ـــ 

 .هذا المقرر لتخصص الفيزياء*       

 
 الفصل الدراسي الرابع –المستوى الثاني 

 
 

 المتطلب السابق
الساعات 

 العتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 اسم المقرر
 

 رقم المقرر

 نظري عملي

None 3 4 4 سيكولوجية التعليم PSYC 209 

None 3 4 4  للتخصصتكنولوجيا التعليم TECH 201 

None 0 4 - تدريس مصغر CURR 205 

PHY 201 2 4 3 كهربية ومغناطيسية PHY 205 

None 2 4 3  (0،4)معادالت تفاضلية MAT 2317 

None 3 - 3 ميكانيكا الكم والموانع MAT 2424 

 

 
 المتطلب السابق

 

الساعات  
 المعتمدة

(08) 

الساعات  
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 

 رقم المقرر 

 نظري عملي

None 4 - 4  علم النفس النمو PSYC 205 

CURR 101 4 - 4  (0)طرق تدريس* CURR 203 

None 4 - 4  مهنة التدريس FOED 204 

None 3 4 4  وحرارةخواص مادة PHY 201 

PHY 201 3 4 4 بصريات هندسية PHY 202 

PHY 201 3 4 4 إستخدام الحاسب في الفيزياء PHY 203 

PHY 201 
PHY 202 

 PHY 204 بصريات فيزيائية 4 4 3
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 الفصل الدراسي الخامس – الثالثالمستوى 

 .لتخصص الفيزياء *       

            
 الفصل الدراسي السادس – الثالثالمستوى 

 
الساعات  المتطلب السابق

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 رقم المقرر راسم المقر

 نظري عملي

CURR 309 4 2 - (4)تربية عملية CURR 311 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

CURR 101 4 - 4 تخطيط المناهج 
 التقويم ونظم االمتحانات  
  المناهجتطوير  

CURR 312 
CURR 313 
CURR 314 

CURR 101 4 - 4 

CURR 101 4 - 4 

None 2 4 3 تيار متردد PHY 309 

None 3 4 4 بصريات إلكترونية PHY 310 

None 3 4 4 النظرية النسبية PHY 311 

PHY 308 2 4 3 فيزياء نووية PHY 312 

 
 
 

الساعا المتطلب السابق
ت 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 رقم المقرر اسم المقرر

 نظري عملي

CURR 203 4 - 4  (4)طرق تدريس* CURR 308 

None 4 2 - (0)تربية عملية CURR 309 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

None 4 - 4 المدرسة و المجتمع 
 نظام التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة        

 التربية ومشكالت المجتمع 
 والصفيةاإلدارة المدرسية 

FOED 305  
COMP 302 
FOED 306 
COMP 303 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 2 4 3 ديناميكا حرارية PHY 306 

None 2 4 3 إهتزازات وموجات PHY 307 

None 2 4 3 فيزياء ذرية وأطياف PHY 308 
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 الفصل الدراسي السابع –المستوى الرابع 
 

المتطلب  
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 ررقم المقر اسم المقرر

 نظري عملي

CURR 311 4 2 - (3)تربية عملية CURR 415  

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

PSYC 101 4 - 4  صحة نفسية وارشاد نفسي 
 علم النفس االجتماعي

MENT 404 
MENT 405 PSYC 101 4 - 4 

None 2 2 3 فيزياء الجوامد وأشباه المواصالت PHY 414 

PHY 308 3 4 4 فيزياء الليزر PHY 415 

None 3 4 4 طاقات جديدة ومتجددة PHY 416 

None 3 4 4 فيزياء فلكية PHY 417 

 
 الفصل الدراسي الثامن –المستوى الرابع 

الساعات  المتطلب السابق
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 رقم المقرر اسم المقرر

 نظري عملي

PSYC 102 4 - 4  سيكولوجية ذوى االحتياجات
 الخاصة

MENT 406 

CURR 415  4 2 -  (2)تربية عملية CURR 418  

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

None 4 - 4 التربية البيئية 
 التربية الصحية 

 التربية العلمية
 التربية اإلسالمية  

 التربية اإلبداعية 

CURR 419 
CURR 420 
CURR 421 
CURR 422 
CURR 423 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 2 2 3 دوائر إلكترونية PHY 418 

PHY 308 
PHY 312 

 PHY 419 فيزياء إشعاعية 4 4 3

None 2 4 3 فيزياء حديثة PHY 420 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 الرياضياتشعبة 
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 الفصل الدراسى األول _ المستوى األول 
 

 
 
 لسابقالمتطلب ا

 
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي 

None  4 - 4  اللغة العربية ARA 102 

None 4 4 0  حاسب آلي COS 101 

None 4 - 4  الفكر التربوي وتطبيقاته التعليمية FOED 101 

None 4 - 4 علم النفس العام PSYC 101 

None 3 4 4 جبر خطي MAT 101 

None 2 4 3 أساسيات الميكانيكا MAT 102 

None 3 4 4 تفاضل وتكامل MAT 103 

 
 الفصل الدراسي الثاني –المستوى االول 

 
 
 

 المتطلب السابق
 

 
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 

 نظري عملي رقم المقرر

None 4 - 4  ( امع)المناهج CURR 101 

None 3 4 4  الفروق الفردية و القياس النفسي PSYC 102 

None 4 - 4  لغة انجليزية ENG 101 

None 2 4 3 إحتمال وإحصاء MAT 104 

MAT 103 3 4 4 مقدمة في التحليل MAT 105 

None 2 - 2 منطق واسس تاريخ رياضيات MAT 106 
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 لثالثالفصل الدراسي ا –المستوى الثاني  
 

 .هذا المقرر لتخصص الرياضيات*                

 
 الفصل الدراسي الرابع –لمستوى الثاني ا

 
الساعات  المتطلب السابق

 العتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 مقرراسم ال

 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 3 4 4 سيكولوجية التعليم PSYC 209 

None 3 4 4  للتخصصتكنولوجيا التعليم TECH 201 

None 0 4 - تدريس مصغر CURR 205 

None 2 4 3 كهربية ومغناطيسية PHY 205 

MAT 210 3 4 4  (4)جبر مجرد MAT 213 

MAT 211 2 4 3 هندسة تحليلية MAT 214 

 

 
 المتطلب السابق

 

الساعات  
 المعتمدة

(08) 

الساعات  
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 

  
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 4 - 4  علم النفس النمو PSYC 205 

CURR 101 4 - 4  (0)طرق تدريس* CURR 203 

None 4 - 4  مهنة التدريس FOED 204 

None 3 4 4 خواص مادة وحرارة PHY 201 

None 3 4 4  (0)جبر مجرد MAT 210 

None 3 4 4 تحليل حقيقي MAT 211 

MAT 102 3 4 4  (0)رياضيات تطبيقية MAT 212 
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 الفصل الدراسي الخامس – الثالثالمستوى 

 .لتخصص الرياضيات *               

 
 الفصل الدراسي السادس – الثالثالمستوى 

 
 

 المتطلب السابق
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 لمقرررقم ا

 نظري عملي

CURR 309 4 2 - (4)تربية عملية CURR 311 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

CURR 101 4 - 4 تخطيط المناهج 
 التقويم ونظم االمتحانات  
  المناهجتطوير  

CURR 312 
CURR 313 
CURR 314 

CURR 101 4 - 4 

CURR 101 4 - 4 

None 3 4 4 حساب متجهات MAT 318 

MAT 212 3 4 4  (4)رياضات تطبيقية MAT 319 

MAT 317 3 - 3 معادالت تفاضلية جزئية MAT 320 

None 3 - 3 نسبية خاصة وعامة MAT 321 

None 4 - 4 ميكانيكا تحليلية MAT 322 

 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 203 4 - 4  (4)طرق تدريس* CURR 308 

None 4 2 - (0)تربية عملية CURR 309 

 (ساعتين  يختار الطالب مقررا واحدا) مقرراختيارى 

None 4 - 4 المدرسة و المجتمع 
 نظام التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة        

 التربية ومشكالت المجتمع 
 والصفيةاإلدارة المدرسية 

FOED 305  
COMP 302 
FOED 306 
COMP 303 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 3 4 4 ضوء وبصريات وموجات PHY 313 

None 4 - 4 نظرية األعداد MAT 315 

None 3 4 4 تحليل مركب MAT 316 

None 2 4 3  (0،4)معادالت تفاضلية MAT 317 
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 الفصل الدراسي السابع –المستوى الرابع 
 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 309 4 2 - (3)تربية عملية CURR 415  

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

PSYC 101 4 - 4  صحة نفسية وارشاد نفسي 
 علم النفس االجتماعي

MENT 404 
MENT 405 PSYC 101 4 - 4 

None 2 2 4 تحليل عددي MAT 423 

None 3 - 3 ميكانيكا الكم والموانع MAT 424 

None 3 - 3 هندسة تفاضلية MAT 425 

None 3 - 3  (0)تحليل دالي MAT 426 

 
 الفصل الدراسي الثامن –المستوى الرابع 

 
 

 المتطلب السابق
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

PSYC 102 4 - 4  سيكولوجية ذوى االحتياجات
 الخاصة

MENT 406 

CURR 415  4 2 -  (2)تربية عملية CURR 418  

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى 

None 4 - 4 التربية البيئية 
 التربية الصحية 

 التربية العلمية
 التربية اإلسالمية  

 داعية التربية اإلب

CURR 419 
CURR 420 
CURR 421 
CURR 422 
CURR 423 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

MAT 426 3 - 3  (4)تحليل دالي MAT 427 

None 3 - 3 دوال خاصة MAT 428 

None 3 - 3 نظرية المرونة MAT 429 

None 3 4 4  فيزياء الجوامد وأشباه
 المواصالت

PHY 414 

 
 
 
  
 
 



 
 

 

 

 
 

 

 حاسب آليشعبة 
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 الفصل الدراسى األول _ المستوى األول 
 

 
 

 المتطلب السابق

 
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 

 
 رقم المقرر
 نظري عملي 

None  4 - 4  اللغة العربية ARA 102 

None 4 4 0  حاسب آلي COS 101 

None 4 - 4 ته التعليمية الفكر التربوي وتطبيقا FOED 101 

None 4 - 4 علم النفس العام PSYC 101 

None 3 4 4 رسومات الحاسب COS 102 

None 2 4 3 الوسائط المتعددة COS 103 

None 3 4 4 حاسب ومعلومات COS 104 

 
 الفصل الدراسي الثاني –المستوى االول 

 
 
 

 المتطلب السابق
 

 
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 سبوعية اال

 
 اسم المقرر

 
 

 نظري عملي رقم المقرر

None 4 - 4  ( عام)المناهج CURR 101 

None 3 4 4  الفروق الفردية و القياس النفسي PSYC 102 

None 4 - 4  لغة انجليزية ENG 101 

None 3 4 4 إنتاج مواد تعليمية COS 105 

COS 104 2 4 3 تنظيم ملفات COS 106 

COS 101 2 4 3 نظم التشغيل COS 107 

 



 
 

 

 

62  

 
 

 الفصل الدراسي الثالث –المستوى الثاني 

 .هذا المقرر لتخصص الحاسب اآللي*            
  

 الفصل الدراسي الرابع –المستوى الثاني 
 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 ةعتمدمال

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 3 4 4 سيكولوجية التعليم PSYC 209 

None 3 4 4  للتخصصتكنولوجيا التعليم TECH 201 

None 0 4 - تدريس مصغر CURR 205 

COS 208 
COS 209 

 COS 211 تكنولوجيا الحاسب 3 4 2

COS 101 3 4 4 رمجةأساسيات الب COS 212 

COS 103 2 4 3 تصميم وبناء البرمجة COS 213 

 

 
 المتطلب السابق

 

الساعات  
 المعتمدة

(08) 

الساعات  
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 

  
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 4 - 4  علم النفس النمو PSYC 205 

CURR 101 4 - 4  (0)طرق تدريس* CURR 203 

None 4 - 4  مهنة التدريس FOED 204 

COS 104 
COS 106 

 COS 208 مقدمة لنظم المعلومات 3 4 2

None 2 4 3 اإلنترنت COS 209 

None 2 4 3 قواعد البيانات COS 210 
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 الفصل الدراسي الخامس – الثالثالمستوى 
 

 .لتخصص الحاسب اآللي *      

 
 الفصل الدراسي السادس – الثالثالمستوى 

 
 

 المتطلب السابق
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

لساعات ا
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 309 4 2 - (4)تربية عملية CURR 311 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين )مقررات اختياري 

CURR 101 4 - 4 تخطيط المناهج 
 التقويم ونظم االمتحانات  
  المناهجتطوير  

CURR 312 
CURR 313 
CURR 314 

CURR 101 4 - 4 

CURR 101 4 - 4 

COS 101 2 4 3 التصميم المنطقي COS 317 

None 3 4 4  يةإلكترونبصريات  PHY 301 

COS 210 3 4 4 أساسيات المحاكاة COS 318 

None 2 4 3 تحليل وتصميم النظم COS 319 

 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 203 4 - 4  (4)طرق تدريس* CURR 308 

None 4 2 - (0) تربية عملية CURR 309 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين )مقررات اختياري 

None 4 - 4 المدرسة و المجتمع 
 نظام التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة        

 التربية ومشكالت المجتمع 
 والصفيةاإلدارة المدرسية 

FOED 305  
COMP 302 
FOED 306 
COMP 303 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 2 4 3 هياكل بيانات COS 314 

COS 104 2 4 3 بناء وصيانة المعامل COS 315 

COS 105 
COS 212 

 COS 316 تحليل وتنظيم الخوارزميات 3 4 2
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 الفصل الدراسي السابع –المستوى الرابع 
 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 311 4 2 - (3)تربية عملية CURR 415  

 (يختار الطالب مقرر واحد ساعتين )مقررات اختيارية 

PSYC 101 4 - 4  صحة نفسية وارشاد نفسي 
 علم النفس االجتماعي

MENT 404 
MENT 405 PSYC 101 4 - 4 

COS 104 
COS 208 
COS 209 

 COS 420 قانونيات المعلومات 3 - 3

COS 319 2 4 3 شبكات الكمبيوتر COS 421 

None 2 4 3 تصميم مواقع COS 422 

None 3 4 4 منطق رياضي MAT 430ل

 
 الفصل الدراسي الثامن –المستوى الرابع 

 
 

 المتطلب السابق
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 لمقرراسم ا

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

PSYC 102 4 - 4  سيكولوجية ذوى االحتياجات
 الخاصة

MENT 406 

CURR 415  4 2 -  (2)تربية عملية CURR 418  

 (يختار الطالب مقرًرا واحًدا ساعتين )مقررات اختيارية 

None 4 - 4 التربية البيئية 
 التربية الصحية 

 التربية العلمية
 اإلسالمية التربية  

 التربية اإلبداعية 

CURR 419 
CURR 420 
CURR 421 
CURR 422 
CURR 423 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

COS 421 3 4 4 رةينظم الخبال COS 423 

COS 210 
COS 319 

 COS 424 المكتبة الرقمية 4 4 3

None 3 4 4 ذكاء إصطناعي COS 425 

None 3 4 4 المعامل اإلفتراضية COS 426 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 التربية الخاصةشعبة 
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 الفصل الدراسى األول _ المستوى األول 

 
 
 

 المتطلب السابق

 
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 

 
 رقم المقرر
 نظري عملي 

None  4 - 4  اللغة العربية ARA 102 

None 4 4 0  حاسب آلي COS 101 

None 4 - 4  الفكر التربوي وتطبيقاته التعليمية FOED 101 

None 4 - 4 علم النفس العام PSYC 101 

None 4 - 4 خصائص ذوي اإلحتياجات الخاصة SED 101 

None 4 - 4 مفاهيم وأنشطة لغوية CHH 101 

None 3 4 4 دراما ومسرح الطفل CHH 102 

None 3 4 4  أساليب تشخيص ذوي اإلحتياجات
 الخاصة

SED 102 

 
 الفصل الدراسي الثاني –المستوى االول 

 
  

 
 المتطلب السابق

 

 
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 

 نظري عملي رقم المقرر

None 4 - 4  ( عام)المناهج CURR 101 

 PSYC 102 نفسي الفروق الفردية و القياس ال 4 4 3 

None 4 - 4  لغة انجليزية ENG 101 

None 4 - 4 تشريعات الطفولة CHH 107 

None 4 - 4 قصص وحكايات األطفال CHH 105 

SED 101 
PSYC 101 

 PSYC 103 علم نفس االعاقة العقلية 3 - 3

SED 101 4 - 4  علم نفس االتصال لذوي
 اإلحتياجات الخاصة

PSYC 104 

SED 101 4 - 4 مناهج وبرامج التربية الخاصة CURR 102 
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 الفصل الدراسي الثالث –المستوى الثاني 
 

 .هذا المقرر لتخصص التربية الخاصة*            
 الفصل الدراسي الرابع –المستوى الثاني 

 
 

 المتطلب السابق
الساعات 

 العتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 3 4 4 سيكولوجية التعلم PSYC 209 

None 3 4 4  للتخصصتكنولوجيا التعليم TECH 201 

None 0 4 - تدريس مصغر CURR 205 

None 3 - 3 رسوم األطفال CHH 210 

None 2 2 4 (0)ألطفال أغاني وأناشيد ا CHH 211 

None 4 - 4 علم نفس اللعب PSYC 210 

 تخصص فرعي لالعاقة السمعية ولالعاقة البصرية

 
CURR 202 

 
4 

 
- 

 
4 

 :وفقا للمسار مقرر واحد 
 طرق تدريس للمعاقين سمعيا -
 طرق تدريس للمعاقين بصريا -

 
CURR 206 
CURR 207 

 

 
 المتطلب السابق

 

الساعات  
 المعتمدة

(08) 

الساعات  
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 

  
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 4 - 4  علم النفس النمو PSYC 205 

CURR 101 4 - 4  (0)طرق تدريس* CURR 203 

None 4 - 4  مهنة التدريس FOED 204 

None 3 - 3 التعبير الحركي للطفل CHH 209 

None 4 - 4  الفسيولوجيعلم النفس PSYC 206 

 تخصص فرعي لالعاقة السمعية ولالعاقة البصرية

 
SED 101 

 

 
3 

 
- 

 
3 

 :مقرر واحد وفقا للمسار 
 علم نفس االعاقة السمعية -
 لبصريةعلم نفس االعاقة ا -

 
PSYC 207 
PSYC 208 

 
SED 101 

 

 
2 

 
2 

 
4 

 :مقرر واحد وفقا للمسار 
 لغة االشارة للمعاقين سمعيا -
لغة التواصل للمعاقين بصريا  -
 (برايل)

 
MENT 201 
MENT 202 
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 الفصل الدراسي الخامس – الثالثالمستوى 

 .لتخصص التربية الخاصة *      

 الفصل الدراسي السادس – الثالثالمستوى 
 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

لساعات ا
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 309 4 2 - (4)تربية عملية CURR 311 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين )مقرر اختياري 

CURR 101 4 - 4 - تخطيط المناهج 
 التقويم ونظم االمتحانات  -
  الناهجتطوير  -

CURR 312 
CURR 313 
CURR 314 

CURR 101 4 - 4 

CURR 101 4 - 4 

None 3 - 3 نمو المفاهيم للطفل PSYC 311 

TECH 201 2 2 4  لذوي ورش وإنتاج وسائل تعليمية
 االحتياجات الخاصة

TECH 303 

None 2 4 3 لمعلم  المهارات الموسيقية األساسية 
 ذوي االحتياجات الخاصة

CHH 3106 

None 3 2 0 أنشطة فنية للطفل CHH 316 

 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 203 4 - 4  (4)طرق تدريس* CURR 308 

None 4 2 - (0)تربية عملية CURR 309 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين )مقرر اختياري 

None 4 - 4 - المدرسة و المجتمع 
 التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة         نظام

 التربية ومشكالت المجتمع 
 والصفيةاإلدارة المدرسية 

FOED 305  
COMP 302 
FOED 306 
COMP 303 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 3 - 3 تاريخ التربية الخاصة FOED 308  
 

None 3 - 3 تربية الخاصةاإلدارة الصفية في مؤسسات ال COMP 304 
 

None 3 - 3 إرشاد أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة MENT 303 

None 3 - 3 المهارات الحياتية لذوي  االحتياجات الخاصة CURR 310 
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 الفصل الدراسي السابع –المستوى الرابع 
 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 311 4 2 - (3)تربية عملية CURR 415  

 (يختار الطالب مقرر واحد ساعتين )مقرر اختياري 

PSYC 101 4 - 4 - اد نفسي صحة نفسية وارش 
 علم النفس االجتماعي -

MENT 404 
MENT 405 PSYC 101 4 - 4 

None 3 4 4 القياس والتقويم في التربية الخاصة PSYC 415 

None 4 4 3  بناء السلوك وتعديله لألطفال ذوي
 االحتياجات لخاصة

PSYC 416 

CURR 310 4 4 4  التوجيه المهني لذوي االحتياجات
 الخاصة

CURR 417 

None 3 4 4  نفس الموسيقىالعلم PSYC 417 

 
 الفصل الدراسي الثامن –المستوى الرابع 

 
الساعات  المتطلب السابق

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 رقم المقرر اسم المقرر

 نظري عملي

PSYC 102 4 - 4  سيكولوجية ذوى االحتياجات
 الخاصة

MENT 406 

CURR 415  4 2 - (2)ة تربية عملي CURR 418  

 (يختار الطالب مقرًرا واحًدا ساعتين ) يمقرر اختيار

None 4 - 4 التربية البيئية 
 التربية الصحية 

 التربية العلمية
 التربية اإلسالمية  

 التربية اإلبداعية 

CURR 419 
CURR 420 
CURR 421 
CURR 422 
CURR 425 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 2 2 4 فنون تشكيلية للطفل CHH 418 

None 4 - 4 أمراض األطفال وتمريضهم CHH 419 

None 3 4 4 علم النفس الفني PSYC 420 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين )مقرر اختياري 

 
None 

 
3 

 
- 

 
3 

المواطنة وحقوق الطفل ذوي  -
 االحتياجات لخاصة

ذوي  مشكالت األطفال  -
 االحتياجات لخاصة

 

FOED 410 
 

SED 403 
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 التاريخشعبة 
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 الفصل الدراسى األول  ــــالمستوى األول 
 

 
 

 المتطلب السابق

 
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي 

None  4 - 4  اللغة العربية ARA 102 

None 4 4 0  حاسب آلي COS 101 

None 4 - 4  الفكر التربوي وتطبيقاته التعليمية FOED 101 

None 4 - 4 علم النفس العام PSYC 101 

None 3 - 3 معالم التاريخ المصري القديم HIS 101 

None 3 - 3 معالم تاريخ الشرق األدنى القديم HIS 102 

None 4 - 4 مناهج البحث التاريخي HIS 103 

None 4 - 4  التاريخ اليونانيمعالم HIS 104 

 
 الفصل الدراسي الثاني –المستوى االول 

 
 
 

 المتطلب السابق
 

 
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 

 نظري عملي رقم المقرر

None 4 - 4  ( عام)المناهج CURR 101 

None 3 4 4  الفروق الفردية و القياس النفسي PSYC 102 

None 4 - 4  لغة انجليزية ENG 101 

None 3 - 3 معالم التاريخ األوربي الوسيط HIS 105 

None 4 - 4 الدولة العربية االسالمية HIS 106 

None 4 - 4 تاريخ الدولة العباسية HIS 107 

HIS 104 4 - 4 حضارة اليونان والرومان HIS 108 

None 4 - 4 مدخل إلى علم اآلثار HIS 109 
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 الفصل الدراسي الثالث –المستوى الثاني 
 

 .تاريخهذا المقرر لتخصص ال*            

 
 الفصل الدراسي الرابع –المستوى الثاني 

 
 

 المتطلب السابق
الساعات 

 عتمدةمال
(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 3 4 4 سيكولوجية التعليم PSYC 209 

None 3 4 4  للتخصصتكنولوجيا التعليم TECH 201 

None 0 4 - تدريس مصغر CURR 205 

None 3 - 3  تاريخ الدولة البيزنطية
 وحضارتها

HIS 214 

None 4 - 4 مدخل إلى علم الوثائق HIS 215 

None 4 - 4 تاريخ الفكر السياسي HIS 216 

None 4 - 4 المغرب واألندلس HIS 217 

None 4 - 4 المشرق االسالمي HIS 218 

 

 
 المتطلب السابق

 

الساعات  
 المعتمدة

(08) 

الساعات  
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 

  
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 4 - 4  علم النفس النمو PSYC 205 

CURR 101 4 - 4  (0)طرق تدريس* CURR 203 

None 4 - 4  مهنة التدريس FOED 204 

HIS 109 4 - 4 حضارة مصر القديمة HIS 210 

HIS 109 3 - 3 حضارة الشرق األدنى HIS 211 

HIS 108 3 - 3  مص في العصرين اليوناني
 والروماني

HIS 212 

None 4 - 4 مدخل إلى علم االجتماع SOC 101 

None 4 - 4 نصوص تاريخية بلغة أجنبية HIS 213 
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 الفصل الدراسي الخامس – الثالثالمستوى 

 .لتخصص التاريخ *        

 الفصل الدراسي السادس – الثالثالمستوى 
 

الساعات  المتطلب السابق
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 رقم المقرر اسم المقرر

 نظري عملي

CURR 309 4 2 - (4)عملية تربية CURR 311 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين )اختياري  مقرر

CURR 101 4 - 4 تخطيط المناهج 
 التقويم ونظم االمتحانات 

  المناهجتطوير  

CURR 312 
CURR 313 
CURR 314 

CURR 101 4 - 4 

CURR 101 4 - 4 

None 4 - 4 العالقة بين الشرق والغرب HIS 323 

None 3 - 3 تاريخ العرب الحديث HIS 324 

None 3 - 3 تاريخ مصر الحديث HIS 325 

None 3 - 3 تاريخ آسيا الحديث والمعاصر HIS 326 

None 3 - 3 تاريخ الدولة العثمانية HIS 327 

 

 
 لب السابقالمتط

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 203 4 - 4  (4)طرق تدريس* CURR 308 

None 4 2 - (0)تربية عملية CURR 309 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين )اختياري   مقرر

None 4 - 4 المدرسة و المجتمع 
 م في مصر واالتجاهات المعاصرة        نظام التعلي

 التربية ومشكالت المجتمع 
 والصفيةاإلدارة المدرسية 

FOED 305  
COMP 302 
FOED 306 
COMP 303 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 3 - 3 النظم والحضارة االسالمية HIS 319 

None 3 - 3 حضارة أوربا في العصور الوسطى HIS 320 

None 3 - 3 األيوبيون والمماليك HIS 321 

None 3 - 3 مصر االسالمية HIS 322 
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 الفصل الدراسي السابع –المستوى الرابع 
 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 311 4 2 - (3)تربية عملية CURR 415  

 (يختار الطالب مقرر واحد ساعتين )مقرر اختياري 

PSYC 101 4 - 4  صحة نفسية وارشاد نفسي 
 علم النفس االجتماعي

MENT 404 
MENT 405 PSYC 101 4 - 4 

None 3 - 3 تاريخ أوربا الحديث HIS 428 

None 3 - 3 تاريخ إفريقيا الحديث والعاصر HIS 429 

None 3 - 3 تاريخ العرب المعاصر HIS 430 

None 3 - 3 تاريخ مصر المعاصر HIS 431 

None 4 - 4 تاريخ أوربا المعاصر HIS 432 

 
 الفصل الدراسي الثامن –المستوى الرابع 

 
 

 المتطلب السابق
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

ت الساعا
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

PSYC 102 4 - 4  سيكولوجية ذوى االحتياجات
 الخاصة

MENT 406 

CURR 415  4 2 -  (2)تربية عملية CURR 418  

 (يختار الطالب مقرًرا واحًدا ساعتين )مقرراختياري 

None 4 - 4 التربية البيئية 
 التربية الصحية 

 لميةالتربية الع
 التربية اإلسالمية  

 التربية اإلبداعية 

CURR 419 
CURR 420 
CURR 421 
CURR 422 
CURR 423 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 تاريخ األمريكتين HIS 433 

None 3 4 4 تحقيق المحفوظات HIS 434 

None 3 4 4 ةنصوص تاريخية باللغة العربي HIS 435 

None 4 - 4 قضايا تاريخية معاصرة HIS 436 

None 4 - 4 مشكالت سياسية HIS 437 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 شعبة الجغرافيا
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 الفصل الدراسى األول_ لمستوى األول ا
  

 
 

 المتطلب السابق

 
الساعات 
 المعتمدة 

(08) 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي 

None  4 - 4 عربية اللغة ال ARA 102 

None 4 4 0  حاسب آلي COS 101 

None 4 - 4  الفكر التربوي وتطبيقاته التعليمية FOED 101 

None 4 - 4 علم النفس العام PSYC 101 

None 4 - 4 الجغرافيا الطبيعية GEO 101 

None 3 4 4 مبادىء الخرائط GEO 102 

None 4 - 4 الجغرافيا البشرية GEO 103 

None 3 4 4 الجغرافية االقتصادية GEO 104 

 
 الفصل الدراسي الثاني –المستوى االول 

 
 
 

 المتطلب السابق
 

 
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية 

 
 اسم المقرر

 
 

 نظري عملي رقم المقرر

None 4 - 4  ( عام)المناهج CURR 101 

None 3 4 4  الفروق الفردية و القياس النفسي PSYC 102 

None 4 - 4  لغة انجليزية ENG 101 

GEO 102 4 - 4  جغرافيا أفريقيا األقليمية وحوض
 النيل

GEO 105 

None 3 4 4 أرصاد جوي GEO 106 

None 4 - 4  تاريخيةالالجغرافيا GEO 107 

None 3 4 4 الجغرافيا الزراعية GEO 108 
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 الفصل الدراسي الثالث –المستوى الثاني 
 

 .هذا المقرر لتخصص الجغرافيا*  
 الفصل الدراسي الرابع –المستوى الثاني 

 
 

 المتطلب السابق
الساعات 

 عتمدةمال
(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 3 4 4 سيكولوجية التعليم PSYC 209 

None 3 4 4  للتخصصتكنولوجيا التعليم TECH 201 

None 0 4 - تدريس مصغر CURR 205 

None 4 - 4  السكانجغرافيا GEO 214 

None 4 - 4 مبادىء االقتصاد ECO 101 

None 4 - 4 جغرافيا إقليمية عامة GEO 215 

None 3 4 4 إحصاء MAT 132 

None 4 - 4 الجيومورفولوجيا GEO 216 

 

 
 متطلب السابقال

 

الساعات  
 المعتمدة

(08) 

الساعات  
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 

  
 رقم المقرر

 نظري عملي

None 4 - 4  علم النفس النمو PSYC 205 

CURR 101 4 - 4  (0)طرق تدريس* CURR 203 

None 4 - 4  مهنة التدريس FOED 204 

None 4 - 4 الجغرافيا المناخية GEO 209 

None 4 - 4 جغرافيا آسيا اإلقليمية GEO 210 

None 3 4 4 مساحة وخرائط GEO 211 

None 4 - 4 الجغرافيا الحيوية GEO 212 

None 3 4 4 جغرافيا التعدين والصناعة GEO 213 
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 الفصل الدراسي الخامس – الثالثالمستوى 

 .لتخصص الجغرافيا *        

 الفصل الدراسي السادس – الثالثالمستوى 
 

الساعات  المتطلب السابق
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 309 4 2 - (4)تربية عملية CURR 311 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين )مقرر اختياري 

CURR 101 4 - 4 تخطيط المناهج 
 التقويم ونظم االمتحانات  
 تطوير االمتحانات  

CURR 312 
CURR 313 
CURR 314 

CURR 101 4 - 4 

CURR 101 4 - 4 

None 4 - 4 نظم المعلومات الجغرافية GEO 322 

None 4 - 4 الجغرافيا السياسية GEO 323 

None 4 - 4 جغرافيا مصر الطبيعية GEO 324 

None 3 4 4 دراسة ميدانية بشرية GEO 325 

None 4 - 4 خرائط طبوغرافية GEO 326 

None 3 4 4 جغرافيا مصر البشرية GEO 327 

 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 203 4 - 4 (4)ريس طرق تد* CURR 308 

None 4 2 - (0)تربية عملية CURR 309 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين )مقرر اختياري 

None 4 - 4 المدرسة و المجتمع 
 نظام التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة        

 التربية ومشكالت المجتمع 
 والصفيةاإلدارة المدرسية 

FOED 305  
COMP 302 
FOED 306 
COMP 303 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 3 - 3 جغرافيا العالم الجديد GEO 317 

None 4 - 4 جغرافيا التوزيعات GEO 318 

None 4 - 4 جغرافيا النقل والتجارة GEO 319 

None 4 - 4 جغرافيا البحار والمحيطات GEO 320 

None 3 - 3 جغرافيا العمران GEO 321 
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 الفصل الدراسي السابع –المستوى الرابع 
 

 
 المتطلب السابق

الساعات 
 المعتمدة

(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

CURR 311 4 2 - (3)تربية عملية CURR 415  

 (يختار الطالب مقرر واحد ساعتين ) ياختيار رمقر

PSYC 101 4 - 4  صحة نفسية وارشاد نفسي 
 علم النفس االجتماعي

MENT 404 
MENT 405 PSYC 101 4 - 4 

None 4 - 4 نصوص جغرافية بشرية بلغة أجنبية GEO 428 

None 3 4 4 ة طبيعيةنصوص جغرافي GEO 429 

None 3 4 4 الصور الجوية GEO 430 

None 4 - 4 جغرافيا العالم االسالمي GEO 431 

None 4 - 4 الفكر الجغرافي GEO 432 

 (يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين )مقرر اختياري 

 
None 

ل

 
4 

 
- 

 
4 

 جغرافيا مصر التاريخية -
 أنثروبولوجي -
 التخطيط اإلقليمي -

GEO 433 
GEO 434 

GEO 435 

 
 الفصل الدراسي الثامن –المستوى الرابع 

 
 

 المتطلب السابق
الساعات 

 المعتمدة
(08) 

الساعات 
 االسبوعية

 
 اسم المقرر

 
 رقم المقرر

 نظري عملي

PSYC 102 4 - 4  سيكولوجية ذوى االحتياجات
 الخاصة

MENT 406 

CURR 415  4 2 -  (2)تربية عملية CURR 418  

 (يختار الطالب مقرًرا واحًدا ساعتين )مقرراختياري 

None 4 - 4 التربية البيئية 
 التربية الصحية 

 التربية العلمية
 التربية اإلسالمية  

 التربية اإلبداعية 

CURR 419 
CURR 420 
CURR 421 
CURR 422 
CURR 423 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 4 - 4 

None 3 4 4 اإلستشعار عن بعد GEO 436 

None 3 4 4 أخطار البيئة GEO 437 

None 3 4 4 المشكالت المناخية GEO 438 

None 3 4 4 جغرافيا الجريمة GEO 439 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 : القسم الثاني 
واالمت را   ةونارام الدراسر شروط القيد

الرررردبلوم العامررررة ، والرررردبلوم "لدرجررررة 

 " المهنية في التربية
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 :الدبلوم العامة فى التربية: الً أو

 :(22)مادة 

لاهضتت ف  لمتت لمهفقتتالكلية تتاتلكلقامع تتقلغ تتهلت تتافلكلتتاضة ملكلعامتتقلعتتالكلاهض تتقلالتتالا تتاكدلكلىعةىتت  لوكالماصاصتت   لك

ل:كلاعة  لكلعاملوكلخاصلوذل للاح  خلكآلت لكلاهض فقلوع اللة ظاملكلاااضع للةعىللضىهكحللكلاعة  ل بللكلقامع لضىاكرال

 .تحقي  مبدأ إاداد المم م ىي النظام التتابمي  (1)

 .بالتم يم المام والخاص  إاداد ال وادر البشرية ل ممل  مم مي  واختااايي   مؤه ي  تربويا (2)

 .إتاحة الفراة لخريجي ال  يات غير التربوية وال  يات المناظرة لها ل ممل بالتم يم المام والخاص   (3)

يرااي ىي تنفيح الخطة الدراسية ترتي  تقديم المقررات حس  أولوياتها والمتط بات المسبقة واإلم انات المتاحدة ىدي و

 .ال  ية 

 :(26)مادة 

 :(مسارين )لعامة في التربية إلى لوم اينقسم الدب

  مم دم االتم ديم االبتددامي ، مم دم االتم ديم اإلاددادخ ، مم دم االتم ديم الثدانوخ  المدام، مم دم االتم ديم الثدانوخ )مسار المم م

 (.ل تخااات الفنية ، مم م التخااات النواية 

  ات والمم ومددات ، االختاااددي االختاااددي االجتمددااي ، اختاااددي الم تبدد)مسددار االختاااددي التربددوخ

 (.النفسي المدرسي ، اختاااي الاحاىة المدرسية والمسرح المدرسي  

 :(27)مادة 

 :شروط القيد 

 : يشترط لقيد الدارس بمرحلة الدبلوم العامة في التربية ما يأتي 

قلوكلا لتى ح الكلقامعتاتلكلحص ةل ةالدر قلكلة ساة لأولكلبيال رف الم لغ هلمهفقالكلية اتلوكلىعاهالللكلاهض فل-6

ل:كلىصهفق،لأول ةالدر قل ةى قلم لكلخارجلمعادلقلل الم لكلىقة لكم ةاللةقامعاتل ةالكل ح لكلاال ل

ف بللع لمسارلكلىعة لمهفق ل ى  لكلية اتلوكلىعاهالغ هلكلاهض فقلكلاالتى ح الكلقامعاتلكلىصهفق،لأول ةالدر قلل-أ
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ل.لةقامعاتلل ةى قلمعادلقلل الم لكلىقة لكم ةا

مهفقتتت لأ ستتتاملكال اىتتتاعلضية تتتاتللكآلدكب،لوية تتتاتلومعاهتتتالكلخامتتتقل)لف بتتتللعتتتالمستتتارلكالماصاصتتت لكلاهضتتت  لل-د

كال اىا  قل،لولمهفق لأ سامل ة لكل ة ل،ولمهفقت لأ ستاملكلىيابتاتل،للمهفقت لية تاتلوأ ستاملكإل تلملوكلىستهحل

در تتقل ةى تتقلمعادلتتقلل تتالمتت لكلىقةتت لكم ةتتالل لوذلتت لمتت لكلقامعتتاتلكلىصتتهفقلأولكلحاصتتة  ل ةتتا(وكلتتافي ر

ل.لةقامعاتلل

 .ك ا ازلكالماباركتلوكلى اضلتلكلا لف هرهالمقة لكلية قللة   فل ةالكساعاكدكتبلول ا ابللى  قلكلاارف لل-3

 :(48)مادة 

 :متطلبات نيل الدرجة 

،لوك ا ازهتالضىعتاةلتهكيىت لم تاكرمللستا قلمعاىتام(ل24)تي نلمالةباتلة للدر قلكلاضة ملكلعامقلعالكلاهض قلدركسقل

(D+)لتتارفلل(6)تتارفل"م ز قل ةاللكث ال شهلم هركلض ك  لثلثلسا اتلمعاىاملليللم تهرلع ىتال تاكلل- ة لكم لل،

ل:سا اتلمعاىام(ل4)ضىقى ع("ل3)

،لعتالكلاخصتصلكل ت   للةلالتلل(ل3)،لوم تهرلتتارفلل(ل6)،لوم هرلتارفلل(م هركتلل9)مالةباتل امقلوا بارفقل -

 .لتهض  لوم هرلكما ارىل،لوم هرلكما ارىلث اعا

ل.لفذيهلعالش ادملكلاضة ملكلعامقلع لكلاهض قلكلىسارلكلذىلكلاحخلضبلكلاكرال -

 :(29)مادة 

 :التدريب الميداني

التددري  الميددداني م ددوا  أساسددي مدد  م ونددات برنددامج المم دم ، وهددو البوتقددة التددت تناددهر ىيهددا الم ونددات األخددري  -

 .لتربوية التخااية وا

يهدش التدري  الميدانت إلت أ  ي تس  الطال  ال فايات التخااية والتربوية والمهنية والثقاىية ، بما تت دمنه مد   -

ممددارش واتجاهددات ومهددارات التخطدديط والتنفيددح والتقددويم،  ليتم نددوا مدد  أداا مهددامهم  مم مددي  أ فدداا ومرشدددي  

 . وموجهي  

مناهج وطر  التدريس بال  ية برنامج التدري  ىت جميع المسارات والتخااات ينظم م ت  التربية المم ية بقسم ال -

مشدرش )ويمثدل ىدت هيمدة اإلشدراش ا دت تددري  الطدال  ... وحلك بالتنسي  مدع نظيدر  بدوزارة التربيدة والتم ديم ، 

( المدرسدة أ اديمت وأحد مماونت أا اا هيمدة التددريس ، ومشدرش تربدوي يمثدل وزارة التربيدة والتم ديم ، ومددير 

اختبدار % 23ل شراش التخاات والتربوي ا ت مدار الفال ، % 63: وتوزع درجة التدري  الميدانت  اآلتت 

مد  % 5لمدير المدرسة والمم م المتماو  ، وتادرش م اىد ة مقددارها % 23،  و( ىترة التدري  الميدانت المتال)

وتنظيمده مد  ال  يدة أو الجاممدة أو خارجهدا بواقدع أربدع الرات  األساست ل قاممي  ا ت اإلشدراش ل تددري  الميددانت 

 . سااات ىت اليوم التدريبت الواحد خالل الفال الدراست وحلك ىت  وا مواىقة مج س ال  ية 
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 :يأتيوتتضمن خبرات التدريب الميدانى ما  -

   ارات الخاادة وىيده يدتم التددري  ا دت مهدارات التددريس مد  خدالل التددريس المادغر ، أو المهد -( 1)التدري

طوال الفادل الدراسدت ( سااة ل تطبيقات أسبواياً  2+ سااة نظرية )سااة ممتمدة ( 2)بالمسار ، ويخاص له 

 .األول 

  لمدة يدوم واحدد أسدبواياً ىدت أثنداا (  سااات تطبيقية  1) سااة ممتمدة ( 2)ويخاص له ( 2)التدري  الميدانت

 .الفال الدراست الثانت 

 لغيددر المددام ي  بالتدددريس أو غيددر )متاددل لمدددة أسددبواي  ىددت نهايددة الفاددل الدراسددت الثددانت التدددري  الميدددانت ال

 (.االختااايي  المام ي  بالتم يم

 :(21)مادة 

 .سااة ممتمدة ( 11)قات األسااات ممتمدة ، والحد ( 9)الحد األدنت ل م ا الدراسي ىي الفال الدراسي الواحد 

 :(20)مادة 

درجة الدب وم المامة ىي التربية ىا ي  دراسيي  أساسيي ، وي و  الحد األقادت لنيدل درجدة ي و  الحد األدنت لنيل  -

الدب وم المامة ىي التربية أربمة ىاول دراسية أساسية، ويجوز مد ىترة القيد لمدة ىال دراست أساست لنيل الدرجة 

. 

 :(24)مادة 

لالمتحدا  التحريدري ىدت نهايدة الفادل % 63لألامدال الفاد ية ،  % 13يخاص م  النهاية المظمدت ل دل مقدرر  -

 . الدراست 

تحسدد  درجددات األامددال الفادد ية ا ددت إنجددازات الدددارس ىددت ورو الممددل والبحددوث والمقدداالت التددت ي  ددش بهددا  -

 .واالختبارات التت تمقد له أثناا الفال الدراست 

مدة وأ وادها بالدب وم المامة ىت التربية المقررات الدراسية وادد ساااتها الممتخطة الدراسة وي  الجداول التالية تبو -

 .ىت المساري  المطروحي  
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 الدبلوم العامة في التربية

 ساعة معتمدة( 32)المعلم : مسار

  

 : اآلتيةساعات موزعة على المقررات ( 6: )متطلبات عامة : أوالً                     

 م
 رقم المقرر ورمزه

 

 اسم المقرر

 
الساعات 

 ةالمعتمد

الساعات التدريسية 

التدريسية             

 م     ت

 

 
 المتطلب السابق 

 تطبيقات محاضرة

0 ENG 501  3 3 قراءات باللغة اإلنجليزية للمعلم  - 

4 CURR 501  3 3 مناهج بحث  - 

 :  يأتيساعة معتمدة موزعة كما ( 44: )متطلبات إجبارية : ثانياً        

  0 PSYC 501 
( تعل  م وف  روق فردي  ة )م نف  س ترب  وي عل  

 للمعلم
3 4 4  

4 MENT 501 4 4 3 الصحة النفسية واإلرشاد النفسى  للمعلم  

3 FOED501 
األص    ول الفلس    فية واالجتماعي    ة للتربي    ة 

 -  4 4 للمعلم

2 
 
 
 

COMP 501 4 4 التربية المقارنة واإلدارة التعليمية للمعلم  - 

2 CURR 502 4 4 تهاالمناهج وتنظيما  - 

6 CURR 503  ت     دريس )مه     ارات ت    دريس ( 0)ت    دريب
  4 0 4 (مصغر

7 CURR 504 4 4 3 طرق وإستراتيجيات التدريس للمعلم CURR 502 

8 TECH 501 4 4 3 تكنولوجيا التعليم للمعلم  

9 CURR 505  2-  4 (ميداني)فى التخصص ( 4)تدريب CURR 503 

 :( 6)على أن يتضمن مقررا من رقم  اآلتيةساعة معتمدة من المقررات ( 6)متطلب إختياري :  ثالثا         :ة معتمدة من المقررات التالية ساع( 3)متطلب إختياري :  ثالثا 

 
 

0 CURR 506 4 4 3 األنشطة التربوية والمهارات الحياتية  

4 CURR 507 4 4 3 منهج التخصص وطرق تعليمه CURR 502 

3 CURR 508 4 4 3 الفعــــل بحـــوث CURR 501 

2 PSYC 502 4 4 3 التقويم األصيل  

2 TECH 502 4 4 3 التعليم االلكتروني TECH 501 

6 

----- 
CURR 512 
CURR 513 
CURR 514 
CURR 515 
CURR 516 

 :يختار الطالب مقررا واحدا من 
 التربية البيئية

 التربية الصحية 
 التربية العلمية

  التربية اإلسالمية 
 التربية اإلبداعية

 
 

4 

 
 
- 

 
 
4 
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 الدبلوم العامة في التربية
 ساعة معتمدة( 32)االختصاصي التربوي : مسار 

 

 : اآلتية ساعات موزعة على المقررات( 6: )متطلبات عامة : أوالً                 

 م
 رقم المقرر ورمزه

الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

 ابق المتطلب الس الساعات التدريسية

 تطبيقات محاضرة

0 
ENG 502  ق  راءات باللغ  ة اإلنجليزي  ة لالختصاص  ي

 التربوي

3 3  - 

4 CURR 501  3 3 مناهج بحث  - 

 : يأتيساعة معتمدة موزعة كما ( 44: )متطلبات إجبارية : ثانياً       

 0 PSYC 503 
( تعل م وف روق فردي ة )علم نفس ترب وي 

 لالختصاصي التربوي
3 4 4  

4 MENT 502 
الص     حة النفس     ية واإلرش     اد النفس     ى 

 لالختصاصى التربوي

3 4 4  

3 FOED502 
األص   ول الفلس   فية واالجتماعي   ة للتربي   ة 

 لالختصاصي التربوي
4 4  - 

2 COMP 502 
التربي      ة المقارن      ة واإلدارة التعليمي      ة 

 لالختصاصي التربوي
4 4  - 

2 CURR 509 4 4 ربويالمناهج التعليمية لالختصاصي الت  - 

6 CURR 506 4 4 3 األنشطة التربوية والمهارات الحياتية  

7 TECH 503  اس       تخدام التكنولوجي       ا لالختصاص       ى
 التربوي

3 4 4  

8 CURR 510  مه       ارات لالختصاص       ى ( 0)ت       دريب
 (تعليم مصغر)التربوي 

 

4 0 4  

9 CURR 511  2-  4 ( ميداني)فى التخصص  ( 4)تدريب CURR 510 

 

 

 :( 6)على أن يتضمن مقررا من رقم  اآلتيةساعة معتمدة من المقررات ( 6)متطلب إختياري :  ثالثا        

 0 PSYC 502 4 4 3 التقويم األصيل  

4 CURR 508 4 4 3 بحــوث الفعـــل CURR 501 

3 MENT 503 4 4 3 تربية ذوي االحتياجات الخاصة  

2 PSYC 502 4 4 3 التعليم االليكتروني TECH 503 

2 MENT 504 4 4 3 تنمية الموهبة واالبتكار  

6 TECH 504 4 4 3 أنشطة مكتبية ومتحفية CURR 506 

6 

----- 
CURR 512 
CURR 513 
CURR 514 
CURR 515 
CURR 516 

 :يختار الطالب مقررا واحدا من 
 التربية البيئية

 التربية الصحية 
 التربية العلمية

 التربية اإلسالمية  
 تربية اإلبداعيةال

 
 

4 

 
 
- 

 
 
4 
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 :الدبلوم المهنية فى التربية : انيا ث

 :(23)مادة 

ا ميداً ومهنيداً ىدي ( بالنظدامي   الت دام ي والتتدابمت)تهدش الدب وم المهنيدة إلدت إادداد خريجدي ال  يدات التربويدة 

ل ممدل ىدي المددارس سدتوي أدامهدم المهندي  تخاص م  تخااات الدب ومات المهنية التي تقدمها ال  ية ، واالرتقداا بم

أوالمؤسسددات الممنيدددة  بالمم يدددة التم يميدددة والتدريبيدددة والتنميددة المهنيدددة أومؤسسدددات الراايدددة االجتماايدددة وتم ددديم حوخ 

ومؤسسددات المجتمددع المدددني   وحلددك لت بيددة ( ح ددومي أو أه ددي )االحتياجددات الخااددة التابمددة لددوزارة التربيددة والتم دديم 

الممدل ،  مدا تؤهددل السدت مال الدراسدات الم يدا ىدي نفددس التخادص أو غيدر  مد  التخاادات التربويددة  حاجدات سدو 

  .األخري وىقا لقانو  تنظيم الجاممات

 ( :22)مادة 

 :شروط القيد

 :  يأتييشترط لقيد الدارس بمرحلة الدبلوم المهنية ما 

 ددالوريوس ىددت الم ددوم والتربيددة أو ب ددالوريوس أ  ي ددو  حااددالً ا ددت درجددة ال يسددانس ىددت اآلدا  والتربيددة أو الب -

 .الفنو  والتربية أو أي مؤهل تربوي جاممت آخر م  إحدي الجاممات المارية 

الدددب وم المامددة ىددت التربيددة ، أو ا ددت درجددة ا ميددة ممادلددة ألخ مددنهم مدد  المج ددس األا ددت ت أ  ي ددو  حااددالً ا دد -

 .ل جاممات 

 ( :22)مادة 

 :متطلبات نيل الدرجة 

مقعدعررات  بواقدع ثدالث ( 13)سااة ممتمدة موزاة ا ت (33)  متط بات نيل درجة الدب وم المهنية ىي التربيةت و

مقددرر دراسددة ومقددرري  مسدداادي  ىددي التخاددص أو ثالثددة مقددررات ل متط بددات المامددة،  : سددااات ل ددل مقددرر تشددمل 

رات إجباريدة ىدت الدتخص التربدوخ ىدي التخادص، أربمدة مقدر(  2)ىي التخاص، مقدرر دراسدة تجديديدة( 1)تجديدية

 .المهني،مقرر اختيارخ ىي التخاص التربوخ المهني

 ( :26)مادة 

سدااة ممتمددة ( 11)سااات ممتمدة،  و الحد األقات ( 9)الحد األدنت ل م ا الدراسي ىي الفال الدراسي الواحد  -

. 
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 :(57)مادة 

ة  لدركست   لأساست   ،لوفيت نلكلحتالكم صتالل  تللفي نلكلحالكمدةالل  للدر قلكلتاضة ملكلى   تقلعت لكلاهض تقلعصت -

در تتقلكلتتاضة ملكلى   تتقلأرضعتتقلعصتت ةلدركستت قلأساستت ق،لوفقتت زلمتتالعاتتهملكل  تتاللىتتاملعصتتللدركستت لأساستت لل  تتلل

ل.كلار قل

 :(58)مادة 

للماحتانل%ل11للماحتانلكلشتة ى،لل%ل31لأل ىتاةلكلةصتة قل،ل%ل31فخصصلم لكل  افقلكلعظىتالليتللم تهرل -

 .لالة افقلكلةصللكلاركسالكلاحهفهىلع

تحسللدر تاتلكم ىتاةلكلةصتة قل ةتالاةقتازكتلكلتاكرالعتالورشلكلعىتللوكلبحت ثلوكلى تاالتلكلاتالفيةتفلض تال -

 .وكالماباركتلكلاالتع اللبلأثااءلكلةصللكلاركسال

 :(52)مادة 

عت لكلبهةتامجل،للستا اتلمعاىتامليت كةلمتاملدركستابلكلىستى حلض تا(ل9)فسىحللةاكرالضإ ادملدركسقلمالاللفاقتاوزل -

 .وذل لم لأ للرع لمعالبلكلاهكيى ل

 ( :61)مادة 

 : تمنح الجامعة درجة الدبلوم المهنية فى التربية فى أحد التخصصات التربوية باألقسام اآلتية -

وكإلدكرملل،لك اصتتادفاتلكلاعةتت  للوكلا ى تتقلكلبشتتهفقل،لوكإلدكرملكلاعة ى تتق) ستت لكلاهض تتقلوفالتتى ل -6

 (.كلىارس ق

كل  تتاالكل ةستت ل،لوكإلرشتتادلكل ةستت لوكلا   تتبلكلاهضتت  ل،لوكلاهض تتقل)لتت ة لوفالتتى ل ستت ل ةتت لك -3

 (.كلخاصق

تي  ل   تالكلاعةت  لم اهجلوضهكمجلتعة  ل،لوتخل طلكلاارف لوادكركتتبل،لو) س لكلى اهجلوفالى ل -2

 (.وكلىعة مات

تهض فتتاتل)قلوفالتتى لضاالشتتاهكملمتت لكم ستتاملكلاهض فتتقلضالية تت(لكلةاتتقلكالةقة زفتتق) ستت لكلةاتتاتلكم  ب تتقل -4

 .(كلاه ىق

تتارف لكلةاتقل) س لكلةاقلكلعهض قلوكلاركستاتلكإلستلم قلضاالشتاهكملمت لكم ستاملكلاهض فتقلضالية تقلوفالتى ل -5

 .(كلعهض قللا هلكل اي   لض ال

ل.(تهض قلكللةل) س لرفاضلكميةاةلضاالشاهكملم لكم ساملكلاهض فقلضالية قلوفالى ل -1

 .صلكلاضة ملكلى   قلكلاالدرس الكلاكرالفب  لعالكلش ادملكل س لوتخص -

ستا ات الكلىعاىتاملوأي كدهتالضالتاضة ملكلى   تقلعتاللكلى تهركتلكلاركست قلو تادتب  لكلقاكوةلكلاال تقلملتقلكلاركستقلو -

ل.كلاخصصاتلكلىخاةةقل
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 الدبلوم المهنية في التربية                             
  ساعة معتمدة( 31) 

 التربية: القسم 
 اقتصاديات التعليم  والتنمية البشرية : صص التخ

      

 :ساعات يتم تدريسها لجميع الطالب بالكلية في  كل التخصصات ( 9:)متطلبات عامة: والً أ       

 اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تطبيقي نظري

0 ENG 601 3 3 ية متخصصةلغة إنجليز  - 

 -  3 3 *مقرر ثقافي  4

3 CURR 601   4 4 3 بحوث الفعل وتدريب  
 

 :ساعات ( 6)مقرر مساعد في التخصص  4: ثانياً         

0 FOED 601  مفاهيم ونظريات في التنمية
 البشرية

3 
3  - 

4 FOED 602  3 اقتصاديات التعليم 
3  - 

   
 : اآلتيةساعة موزعة على المقررات ( 04:)ة إجباريةمتطلبات تخصصي: ثالثاً        

0 FOED 603 3 3 مشروعات التنمية المتكاملة  -FOED 601 

4 FOED 604 3 3 تحليل السياسات التربوية  - 

3 FOED 605 3 3 علم اجتماع التربية  - 

2 FOED 606 3 3 التخطيط التعليمي  - 
   

 :اآلتيةساعات يتم اختيارها من بين المقررات ( 3)مقرر اختياري واحد: رابعاً        

0 FOED 607 3 3 اإلحصاء التنموي 
 - 

4 FOED 608 3 3 الدراسات المستقبلية في التعليم 
 - 

3 COMP 601 3 3 القيادة التربوية 
 - 

 

 .يختار الدارس أحد المقررات المطروحة من أي كلية غير التربية بالجامعة *       
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 الدبلوم المهنية في التربية    
  ساعة معتمدة( 31)                                                 

 التربية : القسم    
 اإلدارة التعليمية: التخصص 

 :ساعات يتم تدريسها لجميع الطالب ( 9: )متطلبات عامة : أوالً      
 
 م
 

 اسم المقرر رقم المقرر ورمزه
 

الساعات 
 المعتمدة

  الساعات التدريسية
المتطلب 

 السابق
 تطبيقات محاضرة

0 ENG 602 3 3 لغة إنجليزية متخصصة  - 

 -  3 3 *مقرر ثقافي  4
 
 
 

3 CURR 601   4 4 3 بحوث الفعل وتدريب  
 

 :ساعات ( 6)مقرر مساعد في التخصص  4: ثانياً           

0 COMP 601 3 3 ثقافة المعايير فى التعليم  - 

4 COMP 613 3 3 نظريات اإلدارة العامة  - 
    

 :اآلتيةساعة موزعة على المقررات ( 04: )متطلبات تخصصية تربوية مهنية إجبارية : ثالثاً          
 0 COMP 603 3 3 نظريات اإلدارة التعليمية وتطبيقاتها - COMP 613 

4 COMP 604 3 3 أخالقيات اإلدارة التعليمية - 
 
 
 

 

 

3 COMP 605  4 4 3 االعتماد وتقويم األداء.نظم 
 

COMP 601 

2 COMP 606 4 4 3 أسس اإلشراف التربوي  
  

 :اآلتيةساعات يتم اختيارها من بين المقررات ( 3: )متطلبات تخصصية تربوية مهنية  اختيارية : رابعاً           
 0 COMP 607 4 4 3 التنمية المهنية وتقويم األداء  

4 
COMP 608 

 -  3 3 القرار التربوي والتشريعات التعليمية

3 COMP 609 3 3 نظم معلومات اإلدارة  - 
2 COMP 610 3 3 إدارة األزمات التعليمية  - 

2 COMP 611 4 4 3 إدارة الموارد البشرية  

6 COMP 612 4 4 3 إدارة المشروعات التعليمية COMP 603 

 

 .ررات المطروحة من أي كلية غير التربية بالجامعة يختار الدارس أحد المق*   
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 الدبلوم المهنية في التربية
 ساعة معتمدة( 31)

 التربية : القسم 
  اإلدارة المدرسية: التخصص 

 

 :ساعات يتم تدريسها لجميع الطالب ( 9: )متطلبات عامة : أوالً    

 
 م

 
 اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

 
الساعات 

 المعتمدة

  ساعات التدريسيةال
المتطلب 

 تطبيقات محاضرة السابق 

 -  3 3 *مقرر ثقافي  0

4 ENG 603 3 3 لغة إنجليزية متخصصة  - 
 
 
 

3 CURR 601   4 4 3 بحوث الفعل وتدريب  
 

 :ساعات ( 6)مقرر مساعد في التخصص  4: ثانياً          

 

0 COMP 613 
 -  3 3 نظريات اإلدارة العامة

4 COMP 611 3 3 إدارة الموارد البشرية  - 

 :اآلتيةساعة موزعة على المقررات ( 04: )متطلبات تخصصية تربوية مهنية إجبارية : ثالثاً 

 0 COMP 614 3 3 نظريات وعمليات اإلدارة التعليمية - COMP 613 

4 
COMP 615  القي    ادة التربوي    ة وأخالقي    ات اإلدارة

 التعليمية
3 3 - 

 
 
 

 

 

3 TECH 614 4 4 3 التكنولوجيا في اإلدارة التعليمية 
 

 
2 COMP 616  إدارة المش             روعات المدرس             ية

 وتطبيقاتها
3 4 4 COMP 614 

 :اآلتية ساعات يتم اختيارها من بين المقررات ( 3: )متطلبات تخصصية تربوية مهنية  اختيارية : رابعاً 

 0 COMP 617 4 4 3 التنمية المهنية وتقويم األداء  

4 
COMP 618 

 -  3 3 القرار التربوي والتشريعات المدرسية

3 COMP 619 3 3 ضمان جودة األداء  - 
 

 .يختار الدارس أحد المقررات المطروحة من أي كلية غير التربية بالجامعة *   
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 الدبلوم المهنية في التربية
 ساعة معتمدة( 31)

 علم النفس: القسم 

 قياس  نفسي: التخصص                       

 

 :ساعات يتم تدريسها لجميع الطالب بالكلية في  كل التخصصات ( 9:)متطلبات عامة: أوالً          

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م

 المعتمدة

 السابق المتطلب الساعات التدريسية

 تطبيقي نظري

0 ENG 604 3 3 لغة إنجليزية متخصصة  - 

 -  3 3 *مقرر ثقافى   4

3 CURR 601 4 4 3 بحوث الفعل وتدريب  

 

 :ساعات ( 6)مقرر مساعد في التخصص  4: ثانياً         

0 PSYC 601 4 4 3 التحليل العاملى وتطبيقاته  

4 CURR 619 4 4 3 األهداف التربوية والتعليمية  

 

 :اآلتيةموزعة على المقررات ساعة ( 04:)متطلبات تخصصية إجبارية: ثالثاً        

0 PSYC 602 4 4 3 اإلحصاء النفسي والتربوي  

4 PSYC 603 4 4 3 أدوات جمع البيانات  

3 PSYC 604  نظري  ات القي  اس النفس  ي والتق  ويم
 والتربوي

3 4 4  

2 PSYC 605 العقلي  ة و )بن  اء االختب  ارات النفس  ية
 (التحصيلية

3 4 4  

 
 :اآلتيةساعات يتم اختيارها من بين المقررات ( 3)اري واحدمقرر اختي: رابعاً        

0 PSYC 606  مقاييس  الشخصية والمهارات
 العقلية

3 4 4  

4 PSYC 607 4 4 3 االختبارات االلكترونية  

3 PSYC 608 4 4 3 بنوك األسئلة PSYC 605 

2 PSYC 609 4 4 3 استخدام الحاسب اآللى في القياس PSYC 602 

 
 .يختار الدارس أحد المقررات المطروحة من أي كلية غير التربية بالجامعة *      
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 الدبلوم المهنية في التربية                             
 ساعة معتمدة( 31)

 علم النفس: القسم 
 اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي :التخصص                          

 
 :ساعات يتم تدريسها لجميع الطالب بالكلية فى كل التخصصات ( 9) متطلبات عامة:أوال        
الساعات  اسم المقرر       رقم المقرر ورمزه م

 المعتمدة
 المتطلب السابق  الساعات التدريسية 

 تطبيقى  نظرى

0 ENG 605 3 3 لغة إنجليزية متخصصة -  

  - 3 3 *مقرر ثقافى    4

3 CURR 601    4 4 3 وتدريب بحوث الفعل  

 
 ساعات( 6)مقرر مساعد في التخصص  4: ثانياً          

0 MENT 601 3 3 3 اتجاهات معاصرة فى الصحة النفسية  

4 MENT 602  3 3 3 اإلرشاد والعالج النفسى  

              

  : اآلتيةساعة موزعة على المقررات ( 04) متطلبات تخصصية إجبارية : ثالثا         

 0 MENT 603  3 3 3 نظريات اإلرشاد النفسى  

 4 MENT 604  3 3 3 برامج اإلرشاد النفسى  

 3 PSYC 610  3 3 3 إجراءات البحث فى العلوم السلوكية  

 2 PSYC 611  3 3 3 علم النفس اإليجابى  

 

  :اآلتيةقررات ساعات يتم اختيارها من بين الم(3) مقرر اختيارى واحد : ابعا ر                  
0 PSYC 612  اإلحصاء فى البحوث النفسية

 والتربوية

3 4 4  

4 MENT 605  مشكالت األطفال والمراهقين

 وإرشادهم

3 3 -  

3 MENT 606 3 3 اإلرشاد النفسى فى المدرسة - MENT 604 

2 PSYC 613 3 3 االختبارات والمقاييس -  

 

 .روحة من أي كلية غير التربية بالجامعة يختار الدارس أحد المقررات المط*       
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 الدبلوم المهنية في التربية                             
 ساعة معتمدة( 31)

 علم النفس: القسم 
 التربية الخاصة : التخصص 

 
 : ساعات يتم تدريسها لجميع الطالب بالكلية فى كل التخصصات(  9) متطلبات عامة :أوال                

الساعات  اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه م
 المعتمدة

 المتطلب السابق  الساعات التدريسية 

 تطبيقى  نظرى

0 ENG 606 3 3 لغة إنجليزية متخصصة -  

  - 3 3 *مقرر ثقافى  4

3 CURR 601 4 4 3 بحوث الفعل وتدريب  
 
 

 :ساعات ( 6) مقرر مساعد في التخصص 4: ثانياً                    

0 
MENT 607  أس    اليب القي    اس والتش    خيص ف    ى

 التربية الخاصة
3 3 -  

4 
MENT 608  الب       رامج اإلرش       ادية والعالجي       ة

 للمعاقين
3 3 -  

 
 

  :  اآلتيةساعة موزعة على المقررات ( 04) متطلبات تخصصية إجبارية : ثالثا                   

0 MENT 609 
اص     ة إرش     اد ذوى االحتياج     ات الخ

 وأسرهم
3 3 -  

4 CURR 620 
من    اهج وب    رامج التربي    ة الخاص    ة 

 وتدريسها
3 4 4  

3 MENT 610 3 3 استراتيجيات التدخل المبكر والدمج -  

2 
MENT 611  س          يكولوجية ذوى االحتياج          ات

 الخاصة
3 3 -  

 

  :اآلتيةمقررات ساعات يتم اختيارها من بين ال(3) مقرر إختيارى واحد : رابعا                    
0 MENT 612  3 3 اإلعاقة العقلية -  

4 MENT 613  3 3 اإلعاقة البصرية -  

3 MENT 614 3 3 اإلعاقة السمعية -  

2 PSYC 610 3 3 إجراءات البحث فى العلوم السلوكية -  

2 MENT 615 3 3 الموهوبون والمتفوقون -  

6 MENT 616 3 3 اضطرابات نمائية -  

7 CURR 621 
المهارات الحياتية ل ذوي االحتياج ات 

 الخاصة
3 3 -  

 

 .يختار الدارس أحد المقررات المطروحة من أي كلية غير التربية بالجامعة *             

 
 

 



 
 

 

111  

 

 الدبلوم المهنية في التربية                             
 ساعة معتمدة( 31)

 المناهج : القسم 
 المناهج وبرامج التعليم : التخصص                                  

 
 :ساعات يتم تدريسها لجميع الطالب بالكلية في  كل التخصصات ( 9:)متطلبات عامة: أوالً        

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م

 المعتمدة

 المتطلب السابق الساعات التدريسية

 تطبيقي نظري

0 ENG 607 3 3 صصةلغة إنجليزية متخ  - 

 -  3 3 *مقرر ثقافي  4

3 CURR 601  4 4 3 بحوث الفعل وتدريب  

 

 :ساعات ( 6)مقرر مساعد في التخصص  4: ثانياً        

0 
CURR 602  تطوير المناهج من منظور

 مستقبلي
3 3  - 

4 CURR 603 3 3 تخطيط المناهج ونماذجها  - 

 

 :ساعة موزعة على المقررات التالية ( 04)متطلبات تخصصية إجبارية: ثالثاً        

0 CURR 604  3 3 (عملياتها -نظرياتها)المناهج  - 

4 CURR 605  3 3 تنظيمات المناهج  -CURR 604 

3 
CURR 606  تق    ويم المن    اهج وب    رامج التعل    يم

 وتطبيقاتها في التخصص النوعي
3 4 4 CURR 604 

2 
CURR 607  أس   اليب الت   دريس واس   تراتيجياته

 (متقدم)
3 4 4  

 

 : اآلتيةساعات يتم اختيارها من بين المقررات ( 3)مقرر اختياري واحد: رابعاً        

0 
CURR 608  الم    نهج ف    ي عص    ر المعلوماتي    ة

 والتكنولوجيا
3 3  - 

4 CURR 609 3 3 برامج التعليم والتنمية  - 

3 CURR 610 3 3 تنويع التدريس والتعلم النشط  - 

2 CURR 611 4 4 3 صميم وإعداد المواد التعليميةت CURR 604 

 
 .يختار الدارس أحد المقررات المطروحة من أي كلية غير التربية بالجامعة *
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 الدبلوم المهنية في التربية                             
 ساعة معتمدة( 31)

 المناهج : القسم 
 التدريس وإداراته تخطيط : التخصص                                

 
 :ساعات يتم تدريسها لجميع الطالب بالكلية في  كل التخصصات ( 9)متطلبات عامة: أوالً    

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م

 المعتمدة

 المتطلب السابق الساعات التدريسية

 تطبيقي نظري

0 ENG 608 3 3 لغة إنجليزية متخصصة  - 

 -  3 3 *مقرر ثقافي  4

3 CURR 601  4 4 3 بحوث الفعل وتدريب  

 

 :ساعات ( 6)مقرر مساعد في التخصص  4: ثانياً     

0 CURR 612 3 3 التدريس وجدارات المعرفة  - 

4 
CURR 613  الت       دريس ف       ي عص       ر المعلوماتي       ة

 والتكنولوجيا
3 3  - 

 

 :اآلتيةقررات ساعة موزعة على الم( 04) متطلبات تخصصية إجبارية: ثالثاً     

0 CURR 614 3 3 التدريس الفعال وإدارته وتقويم نتائجه  - 

4 
CURR 615  نماذج الت دريس وتطبيقات ه ف ي التخص ص

 النوعي
3 4 4  

3 CURR 616  4 4 3 تخطيط التدريس للمجموعات الكبيرة CURR 614 

2 CURR 617  4 4 3 (متقدم)طرق واستراتيجيات التدريس  

 

 :اآلتيةساعات يتم اختيارها من بين المقررات ( 3)قرر اختياري واحدم: رابعاً    

0 CURR 618 3 3 التدريس االلكتروني والوسائط المتعددة  - 

4 CURR 619 3 3 تنويع التدريس والتعلم النشط  - 

3 CURR 611 4 4 3 تصميم وإعداد المواد التعليمية  

2 CURR 609 3 3 برامج التعليم والتنمية  - 

 
 .يختار الدارس أحد المقررات المطروحة من أي كلية غير التربية بالجامعة *   
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 الدبلوم المهنية في التربية

 ساعة معتمدة( 31)

 المناهج: القسم 
 تكنولوجيا التعليم والمعلومات : التخصص 

 
 :ساعات يتم تدريسها لجميع الطالب ( 9): متطلبات عامة : أوالً        

المتطلب 
 قالساب

الساعات  الساعات التدريسية
 المعتمدة

رقم المقرر  اسم المقرر
 ورمزه

 م

 محاضرة تطبيقات

  -  ENG 609 0 لغة إنجليزية متخصصة 3 3

 CURR 601 4 بحوث الفعل وتدريب  3 4 4 

 3  *مقرر ثقافي 3 3 - 

 

 :ساعات ( 6)مقرر مساعد في التخصص  4: ثانياً          

 TECH 601 0 (0)صص مقرر تخ 3 4 4 

TECH 601 4 4 3  (4)مقرر تخصص TECH 602 4 
 

 :اآلتيةموزعة على المقررات ساعة معتمدة ( 04: )متطلبات تربوية إجبارية : ثالثا ً         

 TECH 603 0 نظم المعلومات وقواعد البيانات 3 3 - 

 TECH 604 4 تكنولوجيا تفريد التعليم 3 3 - 

 4 4 3 
واد والبرمجي       ات إنت       اج الم       

 التعليمية

TECH 605 
3 

 TECH 606 2 األجهزة التعليمية وصيانتها 3 4 4 

         

 :اآلتيةموزعة على المقررات ساعات معتمدة ( 3: )متطلبات تربوية اختيارية : رابعاً         

 TECH 607 0 نظريات االتصال واإلعالم 3 3 - 

 TECH 608 4 أسس التصميم التعليمي 3 3 - 

  -  TECH 609 3 مراكز مصادر التعلم 3 3

  -  TECH 610 2 مستحدثات تكنولوجيا التعليم 3 3

 

 .يختار الدارس أحد المقررات المطروحة من أي كلية غير التربية بالجامعة *
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 الدبلوم المهنية في التربية
 ساعة معتمدة( 31)

 **اللغات والمناهج وعلم النفس: القسم 
 تربويات الترجمة : التخصص   

 
 :ساعات يتم تدريسها لجميع الطالب بالكلية في  كل التخصصات ( 9)متطلبات عامة: أوالً       

رقم المقرر  م

 ورمزه

الساعات  اسم المقرر

 المعتمدة

 المتطلب السابق الساعات التدريسية

 تطبيقي نظري

0 ENG 610  مهارات الترجمة )لغة إنجليزية

 (ونظرياتها

3 4 4  

 -  3 3 *مقرر ثقافي  4

3 CURR 601   4 4 3 بحوث الفعل وتدريب  

 

 :ساعات ( 6)مقرر مساعد في التخصص  4: ثانياً       

0 ENG 611 Grammar  /Writing 3 3  - 

4 ARA 608 3 3 نحو وبالغة  - 

     

 :اآلتيةرات ساعة موزعة على المقر( 04:)متطلبات تخصصية إجبارية: ثالثاً         

0 ENG 612  4 4 3 (عامة)ترجمة من العربية  

4 ENG 613  4 4 3 (عامة)ترجمة إلى العربية  

3 ENG 614  4 4 3 (متخصصة)ترجمة من العربية  

2 ENG 615  4 4 3 (متخصصة)ترجمة إلى العربية  

 

 :اآلتيةات ساعات يتم اختيارها من بين المقرر( 3)مقرر اختياري واحد: رابعاً        

0 TECH 611   3 3 التعليم االليكتروني  - 

4 
TECH 612  شبكة المعلومات ، المراجع )االقتباس

 (األجنبية 
3 3  - 

3 CURR 622 3 3 األنشطة التربوية وإثراء المناهج  - 

2 ENG 616 3 3 الكفاءة اللغوية واالتصالية  - 

2 ENG 617 3 3 التحليل النقدي للخطاب  - 

 

 .دبلوم مهنية بينية بين األقسام التربوية وقسم اللغات بالكلية  **

 . يختار الدارس أحد المقررات المطروحة من أي كلية غير التربية بالجامعة  *
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 الدبلوم المهنية في التربية
 ساعة معتمدة( 31)

 **اللغة العربية والمناهج وعلم النفس: القسم 
 غير الناطقين بها تدريس اللغة العربية ل: التخصص   

 
 :ساعات يتم تدريسها لجميع الطالب بالكلية في  كل التخصصات ( 9:)متطلبات عامة: أوالً          

رقم المقرر  م

 ورمزه

الساعات  اسم المقرر

 المعتمدة

 المتطلب السابق الساعات التدريسية

 تطبيقي نظري

0 ENG 618  قراءة ) لغة إنجليزية متخصصة

 (ومحادثة 

3 3  - 

 -  3 3 *مقرر ثقافي  4

3 CURR 601   4 4 3 بحوث الفعل وتدريب  

 

 :ساعات ( 6)مقرر مساعد في التخصص  4: ثانياً          

0 ARA 601 3 3 علم الصوات  - 

4 ARA 601 3 3 علم اللغة التقابلي  - 

      

 :اآلتيةلمقررات ساعة موزعة على ا( 04:)متطلبات تخصصية إجبارية: ثالثاً         

0 ARA 603 4 4 3 النحو والصرف  

4 CURR 623  طرق تعليم اللغة العربية لغير
 (متقدم)الناطقين بها 

3 4 4  

3 TECH 613  تصميم مواد تعليمية وتوظيف
الحاسب في تدريس  اللغة الغربية 

 لغير الناطقين بها 

3 4 4  

2 PSYC 614  4 4 3 علم نفس اللغة  

 

 :اآلتيةساعات يتم اختيارها من بين المقررات ( 3)مقرر اختياري واحد: بعاً را        

0 ARA 604  3 3 الثقافة االسالمية  - 

4 PSYC 615 3 3 سيكولوجية تعليم الكبار  - 

3 ARA 605 3 3 علم اللغة التطبيقي  - 

2 ARA 606 3 3 بيئة الصف اللغوية  - 

2 ARA 607 3 3 ليةالكفاءة اللغوية واالتصا  - 

 

 .دبلوم مهنية بينية بين األقسام التربوية وقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية بالكلية ** 

 . يختار الدارس أحد المقررات المطروحة من أي كلية غير التربية بالجامعة*
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 الدبلوم المهنية في التربية                             
 ساعة معتمدة( 31)

 **رياض األطفال واألقسام التربوية بالكلية: القسم 
 تربية الطفل : التخصص   

 
 :ساعات يتم تدريسها لجميع الطالب بالكلية في  كل التخصصات ( 9:)متطلبات عامة: أوالً         

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م

 المعتمدة

 المتطلب السابق الساعات التدريسية

 تطبيقي نظري

0 ENG 619 3 3 لغة إنجليزية متخصصة  - 

 -  3 3 *مقرر ثقافي  4

3 CURR 601  4 4 3 بحوث الفعل وتدريب  

 

 :ساعات ( 6)مقرر مساعد في التخصص  4: ثانياً         

0 CHH 601 3 3 صحة الطفل وأمراض الطفولة  - 

4 CHH 602 3 3 األدب وقصص وحكايات األطفال  - 

 

 :اآلتيةساعة موزعة على المقررات ( 04:)متطلبات تخصصية إجبارية :ثالثاً         

0 CHH 603  4 4 3 (متقدم )التعبيرات الحركية للطفل  

4 CHH 604   المهارات الموسيقية  واألغاني للطف ل
 (متقدم )

3 4 4  

3 CHH 605  المه  ارات الفني  ة واليدوي  ة والحياتي  ة
 للطفل 

3 4 4  

2 CURR 624 هج وط  رق الت  دريس ف  ي ب  رامج ومن  ا
 رياض األطفال

3 4 4  

 

 :اآلتيةساعات يتم اختيارها من بين المقررات ( 3)مقرر اختياري واحد: رابعاً        

0 CHH 606  3 3 (متقدم )تنمية مهارات طفل الروضة  - 

4 CHH 607  4 4 3 (متقدم )دراما ومسرح الطفل  

3 COMP620  3 3 (متقدم )إدارة رياض األطفال  - 

2 CHH 608  3 3 (متقدم )إعالم الطفل  - 

2 PSYC 616  3 3 (متقدم )أساليب تقويم الطفل  - 

 

 .دبلوم مهنية بينية بين األقسام التربوية وقسم رياض األطفال بالكلية ** 

 .يختار الدارس أحد المقررات المطروحة من أي كلية غير التربية بالجامعة *
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 خصصات المختلفة المقررات بالتتوصيف 
 

 قسم التربيةتوصيف مقررات 
 

 FOED تخصص أصول التربية 

FOED 101 -  الفكر التربوي وتطبيقاته التعليميةEducational thanking and Application (4 ) ساعة معتمدة: 
اد الدروس المستفادة منه م  خالل يتناول هحا المقرر ار اً ل ف ر التربوخ ىي سياقه المجتممي وانم اساته ا ي النظم التربوية،ور

ة بدور المف ري  المر  والمس مي  ىي تطوير الف ر تتمريش الطال  بمالمح الف ر والنظم التم يمية والتربوية ابر التاريخ ،مع تواي
 ل ف رمجتممية التربوخ وأوجه االستفادة م  الف ر التربوخ والمؤسسات المخت فة ىي  ل اار م  الماور السابقة و حلك الظروش ال

 .التربوخ ىي الماور الحديثة والمماارة 
FOED 102 –    التربية األخالقية للطفلChild Moral Education  (4 ) ساعة معتمدة: 

مفهوم التربية األخالقية لألطفال وأهميتها وأهداىها ودراسة األسس النظرية ل ح م الخ قي وممرىة القيم يهدش هحا المقرر إلت تمريش 
وإستخدام إستراتيجيات التربية الحسية وال م  الدرامي ىي إ سابها لألطفال ، وممرىة ..... ( الاد  ، األخال  ، المدل )  قية لألطفال الخ

  .النمو الخ قي لألطفال و حلك أسالي  التربية الخ قية 
FOED 103 -  مدخل إلى رياض األطفالAn introduction to Kindergarten  (4 )تمدة ساعة مع: 

يهدش هحا المقرر إلت تمريش الطالبات بمؤسست رياض األطفال وبالرو ة وإم اناتها واألنشطة المخت فة لها  حلك دورها الحيوخ ىت 
ويتناول الرو ة وتجهيزاتها م  النواحت المادية والبشرية والبرنامجية مع التح يل الم مت لواقع رياض األطفال ىت مار  حلك . المجتمع
 .باألنشطة التربوية المخت فة ل رو ة مع الت  يد ا ت ت امل األنشطة والاالت القوية مع المؤسسات األخري التمريش

FOED 204 -  مهنة التدريسSchool and Society  (4 ) ساعة معتمدة: 
اير الطال  بالموامل المؤثرة ىي مهنة يتناول هحا المقرر ار اً لمهنة التم يم ومماييرها وم انة المم م وأدوار  ىي الواقع والمستقبل مع تب

التم يم وممايير جودة أدامها وأدوار المم م ومسمولياته مع إاطاا الطال  ىراة لتح يل الو ع الراه  ل مم م المارخ ومش الته وتحديد 
 .الطال  ألهمية دور   م و ىي النقابة

FOED 205 – المدرسة والمجتمع Teaching profession  (4 )تمدة ساعة مع: 
يهتم هحا المقرر بدراسة المدرسة  مؤسسة جتمااية واالقتها بالمؤسسات المجتممية األخري م  خالل تباير الطال  بماهية التربية 

لمية وأنوااها واناارها وسبل دراستها مع تنمية إتجاهات إيجابية لدي الطال  نحو دور المدرسة ىي الثقاىات القومية واالقتها بالثقاىة الما
 .تباير  ببمض مش الت المجتمع المدرسي وموقش المم م منها و

306FOED  -  التربية ومشكالت المجتمعEducation and the Problems of Society (4 ) ساعة معتمدة:  

ي المالمي وا ي يتناول هحا المقرر مفهوم التربية وأهداىها وأغرا ها ووسامطها ، ما يتناول ادداً م  ق ايا المار ىي سياقها المجتمم
رأسها حقو  اإلنسا ، ودور التربية ىيها ،مع تباير الطال  ب هم مش الت وق ايا المار ىي سياقها المجتممي المالمي ،وممرىة أهم 

 .  الح ول لت ك المش الت 

FOED 307 -  تاريخ التربية للطفلHistory of education of children (3 ) ساعات معتمدة: 

ار ا الممارسات التربوية ل طفل ىي الما ي، وممرىة التربية ىي المجتممات البدامية والقديمة والماور الوسطي، ثم يتناول المقرر 
الماور الحديثة، ثم دراسة تاريخ التربية قبل اار محمد ا ي، ثم ىي اار محمد ا ي ،ثم ىي بداية ىترة االحتالل االنج يزخ حتي قيام 

 .يوليو  23ثورة 

FOED 308 - اريخ التربية الخاصة تHistory of special Education (3 ) ساعات معتمدة: 

يتناول المقرر ارض الممارسات التربوية ل تربية الخااة ىي الما ي وممرىة تاريخ التربية الخااة ىي المجتممات البدامية والقديمة 
اار محمد ا ي ثم ىي اار محمد ا ي ثم بداية ىترة والماور الوسطي ثم الماور الحديثة ثم دراسة تاريخ التربية الخااة قبل 

 .االحتالل االنج يزخ حتي الوقت الحالي
FOED 309- التربية الوالدية للطفلParental education for children  (4 ) ساعة معتمدة:  

 ي ، والجسمي ، والحر ي ، والوجداني ، ، وممرىة نواحي النمو المقيهدش هحا المقرر إ سا  الطال  مفهوم نمو الطفل ، ومراح ه المخت فة 
األول يقدم مم ومات ا  نمو الطفل : ويت و  هحا المقرر م  ثالثة أجزاا . وممرىة واجبات وخاامص األبوة واألمومة الحقة . واالجتمااي 

والجسمي ، والحر ي ، والوجداني ، ىي جميع نواحي النمو المق ي ، ( ما قبل المدرسة  –الر ع  –المولود حديثا ) ىي مراحل نمو  الثالثة 
 .أمث ة ل مش الت التت تتم   بهح  المراحل و يفية مواجهتهاواالجتمااي ، والثاني طر  اإلثراا ، والثالث 



 
 

 

118  

 

410FOED  – المواطنة وحقوق الطفل ذوي االحتياجات الخاصة Citizenship and Special Needs Children 
Rights(3 ) ساعات معتمدة: 

ا المقرر تمريش الطال  مفهوم المواطنة ، المواطنة والدستور ، الدستور والتشريمات القانونية المخت فة ، وحقو  االنسا  بافة يهدش هح
اامة ، والطفل حوخ االحتياجات الخااة ومفهومه ىي الدستور ، تشريمات الطفولة ، حقو  طفل حوخ االحتياجات الخااة ، ودور 

دو الدولة ىي التمامل مع  األطفال حوخ  االحتياجات و  ىي التمامل مع األطفال حوخ االحتياجات الخااة ، المجتمع ومؤسساته المخت فة
 .الخااة

 COMP تخصص التربية المقارنة واإلدارة التعليمية 

COMP 201 - إدارة الرياض Administration of children (4 ) ساعة معتمدة:  

 ما ،  بت ك المرح ة يوأهم الفالسفة والم ماا المهتم ،وتحديد أهمية ت ك المرح ة،ش ة رياض األطفال يتناول هحا المقرر ار ا لتاريخ ون
 ما يتطر  هحا المقرر إلي نظم وقوااد  ،ىي مرح ة رياض األطفال اودور  ل منهم،يتناول هحا المقرر مواافات المدير ومم م الرياض 

 .المالم الغربي والشرقي والمربي ومار  يتم ارض بمض تجار  و ،القبول ىي ت ك المرح ة

COMP 302 -  نظام التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة System in Egypt and International  alEducation
rendsT (4 ) ساعة معتمدة: 

نظم  ،خ بمراح ه المخت فة ومش الته ودراسة نظام التم يم المار،يتناول المقرر ىهم وتح يل النظام التم يمي والقوخ الثقاىية المؤثرة ىيه 
 .التم يم واتجاهاتها المماارة ىي بمض الدول لالستفادة منها ىي تطوير نظام التم يم ىي مار 

COMP 303  -  اإلدارة المدرسية والصفيةSchool Administration and Classroom Management  (4 ) ساعة
  :معتمدة 

مة اإلدارة المدرسية ،وتنظيم الممل اإلدارخ داخل المدرسة والفال،  ما يتناول إدارة المدرسة وتح يل يتناول المقرر تمريش الطال  بطبي
أو ااها الحالية ، االتجاهات المماارة ىي اإلدارة المدرسية، و يفية االستفادة منها ىي تطوير المدرسة المارية ،مع تباير الطال  

 .مناخية وأثرها ىي نجاح المم ية التم يمية ب همية دور المم م داخل الفال والبيمة ال

COMP 304 -  اإلدارة الصفية في مؤسسات التربية الخاصةducation EClassroom Management in special 
stablishmentE (3 ) ساعات معتمدة: 

نيات الفيزيقية والبشرية والتنظيمية ير ز هحا المقرر ا ي تو يح مفهوم وأهمية وإدارة تنظيم الفاول ل فمات حوخ االحتياجات واإلم ا
 والفنية لحلك مع التر يز ا ي تح يل أدوار مم م التربية الخااة واألخااميي  وأولياا األمور ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها بما يحق 

 .ىي النهاية الجودة الشام ة ىي إدارة ىاول التربية الخااة 
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 س التربويعلم النف قسمتوصيف مقررات 

 

 PSYC تخصص علم النفس التربوي 

PSYC 101 -  علم النفس العامGeneral Psychology  (4 ) ساعة معتمدة: 

يتناول هحا المقرر تمريش الطال  بمو وع ا م النفس ،وأهداىه، وميادينه ، محددات الس وك اإلنساني ،والفرو  الفردية ،والدواىع 
 .، ما يتمرض إلي بمض نظريات الشخاية ( والتح ر  –واإلدراك  –الحس ) الممرىية واالنفماالت والمم يات المق ية و

PSYC 102 -  الفروق الفردية والقياس النفسيIndividual Differences and Psychometrics  (3 ) ساعات 

 :معتمدة 

، والمهارات الالزمة لتم م استخدام وتاحيح ها تقويمها ىيها، وقياسطبيمتها وخااماها والموامل المؤثرة  يتناول هحا المقرر الفرو  الفردية

والنمو االجتمااي واالنفمالي اند , والتحايل األ اديمي , والقدرات , وتفسير التقنيات السي ولوجية لتقييم الوظامش اإلدرا ية الحر ية 

 .ياس النفسيواالحااا ىي الق –والاد  والثبات  –وأنواع االختبارات وشروطها .األطفال وال بار 

PSYC 103 -  علم النفس اإلعاقة العقليةnental RetardatioMPsychology of  (3 ) ساعات معتمدة: 

 ما يشمل التمريش بخاامص المتخ في  اق يا ومش التهم , وتشخياه , يتناول هحا المقرر تمريش التخ ش المق ي وتانيفاته وأسبابه 

وجوان  الرااية التربوية والتم يمية ,   المتخ ش المق ي واال تشاش والرااية المب رة م  هحا الادد وسبل الوقاية م, واحتياجاتهم المخت فة 

ويمرض أي اً ل ل م  الت هيل االجتمااي والمهني ل متخ في  اق يا , واالجتمااية ل متخ في  اق يا وأنواع البرامج المستخدمة ىي حلك 

 .ا ي قرااات ىي ا م نفس اإلااقة المق ية  psy 116المقيد ىي  وأهداىهما ومجاالتهما ا ي أ  يحال الطال 

PSYC 104 -  علم نفس االتصال لذوي االحتياجات الخاصةspecial needsCommunication Psychology of   (4 )

 :ساعة معتمدة 

, وطرقه ,  مفهوم االتاال واناار  , جتمااي يتناول المقرر ادداً م  المفاهيم الهامة لمم م التربية الخااة وهو يؤدخ دور  التم يمي واال
 .االتاال لحوخ االحتياجات الخااة  مموقاتثم يمرض ألهم ,  ما يتناول ال غة السوية والم طربة , ومقوماته األساسية , ومموقاته 

 .والت هيل النفسي واالجتمااي لحوخ االحتياجات الخااة 

PSYC 205 - علم نفس النمو ychologyDevelopmental Ps PSYC 203 (4 ) ساعة معتمدة: 

ومراحل النمو الخاامص ،( الوراثة البيمة الثقاىة) .والموامل المؤثرة ىيه،محدداته  ،ويتناول هحا المقرر المفاهيم والمبادئ األساسية ل نمو

 .وية ل والدي  والمم مي  والمم ية التم يميةالتطبيقات الترب, مطال  النمو وأسالي  المواجهة , الجسمية واالجتمااية والممرىية والوجدانية 

PSYC 206 - علم النفس الفسيولوجي hysiologyPPsycho  (4 ) ساعة معتمدة: 

التي تتح م ىي نشاط وحر ة ونمو الجسم وهما الجهاز ،يتناول المقرر دراسة ا م وظامش األا اا وممرىة وظيفة أهم أا اا جسم اإلنسا 
وممرىة وظامش هح  األا اا وإدراك اواق  . وخااة االقتها بالنمو والت اثر ( الغدد)الجهاز الهرموني و.  المابي االرادخ والالرادخ

قاور هح  األجهزة ا ي جسم اإلنسا  وخااة الجهاز المابي م  حيث اإلحساس واإلباار والسمع والتر يز وانار الح اا والنمو 
ونمو األا اا واالحتياج إلي هرمونات النمو  الغدة النخامية والغدة الدرقية و حلك غدة وظامش المخ خالل و التم يم و ل حلك م   ،المق ي

 PSYوأ  الخ ل ىي وظامش هح  الغدد  ل ا ي حدة يؤثر ا ي النمو وينم س ا ي جسم اإلنسا  ا ي أ  يقوم الطال  المقيد ىي . البن رياس 
 . بإاداد مجسمات تسهم ىي تم م ا م النفس الفسيولوجي 109

PSYC 207 - علم نفس اإلعاقة السمعيةPsychology Of Audio Impairment (3 ) ساعات معتمدة: 

و يفية التمرش , واألسبا  المؤدية اليها  التمريش باإلااقة السممية م  حيث تمريفها وتانيفاتها :  يتناول المقرر بالنسبة ل ااقة السممية 
و يفية الوقاية والرااية , وار ا لطر  التواال , خاامص المماقي  سمميا ومش التهم واحتياجاتهم  ما يتناول تح يال ل, وقياسها , ا يها 
ا ي قرااات ىي  المقرر إ اىة إلي أسالي  الرااية التربوية والتم يمية واالجتمااية الالزمة لهم ا ي أ  يحال الطال  المقيد ىي , المب رة 

 .ا م نفس اإلااقة السممية 
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PSYC 208 --  علم نفس اإلعاقة البصريةImpairment Psychology Of visual (3 ) ساعات معتمدة: 

وتر ي  الجهاز البارخ , وتانيفاتها وأسبابها , التمريش باإلااقة البارية م  حيث مفهومها : يتناول المقرر بالنسبة ل ااقة البارية 
وإجرااات الوقاية , المماقي  باريا ومش التهم واحتياجاتهم المخت فة  ما يتناول خاامص , وطر  ال شش انها وقياسها , وأهميته 

قرااات ىي ا م نفس اإلااقة المقرر وأسالي  الرااية التربوية والتم يمية واالجتمااية ا ي أ  يحال الطال  المقيد ىي , والرااية المب رة 
 .البارية

PSYC 209 - سيكولوجية التعلم Learning Psychology (3 )اعات معتمدة س: 

 ، اوطر  قياسه وتفسير ام ية التم م وشروطه ، واألهداش التم يمية، يتناول هحا المقرر تمريش التم م ودور النظرية والبحث ىي دراسته
, ( بياجيه) ةالبناميواالقترا  والنظرية  والتمزيز ,والتم م باالستباار ،والجحور التاريخية لنظريات التم م واالشتراط االجرامي ال السي ي

 ما يتناول مفهوم الداىمية ودورها ىي التم م ،. بدااي واالتجاهات إلوتم م المفاهيم وحل المش الت والتف ير ا, ( باندورا)والتم م االجتمااي 
 .والموامل التي تسااد ا ي التم م  ،

PSYC 210 - علم النفس اللعب layPPsychology of  (3 ) ساعات معتمدة:  

لجسمية والمق ية واالنفمالية واالجتمااية ل طفل ومتط باتها واالتجاهات الحديثة ىي التربية م  خالل ال م  ىي نظريات ا م الخاامص ا
التخطيط ل م  والنشاط ىي , الفرو  الفردية ىي ال م  و, ودو  ىي ت وي  شخاية الطفل منظور نمامي ل م  , أهمية ال م  , النفس 

 .الح انة 

113PSYC  - و المفاهيم للطفلنم Developmentof oncepts C (3 ) ساعات معتمدة: 

ال يفية التي يتم بها إ سا  المفاهيم لطفل ما قبل المدرسة، وأسالي  تقييمها ، واألخطاا التي يم   أ  تحدث وتسب  خ ط ىي يت م  المقرر 

م الريا ية والم مية البسيطة المرتبطة بما يرا  الطفل ىي مجمواة م  المفاهي  ما يت م  خاامص المفاهيم وأنوااها ويمرضالمفاهيم ، 

ويتم مها الطفل ا   ،ويمرض المقرر هح  المفاهيم مت ام ة مع بم ها البمض , ، و يفية إ تسا  المفاهيم األشياا م  حوله ويتمامل ممها 

المفاهيم الريا ية والم مية تم مه ل مفاهيم التي سوش ويمهد تم مه لهح  , طري  ال م  والتمامل اليدوخ مع األشياا المينية والم موسات 

 .يدرسها الحقا ب س و  منهجي 

PSYC 412 - رياض األطفال القياس والتقويم في Measurement and Evaluation in Kindergarten (3 ) ساعات
 :معتمدة 

ية لطفل س  الرو ة ، نظريات نمو الطفل ، وأسالي  التقويم أسس التقويم والقياس لطفل ما قبل المدرسة ، الخاامص االرتقام يتناول المقرر
قييم الجسمي والنفسحر ي والتربوخ ، تقويم انشطة وبرامج الطفل ، التقويم الممرىي ، االنفمالي ، االرتقامي ، االجتمااي ، أسالي  وأدوات ت

 .األطفال ىي الرو ة م  حوخ االحتياجات الخااة 

PSYC 413 - للطفولة اإلبداع  vityCreati Children  (3 ) ساعات معتمدة: 

البنية  ير ز هحا المقرر ا ي  يفية ت وي  البنية اإلبدااية االثرامية لألطفال ىي المرح ة المب رة لجح  انتباههم م  خالل التمرش ا ي مفاهيم
ح يل الس وك االبت ارخ لدخ األطفال ىي  وا وتفسير وت،والتمرش ا ي القدرات اإلبدااية ،اإلبدااية وال شش المب ر لألطفال المبداي 

الفنو  الرسم ) دراسة مجاالت اإلبداع لدخ األطفال و. األامال والناتج االبت ارخ التمرش ا ي االقة اإلبداع والبناا الثقاىي لدخ األطفال 
اسر األطفال المبداي  ألسبا  التمامل والتقويم وت هيل الط بة إلاداد برامج تنمية االبت ار اند األطفال ودام . الموسيقي الرقص االيقااي 
 .المستمر ألامالهم اإلبدااية 

PSYC 414 - صعوبات التعلم في رياض األطفال  Kindergarten ifficulties inDLearning (3 ) ساعات معتمدة: 

, وتانيش هح  الاموبات إنمامية أو أ اديمية وتمريش , ( اموبات التم م)هحا المقرر مدخال لالهتمام بهح  اإلااقة التم يمية اإلنمامية 
والخاامص ( المح ات االدوات المراحل)وأسالي  التمرش ا ي التالميح أاحا  الاموبات , والتفسيرات المخت فة لهح  الاموبات 

 .حا  الاموبات الممرىية والس و ية واالنفمالية واالجتمااية ألاحا  اموبات التم م وبرامج التدخل والخدمات التي تقدم ألا

PSYC 415 - القياس والتقويم في التربية الخاصة special EducationMeasurement and Evaluation in   (3 )
 :ساعات معتمدة 

و يفية استخدامها مع  ،االختبارات التشخيايةو –أدوات التشخيص و  –مش الت التشخيص ،وهحا المقرر يتناول المهارات مفهوم التشخيص
 .واألسالي  والطر  المخت فة ل قياس والتقويم ىي التربية الخااة .تياجات الخااة حوخ االح
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PSYC 416  - بناء السلوك وتعديله لألطفال ذوي االحتياجات الخاصةof  Behavior construction and modification
special needs children (2 ) ساعات معتمدة:  

ي واالنفمالي وبرامج ل تمديل الس و ي وىنيات المالجات الس و ية المخت فة  ما يتناول المالج المقالني اال يتناول المقرر ماهية المالج الس و 
نفمالي وتطبيقات المالج الس و ي ىي مجا ل االطفال واال طرابات االنفمالية  والمزاجية وتطبيقات المالج الس و ي ىي مجاالت  غير 

ا ي ا  يقوم الطال  بالمالحظة والمشاهدة ىي مؤسسات التربية . واال طرابات الجنسية – ووماتية اال طرابات السي–االدما   -الماديي 
 .الخااة لمم يات تمديل س وك بمض ىمات التربية الخااة 

PSYC 417 -   علم النفس الموسيقيPsychology almusic (3 ) ساعات معتمدة:  

ا تشاش األىراد حوخ االستمدادات الموسيقية أسس التم م والتم يم لالرتقاا , اإلبداع الموسيقي , هحا المقرر يتناول مفهوم ا م النفس الموسيقي 
ا ي قرااات ىي ا م النفس  PSY220باستمدادات وقدرات والمهارات الخااة باألداا الموسيقي ا ي أ  يحال الطال  المقيد ىي 

 .الموسيقي 

BSYC 418 - مناهج البحث في علم النفس h MethodsResearc (4 ) ساعة معتمدة: 

وير ز ا ي مهارات البحث الم مي ومفاهيمه األساسية ويمرض خطوات البحث الم مي وأس و   تابة  ،يقدم هحا المقرر تمريفا ل تف ير الم مي
 .، والطر  الم مية لجمع البيانات وأسالي  وطر  ومناهج  البحث الم ميتقرير البحث 

PSYC 419  - عديله لألطفال بناء السلوك وتfor children Behavior construction and modification  (3) 
  :ساعات معتمدة 

الس وك السوخ وغير السوخ ، محددات الس وك ومش الته لدي أطفال ماقيل المدرسة ، النظريات  ،يتناول المقرر مفهوم الس وك وبنامه
ت وي  البناا النفسي لطفل ما قبل  –لدي األطفال ، إ طرابات الشخاية وسوا الت يش المفسرة لبناا الس وك وتمدي ه ، اال طرابات النفسية 
 .األنشطة الس و ية ل طفل ، المالج الس و ي لألطفال المدرسة ، أسالي  تنظيم وبناا الس وك وتمدي ه ، تقويم 

PSYC 420 -  علم النفس الفنيPsychology rtisticA (3 ) ساعات معتمدة: 

الحاالت , يتناول مفهوم ا م النفس الفني الموامل واألسبا  المرتبطة باإلبداع الغني  يفية االهتمام بالمبداي  ىي المجال الفني هحا المقرر 

 .ا ي قرااات ىي ا م النفس الفنيالمقررالنفسية وسمات الشخاية ل مبداي  ا ي أ  يحال الطال  المقيد ىي 

  MENT النفسية  الصحةتخصص 

MENT 201 -   لغة اإلشارة للمعاقين سمعياdisabled  the Hearing Signal speech for(2 ) ساعات معتمدة: 

طر  تم م لغة اإلشارة و يفية استخدام لغة االشارة مع التدري  المتال ىي ممهد -هحا المقرر يتناول تاريخ لغة االشارة ومبادئ لغة اإلشارة 
 .بتدري  ام ي م ثش ا ي لغة اإلشارةرر المقا ي أ  يقوم الطال  المقيد ىي . الام 

MENT 202 -  (  برايل)لغة التواصل للمعاقين بصرياfor the disabled Brielle method (2 ) ساعات معتمدة: 
طريقة برايل استخدام -استخدام ال مبيوتر مع برايل  -القرااة وال تابة ببرايل -ومبادئ برايل اإلبتدامية  –يتناول المقرر تاريخ طريقة برايل 

 .  بتدري  م ثش ا ي مهارات ال تابة بطريقة برايل  المقررا ي ا  يقوم الطال  المقيد ىي . المادية مع الحسا 
MENT 303 -  ارشاد أسر االطفال ذوى االحتياجات الخاصةspecial Needs FamiliesCounseling Of  (3 ) ساعات

 :معتمدة 
تواية اسر ‘والقاا ال وا ا ت مش التهم واحتياجاتهم المامة والنواية .الحتياجات الخااة واسرهم يتناول المقرر التمريش بارشاد حوي ا

وأهداش االرشاد النفست وخدماته واساليبه .ومؤسسات الرااية وتجار  الدول ىت الممل مع اسر المماقي ‘المماقي  بخدمات رااية المماقي  
 .لدواايه واهميته ومجاالته واساليبه بالنسبة ألسرهموخطواته بالنسبة لهم واسرهم  ما يمرض  حلك 

MENT 404 - صحة نفسية وإرشاد نفسي Mental health psychology and counseling (4 ) ساعة معتمدة: 

شخاية ا طرابات ال. الظاهراتية ل س وك السوخ والمر ي , الدينامية الس و ية : تفسير النظريات النفسية , النفسي والاحة النفسية 
الدور و, ودور األسالي  اإلرشادية ىي التمرش ا يها ومواجهتها , والمالقة بي  اال طرابات النفسية واألمراض الجسمية ،والس وك 

 .االرشادخ ل مم م ىي دام الاحة النفسية 

MENT 405 - علم النفس االجتماعي Social Psychology (4 ) ساعة معتمدة: 
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وتفسير ،والتفاال والمالقات االجتمااية التي تحدث بي  األىراد وبي  الجمااات ،س وك اإلنساني داخل الجمااة يهدش إلي ىهم ديناميات ال 
ال وا ا ي المشا ل  إلقااباإل اىة إلي ( المجال–الدور االجتمااي –التح يل النفسي )الس وك االجتمااي م  خالل مدارس ا م النفس 

 .فرد والجمااة والمجتمع الس و ية واالجتمااية التي تواجه ال

MENT 406 - سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة students pecial needspsychology of s (4 ) ساعة معتمدة: 

الموهبة والتفو  , اموبات التم م و, اإلااقة السممية و, اإلااقة البارية : هحا المقرر يت م  مفاهيم حوخ االحتياجات الخااة وتانيفها  
التمرش ا ي وتشخيص  ل , الخاامص الشخاية و, األسبا  و, وحلك م  خالل ارض المفاهيم ,  طرابات االنفمالية والس و ية االو, 

 .ىمة مماقة وطر  الوقاية والتدخل المب ر وأسالي  الرااية التربوية ىي  وا توجهات الدمج 

                                        SED تخصص التربية الخاصة

 
SED 101 - ذوي االحتياجات الخاصة   خصائص  students special needs specifications of  (3 ) ساعات معتمدة: 

لهم طبقا والنفسية  والمق ية والس و ية واالنفمالية واالجتماايةيت م  هحا المقرر مفهوم حوخ االحتياجات الخااة ، والخاامص الشخاية 
الحتياجات ىي  وا هح  الخاامص والخدمات النفسية والت هي ية ، وطر  التواال مع حوخ االجتياجات الخااة لحاالت االااقة ، وتح يل ا

 .ىي  وا خااماهم المخت فة ، وأسالي  وبرامج  التدخل المستخدة ىي حلك 
SED 102 -   أساليب تشخيص ذوي االحتياجات الخاصةstudents special needs Methods of Diagnosis of (3 )

 :معتمدة   ساعات 
يتناول المقرر مفهوم التقييم والقياس والتشخيص ىي مجال حوخ االحتياجات الخااة والتمريش بها وأهداش القيم وأش اله وأخالقياته 

ىمه  والتمريش بوسامل التقييم والتشخيص وشروطها وار ا لنماحج م  األدوات والوسامل المستخدمه ىي التمرش والتشخيص بالنسبه ل ل
 .م  الفمات الخااة

403SED  -   مشكالت أطفال ذوي االحتياجاتchildren sProblems of special need (3 ) ساعات معتمدة: 
يتناول المقرر التمريش باال طرابات االنفمالية والس و ية م  حيث مفهومها وتانيفها وأسبابها واألطر النظرية المفسرة لها  ما يمرض 

انفماليا وس و يا ومش التهم واحتياجاتهم واسالي  ال شش انهم ولنماحج  نه اال طرابات وأسالي  الرااية والتدخل  لخاامص الم طربي 
 .النفسي والطبي واالجتمااي والتربوخ لمالجها والحد منها
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  المناهج قسمتوصيف مقررات 

 

 CURR تخصص المناهج وطرق التدريس

CURR 101 - م  المناهج عاCurriculum  (4 ) ساعة معتمدة: 
يمرش هحا المقرر مم م المستقبل ب حد المناار األساسية ل منظومة التربوية وهو المنهج حيث يدرس الطال  ىت هدحا المقدررالمنهج المدرسدت 

 -الف سدفية)أسس بنداا المدنهج  -(مخاامص المتم -ت نولوجية–اجتمااية-ثقاىية)الموامل التت تؤثر ىت بناا المنهج  –مفهومة التق يدي والحديث 
ممدايير اختيدار -المحتدوي( )تادنيفها-مادادر اشدتقاقها-األهدداش)اناار المدنهج واالقتهدا ببم دها-(االجتمااية-البيمية-السي ولوجية-الممرىية
 .فة وخااماهاتنظيمات المناهج المخت ( التقويم)-(أنشطة التم يم والتم م)-(ممايير هحا التنظيم–تنظيم المحتوي  -المحتوي

CURR 102 -  مناهج وبرامج التربية الخاصةspecial Educationula of Programs & Curric (4 ) ساعة معتمدة: 
يتناول المقرر المفاهيم األساسية لمناهج وبرامج التربية الخااة ، وتم يم الخبرات المناسبة المرتبطة ب سالي  وأسس تحطيط البرامج ، 

واالتجاهات الحديثة لها وتطورها ا ت  –والوسامل وأسالي  التقويم التي تقدم ، وبناا مناهج التربية الخااة وم وناتها  وأهداىها ، واألنشطة
 .المستويي  المح ي والمالمي

203CURR  -  رياض األطفال ( 0)طرق تدريسTeaching methods  1  (4 ) ساعة معتمدة: 
-محتوي منهج رياض األطفال مستويات التخطيط ىت رياض األطفال –ياض األطفال أهداش مرح ة ر –طبيمة مرح ة رياض األطفال 

 .تخطيط وتقويم التم م ىت رياض األطفال 
CURR 203 -   ( اللغة العربية) 0طرق تدريسTeaching methods 1  (4 ) ساعة معتمدة: 
األسس المامة لتم يم ال غة -ت التربوية لخاامص ال غةالتطبيقا-خاامص ال غة-وظامش ال غة-النظريات ال غوية المماارة–مفهوم ال غة

-اإلستراتيجية-النظرية-اإلجرااات-االس و -الطريقة -المدخل:ارض موجز لمفهوم-مفهوم التدريس ومواافات الطريقة الجيدة-المربية
المهارات  –ية ىت تدريس الحديث المهارات األساس-المهارات األساسة ىت تدريس االستماع-نماحج التم م الشاممة-مداخل تدريس ال غة

 .األتجاهات الحديثة ىت تدريس ال غات وتطبيقها ىت تم يم ال غة المربية -األساسية ىت تدريس القرااة
CURR 203 -  ( اللغة الفرنسية) 0طرق تدريسmethods 1   (4 ) ساعة معتمدة: 

وممايير التربية الم مية وتخطيط وتقويم تم يم ال غة الفرنسية -ادادية طبيمة الم م وتاريخة وأهداش تدريس ال غة الفرنسية  ىت المرح ة اإل
 .إلت جان  تطبيقات ىت تم يم ال غة الفرنسية ىت المرح ة اإلادادية وطر  ومداخل تدريس  ال غة الفرنسية الفاا ة -وتم مها

CURR 203-   ( اللغةااللمانية) 0طرق تدريسTeaching methods   1  (4 )مدة ساعة معت: 
وممايير التربية الم مية وتخطيط وتقويم تم يم ال غة -وأهداش تدريس ال غة االلمانية ىت المرح ة اإلادادية  -طبيمة الم م وتاريخة

 .إلت جان  تطبيقات ىت تم يم ال غة االلمانية ىت المرح ة اإلادادية وطر  ومداخل تدريس  ال غة  االلمانية  الفاا ة -االلمانيةوتم مها
URR 203C-  (  اللغة اإلنجليزية ) 0طرق تدريسTeaching methods  1  (4 ) ساعة معتمدة: 

وتخطيط وتقويم تم يم ال غة اإلنج يزية -وممايير التربية المم ية -ىت المرح ة اإلادادية  طبيمة الم م وتاريخة وأهداش تدريس ال غة اإلنج يزية 
 .ة اإلنج يزية  ىت المرح ة اإلادادية وطر  ومداخل تدريس  ال غة اإلنج يزية الفاا ةوتم مها إلت جان  تطبيقات ىت تم يم ال غ -

CURR 203-  ( البيولوجي) 0طرق تدريسTeaching methods  1 (4 ) ساعة معتمدة: 
وتخطيط وتقويم تم يم -مم يةوممايير التربية ال -ىت المرح تي  اإلادادية والثانوية (البيولوجي)طبيمة الم م وتاريخة وأهداش تدريس الم وم 

ىت المرح تي  اإلادادية والثانوية وطر  ومداخل تدريس الم وم ( البيولوجي)وتم مها إلت جان  تطبيقات ىت تم يم الم وم -( البيولوجي)الم وم
 .الفاا ة(البيولوجي)

CURR 203-  ( الكيمياء) 0طرق تدريسTeaching methods  1 (4 ) ساعة معتمدة: 
وتخطيط وتقويم تم يم -وممايير التربية المم ية -ىت المرح تي  اإلادادية والثانوية ( ال يمياا) م وتاريخة وأهداش تدريس الم وم طبيمة الم
ىت المرح تي  اإلادادية والثانوية وطر  ومداخل تدريس الم وم ( ال يمياا)وتم مها إلت جان  تطبيقات ىت تم يم الم وم  -(ال يمياا)الم وم 

 .الفاا ة( يااال يم)
CURR 203 -  ( الفيزياء) 0طرق تدريسTeaching methods  1 (4 ) ساعة معتمدة: 

وتخطيط وتقويم تم يم -وممايير التربية المم ية -ىت المرح تي  اإلادادية والثانوية ( الفيزياا)طبيمة الم م وتاريخة وأهداش تدريس الم وم 
ىت المرح تي  اإلادادية والثانوية وطر  ومداخل تدريس الم وم ( الفيزياا)قات ىت تم يم الم وم وتم مها إلت جان  تطبي -(الفيزياا)الم وم 

 .الفاا ة( الفيزياا)
CURR 203 -  (  الرياضيات) 0طرق تدريسTeaching methods  1 (4 ) ساعة معتمدة: 

وإستراتيجيات التم م  -تواها وتاميم تم يم الريا ياتأهداش تدريسها بالمرح تي  اإلادادية والثانوية ومح -طبيمة الريا يات وتطورها
وتطبيقات ىي تم يم مفاهيم وتمميمات  -وممايير إاداد مم م الريا يات ونمو  المهني -الجممي وماادر ومواد ت نولوجيا التم يم وتقييم التم م
 .والمهارات الريا ية بالمرح تي  اإلادادية والثانوية

CURR 203 -  ( لحاسبا) 0طرق تدريسTeaching methods  1 (4 ) ساعة معتمدة: 
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 -وتخطيط وتقويم تم يم الحاس -وممايير التربية المم ية -طبيمة الم م وتاريخة وأهداش تدريس الحاس  ىت المرح تي  اإلادادية والثانوية 
 .ل تدريس الحاس  الفاا ةوتم مها إلت جان  تطبيقات ىت تم يم الحاس  ىت المرح تي  اإلادادية والثانوية وطر  ومداخ

CURR 203-  ( التربية الخاصة) 0طرق تدريسTeaching methods  1 (4 ) ساعة معتمدة: 
-والتخطيط ل تدريس -وممايير التربية الخااة المالمية  -طبيمة الم م وتاريخة وأهداش التدريس ل تربية الخااة ىي مدارس التربية الف رية 

 .وتوظيش الت نولوجيا ىي التدريس والتقويم ىي التربية الخااة  - ة ىي التربية الخااةوالمداخل وطر  التدريس الفاا
CURR 203-  (  التاريخ) 0طرق تدريسTeaching methods  1 (4 ) ساعة معتمدة: 

 -ة لبناا مناهج التاريخاالتجاهات المالمي –إستراتيجيات تدريس التاريخ  -مهارات التخطيط وإاداد الدروس -طبيمة التاريخ وأهداش تدريسه
 .توظيش ت نولوجيا التم يم ىي تدريس التاريخ –أسالي  التقويم المخت فة لقياس التم م ىي تم يم التاريخ  -ال فايات الخااة بتدريس التاريخ

CURR 203 -  ( الجغرافيا) 0طرق تدريسTeaching methods  1 (4 ) ساعة معتمدة: 
االتجاهات المالمية لبناا مناهج  –إستراتيجيات تدريس الجغراىيا  -مهارات التخطيط وإاداد الدروس -يسهطبيمة ا م الجغراىيا وأهداش تدر

توظيش ت نولوجيا التم يم ىي  –أسالي  التقويم المخت فة لقياس التم م ىي تم يم الجغراىيا  -ال فايات الخااة بتدريس الجغراىيا  -الجغراىيا 
  .تدريس الجغراىيا
CURR 204 –   مناهج وبرامج الطفلChild curricula and programs (3 ) ساعات معتمدة: 

، تانيش البرامج (البرنامج الشهرخ –البرنامج االسبواي  –البرنامج اليومي )يتناول هحا المقرر البرامج الموجهة ألطفال ما قبل المدرسة 

التربوية الموجهة ألطفال ما قبل المدرسة،  ما يهدش إلت تقديم نماحج م  البرامج المستخدمة ىت الدول المتقدمة، والتمرش ا ت الماادر 

 حلك االسس السي ولوجية لبرامج األطفال،  حلك تقديم نموحج لبرنامج الخبرات التم يمية . ت فة ل برامج الموجهة ألطفال ما قبل المدرسةالمخ

 .المت ام ة

205CURR  -   تدريس مصغرMicro teaching  (0 ) ساعة معتمدة: 
استخدام مهارات التنفيح ل تدريس ىت دروس -ىت مادة التخاص استخدام مهارات التخطيط ل تدريس ىت دروس ماغرةيتناول هحا المقرر 

استخدام إستراتيجيات التدريس المخت فة ىت -استخدام مهارات التقويم ل تدريس ىت دروس ىت مادة التخاص-ماغرة ىت مادة التخاص
 .دروس ىت مادة التخاص

CURR 206 – طرق تدريس للمعاقين سمعياed auditory Methods of teaching the disabl-) (4 ) ساعة معتمدة: 
طر  التدريس والمداخل واالستراتيجيات التدريسية المناسبة ل مماقي  سمميا  والتي تسمح بإستغالل المهارات الحسية  يتناول هحا المقرر

ثل الحاس  والت يفزيو  التم يمي و حلك توظيش ت نولوجيا التم يم والمستحدثات الت نولوجية م. والبارية ل طال  والتي تمتبر نقاط قوة لهم 
 .، و حلك تخطيط األنشطة التم يمية والدروس بما يتناس  مع االااقة السممية .........والبروج تور ، 
CURR 207 – س معيا ط رق ت دريس للمع اقين بص رياMethods of teaching the Audio Impairment  ) (4 ) س اعة

 :معتمدة 
 يس والمداخل واالستراتيجيات التدريسية المناسبة ل مماقي  باريا والتي تسمح بإستغالل باقي المهارات الحسيةطر  التدر يتناول هحا المقرر

و حلك  وغيرها ،  بير والمداد الحسابيتاألشرطة وأدوات الومسجالت ال نقاط قوة لهم مثل طري  برايل واآلالت ال اتبة وال ت  الناطقة و
توظيش ت نولوجيا التم يم والمستحدثات الت نولوجية مثل حياتية والتواال االجتمااي اليومي لديهم ، وتو يح  يفية تنمية المهارات ال

 .و حلك تخطيط األنشطة التم يمية والدروس بما يتناس  مع االااقة السممية ،  المناسبة لالااقة البارية
308CURR  -  ( 4)طرق تدريسTeaching methods(2)   (4 ) ساعة معتمدة: 

واالتجاهدات  -وأنشدطة التم ديم والدتم م -امم هحا المقرر لتقديم طر  واستراتيجيات التدريس الفمالة ل طال  المم م ىت التخاادات المخت فدة 
 .المالمية الحديثة ىت تدريس المواد المخت فة  ل حس  تخااة وأسالي  التقويم المخت فة 

309CURR  -   (1)( 0)تربية عملية umTeaching Paretic  (4 ) ساعة معتمدة: 
يشمل هحا المقرر الميدانت ا ت تدري  الطال  لممارسدة مهندة التددريس بدي  زمالمده ىدت مجدال تخااده   ىدت المرح دة اإلاداديدة، وتدريبده  

ل وحدل ا ت طر  استخدام و توظيش الوسامل  التم يمية المتاحة بالمدرسة م  خالل تخااة  حلك تدريبده ا دت طدر  الدتح م وإدارة الفاد
ويدتم مراادداة ماسدب  بالنسددبة لتخاددص   -مشد الت التالميددح، والتددري  ا ددت أسدالي  التمدداو  مددع إدارة المدرسدة والددزمالا ىدت نفددس المهنددة 

أمددا تخاددص التربيددة الخااددة ىيشددمل هددحا المقددرر ا ددت تدددريبات لممارسددة اإلرشدداد والتوجيدده  –ريدداض األطفددال ومرح ددة ريدداض األطفددال 
 . الطال  ا ت طر  وأسالي  ام ية التوجيه وطر  التمامل مع الطال  األ اديمي وتدري  

CURR 310 -  المهارات الحياتية لذوي االحتياجات الخاصةchildren sspecial needLife skills for  (3 ) ساعات معتمدة
: 

ي و دحلك غيدر ت يفدي  مدع تحديدد أهدم المهدارات يت م  هحا المقرر مفهوم المهارة وأنوااها وأهم مهارات الس وك الت يفي والس وك االجتماا
. وتقديم أهم مهارات الت يش االجتمااي ومهارات الس وك الت يفي ل مما  والتدري  ا يها وممارستها . الس و ية والحياتية التي تنقص المما  

 .ا ي أ  يقوم الطال  بزيارة ميدانية لتحديد أهم المهارات الس و ية والحياتية ل مماقي 
RR 311CU -  (2)( 2)تربية عمليةracticumTeaching P (4 ) ساعة معتمدة: 
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يشمل هحا المقرر الميدانت ا ت إست مال التدريبات لممارسدة مهندة التددريس بدي  زمالمده ىدت مجدال تخادص الطالد  ىدت المرح دة اإلاداديدة 
تخااة  دحلك تدريبده ا دت طدر  الدتح م وإدارة الفادل  وتدري  الطال  ا ت طر  توظيش الوسامل  التم يمية المتاحة بالمدرسة م  خالل

ويدتم مرااداة ماسدب  بالنسدبة لتخادص   -وحل مش الت التالميح والتدري  ا ت أسالي  التماو  مع إدارة المدرسة والزمالا ىت نفس المهندة 
ت لممارسددة اإلرشدداد والتوجيدده أمددا تخاددص التربيددة الخااددة ىيشددمل هددحا المقددرر ا ددت تدددريبا –ريدداض األطفددال ومرح ددة ريدداض األطفددال 

األ اديمي وتدري  الطال  ا ت طر  وأسالي  ام ية التوجيه وطر  التمامدل مدع الطدال  ، و دحلك تدريبده ا دت طدر  إرشداد وتوجيده حوخ 
 . االحتياجات الخااة ، وطر  حل مش الت األطفال والمراهقي  

CURR 312 -   تخطيط مناهجCurriculum Planning (4 )تمدة ساعة مع: 
يمرض المقرر طر  تخطيط المناهج،و دور المم م ىت تخطيط المنهج،ويمرش الطال  الماط حات المهمة ىدت مجدال تخطديط المنداهج وأهدم  
النمدداحج المرتبطددة بتخطدديط المناهج،وتبيددا  أهميددة نتددامج التقددويم ىددت تحسددي  المنهج،ويشددمل مقددرر تخطدديط المندداهج ا ددت مبددادئ التخطدديط 

 .يم المنهج ،نماحجة وخطواتهومستوياته،وتام
313CURR  -    التقويم ونظم االمتحاناتExamination system and evaluation (4 ) ساعة معتمدة: 

ية يتمرش الطال  م  خالل هحا المقرر ا ت طبيمة التقويم وأهميته ووسام ه وأساليبه المخت فة ، وطر  استخدام الممالجات اإلحاامية ىت ام 
 . ك التمرش ا ت الشروط الالزمة ىت أداة التقويم والتدري  ا ت  يفية بناا وإاداد االختبارات ب نوااها المخت فةالتقويم و حل

314CURR  -  تطوير المناهجCurriculum Development (4 ) ساعة معتمدة: 
التت تقوم ا يهدا ام يدات التطدوير، وطدر  يتمرش الطال  م  خالل هحا المقرر ا ت مفهو تطوير المنهج، ودواات ام ية التطوير، واألسس 

 .وأسالي  وخطوات التطوير، و حلك المموقات التت تمترض ام يات تطوير المنهج 
415CURR  -  (3)(  3)تربية عمليةracticumTeaching P (4 ) ساعة معتمدة: 

جدال تخااده   ىدت المرح دة الثانويدة وتددري  يشمل هحا المقرر الميدانت ا ت تددري  الطالد   لممارسدة مهندة التددريس  ىدت الفادل  ىدت م
الطال  ا ت طر  واسالي  تقويم التالميح وتنفيح  طر  و استراتيجيات التم يم المناس  مدع الموقدش التدريسدت بإأل داىة إلدت تددري  الطالد  

ة الفادل وحدل مشد الت التالميدح ا ت توظيش الوسامل  التم يمية المتاحة بالمدرسة م  خالل تخااة  حلك تدريبه ا ت طدر  الدتح م وإدار
ويتم مراااة ماسب  بالنسبة لتخاص رياض األطفدال ومرح دة   -والتدري  ا ت أسالي  التماو  مع إدارة المدرسة والزمالا ىت نفس المهنة 

مؤسسدات اإلااقدة  أما تخاص التربية الخااة ىيشمل هحا المقرر ا ت تدريبات ل تمرش ا ت مستويات اإلااقة المق ية ىي –رياض األطفال 
 .المق ية والتربية الف رية

CURR 416 – طرق تعليم اللغة االنجليزيةMethods of teaching English Language (4 ) ساعة معتمدة:  
During this course students are introduced to the theories of children’s learning and those of child’s 

language. They are exposed to the various teaching methodologies pertinent to the teaching of English for 

children, namely Total Physical Response (TRP), the Direct Method, the Audio-Lingual Method (ALM), 

Sugestodedia, and Communicative Language teaching (CLT). Students are made aware of the differences 

between children and adults acquiring English. Methods for teaching English language skills for child are 

introduced as well.  

CURR 417 -  التوجية المهنى لذوى االحتياجات الخاصةspecial NeedsProfessional Guidance for  
 :معتمدة  اتساع( 2)

‘ المتنوادة ىدت مجداالت الفندو   اشدغال الا ادال–البسديطة واآلمندة –يت م  هحا المقدرر مجموادة مد  المهدارات المهنيدة والفنيدة واليدويدة 
شد ال الجداهزة والم د  ىدي امدل األواسدتثمار المسدته  ات والمخ فدات مد  ، ‘واشغال النسيج والطبااة والادباغة‘، والخامات البيمية المتنواة

ويتم حلك ىي ش ل نشاطات واسمه تتددرج مد  البسديط الدي الادم  يم د  أ  يجدد ىيهدا  دل طالد  مهمدا  اندت  ، ت وينات ىنية وأش ال مر بة
 .استمداداته الفرص لممارسة نشاط ما يتناس  مع هح  االستمدادات ويشمر م  خالله بالنجاح واالشباع

418CURR  -  (4)(  2)تربية عمليةracticumTeaching P (4 ) ساعة معتمدة: 
يشمل هحا المقرر الميدانت ا ت إست مال التدريبات لممارسة مهنة التدريس  ىدت الفادل  ىدت مجدال تخااده  ىدت المرح دة الثانويدة وتددري  

تدريبده ا دت  الطال  ا ت طر  واسالي  تقويم التالميح وتنفيدح  طدر  و اسدتراتيجيات التم ديم المناسدبه مدع الموقدش التدريسدت، بإأل داىة إلدت
توظيددش الوسددامل  التم يميددة المتاحددة بالمدرسددة مدد  خددالل تخااددة  ددحلك تدريبدده ا ددت طددر  الددتح م وإدارة الفاددل وحددل مشدد الت التالميددح 

ويتم مراااة ماسب  بالنسبة لتخاص رياض األطفدال ومرح دة   -والتدري  ا ت أسالي  التماو  مع إدارة المدرسة والزمالا ىت نفس المهنة 
أما تخاص التربية الخااة ىيشدمل هدحا المقدرر ا دت تددريبات ل تمدرش ا دت مسدتويات اإلااقدة السدممية أو البادرية ىدي  –األطفال رياض 

ة مؤسسات التربية الف رية مع التر يز ا ت وسامل الحد م  ت ك اإلااقة والطر  واألسالي  التي يم   التمامل بهدا مدع حوخ اإلااقدات السدممي
 .أو البارية
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419512 +R CUR -  التربية البيئيةEducation Environomental (4 ) ساعة معتمدة: 
يهدش هحا المقرر إلت تنمية الواي والتنوع البيمي حيث يتناول مفهوم التربية البيمية وأهداىها وو مها الراه  وبمض المش الت البيمية 

 .ومداخ ها ونماحج تاميمها بمناهج التم يم المام
420+ 513CURR  -  التربية الصحيةMedical Education (4 ) ساعة معتمدة: 

يهدش هحا المقرر إلت إ سا  المم م قدرا م  الخبرات ىي مجال التربية الاحية حتي ينم س إيجابيا ا ي احة الفرد وسالمة البيمة وهحا 

 .تنمية الواي الاحي والس وك الطبي الس يمالمقرر يتناول التربية الاحية وأهميتها ومجاالتها مع إبراز دور التربية الاحية ىي 
421 514+ CURR -  التربية العلميةScientific Education (4 ) ساعة معتمدة: 

ش ة يهدش هحا المقرر إلت إ سا  الطال  قدرا م  الثقاىة الم مية المتنواة وتنمية التنوع الم مي لديهم م  خالل تناول التطور التاريخي لن
 .ي أهم الم تشفات الم مية ودور التف ير الم مي والم ماا ىي تطور القيم وإسهامه ىي حل المش الت البشريةالم م والوقوش ا 

422 516+ CURR – االسالمية التربية  EducationIslamic   (4 ) ساعة معتمدة: 
)                سها ومبادمها التت تقوم ا يها ،يهدش هحا المقرر إلت تحديد مفهوم التربية اإلسالمية، وماادرها وأهداىها ، وخااماها ، وأس

وسددامل  -المسددجد -المدرسددة-األسددرة)، ودراسددة  مؤسسدداتها (االقتاددادية  –الثقاىيددة  –االجتماايددة  -األخالقيددة–النفسددية  –االسسددس  الدينيددة 
ة، وتح يدل بمدض الق دايا التربويدة  ىدت ، وطر  تدريسها وأسدالي  تناولهدا ىدت  دوا التادور القرآندت والنبدوي ل شخادية السدوي(...اإلاالم

،وممالجة بمدض ...(األمية،البطالة، تم يم المرأة، احترام حقو  اإلنسا ، آدا  االختالش واحترام الرأخ اآلخر) وا مبادئ التربية اإلسالمية 
ت ىهددم بمددض الق ددايا التربويددة والف ريددة لتمددي  المم ددم  ا دد.  التطبيقددات التربويددة المتنواددة لمجدداالت التربيددة اإلسددالمية ىددت الميدددا  التربددوي

 .                             المماارة 
423 516 + CURR – االبداعية التربية  EducationCreative   (4 ) ساعة معتمدة: 

 هيم البنيدة اإلبداايدةلجدح  انتبداههم مد  خدالل التمدرش ا دت مفدا، لألطفدال ىدت المرح دة المب درة  تنميدة اإلبدداع ير ز هحا المقرر ا ت  يفيدة 
التمرش ووالتمرش ا ت القدرات اإلبدااية وتفسير وتح يل الس وك االبت اري لدي األطفال ىت  وا األامال والناتج االبت اري،  واإلثرامية ، 

،  الرقص االيقااتوموسيقت ال والرسم ومنها  الفنو )دراسة مجاالت اإلبداع لدي األطفال و ،.ا ت االقة اإلبداع والبناا الثقاىت لدي األطفال
 مدنهم  ودادم أسدر األطفدال المبدداي  ،  وتاهيل الط بة إلاداد برامج تنمية االبت ار اند األطفدال. ( ......وغيرها ىي مجاالت الم وم واآلدا   

 .ألسالي  التمامل والتقويم المستمر ألامالهم اإلبدااية

 TECH تخصص تكنولوجيا التعليم

TECH 201 -  ( للتخصص)وجيا التعليم تكنولInstructional Technology (3 ) ساعات معتمدة: 
يشمل هحا المقرر ا ت المفاهيم والماط حات الخااة بت نولوجيا التم يم،ووظامفها وأهميتها وانواع ماادر التم يم المخت فة وخااماها 

واقش التم يمية،وتشغيل أجهزة المرض التم يمية وإنتاج المواد وإختيار الطر  المناسبة لتحقي  األهداش ،وتوظيفها ىت الم.،وإم انياتها
 .التم يمية باال اىة إلت التمرش ا ت المستحدثات الت نولوجية وتوظيفها ىت مجال التخاص 

TECH 302 -   ورش وإنت اج وس ائل تعليمي ةWorkshops and production of teaching methods(2 ) س اعات
 :معتمدة 

 وأنوااها الرسومات التم يمية و التانيفات المخت فة ل وسامل التم يمية، الوسي ة التم يمية ووظيفتها وقوااد اختيارهامفهوم  يتناول هحا المقرر
 .وطر  انتاجها األلما  التم يميةوأي اً   وطر  انتاجها  المجسمات التم يمية،ولشفاىيات وطر  انتاجها،وا  وطر  انتاجها
TECH 303 -  مية لذوي االحتياجات الخاص ةورش وإنتاج وسائل تعليWorkshops and production of teaching of  

methods of special needs  (2 ) ساعات معتمدة: 
بما   التانيفات المخت فة ل وسامل التم يمية، وووظيفتها وقوااد اختيارهاالمناسبة لحوخ االااقات  مفهوم الوسي ة التم يمية  يتناول هحا المقرر

وطر    المجسمات التم يمية،ولشفاىيات وطر  انتاجهاا ،وا وطر  انتاجها وأنوااها الرسومات التم يمية االااقات المخت فة ، و يتناس  مع
 .بما يتناس  مع االااقات المخت فة وطر  انتاجها األلما  التم يميةبما يتناس  مع االااقات المخت فة ،  وأي اً  انتاجه

 

 

 

 

 

 

 وأنوااها الرسومات التم يمية و التانيفات المخت فة ل وسامل التم يمية، مفهوم الوسي ة التم يمية ووظيفتها وقوااد اختيارها رريتناول هحا المق
 .وطر  انتاجها األلما  التم يميةوأي اً   وطر  انتاجها  المجسمات التم يمية،ولشفاىيات وطر  انتاجها،وا  وطر  انتاجها
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  ة العربية والدراسات االسالميةاللغ قسمتوصيف مقررات 

 

 ARA اللغة العربية والدراسات االسالميةتخصص 

ARA 101 - لغة عربية Arabic language (4 ) ساعة معتمدة: 
التهنمدة تو يح  يفية إستخدام ال غة المربية ىي الحياة اليوميدة ، مد  خدالل توظيفهدا  تابدة ، ىدي  تابدة التقدارير وخطابدات يهدش هحا المقرر إلت   

، والممايدة ، والتمرش ا ت النط  الاحيح ل غة المربية م  خالل قرااة الناوص المربية مد  القدرآ  ال دريم والحدديث النبدوخ والشدمر المربدي 
المالميدة وقرااة المقاالت الادحفية ، وا تسدا  مهدارة  تابدة المقدال الادحفي والنقدد ال غدوخ ، و دبط ال  مدات المربيدة نطقدا و تابدة ، والقواادد ا

ل.وجمع المح ر السالم والمثنت األىمال الخمسة ، واألسماا الخمسة ، : واالمات الترقيم ، ودراسة بمض القوااد النحوية  مثل 
102 ARA - ( التوظيفية)عربيةاللغة الArabic language (4 ) ساعة معتمدة: 

. و أ  يفهم االحتياجات الخااة بالمادة الم ميدة لتنميتهدا. م توبة والشفهية يهدش هحا المقرر إلت   تمرش الترا ي  النحوية ىي ارض السياقات ال
دراسة ىي حروش المربية . ويتناول  يفية ال بط واإلارا ، و يفية اإللقاا والتدري  ا يه م  خالل الناوص األدبية، ، طريقة اإلمالا وأنوااه

التدرقيم،  وىد   تابدة المقدال والتددري  ا يده، طريقدة ال شدش ىدي الممجدم والتددري  نطقاً و تابة م  خالل التمرش ا ت قوااد اإلمدالا واالمدات 
لوالفمل المبني ل مم وم والمبني ل مجهول، الفمل المجرد والمزيد( الاحيح والممتل ) و الارش ( مفهومها وم وناتها ) ا يه، الجم ة المربية

103 ARA -   ( 0)نحو وصرفSyntax and Morphology (1) (3 ) ساعات معتمدة: 
 يهدش هحا المقرر إلدت التمدرش ا دت المقددمات النحويدة والادرىية  ويتنداول ال  مدة و اقسدامها مد  حيدث اإلادرا  و البنداا و المالمدات األاد ية

ألىمدال الخمسدة والفراية و التمريش و التن ير ،واألسماا الخمسة، والمثنت ، جمع المح ر السدالم ، جمدع المؤندث السدالم،الممنوع مد  الادرش ، ا
لالثالثية وغير الثالثية.وأزانهما . والفمل الفمل الممتل اآلخر، ومفهوم الارش والميزا  الارىت ، والمجرد والمزيد

ARA 104 -  تاريخ أدب جاهليIslamic literature History-Pre (4 ) ساعة معتمدة: 
ري  قرااة الناوص الشمرية والنثرية وتحوقها والتمرش ا ت أهم الموامل يهدش المقرر إلت التمريش بالشمر والنثر ىي المار الجاه ي ا  ط

ويتناول هحا المقرر دراسة ماادر الشمر الجاه ي وخااماه ومو وااته المتمددة وبمض ,المؤثرة ىي أد  هحا المار وخااماه الفنية 
ل.ل والمناىرات مع دراسة مو واات نثرية مثل سجع ال ها  والخط  والواايا  واألمثا,المم قات 

ARA 105 -  ( علم البيان )بالغةFormal Devices (3 ) ساعات معتمدة: 
وتح يل , و يفية التمييز بي  الحقيقة والمجاز ىي التمبير ال غوخ ,يهدش المقرر إلت تنمية قدرة الطال  ا ت إدراك الاورة ىي النص األدبي 

لمقرر ماط ح البيا  ومو وااته م  تشبيه واستمارة ومجاز مرسل م  حيث أثرها ىي ويتناول هحا ا, الناوص األدبية ىي  وا ا م البيا  
ل.جماليات التمبير األدبي 

ARA106 -  فقه العبادات Rituals and Islam (4 ) ساعة معتمدة: 

 يتناول المقرر المبادات م  طهارة واالة واوم وز اة وحج ومايتم   بها م  أح ام شراية

ARA107 - (4) نحو وصرف Syntax and Morphology(2) (3 ) ساعات معتمدة: 

يتناول  مفهوم  الجم ة االسمية  ور نيها المبتد أوالخبر . يهدش هحا المقرر إلت تمرش  ترا ي  الجم ة االسمية والتمرش ا ت الاحيح والممتل 
لتقديم والت خير ، واالبتداا بالن رة ، والجم ة المنسوخة وإارابهما وأنواع خبر المبتدأ ، وق ايا الححش والح ر ىت طرىي الجم ة اإلسمية وا

 بحرش وهت إ  وأخواتها والمنسوخة بفمل وهت  ا  وأخواتها و اد وأخواتها وظ  وأخواتها والق ايا المتم قة بها
ARA108 - علم المعاني Semantics (4 ) ساعة معتمدة: 

, و يفية التمييز بي  الخبر واإلنشاا ىي التمبير ال غوخ ,ا م المماني ىي النص األدبي يهدش المقرر إلت تنمية قدرة الطال  ا ت إدراك أبنية 
واإليجاز , والفال والوال ,ويتناول هحا المقرر األسالي  الخبرية واألسالي  اإلنشامية ,وتح يل الناوص األدبية ىي  وا ا م المماني 

 .واإلطنا  والمساواة

ARA109 - فقه المعامالت  ansactionsrping and IWorshi (4 ) ساعة معتمدة: 

رة يهدش المقرر إلت تمرش اوجه المممالت المالية أو المينية  ىت حياة المس م ويتناول المقرر أح ام الممامالت م  بيع وشراا وشرا ة وتجا
 ومزاراة،  والممامالت م  مخت ش النواحي االقتاادية و المالقات الدولية،

ARA 110 - إسالمي وأموي تاريخ أدب History of Early Islamic and Umayyad (4 ) ساعة معتمدة: 

, يهدش المقرر إلت التمرش ا ت الخاامص المو واية والفنية ىي أد  ت ك الحقبة والتمرش ا ت ت ثير الطامفية والحزبية ىي الشمر األموخ 
مع دراسة , وأهم الق ايا ىي هحا المار, بني أمية شمرا ونثرا ويتناول هحا المقرر تاريخ األد  المربي ىي اار ادر اإلسالم واار 

 .طامفة منتقاة م  نماحجه شمرا ونثرا
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ARA111 - مكتبة عربية Arabic Library (4 ) ساعة معتمدة: 
. مم ومات المستمدة منها يهدش هحا المقرر إلت   تمرش  ماادر البحث ويميز بي  الماادر األولية والماادر الثانوية و يفية تح ي ها وتقديم ال

ويتناول المقرر تمرش  التراث االسالمي و المربي قديمة و حديثه ىي ال غة و األد  م  خالل دراسة بمض امهات ال ت  و الماادر التي 
 .تزخر بها الم تبة المربية ابر الماور المخت فة 

ARA212 - (3)نحووصرف Synatax and Morphology(3) (3 ) ساعات معتمدة: 
النداا والقسم : يهدش المقرر تمرش األسالي  المربية و يتناول المقرر   يتناول المقرر  بمض الظواهر ال غوية المتا ة باالسالي   المربية 

 .والمشتقات مفهومها وأنواع.  واالستفهام  و التمج  و المدح والحم و النس  والتاغير وجمع الت سير
ARA213 - تاريخ اسالمي istoryIslamic H (4 ) ساعة معتمدة: 

تت يهدش إلت  تمرش سيرة النبت ا ت هللا ا يه وس م وسيرة الخ فاا الراشدي  ويتناول المقرر حياة الرسول ا ت اله ا يه وس م منح مولد  وح
ولة االموية وىتح االندلس ثم وىاته مع دراسة و المواثي  النبوية ورسام ه الدول و االباطرة  ما يتناول حرو  الردة و المفتوحات ىي اهد الد

 . اقامة دولة اموية ىيها

ARA214 -  (0)مهارات لغوية Language Skills(1) (4 ) ساعة معتمدة: 

ل  قرااة يهدش المقرر إلت تمرش مهارات ال غة المربية المخ فة ويتناول المقرر مفهوم المهارات السمااية والقرامية وال تابية وال المية م  خال
 .اثية وحديثة م  مستويات مخت فة  اوتية وارىية ونحوية  و ادبية ودالليةناوص تر

ARA215 -  تفسير وحديث and Hadeeth retationInterp (4 ) ساعة معتمدة: 

ايات  يهدش المقرر إلت  تمرش   ت  التفسير والحديث ويتناول هحا  المقرر تاريخ ا م التفسير واهم المفسري  ومناهج التفسير مع تفسيرات
االح ام ودراسة  ادد م  الناوص القرانية ىي مجاالت متنواة م   ت  مسيرة ىي التفسير  ما يتناول ىي ا وم  الحديث ا م الرحال وا م 

 الجرحو التمديل وا م الماط ح مع حفظ بمض االحاديث التي تتم   بق ايا الحياة و الناس

ARA216 -  (0)علم العروض Poetics(1) (3 )عتمدة ساعات م: 

يهدش المقرر إلت التمريش بم م المروض وترجمة شخاية  مبت ر  الخ يل ب  أحمد و يتناول  دراسة الماط حات المرو ية و البحور 
 .الشمرية  حات التفمي ة الواحدة و التطبي  ا يها م  خالل الشمر المربي

ARA217 - (2)نحووصرف Syntax and Morphology(4) ) (3 ) ساعات معتمدة:  

ي  يهدش المقرر إلت تمرش تر ي  الجم ة الفم ية وبنية ال  مة ويتناول المقرر ثالثة مباحث ارىية و نحوية حات أهمية ىي بنية ال  مة وتر 
و الفمل التام والناقص و النفي و االثبات و التقديم . الجم ة  الفاال مفهومه واور  ونام  الفاال مفهومه واور   إارا  الفمل الم ارع 

 .التاخير وما يتمدي الت المفمولي  واسناد االىمال الت ال مامر وتو يد االىمال وت نيثه

ARA 218 -  تاريخ أدب عباسيThe History of literature   Abbasid (4 ) ساعة معتمدة: 

المستحدثة ىي حلك المار مع تنمية قدرة  والتمريش بتطور الفنو  األدبية,يهدش المقرر إلت التمريش بالمؤثرات التي أثرت ىي األد  المباسي 
ويتناول هحا المقرر األد  المباسي منح نش ة , الطال  ا ت دراسة مجمواة م  الناوص األدبية المنتقاة وتراجم ألاالم األد  ىي هحا المار 

مع طامفة ,شمر المار المباسي ونثر  ويطرح الت ثير السياسي والح ارخ ىي ( هع  656 – 132)الدولة المباسية حتت سقوطها ىي الفترة م  
 .م  النماحج لمالمح التجديد ىي الش ل والم مو  

ARA 219 -  (علم البديع )بالغة Arabic Rhetoric (4 ) ساعة معتمدة: 

م ا م البديع ويتناول هحا المقرر مفهو, يهدش المقرر إلت التمرش ا ت الخواص البديمية ىي النص األدبي وا تها بجماليات النص وداللته 
 .مع دراسة أهم األنواع البديمية وا تها بإنتاج الممنت ,وا ته بم مت المماني والبيا  

ARA 220 - علوم الحديث النبوى الشريف  Prophetic Hadeeth (4 ) ساعة معتمدة: 

تدوي  الحديث الشريش وا م  ويهدش إلت تمرش  خااص الحديث النبوي الشريش وخاامص الحديث القدست ، ويتناول هحا المقرر ق ية
و  الحديث رواية ودراية وم انة الحديث ىي التشريع وق ية و ع الحديث واثرهم ىي الحياة االمة االسالمية وق ت التغانم بي  القرا  ال ريم

 .الحديث مع تراجم الشهر رواة الحديث وحفظ ناوص مختارة م  االحاديث الشريفة

ARA 221 - فقه اللغة  Philology (4 ) ساعة معتمدة: 

ال غة االنسانية وخااماها المامة و :يهدش إلت البحث ىت تاريخ نش ة ال غة ابر الماور ويتناول هحا المقرر مو واات اديدة تشمل 
ختالش الخاامص المشتر ة ىي ال غات والخاامص المميزة ل غة المربية ومقارنة ال غة المربية بال غات االخري وممرىة وجو  االتفا  و اال
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واهم المفاهيم الشاممة ىي مجال تم يم ال غة االجنبية وتطبيقاتها ىي  تم يم ال غة ( الداللي-النحوخ-الارىي–الاوتي )ومستويات التح يل ال غوخ 
 .المربية لغير الناطقي  بها

ARA 322 -  (2)نحو وصرف Synatax and Morphology(5) (3 ) ساعات معتمدة: 

الق ايا ال غوية  حات الخاامص المخت فة ىت ترا ي  الجم ة ونظام ال  مات ويتناول الحروش المشبهات ب يس وال  يهدش المقرر تمرش بمض
 . الناىية ل جنس و الالزم و المتمدخ و اسماا االىمال و الماادرو ابنيتها

ARA 323 تاريخ أدب أندلسي Andalusia Literature (4 ) ساعة معتمدة: 

مع التمريش بالظواهر الفنية الجديدة ىي األد  األندلسي  الموشحات ,مريش بطبيمة األد  األندلسي وخااماه وسماته يهدش المقرر إلت الت
ودراسة ناوص , ويتناول هحا المقرر األد  المربي شمرا ونثرا منح ىتح األندلس حتت سقوط غرناطة ,واألزجال واالقتها بالبيمة األندلسية 

 .م  أد  ت ك الفترة

24ARA 3 - علم االصوات onologyhArabic p (4 ) ساعة معتمدة: 

ويتناول المقرر مفهوم ا م االاوات .يهدش هحا المقرر إلت  تمرش الحروش واألاوات وينطقها نطقاً احيحاً  ويمرش افاتها ومخارجها 
ا ت تجن  االخطاا الناتجة ا  التاثر ب غة  وسمات الوحدات  الاوتية ىي المربية الفاحت وما قد يمرض لها م  تغير ىي السيا  و التدري 

 .اخرىوممرىة جهود المر  ىي الدراسة الاوتية

ARA 325 -  (4)مهارات لغوية Linguistic Skills(2) (3 )معتمدة ات ساع: 

ول المقرر تدري  الطال  يهدش المقرر إلت تنمية  مهارات التحدث واالستماع والقرااة وال تابة ، التدري  ا ت الممارسة الفمالة ل غة ويتنا
ا ت االستماع الت ناوص لغوية مسج ة او مطرقة نطقا مباشرا ىي المجاالت المتنواة ل مربية ىي ااورها المخت فة منخالل ماادر ال غة 

 .القرآ  ال ريم ، والحديث النبوي الشريش ، والشمر المربت والح م والخط  التراثية : الثالثة 

ARA 326 - قد األدبيمدخل إلى الن Introduction to Rhetoric (4 ) ساعة معتمدة: 

يهدش المقرر إلت تنمية الحو  الفني والجمالي اند الطال  مع تنمية قدرته ا ت الموازنة بي  الناوص األدبية وتحديد الظواهر الجمالية 
وأح ام غير مبررة إلت مرح ة التنظيم المنهجي وتقني   ويتناول هحا المقرر نش ة النقد األدبي وتطور  م  مالحظات,البالغية والنقدية ىيها 

 .مع تناول بمض ق ايا النقد األدبي القديم,األح ام النقدية 

ARA 327 -  (6)نحو وصرف Synatax and Morphology(6) (3 )معتمدة ات ساع: 

 .بنية ال  مة الارىية م  حيث اإلاالل واإلبداليهدش المقرر تمرش م مالت الجم ة المربية ىيتناول  دراسة الحال  والتمييز والتوابع و

328ARA  -   (4)علم العروض Poetics(2) (3 )معتمدة ات ساع: 

يهدش المقرر تمرش خاامص ال غة المربية حات الحس الموسيقت م  خالل ق ايا ا م المروض ويتناول المقرر التمريش بالقاىية  وحروىها 
 .و ية و  حات التفمي تي  والتطبي  ا يها م  المختارات المربيةوايوبها  مع دراسة بقية البحور المر

ARA 329 -  أدب عثماني ومملوكي  Othman And Mamloki (4 ) ساعة معتمدة: 

والتمريش ب هم , وتنمية قدرة الطال  ا ت دراسة الناوص وتح ي ها,يهدش المقرر إلت التمريش بالموامل المؤثرة ىي أد  ت ك الفترة 
والتمريش ب برز , مع دراسة ناوص أدبية  منتقاة,  ويتناول هحا المقرر تاريخ األد  المم و ي والمثماني,  حلك المار  وسماتهخاامص أد

 .الق ايا األدبية وأهم شمراا و أدباا ت ك المرح ة 

ARA 330 - الفكر النقدي عند العرب sCritical thinking among Arab (4 ) ساعة معتمدة: 

ويتناول , مع التمرش ا ت أبرز الق ايا والماط حات المربية والنقدية القديمة ,ر إلت التمرش ا ت البدايات األولت ل نقد المربي يهدش المقر
 ودراسة بمض المؤلفات والق ايا النقدية ,وأثر الدراسات القرآنية ىي الف ر النقدخ ,هحا المقرر الظواهر الفطرية ل نقد المربي ىي بدايتها 

 .ة القديم

ARA 331 -  فلسفة الجمال estheticsA (4 ) ساعة معتمدة: 

لجمال يهدش المقرر إلت تنمية الواي الجمالي ل طال  ، ويتناول  مفهوم ا م الجمال   ىي الف  و الطبيمة وتاريخ الف ر الجمالي و طبيمة ا م ا
واإلبداع الفني بوافه تمثيال ومحا اة ، شروط اإلبداع الفني ، و ووظيفته و مو واه ومنهجه واالقة الف  باألد  والم م والطبيمة ، الجمال 

 .التانيش الفنو ، نظريات النقد الفني ، و االقة القيمة الجمالية بالقيمة األخالقية والدينية، النظريات الحديثة والمماارة ىي ا م الجم
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ARA 332 - تحليل النصوص األدبية Analysis of literary texts (4 )ة معتمدة ساع: 

مع تنمية التحو  الفني وجماليات الناوص األدبية ,يهدش المقرر إلت التمرش ا ت السمات الفارقة بي  مناهج تح يل األجناس األدبية المخت فة 
نقدية  ويتناول هحا المقرر مجمواة م  الناوص م  أجناس واتجاهات أدبية مخت فة بهدش قرااتها وىهمها وتح ي ها وى  مناهج,المخت فة 

 .مخت فة مع االهتمام بالموازنة 

ARA 433 -  (7)نحو وصرف Synatax and Morphology(7) (3 )معتمدة ات ساع: 

يهدش المقرر تمرش إارا  الجم ة المربية التت لها محل م  اإلارا  والتت ليس لها محل م  اإلارا  ، ويتناول الجمل التت لها محل م  
 .وإارا  جم ة الشرط وشبه الجم ة . م  اإلارا   اإلارا  ، والتت ليس لها محل

ARA 434 - علوم القرآن Quranic Exegeses (4 ) ساعة معتمدة: 

يهدش المقرر إلت تمرش  الم وم المرتبطة القرآ  ال ريم ،ويتناول المقرر مو واات الوحي واسبا  النزول والم  ي و القرااات و النسخ 
 .(ترجمة مماني القرآ : مثل)اارة وا م التفسير وبمض الق ايا المم

ARA 435 - فلسفة إسالمية Islamic Philosophy (4 ) ساعة معتمدة: 

يهدش المقرر تمرش الف ر األسالمت الف سفت وخااماه ويتناول المقرر التطور التاريخي لممنت   مة ى سفة و المدرسة الف سفية اند 
 .االسالمية وابرز الق ايا التي دار الجدل حولهااالسالميي  وروادها وتاثيرها باوربا ثم الفر  

ARA 436 -  (شعر ونثر)األدب الحديث Literature Modern Arabic (poetry)+prose (4 ) ساعة معتمدة: 

دبية مع تنمية مهارات الطال  ىي الموازنة بي  الناوص األ, يهدش المقرر إلت التمريش ب برز اتجاهات األد  المربي الحديث والمماار 
ويتناول هحا المقرر الشمر المربي الحديث م  مط ع القر  التاسع اشر حتت القر  المشري  , واستخالص السمات الفنية الفارقة بينها ,المخت فة 

براز أهم وظواهر  الفنية ومدارسه األدبية إ اىة إلت النثر المربي الحديث ىي القرني  التاسع اشر والمشري  ب نوااه وأجناسه األدبية مع إ
 .خااماه وحلك م  خالل مجمواة م  الناوص المنتقاة 

ARA 437 - علم الداللة والمعجم Semantics and Lexicography (4 ) ساعة معتمدة: 

قديمة و يهدش المقرر  تمرش  البحث ىت النظم الداللية ل غة المربية م  خالل مماجم ال غة المخت فة ويتناول المقرر ممرىة المماجم المربية ال
الممنت  الحديثة وطر  ترتيبها وتفسيرها ل مماني و يش يستفاد منها ا اىة الي دراسة المناهج الحديثة ىي دراسة المماني و المالقة بي  ال فظ و

 .وبي  االلفاظ التي تنتمي الت حقل داللي واحد

ARA 438 – األسلوبيات Stylistics (3 )معتمدة ات ساع: 

ويتناول هحا , مع تنمية مهارات تح يل الناوص تح يال أس وبيا, , ريش بمفهوم األس و  واألس وبية والواي بداللتهمايهدش المقرر إلت التم
مع , وإدراك الا ة بي  الدرس األس وبي والبالغة المربية , المقرر االتجا  الجديد ىي تح يل النص األدبي تح يال يمتمد ا ت خوااه الداخ ية 

 .لتح يل األس وبي التمرش ا ت أدوات ا

ARA 439 -   (8)نحو وصرف Synatax and Morphology(8) (3 )معتمدة ات ساع: 

يهدش إلت تمرش المدارس النحوية وأاول التف ير النحوي ويتناول المدرسة البارة وأهم رجالها المؤسسي  لها واهم مؤلفاتهم ، ومدرسة 
 .واألاول السمااية والقياسية  ال وىة والمدرسة البغدادية ، ومفهوم أاول النحو ،

ARA 440 - نقد حديث Literary  criticism (4 ) ساعة معتمدة: 

ويتناول هحا ,مع ممرىة مقاييس النقد األدبي وتطبيقاتها ,ومناهجه واتجاهاته , يهدش المقرر إلت التمرش ا ت بدايات النقد األدبي الحديث 
وما ىي حلك م  ت ثر بالف سفات والنظريات ,منح نهاية القر  التاسع اشر حتت نهاية القر  المشري   المقرر االتجاهات النقدية األدبية المتنواة

 .النقدية األوربية 

ARA 441 -   أدب مقارنComparative Literature (4 ) ساعة معتمدة: 

ألد  المقار  ونش ته والفر  بينه وبي  األد  ويتناول هحا المقرر التمريش با,يهدش المقرر إلت التمريش بطبيمة األد  المقار  وخااماه 
 .مع دراسة مقارنة ألوجه الت ثير والت ثر بي  األد  المربي وأد  آخر م  اآلدا  الغربية ,المام 

ARA 442 - حضارة إسالمية Islamic Civilization (4 ) ساعة معتمدة: 

مقرر الجوان  الف رية و الم مية و المادية ىي الح ارة االسالمية  ما يتناول يهدش المقرر إلت التمريش بمظاهر الح ارة اإلسالمية ويتناول ال
 .النظم واسهام الح ارة االسالمية
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 توصيف مقررات قسم اللغات األجنبية 
 

  ENG تخصص اللغة االنجليزية

ENG 101 - (2) لغة انجليزية  English language  ساعة معتمدة: 
This course is intended for students at the advanced level, it serves several purposes to help 
students to be acquainted with the most structural patterns of English, master vocabulary, use the 
various structural patterns in a normal mixture and to improve their ability to communicate in English 

ENG 102 – ( 0) استماعListening (1)  (2 )معتمدة  ةساع: 
This course provides students with basic listening practice in English. Students are exposed to 
various recorded material by native speakers of English accompanied by individual, pair and small 
group exercises. In addition, students are engaged in listening tasks which are designed to help 
them practice skills required for effective listening such as following instructions, understanding 
descriptions, solving problems and listening for main ideas. 

ENG 103 – (0) علم األصوات English Phonology (1)  (2 ) ساعات معتمدة: 
The course is designed so that non-native English speakers can achieve quite a sophisticated 
understanding of the basics of phonology. It is designed as a teaching aid rather than as a definitive 
study of phonology and, as such, sacrifices detail in favor of clarity and ease of understanding. 

ENG 104 – ( 0) قواعدGrammar (1)  (3 ) ساعات معتمدة : 
The course explores issues of language usage associated with contemporary grammar in both 
speech and writing. 

ENG 105 –  (0)ترجمة إلى العربية Translation into Arabic (1) (3 ) ساعات معتمدة : 

The course focuses on theory and training in the translation of different types of texts from English 
into Arabic. In addition to learning effective techniques of translation, students will consider other 
important aspects of translation, such as structure and context. 

ENG 106 -  النقد  مقدمة فيIntroduction to Criticism (2 )معتمدة  ةساع: 
This course introduces students to a number of critical approaches to literature ranging from 
classical, neoclassical, romantic, to structuralism 

ENG 107 - مقدمة في المسرح to Drama ductionIntro (2 ) ساعات معتمدة: 
This course introduces students to the art of drama. Students will be introduced to a number of 
plays representing a variety of periods and movements with the aim of sensitizing them to the 
dramatic devices (setting, characterization, conflict, theme, and climax.) plays are selected to 
exemplify the nature of comedy, tragedy, and tragicomedy as dramatic modes. 

ENG 108 – ( 0) محادثة وقراءةConversation and Reading (1) (3 ) ساعات معتمدة : 
The course is multi-dimensional ; on the one hand, it focuses on preparing students for effective 
participation in class discussion and enhancing their ability to follow lectures. On the other hand, it 
includes reading assignments, class discussions, paired practice, and listening sessions. 

ENG 109 - مقدمة في القصة  to Novel ductionIntro (2 ) ساعات معتمدة: 
This course is designed to expand students' ability to interpret the prose fiction of a variety historical 
periods. By reading a wide range of short and long fiction students will examine how such narrative 
strategies as plot, character, point of view, and language construct meaning. They will also   
consider the impact of social forces on the construction of textual meaning .  

  ENG 110 - مقدمة في الشعر Introduction to Poetry (2 ) ساعات معتمدة: 
This course provides students with the foundations of English Poetry. The course also addresses 
the basics of prosody, poetic devices (such as diction, metaphor, image, tone), and major verse 
forms (such as the sonnet, elegy, ode, ballad, dramatic monologue, free verse). The selection of 
poems from a range of literary periods and movements reflects both the continuity and variation in 
the history of British and American poetry. 
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ENG 211 –  ( 4)علم األصواتEnglish phonology (2)  (2 )معتمدة  ةساع : 
This Course focuses on the description of segmental phonemes. The units to be covered are 
consonants, vowels, and diphthongs. 

ENG 212 –  (4)ترجمة إلى االنجليزية Translation into English (2)  (3 ) ساعات معتمدة : 
The course highlights the basic problems encountered in translation by Arab learners of English. 
Such aspects of translation as text analysis, context, as well as sentence and structural relations, 
are emphasized. 

ENG 213 –  (  4)محادثة و قراءةConversation & Reading II  (3 ) ساعات معتمدة : 
This course focuses on development of oral English proficiency at an intermediate level. Emphasis 
is placed on the development of oral and aural skills with classroom activities designed for student 
production of authentic language. The reading part involves intensive reading of texts for the 
purpose of comprehension and communication. 

ENG 214 –  ( 0)قصةNovel (1)  (2 )معتمدة  ةساع: 
Students study the development and literary status of the English novel, through examining two or 
three works of major novelists such as Defoe, Richardson, Fielding, Austen, Smollett, Sterne and 
others. 

ENG 215 –  ( 0)مسرحDrama (1)  (2 )معتمدة  ةساع: 
The course presents a critical study of Elizabethan and Jacobean Drama, familiarizing  students 
with the cultural background, genres and styles of drama, as well as with the major Elizabethan and 
Jacobean playwrights. It provides analytical study of representative plays, with special emphasis on 
the thematic and technical aspects of the selected texts. 

ENG 216 –   مقدمة في علم اللغة العامAn introduction to General Linguistics  (2 )معتمدة  ةساع: 
This course is designed to give students a broad understanding of human language. It offers an 
introduction to Linguistic Science, the course will give students a taste of some of the subfields of 
linguistics ( such as phonetics, phonology, morphology, semantics, syntax, pragmatics, historical 
linguistics, psycholinguistics, and sociolinguistics) to help the acquire the basic vocabulary and 
concepts necessary to further pursue linguistic studies. 

217ENG  –  (0)شعرPoetry (1)  (2 )معتمدة  ةساع: 
Close analytic reading of late Elizabethan, Jacobean, and Metaphysical, poetry and related 
criticism, with emphasis on the works of Donne, Johnson, Milton, Dryden, Pope, Swift, Johnson and 
Gray. 

ENG 218 – ( 0) نقدCriticism (1)  (2 )معتمدة  ةساع : 
This course introduces students to the different critical approaches to literature as expounded by 
Sidney, Bacon, Pope, and Johnson.  

ENG 219 – ( 0) كتابةWriting (1) (3 ) ساعات معتمدة : 
This course emphasizes the fundamentals of English writing: diction, syntax, and simple paragraph 
construction. Through extensive writing and revision activities, including a personal journal and a 
variety of simple essays, students are encouraged to develop their ability to communicate in written 
English. 

ENG 220 –  ( 0)( 0)لغويات تطبيقيةLinguisticsApplid   (2 )معتمدة  ةساع: 

This is an introductory course in the use of computers for learning English. It focuses on student 
online writing and speaking communication through utilizing the Internet. 

ENG 321 –  (3)علم األصوات English phonology (3)  (2 )معتمدة  ةساع: 
This course is designed to teach some phonological features including, tone units, tonic syllable and 
stress.  
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ENG 322 – تحليل خطاب Discourse Analysis  (2 )معتمدة  ةساع: 
The course introduces students to the study of language in social context and the influence of 
language contexts and functions on linguistic form. Factors to be considered in the analysis include 
speakers’ race, gender, class, education, ethnicity, age, and identity. 

ENG 323 – اللغة و المجتمع Language and society   (2 )معتمدة  ةساع: 
This course provides a study of ways in which language serves to define and maintain group 
identity and social relationships among speakers. Topics include language and the social context, 
the patterned co-variation of language and society, social dialects and social styles in the language, 
and problems of multilingual societies. 

ENG 324 – (4) مسرحma (2) Dra (3 ) ساعات معتمدة : 
This course aims at acquainting the students with major types of drama of the 19th century through 
the critical and analytic study of texts by Shaw, Wilde, Ibsen, and Rice. 

ENG 325 – (4) قصةNovel (2)  (2 )معتمدة  ةساع : 
The course focuses on the general development of the novel, form and content, in the 19th century, 
through an analytical and critical study of some representative novels by writers including but not 
limited to Dickens, Thackeray, Eliot, Trollope, Hardy representing such major trends as romanticism, 
realism and naturalism. 

ENG 326 –  ( 4)شعرPoetry (2)  (2 )معتمدة  ةساع : 
The course provides close analytic readings of major poems and related criticism of the Nineteenth 
Century, with emphasis on Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelly, Keats, Tennyson, Emerson, 
Whitman, and Browning. 

ENG 327 – 1 (( 0) نقدCriticism ( (2 )معتمدة  ةساع : 
The course will introduce the student to the history of literary criticism from Plato to the end of the 
19th century.  Special emphasis will be placed on Neoclassical, Romantic, and early modern 
criticism. 

ENG 328 –  (4)كتابةWriting (2)    (3 )ساعات معتمدة : 
The course involves study and practice in methods of exposition, explanation and explication, logic 
and persuasion, definition and analogy, analysis, and evaluation. Emphasis on and development of 
the argumentative and persuasive essay, including the effective use of grammatical, lexical, and 
other stylistic features. 

ENG 329 –  (3)ترجمةTranslation (3)  (3 )ساعات معتمدة : 
Course introduces students to the usage of Arabic-English dictionaries and Thesaurus dictionaries. 
A review of the transliteration systems and naturalization (i.e., Arabicization of loanwords). Formal 
and functional (dynamic) equivalence are elucidated through drills in translating Arabic texts from 
the fields of literature, journalism, commercial correspondence, briefing, tenders, and other narrative 
and information texts (e.g., short stories, announcements, enactment’s, instructions, etc.). 

ENG 330 – تحليل مقارنe Analysis   Contrastiv  (2 )معتمدة  ةساع: 
Students will be able to compare and contrast the different linguistic aspects (phonological, 
morphological/syntactic….etc) between English and Arabic. 

ENG 331 –  (4)لغويات تطبيقية Applied Linguistics (2) (2 )معتمدة  ةساع: 
Emphasis of this course is laid on the analysis of testing and evaluation in second language 
programs with an emphasis on evaluation effectiveness of teacher-made tests and current 
standardized tests instruments used for assessing language proficiency. 

332ENG  -  تاريخ األدب االنجليزيHistory of the English Literature  (4 )معتمدة  ةساع : 
The course is designed to introduce students to a brief history of English literature, focusing on the 
most important landmarks in its development, the cultural context of the literary periods, and the 
most distinctive representatives of each period. This course introduces students to a comprehensive 
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view of the different genres of the English literature beginning with Chaucer and ending with the 
modern era. 

ENG 433 – ( 3) قصةNovel (3)  (2 )معتمدة  ةساع: 
This course examines trends in the 20th century British and American novel, including such literary 
movements as Realism, Modernism and post-Modernism. The course considers the novels of such 

authors as Joyce, Conrad, Wolfe, Forster, Lawrence, Snow and Greene. 
ENG 434  – ( 3) مسرحDrama (3)  (2 )معتمدة  ةساع  : 

The course introduces students to developments in drama from the modern period to the present. It 
exposes students to major literary developments in drama such as realism, theater of the absurd, 
theater of anger and various types of experimental and contemporary theater. 

ENG 435 –  ( 3)شعر) Poetry (3 (2 )معتمدة  ةساع: 
The course provides readings and carefully researched analysis of Modernist and contemporary 
poetry and related criticism, include  works by both British and American Moderns, as well as the 
significance of the major movements, schools, and literary influences of the period. 

ENG 436 – علم الصرف English Morphology  (2 )معتمدة  ةساع: 
This course introduces morphemes, morphemic analysis, affixes, allomorphs, inflectional and 
derivational forms. Students will survey the inventory of English morphemes that participate in the 
morphological process and consider various theoretical issues that arise in trying to account for 
English word formation 

ENG 437 –  ( 3)محادثة و قراءةConversation & Reading (3) (2 )معتمدة  ةساع: 
This course provides training and practice in the disciplines and dynamics of effective group 
discussion appropriate to an educated speaker. In addition, it seeks to enhance the students’ aural 
comprehensive skills by brushing up on communication in English. 

ENG 328 –  (4)كتابةWriting (2)    (3 )ساعات معتمدة : 
The course involves study and practice in methods of exposition, explanation and explication, logic 
and persuasion, definition and analogy, analysis, and evaluation. Emphasis on and development of 
the argumentative and persuasive essay, including the effective use of grammatical, lexical, and 
other stylistic features. 

ENG 439 –  (2)علم األصوات  Phonology (4) English (2 )معتمدة  ةساع: 
This course is designed to teach English supra-segmentals including Tone units, falling tone, rising 
tone, level tone, falling-rising tone, rising-falling tone, tonic syllable, intonation, phonological 
problems facing Arab learners. 

ENG 440 – (3) نقدCriticism (3)  (2 )معتمدة  ةساع: 
This course examines literary techniques, the history of ideas, and criticism of literature in its social, 
political, and other contexts. Attention will be given to the more recent as well as avant-grade trends 
in literary theory, such as structuralism, phenomenology, reader-response criticism, post- 
structuralism, psychoanalysis, and feminism. 

ENG 441 – علم األساليب Stylistics (2 )معتمدة  ةساع: 
This course is designed to familiarize students with the contributions that linguistics can make 
towards the study of literature in general and literary style in particular. 

ENG 442 – علم نفس لغوي Linguistics-Psycho (2 )معتمدة  ةساع: 

This course introduces students to the study of language and mind. It covers the main areas of this 
subfield of linguistics: language acquisition and language processing. In the first areas it deals with 
theories of language acquisition, stages of acquisition and the acquisition of the various aspects of 
linguistic structure. 

443 ENG – تاريخ اللغة اإلنجليزية History of English language    (2 )معتمدة  ةساع: 
The course is designed to introduce students to a brief history of the English language, focusing on 
its origins and development in the areas of sound, spelling, form and syntax. 
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ENG 444 –  (2)محادثة و قراءة Conversation & Reading (4)  (2 )معتمدة  ةساع: 
This course builds on foundational communication skills by providing instruction and practice in 
English listening and speaking at the intermediate level. Rich language input is provided in authentic 
conversations accompanied by receptive activities that help students absorb new functions, 
structures and vocabulary, promoting both fluency and accuracy. 

ENG 445 –  ( 2)ترجمةTranslation (4)  (2 )معتمدة  ةساع: 
The course involves a discussion of the discrepancies in syntax, punctuation, tenses and cohesive 
devices encountered in Arabic English translation, criticism of translated texts, and examples of the 
ncongruities faced in translating texts with special rhythmical and alliterative proverbs and 
commercials. The student is introduced to the concept of interpretation and the role of the translator 
as an interpreter. 
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  FRE تخصص اللغة الفرنسية 

FRE 101 - لغة فرنسية  French Language  (2 )ساعة معتمدة:  
يات يتناول المقرر تنمية مهارات الفهم واالستماع بال غة الفرنسية مع التر يز ا ي التر يبات النحوية باإل اىة إلي تدري  الطال  ا ي ام 

 .الترجمة مع التر يز ا ي الناوص الفرنسية األدبية البسيطة 
FRE 102 –  (0)قواعدGrammaire 1  (4 )ساعات معتمدة : 

مض قوااد النحو الفرنسي مثل دراسة الجمل البسيطة والجمل المر بة والايغ المخت فة ل جمل واألسالي  البالغية يتناول هحا المقرر ب
وجمل النفي وجمل التمج  واألىمال ،والجمل االستفهامية  ،المجازية ل جمل واستخدامات ال مامر الشخاية والايغ المخت فة ل جمل

 .  هح  القوااد ا ي تماري  متنواة ل ت  د م  القدرة ا ي االستيما  والتطبي  الس يم والتاريش مع الحرص ا ي تطبي،الفرنسية 
FRE 103 –  07-06حضارة القرنCivilisation française du XVI et du  XVII  siècle  (3 )ساعات معتمدة : 

ة االقاتها بباقي الدول األوربية ودول الشر  يتم دراس و ، يتم م  خالل هحا المقرر دراسة تاريخ ىرنسا ونش تها ىي الماور الوسطي
 .األوسط م  خالل ىترة الحرو  الا يبية واار النه ة ودراسة تطورها التاريخي والح ارخ ىي القرني  السادس اشر والسابع اشر 

FRE 104 – مدخل إلي األدب الفرنسيIntroduction à la littérature française  (3 )ساعات معتمدة : 
هحا المقرر ا ي ارض اام لمراحل دراسة األد  الفرنسي مع التمريش بالشمر وبالمسرح وبالرواية خاامص  ل نوع منح القرو   يحتوخ

 ما تمرىه بالماط حات  ،الوسطي وحتي المار الحديث إلاطاا الطال  منظورا مت امالً والقدرة ل مقارنة ول رؤية الشام ة لألد  الفرنسي
 .القدرة ا ي دراسة ت ك الفروع بش ل متخاص ىيما بمد األدبية مما يتيح له 

FRE 105 –  07-06أدب القرنLitterature française du XVI et du  XVII  siècles  (3 )ساعات معتمدة : 
  خالل دراسة يهتم هحا المقرر بدراسة الخ فية االجتمااية والسياسية والتاريخية لت وي  الشمر ىي القرني  السادس اشر والسابع اشر م

 .بانورامية ألهم  تا  وشمراا هح  الفترة مع التر يز ا ي أى ارهم وا ي أثرها ىي المجتمع 

FRE 106 –  (0)صوتياتPhonetique 1   (3 )ساعات معتمدة : 
ة ال  مات والجمل وطريقة استممال الرموز ىي  تاب, ومخارجها , اوات والحروش ىي ال غة الفرنسية األ دراسة الت  يهتم هحا المقرر 

 .وبدراسة الجم ة م  حيث النبرة والتش يل وازوبة الاوت وتناغمه والربط اإلجبارخ واالختيارخ الممنوع 
FRE 107 - ثقافة عامة بالفرنسية en français culture générale (2 )ل:ساعة معتمدة

واالجتمااية والسياسية الفرنسية والي التمرش ا ي استخدامات يهدش هحا المقرر إلي دراسة اامة وشام ة لجميع نواحي الحياة الثقاىية 
ل.ال غة المخت فة ىي شتي قطااات الحياة 

FRE 108 –  0ترجمة   traduction (3 )ساعات معتمدة : 
تطفات م  يهتم هحا المقرر بالتمريش ب هم النظريات المستخدمة ىي الترجمة وبتطوير مهارات الترجمة وبالتمرش ا ي ىنها وبترجمة مق

األامال األدبية والم مية االجتمااية والسياسية مع التر يز ا ي روح النص وا ي دقة التمبير ىي ال غتي  م  حيث قوااد ال غة وو وح 
ل.الف رة 

FRE 209 –  07 – 06نصوص القرنTextes du XVI et du  XVII  siècles  (3 )ساعات معتمدة : 
تارة م  األنواع األدبية تغطي القرني  السادس اشر والسابع اشر م  خالل تح يل األسالي  يتناول هحا المقرر بدراسة ناوص مخ

 .األدبية وتفهم لغة المار الحخ ظهرت ىيه  ةوخاامص ال تاب
FRE 210 –  (4)قواعدGrammaire 2  (4 )ساعات معتمدة: 

غير  واألس و  المباشر و،أدوات الربط  ،ووالحال ،واسم الفاال ،والتاريش ،األىمال الفرنسية:هحا المقرر بمض قوااد ال غة الفرنسية مثل 
  ظرش الزما  والم ا  مع الحرص ا ي تطبي  هح  القوااد ا ي تماري  متنواة ل ت  د م  القدرة ا ي االستيما  والتطبي  , مباشر ال

 .الس يم 
FRE 211 – 07 -06القرن   مقال أدبr le XVII sièclesEssais Littérature sur le XVI et su  (2 )ساعة معتمدة: 

يهتم هحا المقرر بالتدري  ا ي ىهم وا ي القرااة الاحيحة ل مقال األدبي ىي القرني  السادس اشر والسابع اشر مع التر يز بش ل خاص 
ى ال باورة مرتبة ا ي و ع خطة اامة ل  تابة تم س الرؤية الخااة ب ل  ات  ومهارات الجدل ومناقشة الرأخ اآلخر وارض هح  األ

 .ومقنمة 
212FRE  –  (4)صوتيات  Phonetique 2  (3 )ساعات معتمدة : 

 يهتم هحا المقرر بدراسة الجم ة م  حيث النبرة والتش يل وازوبة الاوت وتناغمه والربط اإلجبارخ واالختيارخ الممنوع وبدراسة األبجدية

 .نسية النطقية الفرنسية لتدايم هح  الممرىة باألاوات الفر

FRE 213 –  مهارات الكتابة والتعبير الكتابيl'expression écrite et L'art d'ecrire (2 )ساعات معتمدة  : 
بال غة الفرنسية وا تسا  مهارات أولية ل تابة المقال بدااً <<  تابة >> يحرص هحا المقرر ا ي تنمية قدرة الطال  ا ي التمبير ا  نفسه 

ثم التمبير ا   ل ى رة ىي ىقرة منفا ة وتس سل األى ار حتي اياغة النهاية  حلك يممل ا ي تدري  الطال  ا ي  م   يفية اياغة المقدمة
ويم   أ  ي و  الخطا  , االستخدام الس يم لقوااد ال غة الفرنسية وا ي التمرش ا ي اناار الخطا  األساسية التي تحمل وجهة نظر ممينة 

ل.أو ثقاىي أو سياسي , جتمااي أو واش لحدث ا, ابارة ا  مقال 
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FRE 214 –  08أدب القرن الـ  Littérature Français du XVIII siècle 2  (3 )ساعات معتمدة : 
ي يهتم هحا المقرر بدراسة االتجاهات الف رية واألنماط األدبية السامدة ىي القر  الثام  اشر وانم اساتها ا ي نش ة ى   تابة الرواية ى

ل.لسابع اشر وبداية القر  الثام  اشر أواخر القر  ا
FRE 215 –  08حضارة القرن الـ  Civilisation Français du XVIII siècle  (3 )ساعات معتمدة : 

يهتم هحا المقرر بدراسة التاريخ الفرنسي ىي القر  الثام  اشر  ي يتم   الطال  م  ممرىة مخت ش المتغيرات التي حدثت ىي حلك المار 
ل.لها ت ثير ا ي التاريخ األوروبي بش ل اام وتاريخ ىرنسا ولغتها بش ل خاص  والتي  ا 

FRE 316 –  08نصوص القرن الـ Textes Français du XVIII siècle  (3 )ساعات معتمدة : 
ها مع التدري  يهدش هحا المقرر إلي دراسة ناوص مختارة م  األنواع األدبية تغطي القر  الثام  اشر إلبراز ميزات هحا المار ىي

ل.ا ي تح يل هح  الناوص م  الناحية ال غوية واألدبية والف رية 
FRE 317 – 2(  4) ترجمة traduction  (3 )ساعات معتمدة  : 

يهتم هحا المقرر بالتمريش ب هم ان ظريات المستخدمة ىي الترجمة وبتطوير مهارات الترجمة وبالتمرش ا ي ىنها وبترجمة مقتطفات م  
األدبية والم مية االجتمااية والسياسية مع التر يز ا ي روح النص وا ي دقة التمبير ىي ال غتي  م  حيث قوااد ال غة وو وح  األامال
ل.الف رة 

FRE 318 –  08مقال أدب القرن الـ  Essais Littérature sur le XVIII siècle  (2 )معتمدة ةساع : 
القرااة الاحيحة ل مقال األدبي ىي القر  الثام  اشر مع التر يز بش ل خاص ا ي و ع خطة فهم وا ي اليهتم هحا المقرر بالتدري  ا ي 

ل.س الرؤية الخااة ب ل  ات  ومهارات الجدل ومناقشة الرأخ اآلخر وارض األى ار باورة مرتبة ومقنمة  اامة ل  تابة تم
FRE 319 –  ( 3)قواعدGrammaire 3 (4 )ساعات معتمدة : 
واند ال الم ودراسة أزمنة  ،قرر بمض قوااد النحو الفرنسي مثل دراسة استخدام واياغة الجمل الفرنسية اند ال تابةيتناول هحا الم

والقوااد النحوية بمخت ش أش الها مع الحرص ا ي تطبي  هح  القوااد ا ي تماري  متنواة ل ت  د م  القدرة ا ي االستيما  والتطبي  
 .الس يم 

FRE 320 – 1  0ني أدب فرنكفو Littérature francophone (3 )ساعات معتمدة  : 
يممل هحا المقرر ا ي التمريش باألد  الفرن وىوني وا ي اإلطالع ا ي هحا األد  الم تو  بال غة الفرنسية وا ي نماحج مخت فة ومتمددة 

ل.منه 
FRE 321 - ورشة عمل ومهارات الكتابةet l'art d'écriture Atelier de travail  (2 )ساعات معتمدة : 

بال غة الفرنسية وا تسا  مهارات أولية ل تابة المقال بدااً <<  تابة >> يحرص هحا المقرر ا ي تنمية قدرة الطال  ا ي التمبير ا  نفسه 
ي  الطال  ا ي يممل ا ي تدر و.وتس سل األى ار حتي اياغة النهاية  ،ثم التمبير ا   ل ى رة ىي ىقرة منفا ة ،م   يفية اياغة المقدمة

ويم   أ  ي و  الخطا  , االستخدام الس يم لقوااد ال غة الفرنسية وا ي التمرش ا ي اناار الخطا  األساسية التي تحمل وجهة نظر ممينة 
ل.أو ثقاىي أو سياسي , أو واش لحدث اجتمااي , ابارة ا  مقال 

FRE 322 -  41-09حضارة القرن t du  XX  sièclesCivilization française du XIX e (3 )ساعات معتمدة : 
 ما يتم دراسة المجتمع الفرنسي , يتناول هحا المقرر دراسة تاريخ ىرنسا ىي القرنيي  التاسع اشر والقر  المشري  واالقتها بالدول األخرخ 

لبمخت ش شرامحه وتطور  مع تطور الف ر والف  ىي هح  الفترة الزمنية

FRE 323- 41-09 نصوص القرنextes du XIX et du  XX  sièclesT  (3 )ساعات معتمدة : 
يهتم هحا المقرر بتح يل بمض الناوص األدبية ىي القرنيي  التاسع اشر والمشري  مع التدري  ا ي أسالي  التح يل الحديثة التي تمتني 

ل.بجميع األغراض األدبية ىي القايدة الفرنسية وسامر األجناس األدبية بافة اامة

FRE 424-  2(4)أدب فرنكفوني Littérature francophone  (3 )ساعات معتمدة : 
ل.يممل هحا المقرر ا ي التمريش باألد  الفرن وىوني وا ي اإلطالع ا ي هحا األد  الم تو  بال غة الفرنسية وا ي نماحج مخت فة منه 

FRE 425 - قواعد ولغويات Grammaire et linguistique  (4 )ساعات معتمدة : 
ألش ال المخت فة م  الجمل التابمة ااسة متممقة رد يهتم هحا المقرر بدراسة مبادئ ا م ال غة الحديث وأهم المفاهيم والمدارس ال غوية الحديثة و

ل.وخااة الجمل التابمة الظرىية بجميع أش الها المخت فة الزمنية والسببية والهدىية 
FRE 426 –  نصوص معاصرةtextes contemporains  (2 )ساعات معتمدة  : 

يتناول هحا المقرر دراسة بمض األامال األدبية المتنواة المختارة م  األد  الفرنسي المماار مع تمريش الطال  بثوابت هح  األش ال 
ل.األدبية ومتغيراتها 

FRE 427-  41-09أدب القرنLitterature française du XIX et du  XX  siècles  (3 )ساعات معتمدة : 

يحتوخ هحا المقرر ا ي دراسة االتجاهات الف رية وألنماط األدبية السامدة ىي القرنيي  التاسع اشر والمشري  والتي ساادت ا ي ت وي  
 المناخ الف سفي والف رخ حتي المار الحديث وا ي دراسة بمض الفالسفة و تا  الحر ة الرومانسية وانم اساتها ا ي نش ة ى   تابة الراوية

ل.ة الفرنسي
ل

ل
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FRE 428- نقد أدبي Littérature  Critique (2 )ساعات معتمدة : 
والنثر وبتنمية أدراسة بمض األسالي  التح ي ية والنقدية لألد  سواا الشمر  ،ويهتم هحا المقرر بدراسة المدارس النقدية الحديثة ىي ىرنسا 

ل.الحو  األدبي والقرااة النقدية المو واية 
FRE 429 -  3  3ترجمة traduction (3 )ساعات معتمدة : 

يهتم هحا المقرر بالتمريش ب هم النظريات المستخدمة ىي الترجمة وبتطوير مهارات الترجمة وبالتمرش ا ي ىنها وبترجمة مقتطفات م  
قوااد ال غة وو وح  األامال األدبية والم مية االجتمااية والسياسية مع التر يز ا ي روح النص وا ي دقة التمبير ىي ال غتي  م  حيث

ل.الف رة 
FRE 430- 41-09القرن الـ مقال أدب Essais Littérature sur le XIX et sur le XX siècle (2 )ساعة معتمدة: 

فهم و القرااة الاحيحة ل مقال األدبي ىي القرنيي  التاسع اشر والمشري  مع التر يز بش ل خاص ا ي اليهتم هحا المقرر بالتدري  ا ي 

 .طة اامة ل  تابة تم س الرؤية بال ات  ومهارات الجدل ومناقشة الرأخ اآلخر وارض األى ار باورة مرتبة ومقنمة و ع خ

FRE 431 – لغة فرنسية ألغراض خاصة  Langue Français sur objets spécifiques  (3 )ساعات معتمدة : 

لفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية واجتماعية أو سياحية أو تجارية أو الت تخصصية مختايتناول هذا المقرر دراسة اللغة الفرنسية في مج
 .صناعية

ل
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GER 101 -  (0)قواعد Grammatik I  (3 )ساعات معتمدة: 
ل ال ميفة والقوية والمساادة وتدريجيا حتي بناا بمض الترا ي  لي األىماإالممرىة والن رة  أداة يتم ممالجة القوااد األساسية بدااً م  

 .ال غوية البسيطة ويتم التر يز ا ي استمماالت هح  القوااد والترا ي  ىي سيا  إتاالي  تابة وحديثا 
GER 102-  (0)تدريبات لغوية وسمعية Horverstehen und Sprechen I  (2 )معتمدة ةساع: 

حيح لبمض األاوات المميزة ل غة األلمانية والتدري  ا ي ىهم ناوص بسيطة مسمواة والتدري  ا ي استممال التدري  ا ي النط  الا 
 . تابه الالترا ي  الواردة ىيها ىي المحادثة و

GER 103- تاريخ الدول الناطقة باأللمانية Geschichte der deutschsprachigen Länder (4 )ساعة معتمدة: 
 .يا وتاريخ المجتممات الناطقة باأللمانية دراسة مو واات وق ا

GER 104 -  (0)ترجمة Übersetzung I (3 )ساعات معتمدة:  
ترجمة ناوص محتواها يدور حول ق ايا تهم المجتمع األلماني م  األلمانية إلي المربية وآخري م  اهتمامات المجتمع المارخ م  

 .المربية إلي األلمانية 
GER 105 -  (0)مطالعات Leseverstehen I  (2 )ساعة معتمدة: 

ممالجة ناوص تم يمية ىي ال غة يدور محتواها حول مو واات بسيطة م  الحياة اليومية وخطابات شخاية  خطابات التهنمة والممايدات 
 .وما شابه حلك 
GER 106 - حضارة الحياة اليومية و مدخل في الحضارة األلمانيةltur , Einführung in die deutsche Ku 

Alltagskultur (2 )ساعة معتمدة: 
مو واات مختارة م  الحياة اليومية ا ي المستوخ السياسي  و .دراسة مو واات وق ايا تقع ىي مر ز اهتمام المجتمع األلماني 

 .والتاريخي واإلجتمااي ومقارنتها بالح ارة األم 
GER 107 -  (4)تدريبات لغوية وسمعية  II prechenHorverstehen und S  (3 )ساعات معتمدة: 

مواا ة التدري  ا ت النط  الاحيح ألاوات ال غة األلمانية والتدري  ا ت ىهم ناوص متطورة مسمواة ىي مو واات حات طابع 
 .اام ا ت المجتمع والح ارة األلمانية والتدري  ا ت إستممال الترا ي  الواردة ىيها ىي المحادثة وال تابة 

GER 108- أسس ومفاهيم تحليل النص: ني أدب ألماDeutsch Literatur: Prinzipien und begriffe der  
Textanalyse(2 )ساعة معتمدة: 

 .دراسة نظرية ألسس ومفاهيم تح يل النص وتطبيقها ا ي ناوص أدبية مخت فة  
GER 109-  (0)مدخل في علم اللغة Einführung in die Sprachwissenschaft I (2 )دةساعة معتم: 

 .التمرش ا ي ىروع ا م ال غة مع التر يز ا ي ا م الفونولوجي والمورىولوجي وا م بناا الجم ة وا م الداللة
GER 210-  (4)تدريبات لغوية وسمعية Horverstehen und Sprechen II  (4 )ساعة معتمدة: 

ناوص متطورة مسمواة ىي مو واات حات طابع اام  مواا ة التدري  ا ي النط  الاحيح ألاوات ال غة األلمانية والتدري  ا ي ىهم
 . تابه الوالتدري  ا ي استممال الترا ي  الواردة ىيها ىي المحادثة و،ا  المجتمع والح ارة األلمانية 

GER 211 -  (4)قواعد Grammatik II (3 )ساعات معتمدة: 
استخدام جمل مر بة وترا ي  لغوية أ ثر تمقيداً ىي سياقات اتاالية  يتم توسيع ممرىة الطال  بقوااد ال غة األلمانية وتممي  التدري  ا ي

  .مخت فة 
GER 212- مدخل في علم اللغة اإلجتماعي وتاريخ اللغةEinführung in die Sozialgeschichte und  

Historiolinguistik (2 )ساعة معتمدة: 
 .دراسة أسس ومفاهيم ا م ال غة اإلجتمااي وتاريخ ال غة 

R 213GE -  (0)التدريب علي التعبير الكتابي schriftlichen Ausdruck I  (2 )ساعة معتمدة: 
التدري  ا ي أش ال ال تابة المخت فة مثل الخطا  ب نوااه والممالجة ال تابية ىي ش ل مقال لمو واات ا مية وح ارية حات أهمية ىي 

 .المجتممي  األلماني والمارخ 
GER 214 - يقيعلم األدب التطبAngewandte LiteraturWissenschaft  (3 )ساعات معتمدة:  

 .دراسة وتح يل ناوص م  األد  األلماني المماار
GER 215- (0)مدخل منهجي في دراسة القواعد systematische Einfuhrung in die Grammatik I (2 ) ساعة

 :معتمدة
 .يتم تممي  الناحية النظرية ليبدأ الط بة ىي التمامل مع المراجع النحوية األ اديمية تبدأ هنا دراسة قوااد ال غة األلمانية دراسة منهجية حيث 

GER 216 -  (4)مطالعات Leseverstehen II  (2 )ساعة معتمدة: 
ا   ممالجة ناوص تم يمية ىي ال غة طوي ة نسبيا يدور محتواها حول مو واات تهم الدارسي  مثل مقال م  جريدة أو مج ة حول االمتناع

 .التدخي  أو قاص قايرة أو السيرة الحاتية ل ات  الماني 

  GER تخصص اللغة األلمانية
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GER 217- التدريب علي االتصال Praktische Ubung zur interkulturellen Kommuikaton  (2 )ساعة معتمدة: 
 .تدري  الدارسي  ا ي االشتراك ىي محادثات ونقاشات بال غة األلمانية وا ي تبني موقش والدىاع انه 

GER 218- مدخل في النحو المركب وتركيب الكلمةEinführung in die Komplexe Syntax und wortildung  
 :ساعة معتمدة( 2)
 .دراسة منهجية لم م بناا الجم ة وا م بناا ال  مة  

GER 219 - علم اللغة التطبيقي في تحليل األخطاءAngewandte Linguistik Fehleranalyse   (3 )ساعات معتمدة: 
يش المفاهيم األساسية لم م ال  مة وا م بناا الجم ة ثم تدري  الدارسي  ا ي ا تشاش أخطامهم الشفهية والتحريرية ثم تدريبهم ا ي تمر

 .هم ا ي التخ ص تدريجيا م  هح  األخطاا تاستخدام هح  المفاهيم ىي تانيش أخطامهم وم  ثم مسااد
GER 320 -  (3)تدريبات لغوية وسمعية hen und Sprechen IIIHorverste  (2 )ساعة معتمدة: 

التمرش ا ي األش ال المخت فة لنسخ األاوات ومواا ة التدري  ا ي النط  الاحيح ألاوات ال غة األلمانية والتدري  ا ي ىهم ناوص  
 . تابه الثة ومتطورة مسمواة ىي مو واات حات طابع أدبي وسياسي والتدري  ا ي استممال الترا ي  الواردة ىيها ىي المحاد

GER 321-  (4)مدخل في علم اللغة Einführung in die Sprachwissenschaft II (2 )ساعة معتمدة: 
 .مدخل ىي دراسة مراحل تطور ا م ال غة وبمض نظريات ا م ال غة المخت فة مثل نظرية النقل والتوليد 

GER 322-  (4)ترجمة Übersetzung II (3 )ساعات معتمدة: 
ص متخااة مثل الناوص األدبية وناوص ىي ا م ال غة وا م تدرسي ال غات األجنبية ومو واات آخري وحلك م  ترجمة ناو

 .األلمانية إلي المربية وم  المربية إلي األلمانية 
GER 323- التعرف علي طرق تحليل النصPraktische Einsetzung von Verfahren der Textanalyse  (3 )

 :ساعات معتمدة
 .ع ىي ممرىة طر  التح يل المخت فة ىي أثناا ممالجة أنواع مخت فة م  الناوص والتمرش ا ي مواط  الجمال ىي الناوصالتوس

GER 324-  2(4)التدريب علي التعبير الكتابي schriftlichen Ausdruck  (2 )ساعة معتمدة: 
ات أهمية ىي المجتممي  األلماني والمارخ مع االقترا  م  التدري  ا ي الممالجة ال تابية ىي ش ل مقال لمو واات ا مية وح ارية ح

 .المنهج الم مي البحثي ىي الدراسة والمرض ل مو واات الممالجة 
GER 325 - مطالعات وتعبير كتابي Leseverstehen und schriftlicher Ausdruck  (3 )ساعات معتمدة: 

يس ىقط ا ي ت قي النص وىهمه ىهما احيحا وإنما ا ي إنتاج نص يدور حول نفس الت  يد لويتم م  خالل ممالجة ناوص تم يمية ىي ال غة 
 .المو وع الحخ يتناوله النص التم يمي أخ أ  هحا المقرر يمتبر مرح ة انتقالية إلي التمبير ال تابي بدو  اإلستمانة بنص تم يمي 

GER 326 - (4)مدخل منهجي في دراسة القواعد g indie Grammatik IISystematische Einführun (2 ) ساعة
 :معتمدة

 .دراسة منهجية لش ل ووظيفة المفاهيم النحوية التي تمرش ا يها الدارسي  سابقاً وحل تدريبات ا ي االستممال الاحيح لهح  المفاهيم  
GER 327- تاريخ الفلسفة والحضارة األلمانيةDcutsche Philosophie und deutsche Kulturgeschichte  (2 )
 :ساعة معتمدة

دراسة ناوص ى سفية قايرة لبمض الفالسفة األلما  واألى ار والمقوالت األساسية ىي الف سفة األلمانية وحلك ىي إطار االقتها باألد  
 .األلماني 

GER 328- مدخل في لغة العلم Einführung in die WissenschaftSprache (2 )ساعة معتمدة: 
 .الناوص الم مية والتدري  ا ي  تابة ناوص ا مية ىي مجال تخاص الدراسي  التمرش ا ي مواافات وبناا 

GER 329-  النصي  ألسلوبادراسة تحليلPraktische Einsetzung von verfahren der Textanalyse     (2 )
 :ساعة معتمدة

 .أساليبها المخت فة تدري  الدارسي  ا ت تح يل ناوص أدبية مختارة م  الفنو  األدبية المخت فة وإستنباط 
GER 330- تحليل نصوص من الدراما والشعرInterpretation von dramatischen und lyrischen Texten (3 )

 :ساعات معتمدة
مدخل ىي تح يل الدراما والشمر م  خالل إطارات نظرية وطر  تح يل مخت فة وتطبي  حلك ا ي ناوص شمرية ودرامية م  الماور 

 . األدبية المخت فة
GER 431-  (االتصال الحضاري)حضارة وثقافةKultur und Landeskunde (Kulturkontakt )  (2 )ساعة معتمدة: 

ارخ ممالجة نقاط االلتقاا واالختالش بي  الح ارة األم والح ارة األلمانية والمادة الم مية والتاريخية الالزمة لحلك ومناقشة البمد الح 
 . ي لهح  المو واات اإلجتمااي والسياسي والتاريخ

GER 432-  ( 3)قواعدGrammatik III (2 )ساعة معتمدة: 
  .يتم توسيع ممرىة الطال  بقوااد ال غة األلمانية وتممي  التدري  ا ي استخدام ترا ي  لغوية أ ثر تمقيداً ىي سياقات اتاالية مخت فة 
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GER 433- تحليل البنية السردية في األدب األلمانيteratur Struktur und StrukturanalyseEpische Li (3 ) ساعات
 :معتمدة

 دراسة وتح يل ناوص نثرية حديثة ومقارنتها بناوص نثرية م  األد  ال السي ي
GRE 434- مطالعات ومقالLeseverstehn und Aufsatz  (3 )ساعات معتمدة: 

 .اط التي تتمرض لها الناوص التي تم ممالجتها ثم  تابة مقاالت تت م  النق  دراسة لناوص طوي ة وحات مستوخ لغوخ اال
GER 435- نظره عامة علي العصور األدبيةliteraturepochen im Übersicht (2 )ساعة معتمدة: 

 .دراسة ل ماور األدبية المخت فة وإتجهاتها التي تم س الق ايا السامدة ىي المجتمع األلماني آنحاك 
GER 436- تي وعلم اللغة النصيمدخل في علم اللغة البرجماund Textlinguistik -Einführung in die pragma   

 :ساعة معتمدة( 2)
 .دراسة ألسس ومفاهيم وطر  التح يل ىي ا م ال غة البرجماتي وا م ال غة الناي  

GER 437- االتصال اللغوي والمقالKommunikation und Aufsat (3 )ساعات معتمدة: 
 .ت حيوية تم س أهم االتجاهات التي تتناولها وسامل اإلاالم ىي المجتمع األلماني والمارخالتدري  ا ي  تابة مو واا

GER 438- موضوعات أدبية في العصور المختلفةThemen aus den verschiedenen literaturepochen (3 )
 :ساعات معتمدة

 .الماور األدبية المخت فة  دراسة وتح يل ألامال أدبية تمثل أهم المو واات واالتجاهات المتميزة ىي
439GER - ( الخطاب ) التحليل اللغوي لنصوص مختارةSprachanalysw ausgewählten Texte (3 )ساعات معتمدة: 

التدري  ا ي التح يل ال غوخ لنماحج ناوص مخت فة والتمرش ا ي البنية ال غوية لهح  الناوص و تابة ناوص جديدة ا ي أساس هح  
 .ةالبني

GER 440- تطبيقات لنظريات ومناهج تحليل النصDeutsche Literatun Anwendungsorientierte die  
Theorie und Methoden der Textinterpretation(3 )ساعات معتمدة: 

دبية  دراسة لنظريات األد  وطر  التح يل المخت فة ثم تدري  الدارسي  ا ي تطبي  هح  الطر  ا ي ناوص أدبية مختارة م  الفنو  األ
 .المخت فة 
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  CHH تخصص رياض األطفال

CHH 101 -  مفاهيم وأنشطة لغويةctivitiesAinguistic Loncepts and  C anguageL (4 ) ساعة معتمدة: 
الموامل التت يم   أ  تسرع أو تمي  يهدش هحا المقرر إلت ممرىة المم ومات المتم قة بمراحل النمو ال غوي ل طفل، والمم ومات المتم قة ب

 .النمو ال غوي لألطفال، و حلك اتقا  أداا األنشطة الم مية التت تسااد ا ت تنمية ال غة
 ويتناول أهمية دراسة لغة الطفل وحاي ته ال غوية، تمريش ال غة وأهم وظامفها، المناهج المخت فة التت تستخدم لدراسة لغة الطفل، مراحل

المستوي )، المالقة بي  النمو ال غوي والموامل البيمية(النوع,الح اا)اند الطفل، والمالقة بي  النمو ال غوي والموامل الفرديةا تسا  ال غة 
، مش الت ال الم (نوع الخبرات التت يتمرض لها الطفل،تمدد ال غات التت يتم مها الطفل ىت الاغر, االجتماات لألسرة,االقتاادي

 .و ال غوي ل طفل، المهارات ال غوية واالنشطة التت تسااد ا ت تنمية لغة الطفلومخاطرها، تقدير النم
CHH 102 -  دراما ومسرح الطفلramaDheater and TChild  (3 )ساعات معتمدة: 

 حلك توظيش يهدش هحا المقرر إلت تدري  الطالبات ا ت إاداد مسرحية وتنفيحها لألطفال، تنفيح المرامس التت يستخدمونها مع األطفال، 
ودراستهم م  حيث الممنت ، المفاهيم . مسرح المرامس،الدراما اإلبدااية ، النشاط التمثي ت: ويتناول نظرياً  .الدراما لتحقي  األهداش التربوية

 .األساسية، خطوات وتنفيح نشاط درامت ونشاط تمثي ت

  ًامات البسيطة والبيمية اآلمنة، لمشار ة األطفال، وتقديم تدري  الطالبة ا ت انع المرامس والمسارح المخت فة م  الخ: تطبيقيا
 .تربوية /مسرح ارامس تم يمية 

  ا ت تاميم وتنفيح نشاط درامت وتمثي ت تربوي وتم يمت، وس و ت داخل الرو ة: التدري. 
103CHH  –  دراسات إجتماعيةSocial Studies (4 ) ساعة معتمدة: 

االجتمااية ىت مار والتطورات السياسية واالقتاادية والثقاىية م  اوامل القر  المشري  إلت اآل  يحتوي هحا المقرر ا ت تمهيد ل حياة 
 .وموقع مار الجغراىت وأثر  ىت م انتها المالمية ودور قناة السويس ىت الربط بي  الشر  والغر  واختاار المساىات

CHH 104-  المهارات األساسية فى التربية الرياضيةducationEhysical Pin  killsSBasic  (3 )ساعات معتمدة: 
فاظ ا يها، يهدش هحا المقرر إلت إاداد الطالبات بالمستوي الالم  بدنيا وحر يا ، تنمية وتحسي  مستوي ال ياقة البدنية والقوام الجيد و يفية الح

تناول التمريش بال ياقة البدنية المامة ،والتمرينات وي. التمرش ا ت األس و  الم مت لتم يم الطفل أس و  حل المش الت م  الناحية الحر ية
مية الريا ية الالزمة لتنمية اناار ال ياقة المخت فة مع تنمية وتحسي  قوام المم مة، و حلك قياس اناار ال ياقة ا  طري  االختبارات الم 

 .،وتحديد مستوي ال ياقة ل مم مة وطر  الحفاظ ا يها
CHH 105 – ل قصص وحكايات الطفTales and Stories for Children(4 ) ساعة معتمدة: 

تمريش المم مة بفنو  رواية القاة شفاهة أو  -يتناول المقرر تمريش القاة وخااماها وبنامها وأهميتها ل طفل  وسيط تم يمت وتربوي
بااليمااة واالشارة وتمبيرات  –ير الحر ت واستخدام التمب –قرامتها م   تا  ماور وتقنيات الرواية   التزام بقوااد الوقوش وى  االلقاا 

 .وتوظيش هح  القاة –وتنمية مهارات اختيار القاة المناسبة ل طفل . الوجه
CHH 106 -  المهارات الموسيقية األساسيةBasic music skills (3 )ساعات معتمدة: 

ة الموسيقية، ويتناول محتوي نظرخ ل مم ومات الموسيقية التي يهدش هحا المقرر إلت تنمية المهارات الموسيقية األساسية ل طال  ونشر الثقاى
 .تفيد الطال  ىي تم م المزش والغناا، النوتة الموسيقية لألناشيد التي يتم دراستها 

قرااة  و يتناول المهارات األساسية مثل القرااة الاولفامية والتدري  السممت والمزش والغناا والتحو  الموسيقت بحيث يتمرش الطال  ا ت
 .النوتة الموسيقية والتمييز الجيد ل نغمات الموسيقية وبادئ المزش والغناا الاحيح

CHH 3106- لمعلم ذوي االحتياجات الخاصة المهارات الموسيقية األساسية  for Teachers of  killsS alusicMBasic   
Special Needs Students (3 )ساعات معتمدة: 

ونشر  المم م تخاص حوخ االحتياجات الخااة  وىقا لتمدد االااقات ، ة المهارات الموسيقية األساسية ل طال يهدش هحا المقرر إلت تنمي
ىي تم م المزش والغناا، النوتة الموسيقية لألناشيد التي يتم دراستها   الثقاىة الموسيقية، ويتناول محتوي نظرخ ل مم ومات الموسيقية التي تفيد

ساسية مثل القرااة الاولفامية والتدري  السممت والمزش والغناا والتحو  الموسيقت بحيث يتمرش ا ت قرااة النوتة و يتناول المهارات األ. 
 .قية وبادئ المزش والغناا الاحيحالموسيقية والتمييز الجيد ل نغمات الموسي

CHH 107- تشريعات طفولةChildhood legislation  (4 ) ساعة معتمدة: 
القاادة  إلت إ سا  الطال  المفاهيم الخااة بتشريمات الطفولة، وقانو  الطفل ، و أهمية القانو  بافة اامة ،وماادريهدش هحا المقرر 

ويتناول تمريش القانو  وبيا  . القانونية وخااماها وحقو  الطفل و حلك حقو  األم والمرأة المام ة بهدش االرتقاا باألمومة والطفولة
، (المالية و غير المالية و المخت طة)بيا  ماادر القاادة القانونية، التمريش بالدستور وأنوااه، أنواع الحقو   خاامص القاادة القانونية،
، وتشريمات الطفولة، حقو  الطفل المامل، المرأة المام ة، ح  الح انة ورااية الطفل، حقو  1996لسنة  12التمريش بقانو  الطفل رقم 

واألم الحامل وحقو  الطفل وحمايته وواجبات الوالدي  تجا  الطفل وح انة الطفل والحقو  الثقاىية الزوجية، وأح ام تشغيل الحدث 
 .والتم يمية ا ت المستوي المح ت والدولت
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CHH 208- تربية فنية وبصريةVisual and art education  (2 )ساعات معتمدة: 
المرتبطة بمهارات   واستراتيجيات التدريس –والفنو  البارية  –ة الفنية، االبداع التربي:يهدش هحا المقرر إلت التمرش ا ت المفاهيم اآلتية 

 .القر  الحادي والمشري  
ريسية ويتناول بالشرح والتح يل ل مفاهيم الرميسية ل تربية الفنية والفنو  البارية م  خالل مهارات القر  الحادي والمشري  وإستراتيجيات تد

 طفل  وإاداد ورو امل تفاا يه بي  الطال  ال تسا  الخبرات والمفاهيم والماط حات والتقنيات الحديثه ل تربية ، وابت ار اى ار متمددة ل
 .الفنية و الفنو  البارية لخ   نمط جمالت حي  فااة االية ومتميزة

CHH 209- التعبير الحركى للطفلChild locomotors Expression (3 )ساعات معتمدة: 
ا تسا  المفاهيم الممرىية و المهارات االساسية و  يفية إشباع رغبات الطفل اثناا االداا الحر ت، تتبع األس و  : إلت يهدش هحا المقرر

و ا سا  الطالبة المهارات الحر ية لت بية احتياجات الطفل م  نمو و ت وي  الحات والقيادة و . الم مت ىت تم يم الطفل المهارات الحر ية 
وتم م األس و  االمثل لتنمية خيال الطفل و تنمية التر يز و االنتبا  اند الطفل باستخدام االس و  الم مت الس يم واأللما  الشخاية السوية ، 

 .الاغيرة 
ويتناول هحا المقرر المهارات الحر ية الطبيمية لطفل الرو ة، ومتط بات ا تسابها، ومفهوم ال م  ونظريات ونماحج لأللما  الحر ية، 

مقرر بالجوان  التطبيقية لهح  المهارات ىت االة األلما  المغ قة، حتت تتم   الطالبة المم مة م  هح  المهارات وتهيمة الفرص ويهتم ال
 .إل سابها ل طفل ويتناول أي اً القاة الحر ية لتنمية خيال الطفل وتر يز 

CHH 210 - رسوم األطفال Children drawings (3 )ساعات معتمدة: 
تو يح األسس النظرية لرسوم األطفال ودواىع الطفل إلت التمبير الفنت والمداخل التفسيرية لرسوم األطفال، تدري  : المقرر إلتيهدش هحا 

 .المم مة ا ت تقدير رسوم األطفال م  الزاوية الفنية والجمالية
الرغبة ىت التنفيس ا  المشاار )ل إلت التمبير الفنت ويتناول المدخل التاريخت لرسوم األطفال، األسس النظرية لرسوم األطفال، ودواىع الطف

النظرية الواقمية،و النظرية المق ية، والنظرية )، والمداخل التفسيرية لرسوم األطفال (واالنفماالت والتمبير ا  الحات والحاجة إلت تقدير الحات
 .األطفال اإلدرا ية، و رسوم األطفال م  الزاوية الفنية والجمالية،  حلك خاامص رسوم 

CHH 211- 1  (0)  أغانى وأناشيد األطفال  Songs and rhymes for children  (2 )ساعات معتمدة: 
ويتناول محتوي نظرخ ل مم ومات . يهدش هحا المقرر إلت التمرش ا ت المفاهيم والمباديا األساسية ألغنية الطفل و أهميتها وأهداىها

لمزش والغناا ، والنوتة الموسيقية لألناشيد ،التي يتم دراستها، والمهارات التت تسااد الطال  ا ت الموسيقية التي تفيد الطال  ىي تم م ا
 .قرااة وغناا وازش أغنية الطفل وطر  تدريسها ىت الرو ة ومهارات ا تشاش وتنمية الموهوبي 

CHH 312 -   البيئة وصحة الطفلEnvironment and Child Health (3 )ساعات معتمدة: 
م وثات البيمة الخطيرة التي تؤثر ا ت احة الطفل، أ ثر األجهزة حساسية ل م وثات البيمة ىي جسم الطفل، اشهر  :ناول هحا المقرريت

األمراض التي تاي  الطفل بسب   الت وث البيمي وآثارها ا ت احة حياة والطفل،  يفية تفادخ أخطار الت وث البيمي  وحماية الطفل منها  
 .وأثارها

HH 313C -  علوم متكاملةComprehensive Sciences (3 )ساعات معتمدة: 
م   هحا المقرر يتناول ق ية الت امل بي  ىروع الم م المتمددة ويتخح م  مجمواة م  المفاهيم الرميسية مجاال البراز هحا الت امل وترابطها

 (.التغيير الوحدة التنوع –االتزا  )خالل الظواهر المتمددة 
CHH 314 -  (  4)األطفال أغاني وأناشيدSongs and Rymes for children(2 )ساعات معتمدة: 

والمهارات التت تسااد . هحا المقرر يتناول مجمواة م  المفاهيم والمبادئ األساسية لخاامص أغنية الطفل وأهمية وأهداش أغنية الطفل
 . ة ومهارات ا تشاش وتنمية الموهوبي الطال  ا ت قرااة وغناا وازش أغنية الطفل وطر  تدريسها ىت الرو

CHH 315 -  األنشطة الخارجية لألطفالExternal Activities for children  (4 ) ساعة معتمدة:: 
 ما  يتناول هحا المقرر المفاهيم األساسية والمبادئ والمنهج واألنشطة ىت الرو ة وأنواع األنشطة التت تقدم ل رو ة لت بية احتياجات الطفل

 م  أنشطة الممس رات وألما  الخالا حيث ي تس  الطفل م  خالل ت ك األلما  مم ومات تم نه م  تحمل المسمولية وأداا األامال طبقاً يت
 .لمرح ة النمو التت يمر بها

CHH 316 - أنشطة فنية للطفلArtistic Activities for children     (4 ) ساعة معتمدة: 
مديوالت يمثل الخمس األولت محتوي الفال الدراست األول، والثالث مديوالت الثانية محتوي  1التربوية وي م يمثل المقرر أحد المقرارات 

مديول القرااة بال غة اإلنج يزية ىت مجال .  ما يخاص م  بينهم مديول لألنشطة الفنية الممتدة إلت الرو ة واألسرة. الفال الدراست الثانت
 .المقرر

CHH 417 - ية للطفل فنون تشكيلFine Arts for children (2 )ساعات معتمدة: 
يت م  هحا المقرر التمريش بالف  التش ي ت لألطفال م  خالل الرسوم والطبااة وأامال النسيج والتوليش والت وي  وال ا  وال والج 

ت الخااة وتنمية االست شاش اند األطفال والمرامس والتدري  ا ت استخدام الفنو  التش ي ية ىت تم يم األطفال المادية وحوي االحتياجا
 .  باستخدام الخامات والمواد الفنية مثل الشمع والا اال واأللوا  وإدراك  يفية توظيفها ىت الت وي  والتش يل الفنت واإلبداع ل طفل
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CHH 418 -  طفال وتمريضهم  األأمراضChildren diseases and nursing (4 ) ساعة معتمدة: 
ر ير ز ا ت التمرش ا ت األمراض الممدية البيمية والناتجة م  ال روموسومات والموامل الوراثية وا طرابات التمثيل الغحامت هحا المقر

ومواجهة الحوادث واألخطار التت تواجه األطفال و يفية التمامل ممها . والتمرش ا ت تمريض األطفال واإلسماىات األولية والتدري  ا يها
وتوجيه وإرشاد أسر األطفال المر ت ىت .   المم مة ا ت االتاال بالمرا ز المالجية ىت حاالت األطفال الحرجةبدقة وسراة وتدري

 الحاالت المخت فة ومواجهة األمراض األ ثر شيوااً ىت مرح ة الطفولة المب رة مثل األمراض الفيروسية والتهابات الح   والسمال والحابة
تدري  المم مة ا ت  يفية ا تشاش األطفال الماابي  باألمراض الفيروسية والب تيرية . ل و يميا والغدد الامااوا. األلمانية والجديري المامت

 .ىت المطور المب ر لها وتوجيه المالج والوقاية م  انتشارها بي  األطفال
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 BIO تخصص البيولوجي                

   BIO 101 - أحياء عامةGeneral biology  )2( ساعات معتمدة:
أمث ة  -التسمية الم مية  -أسس تقسيم المم  ة الحيوانية والنباتية وأهم الخاامص التي تميز ل منها  -المبادئ األساسية لم م الحيوا  والنبات 
انواع االنقسامات الخ وية  -ي  الخ ية الحيوانية والنباتية تر  -المبادئ األساسية لنظريات التطور  -رميسية لشم  حيوانية ونباتية مخت فة

 ( .الميتوزخ والميوزخ)
BIO102 - انسجة حيوانيةAnimal histology (3 )ساعات معتمدة: 

 .دراسة جميع األنسجة الحيوانية واالنسجة الطالمية واألنسجة الانامة واألنسجة الم  ية واألنسجة المابية
BIO 103  - ية دقيقةتقنية معملMicro techniques    (3 )ساعات معتمدة: 

طر   -التمقيم وتح ير األوساط الغحامية ل  امنات الدقيقة  -يشمل دراسة جميع األجهزة واألدوات الممم ية م  ناحية التر ي  وطر  التشغيل 
  امل قطااات ىي األنسجة واباغتها وتحمي ها  -امل شرامح وىحاها -ازل وتقنية المزارع 

BIO104 - الشكل الظاهرى للنباتPlant morphology (3 )ساعات معتمدة: 
-التر ي  والوظيفة )السا -(االنواع و التحورات-الوظيفة)الجحور-مراحل اإلنبات-البحور-واش النبات  امل–دراسة الش ل الظاهري ل نبات 

 .الت اثر الخ ري الاناات -األزهاروالثمار-(األنواع والتحورات
BIO105 - ميكروبيولوجىMicrobiology (3 )ساعات معتمدة:  

دراسة مثال ل ل مم  ة م  حيث -بدامية النواة وحقيقة النواة-أسس تقسيم الممالك المخت فة ل  امنات الحية الدقيقة-توزيع ال امنات الدقيقة ىت البيمة
 (.زازات والتريدياتالح-الفطريات-الطحال -الب تريا-الفيروسات)طر  الت اثر ل ل  م /التغحية/الش ل

BIO 106 - تلوث ميكروبي وبيئي Microbial and environmental pollution  (4 )معتمدة ةساع: 
 –مي روبيولوجيا الغحاا ( ميا  الشر  وتنقيتها )مي روبيولوجيا الماا  –مي روبيولوجيا الهواا  –الوسط البيمي -دراسة المي روبات

 .بمض االمراض المي روبيه وا تها بالت وث المي روبي والبيمي  –الطبيمية لجسم االنسا   الف ورا –مي روبيولوجيا االلبا  
BIO207 -  علم الطحالب واالرشيجونياتPhysiology and Archegoniate (3 )ساعات معتمدة: 

-الزرقاا المخ رة-ش لمم  ة الطحال دراسة األهمية األقتاادية ل طحال  وتاني-تر ي  الخ ية الطح بية-التغحية ىت الطحال -بيمة الطحال 
دراسة مجمواة  - الطحال  الحمراا - الطحال  البنية  - الطحال  الحهبية - الطحال  اليوج ونية - الطحال  ال ارية - الطحال  الخ راا

الطرز المخت فة لدورات م  حيث الش ل الظاهري والتر ي  التشريحت وأا اا الت اثر و  (السراخس - التريدات-الحزازيات)االرشيجونيات
 .الحياة

BIO208 - (تشريح النبات) انسجه نباتية Plant histology (3 )ساعات معتمدة: 
-اإلس  رانشيمت-ال ولينشىمت-البرنشيمت)األنسجة الداممة -األنسجة المرنشيمية-أنواع األنسجة -النقر -الجدار الثانوي -دراسة الجدار االبتدامت

 .دراسة تشريحية ل جحر والسا  نوات الف قة والف قتي  والجحر المس الثغور-النسيج اإلىرازي(ل امبيوما-البريديرم-ال حاا-الخش 
BIO209 - الالفقاريات Invertebrate (3 )ساعات معتمدة: 

الديدا  -لممق ةالديدا  ا-الرخويات-الج دشو يات-الجوىممويات-االسفنجيات والالسمات-الش ل الخارجت-تقسيم وتانيش الحيوانات االولية
 .المف طحةوالديدا  الخيطيةوالمستديرة

210 BIO علم الوراثة فى النبات والحيوانGenetics (3 )ساعات معتمدة: 
( الت قاميةوالمستحثة)أنواع الطفرات-  RNAوتناسخه وأنواع ووظامشDNA  تر ي  حامض-ام ية ت وي  الحيوانات المنوية والبوي ات

 الخرامط الوراثية األمراض الوراثية المرتبطة بالجنس –أليات الوراثة ووظامش المادة الوراثية _ سومات ال رومو_الشفرة الوراثية 
 .قواني  مندل الوراثية وتطبيقاتها–تانيع البروتي  ( الميوزخ والميتوزخ)االنقسام الخ وخ  –المفاهيم المامة ىي ا م الوراثة 

211 BIO - (1) (1)جيا الحيوانفسيول OGYANIMAL PHYSIOL (3 )ساعات معتمدة: 
الحمض التواز  –اإلخراج  –التنفس  –الق   واألواية الدموية  –الدم  -الم الت والجهاز المابي الحاتي–أساسيات ىسيولوجيا الخ ية 

 .التنظيم الحرارخ –القاادخ 
212BIO  - (1) (1) فسيولوجيا النبات PLANT PHYSIOLOGY  (3 )ساعات معتمدة: 

 .النتح  –النفاحية  –االمتااص  –التشر   –االسموزية  –االنتشار  –المحاليل  –الغرويات  –مم يات الفسيولوجية ل نبات دراسة ال
BIO 213 - فسيولوجيا وتشريح جسم االنسان Physiology and human anatomy  (3 )ساعات معتمدة: 

الغدد  –المابي  –التناس ي –اإلخراجي  –الدورخ  –التنفسي  – مي اله)دراسة ىسيولوجية وتشريحية ألجهزة جسم األنسا  المخت فة 
 ( .الاماا 

142BIO  - الغذاء واالنسان and food sHuman  (2 )معتمدة ةساع: 
مر بات  -الماا واالمالح الممدنية ( ال ربوهيدرات والدهو  والبروتنيات )اله م االمتااص وام يات الهدم والبناا ل مواد الغحامية االساسية 

 . الموامل الفسيولوجية واالقتاادية واالجتمااية المؤثرة ا ي المادات الغحامية-النظام الغحامي  -أمراض الغحاا -الطاقة ىي الغحاا 
BIO 315 – الحبليات Chordates (3 )ساعات معتمدة: 

–األسماك المظمية –االسماك الغ روىية  –دامرية الفم –نظام الحب يات األولية  –الافات المامة  –األال والمنش  والتقسيم المام ل حب يات 
 .الافات المميزة ل ل مجمواة –الثدييات  –الزواحش  –البرماميات 
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BIO 316 - علم الهندسة الوراثية ingGenetic enginee (3 )ساعات معتمدة: 
-دورالبالزميدات ىي الهندسة الوراثية  -نيش  البالزميدات تا –خاامص المادة الوراثية التر ي  الدقي  ل جينه –التطبيقات الوراثية الحديثة 

 .ىي مخت ش ال امنات الحية( الموروثات )االستخدامات الطبية والزرااية ل بالزميدات ت ش  المادة الوراثية نقل الجينات 
BIO 317 - علم الحشرات واالفات Entomology and animal pests (3 )ساعات معتمدة: 

دراسة  –تانيش وتسمية الحشرات  –الش ل الخارجي والتشريح الداخ ي ل حشرات –األرجل واالقتها بالمفا يات األخرخ دراسة سداسية 
دورات حياة بمض  أنواع الحشرات الطبية الشاممة )رت  الحشرات واوام ها التي تسب  أمرا ا ل ل م  االنسا  والحيوا  وطر  مقاومتها 

 ( .تهاوالمهمة ىي نقل األمراض وم اىح
BIO 318 - علم البكتريا والفيروساتBacteriology and virology (3 )ساعات معتمدة: 

دراسة لتانيش الب تريا إلت مجاميع مخت فة مو حة ب مث ة ل جنس  –مقارنة األنواع المخت فة –الافات المامة –التر ي  الخ وخ ىي الب تريا 
دراسة تر ي  –طر  تح ير األماال وال قاحات –الب تريا المر ية  –النمو  –الت اثر – ووسامل الحر ة –دراسة أنواع التغحية  –والنوع 

 .االمراض الفيروسية وطر  التحا  منها–تفاال الفيروس مع المامل –األاابه بها  -وتسمية وتانيش الفيروسات 
BIO 319 -  ( 4)فسيولوجيا الحيوانAnimal physiology(2)  (3 )ساعات معتمدة: 

–اإلنزيمات والموامل المساادة  –ام يات البناا والهدم ىي الخاليا الحيوانية ل ل م  الدهو  والبروتنيات والمواد ال ربوهيدراتية  دراسة
 .ام ية تح يل الج و وز–حامالت الطاقات ونق ها 

BIO 320 - علم الطفيليات والمناعة Immunology and parasitology (3 )ساعات معتمدة: 
طر  المدوخ –أنواع الموامل وتخااها  –األهمية االقتاادية والطبية لم م الطفي يات –األوليات والديدا  الطفي ية –في يات والتطفل انواع الط

 –أمراض نقص المنااة  –األا اا ال يمفاوية –طبيمية األجسام الم ادة  –أنواع ومي اني ية المنااة  –األمراض الطفي ية وطر  الم اىحة  –
 .بة المنااية لبمض الطفي يات االستجا

BIO 321 - (علم تصنيف النبات)تصنيف زهرى Plant taxonomy (3 )ساعات معتمدة: 
 .استخدامات وسامل التشريح-مباديا تقسيم وتانيش النباتات الزهرية-تر ي  حبو  ال قاح-دراسة التر ي  الزهري

BIO 322 - علم الفطريات Mycology (3 )ساعات معتمدة: 
الفطريات -التغحيةوالنمو-طر  الت اثر-دراسة الترا ي  الفطرية -رش ا ت الفطريات و أوجه االختالش مع ال امنات الحية األخري التم

دراسة دورات الحياة والظواهر الطبيمية لبمض الفطريات وأهمياتها -(البازيديةوالناقاة-الزقية-الزيوجية-البي ية)الفطريات الحقيقية-الهالمية
 .ية والمر يةاالقتااد

BIO 323 - الميكروبيولوجيا التطبيقية Applied Microbiology (Biotechnology)  (2 )معتمدة ةساع: 
مقدمة ىت المي روبيولوجيا الانااية و التحويالت البيولوجية وتطبيقاتها ىت ادة انااات  انااة األحماض الم وية وال حوالت 

طر  تح ير ال قاح -(خمامر -ىطريات–ب تريا – امنات حية دقيقة )ية والم ادات الحيوية باستخدام واإلنزيمات والبوتينات واألحماض األمين
 .طر  تجميع و تنقية المنتج البيولوجت –دراسة الظروش البيمية المط وبة ل منتج  –

BIO 424 - علم األجنةEmbryology (3 )ساعات معتمدة: 
مراحل ت وي  األا اا واألجهزة -لجينت المب ر لبمض الحيوانات  ال فادع والدجاج والثديياتمراحل النمو ا-اإلخاا -ام ية ت وي  األمشاج

 .المخت فة م  طبقات الجسم المخت فة
BIO 425 -  (4)فسيولوجيا النبات Plant physiology(2)  (3 )ساعات معتمدة: 

التر ي  -(التحوالت الغحامية)التمثيل ال ومت -ية المخت فة ىت النباتدراسة اإلنزيمات م  حيث التر ي  والتحوالت اإلنزيمية والمم يات اإلنزيم
 .المم يات الحيوية ىت  النبات -التنفس والطاقة-ال ومت

BIO 426  - أمراض النباتPlant Pathology  (3 )ساعات معتمدة: 
الديدا  -الفيروسية-الب تيرية-ريةالفط -والطفي ية  دراسة األاراض واألسبا  المر ية الفسيولوج–تمريش ا م أمراض النبات 

 .وطر  الوقاية والم اىحة المخت فة(األسطوانية
BIO 427 - تشريح  مقارن للفقاريات Comparative anatomy of vertebrate (3 )ساعات معتمدة: 

الجهاز -الجهاز الهي  ت-التنفستالجهاز -الجهاز اله مت–الجدار الخارجت :دراسة مقارنة لألجهزة اآلتية ىت مجاميع مخت فة م  الفقاريات
 .الجهاز الدوري والجهاز البولت التناس ت-المابت

BIO 428 - حماية البيئة وصحة اإلنسان Environmental safety and human health (2 )معتمدة ةساع: 
الم وثات  -(خنة الماانع و وسامل النقل المخت فة أد –النفايات  –استخدام المبيدات  –إزالة الغابات )دراسة الت ثير الس بت ل نسا  ا ت البيمة 

 . يفية المحاىظة و الوقاية م  األمراض الناجمة ا  ماادر الت وث المخت فة  –الطبيمية ومدي ت ثير الم وثات ا ت البيمة واحة اإلنسا  
BIO 429 - الفلورة المصرية Flora of Egypt (3 )ساعات معتمدة: 

تجميع وتانيش النباتات م  المناط  -....(الواحات-سيناا-الساحل الشمالت)ت ل نباتات وأهم مناط  التوزيع الطبيمت التوزيع الجغراىت والطبيم
 .المخت فة والتمرش ا ت بمض المحميات   الطبيمية ودراسة بيمتها ونباتاتها
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BIO 430 -  فسيولوجيا الكائنات الدقيقة Microbial physiology (3 )ساعات معتمدة: 
األ سجي  –ال وا –األس الهيدروجينت –درجة الحرارة )راسة الجوان  الفسيولوجية ل  امنات الدقيقة و يفية نموها والموامل المؤثرة ىيها د

 .األيض الغحامت–اإلنزيمات المي روبية والتح م اإلنزيمت  –وطر  قياسها ......(المناار الغحامية
BIO 431 - بيولوجيا اإلشعاع Radiology (3 )ساعات معتمدة: 

  .احتياطات استخدام المواد المشمة–الت ثيرات البيمية ل شماع –الت ثير الوراثت ل شماع –استخدام المواد المشمة –الت ثيرات الحيوية ل شماع 
BIO 432 - سلوك الحيوانAnimal behavior (3 )ساعات معتمدة: 
 .الس وك والبيمة –الس وك االجتماات  –الهرمونات والس وك  –ع س و ية النزا –س وك التوجيه -التم يم  –االستجابات 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 MAT تخصص الرياضيات

MAT101 -  جبر خطيLinear algebra(3 )ساعات معتمدة: 
_ المتجهدات ىدي الفدرال الثالثدي _  نظريدة حات الحددي  بد خ أس وتطبيقاتهدا _ المحدددات _ المادفوىات _ نظم الممدادالت الخطيدة 

 .المؤثرات التفا  ية المتجهة_ل ال ر  القياسي و االتجاهي حاا
MAT102 - أساسيات الميكانيكا Fundamentals of Mechanics (2 )ساعات معتمدة: 

السراة والمج ة ىي _ االحت اك _ ممادلة المحور المر زخ _ اختزال مجمواة م  القوخ _ القوخ ىي الفرال _ المزوم واالزداوج  
 .الحر ة ا ت المنحي وا ت الدامرة_ حر ة نقطة مادية ىي المستقيم وتطبيقاتها _  ل ارتيزية  والقطبيةاإلحداثيات ا
MAT103 - تفاضل وتكاملDifferentiation and Integration   (3 )ساعات معتمدة: 

  دالدة   -الدالدة ال وغاريتميدة-ة األسدية الدل -الزامدية والزامدية الم سية _ المث ثية والمث ثية  الم سية -  ثيرات الحدود ) الدوال
 (.قااة الس س ة_ االشتقا  ال مني _ المشتقات الم يا(  ) -القوااد –التمريش ) االشتقا  _ االتاال _ النهايات _ ( الدالة

   طدر   _ د الت امل غير المحدد( متس س ة تي ور وما  وري   -رسم المنحنيات   -نظرية القيمة المتوسطة ) تطبيقات  االشتقا
_ ( مجمددوع ريمددا  -خواادده )الت امددل المحدددود ( االختددزال المتتددالي -ال سددور الجزميددة  -التجددزئ  -التمددويض ) الت امددل 

 .تطبيقات الت امل_ النظرية األساسية  لحسا  الت امل 
MAT104 - احتمال واحصاءStatistics  and probability (4 )ساعات معتمدة: 

  مقيايسدس التشدتت _ ( المندوال_ الوسيط _ التواىقي _ الهندسي _ الوسط الحسابي ) المر زية  مقياسس النزاة_ اإلحااا
 (.ممامل التغير الربيمي_ االنحراش المميارخ _ التباي  _  المدي) 

  التوقدع _ المتغيدرات المشدوامية _ االسدتقالل _ االحتمدال الشدرطي _ مسد مات االحتمدال  _ التجربدة المشدوامية _ االحتمدال
 (.بواسو _ الهندسي _ حات الحدي  )التوزيمات االحتمالية _ الريا ي 

MAT105  -مقدمة في التحليل Introduction to Analysis (3 )ساعات معتمدة: 
نظريدة _  الت امدل الثندامي والثالثدي _ الت امالت الخطيدة_ التفا ل  الجزمي ( االتاال_ النهايات _ تمريش )الدوال  حات المتغري  

 .إيجاد المساحات والحجوم_   جري
106 MAT - منطق وأسس وتاريخ رياضيات Mathematical logic and history  (2 )ساعات معتمدة: 

طدر   _ القدارير المت اىمدة _ مم دوس التقدارير _ التقدارير الشدريطة _ أدوات الدربط_ التقدارير المر بدة _ النفدي _ التقرير المنطقي 
 .دراسة تطور الف ر الريا ي تاريخياً ىي ااور مختارة_ الفمات _ الريا ي مبدأ االستنتاج _ البرها 

7MAT 10 –  زياءيللفلتخصص  "رياضة عامة" General Mathematics  (4 )معتمدة ةساع: 
الجبريدة ) يدة اشدتقا  الددوال الول_ الس سد ة  قااددة ) االشدتقا  _ النهايدات واالتادال ( المجدال و المجدال المقابدل _ أنوااهدا )الدوال 

 (.المث ثية والمث ثية الم سية األسسية وال وغاريتمية الزامدة والزامدة الم سية
_ النهايدات المظمدت والادغرة _ التزايدد والتنداقص _ قااددة ليبندز _ المشدتقات الم يدا _ ( اتاالها واشدتقاقها) خواص الدوال األولية 

التجزميدة االختدزال _ التمدويض  3طدر  الت امدل _ الت امدل المحددود _   وري  مف وك تداب ور ومدا_ قاادة لبيتال _ رسم المنحنيات 
 (الحجوم ل سطوح الدورامية_ المساحة _ طول القوس ) تطبيقات الت امل _ ( ال سور الجزمية _ المتتالي 
4107MAT  –  لتخصص رياض األطفال" رياضة عامة" General Mathematics  (3 )معتمدة ةساع: 

ل-(كلة غارفاى تقل-كلى ة  تقلكلعيست قلكمست قل-كلى ة  تقل–كلقبهفتقل)تةاضللكلتاوكةلكمول تقلل-كالتصاةل–كل  افاتلل–كلى هرلكلاوكةللفا اوةلهذك

 .كالسا ااجلكلهفاضال-كلىصة عاتل-كلىحادكتل–يهقلكلايامللل-كلايامللكللمحاودل–تيامللرفىانل
8MAT 10 –  ( 1( )1)ريا ياتMathematical   (2 )معتمدة ساعات: 

 ثيرات، الدوال ال سرية، الددوال األسدية، الددوال ال وغاريتميدة، دالدة القيميدة المط قدة ، دلدة )الدوال الحقيقية ومجالها ، الدوال الجبرية 
مطدردة  ، الدوال المث ثية والمث ثية  الم سدية، الددوال الزامديدة والزامددة الم سدية ، الددوال الزوجيدة والفرديدة، الددوال(أ بر ادد احيح

الددوال المخت فدة، قااددة لوبيتدال،  الزيادة ومطردة النقاا ، الجوار وأنوااه، نهايات الدوال، إتاال الددوال، قاب يدة التفا دل وتفا دل
ممادلدددة  الممددداس والممدددودي ،  السدددراة ) القيمدددة المظمدددت والادددغري ونقدددط االنقدددال  ، رسدددم المنحنيدددات، تطبيقدددات التفا دددل ، 

النظرية االساسية لحسدا  التفا دل والت امدل، ت امدل الددوال المخت فدة ، الت امدل بدالتجزئ ، الت امدل بدالتمويض،  ،الت امل ،(والتسارع
المسداىة والسددراة ،  دول المنحددت ، المسداحة تحددت )الت امدل بإسدتخدام ال سددور الجزميدة ، نظريددة رول والقيمدة، المتوسددطة ، الت امدل 

 (.المنحت، المساحة بي  منحنيي 
9MAT 10 –  ( 2( )2)ريا ياتMathematical   (3 )ساعات معتمدة: 

المسداحة بدي  منحنيدي ، السدطوح )الممت دة، تطبيقدات الت امدل  ت، الت دامال(الت امل بإرالة  الجزور، اإلختزال المتتدالي) طر  الت امل 
 تقات الجزمية، تطبيقات ا ت المشتقات ، مقدمة ل دوال حات المتغري  ، المش(الدورانية، الحجوم الدورانية، مر ز ال ت ة ، الشغل
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_ تقار  وتبااد المتس سدالت  –مفهوم المتس سالت )، المتسسالت (وتبااد المتتابماتتقار  _ نهاية المتتابمة ) المتتابمات _ الجزمية 

 .مف وك تيس ور وما  وري  وتطبيقات ا ت بمض الدوال المسترس ه. متسسالت القوخ _ إختبارات التقار 
210MAT -  (0)جبر مجردAbstract Algebra (1)  (3 )ساعات معتمدة: 

هومومدورىيزم و _ زمدرة القسدمة _ نظريدة إلجدرامج _ الزمدرة الدامريدة _ الزمرة الجزمية _ ( خواص_ أمث ة _ تمريش ) الزمرة  
 .ال ر  المباشر ل رمز_ إيزومورىيزم الزمر 

MAT211 - تحليل حقيقي siA  anA lReR (3 )معتمدة ساعات: 
_ تقدار  المتتابمدات الحقيقيدة _ الحدد الم دوخ األادغر والسدف ي األ بدر _ الفمدات القاب يدة ل مدد _ المتس سالت وطر  اختبار تقاربها  

_ جنسددد  _ هولددددر )المتبايندددات _ ت امدددل ريمدددا  _ اتادددال الدددوال الحقيقيدددة _ اإل مدددال  ىدددي األادددداد  الحقيقيدددة _ متتابمددة  وشدددي
 (.دن وىس س

212MAT -  (1)  رياضيات تطبيقية Applications (1)  Mathematical  (3 )ساعات معتمدة: 
_  حر ددة جسددم ىددي الفددرال_ اددزوم القاددور الددحاتي _ المسددارات المر زيددة _ حر ددة نقطددة ماديددة باسددتخدام اإلحددداثيات القطبيددة 

 (.الدورا _ التبااد _ االنحدار )_  المؤثرات االتحاهية_ اإلحداثيات المنحنية المتامدة
MAT213- (4) جبر مجردAbstract Algebra (2)  (3 )ساعات معتمدة: 
_ ( خواص _ أمث ة _تمرش )الحقول _ المناط  الت ات ية_ المثاليات _ الح ق ة الجزمية _ ( خواص _ أمث ة _ تمريش ) الح قات 

 .ال ر  المباشر الح قات_ هومومورىيزم و إيزومورىيزم الزمر 
MAT214- ة تحليليةهندس Analytical Geometry (4 )ساعات معتمدة: 

الاددور المامددة لممادلددة _ ممددادالت الدرجددة الثانيددة_ طددر  تمثيددل المتجدده ىددي الفددرال _ اإلحددداثيات القطبيددة و االسددطونية وال وريددة 
لخدط المسدتقيم والمسدتوي ىدي ممدادالت ا_ نقدل المحداور _ ( القطع الزامدد_ القطع الناقص _ القطع الم اىئ ) القطااات  المخروطية 

 .ممادلة ال ر  والسطوح الدوامرنية_ الفرال 
MAT315 - نظرية األعداد yroeiuR reimul (2) معتمدة ةساع: 

_   ادم نسدبية _ خورزميات أق يدس _ نظرة المدد األولي _ النظرية األساسية ىي الحسا  _ الخواص األساسية األولية   

 .نظرية ىيرنات وتمميم أوي ر_ الم ااش المشترك األاغر_ قاسم المشترك األ بر ال_ التواى  
MAT316-  تحليل مركب smoy in anA lReR  (3 )ساعات معتمدة: 

_ ( ممادالت  وشي ريما _ اشتقا  _ اتاال _ نهايات ) الدوال حات المتغير المر   _ المستوخ المر   _ األاداد المر بة 
ايغة  وشي ريما  _  الت امل ىي المستوي المر   _ متس سالت القوخ _ الدوال التح ي ية _ قيمية ومتمددة القيم الدوال أحادية ال

 (.نظرية الباقي)ل ت امل نظرية ليوىيل 
3172317 +  MAT - (1,2) (0،4) معادالت تفاضليةOrdinary Differential Equations (3 )ساعات معتمدة: 

 المامل الم امل _ الخطية_ الممادالت التامة_ الممادالت المتجانسة _ىال المتغيرات ) لرتبة األولت الممادالت المادية م  ا
 (ممادلة برنولي وي اتي_ 

  طريقددة المددؤثر _ طريقددة الممددامالت غيددر الممينددة _ طريقددة تغييددر الثوابددت )الممددادالت التفا دد ية مدد  االرتبددة الثانيددة الم يددا
 .باستخدام متسالت القوخحل الممادالت _ ( Dالتفا  ي 

MAT 318 –  توبولوجي حساب متجهاتTopology (3 )ساعات معتمدة: 
_ نقدط النهايدة الجدوار _ الدنقط الداخ يدة والخارجيدة والحديدة _ الفمدات المغ فدة  وخواادها _ ( أمث ة_تمريش )الفراغات التوبولوجية 

 .النفاالمس مات ا_ اإلح ام _الترابط _ الفراغات الجرمية _ الغطاا 
319 MAT -  (4)رياضيات تطبيقة Mathematical Applications (2)   (3 )ساعات معتمدة: 

الحر ة المامة لجسم جاسيا ىي الفراغات ثالثية األبماد  سنترويد _ الشغل _  ينا ميتك الجسم الجاسيا _ حر ة مجمواة جسميات  
 .ازم القاور الحاتي_ 

MAT320 - معادالت تفاضلية جزئية Partial Differential Equations  (3 )ساعات معتمدة: 
طريقددة ( طريقددة ىددورير –ىاددل المتغددرات )طددر  _ ممادلددة البددالس _ تاددنيش الممددادالت التفا دد ية الجزميددة مدد  الرتبددة الثانيددة  

 .تطبيقات_ التحويالت الت ام ية 
MAT321 نسبية خاصة وعامةSpecial and General Relativity  (3 )معتمدة ساعات: 

  مسد مات  _ المج دة وال ت دة والفتدرة الزمنيدة _ تحويدل األطدوال السدراات _ تحويل لدورنتز _ تحويل جال يو ) نسبية خااة
 (.التحويل  المام ل قوخ_ تحويل  مية الحر ة  الطاقة _ انشتي  

  (.ونتامج النسبية المامةاختبار  _ الزم  المنحني مبدأ الت اىؤ _ الجاحبية  والفرال _ الفرال ) نسبية اامة 
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MAT 322- مكيانيكا تحليليةAnalytical Mechanics  (2 )ساعات معتمدة: 

مبدادئ حسدا  _ التحدويالت القانونيدة _ ممادالت الجرانج ممادالت هامي تو   –القوخ الممممة _ اإلحااميات المجممة  الهولونوىية 
 .تطبيقات_ مبدأ هامي تو  وأقواس بواسو  _ التغاير 

MAT423 - تحليل عدديNumerical  Analysis  (3 )ساعات معتمدة: 
_ طريقدة نيدوت _ اإل مدال ىدي تقريد   ثيدرات الحددود _ حل الممادالت غير الخطية ىي مجهول واحد _ المبادئ الحسابية الريا ية 

 .حل الممادالت التفا  ية_ التفا ل والت امل _ حل الممادالت الخطية 
MAT424 لكم والموائعميكانيكا اQuantum Mechanics & Fluids Mechanics   (5 )ساعات معتمدة: 

  المحبح  التواىقي _ مي اني ا ال م لبمض المجمواات البسيطة _ الدل والمؤثرات _ قاادة ادم الت  د _ مبادئ  مي اني ا ال م
 .مبادئ  نظرية ال م النسبية_ ازم  مية الحرة _ ممادلة شرودنجر _ الطر  التقريبية _ حرة الهيدوروجي  _ 

  ممدادالت الحر دة _ مفهدوم  الطبقدة الحديدة _ ح دول  سدتو س _ الدى  المتوازخ _ ممادالت ناىيير ستو س _ الدى  ال زج
 .الحر ة الدورانية_ الجهد المر   _ الدى  غير ال زج _ ىي  بمدي  

2424 MAT ميكانيكا الكم والموائعchanics  Quantum Mechanics & Fluids Me (3 )ساعات معتمدة: 

  المحبح  _ مي اني ا ال م لبمض المجمواات البسيطة _ الدل والمؤثرات _ قاادة ادم الت  د _ مبادئ  مي اني ا ال م
مبادئ  نظرية ال م _ ازم  مية الحرة _ ممادلة شرودنجر _ الطر  التقريبية _ حرة الهيدوروجي  _ التواىقي 
 .النسبية

  ممادالت _ مفهوم  الطبقة الحدية _ ح ول  ستو س _ الدى  المتوازخ _ ممادالت ناىيير ستو س _ الدى  ال زج
 .الحر ة الدورانية_ لجهد المر   ا_ الدى  غير ال زج _ الحر ة ىي  بمدي  

425 MAT هندسة تفاضليةDifferential  Geometry  (3 )ساعات معتمدة: 
 .نظرية السطوح_ جبر لي _ الاور التفا  ية _ المانيفوند التفا  ي _ نظرية المنحنيات 

MAT426- (0)لي اتحليل دFunctional Analysis (1)   (3 )ساعات معتمدة: 
النظرية ( نظريات أساسية_ تمريش  وخواص ) الفراغات المميارية ( نظريات أساسية_ تمريش وخواص ) الفراغات  المترية  

 .األساسية لفرال باناخ
MAT427- (4)لي اتحليل دFunctional Analysis (2)  (3 )ساعات معتمدة: 

النظرية الطيفية ل مؤثرات الخطية ىي الفراغات _ نظرية  وتطبيقاتها  –( نظريات أساسية_ تمريش وخواص _ ىراغات هي يارت 
 .(نظريات أساسية_ تمريش وخواص ) المؤثرات المر بة _ المميارية 

428 MAT - دوال خاصة ons Special Functi(3 )ساعات معتمدة: 
 .مؤثرات إلدار_ دالة الجيير _ دول هيرميات _  ثيرات  حدود لجندر _ دالة بيتا _ دالة جاما 

MAT429 - نظرية المرونة Fixability Theory  (3 )ساعات معتمدة: 
سدامل القديم  الحديدة ىدي _ النفمدال دالدة طاقدة ا_ شدروط التواىد  _ ممادالت االتدزا  _ دامرة بوهر _ تح يل االجهادات واالنفااالت 

-الحبدحبات  الطوليدة والمستمر دة ىدي جسدم مدر  _ المسدامل المسدتوية ىدي اإلحدداثيات القطبيدة _ ممدادالت ألمدي _ نظرية المروندة 
 .االجهادات  ىي اسطونة وقرص

MAT 430 -   منطق رياضيLogic   Mathematical (3 )ساعات معتمدة: 

كل ارفهلكلشهي قلمعي ال_لأدوكتلكلهضطلكلى ل  قل_لكل لافالكلىهيبقل_لس لقلوكلىهيبقكلقىللكلب(لكل ص)كلا هفه

كلعل اتلوكللهبللكليارت ز ل_لكلقىللكلى اهحقل_لكلا ارفهلكلىياعئقل_لكلا هفهلكلقىللكلصائبقلوكلقىللكلىا ا لقل

مقى  قل_لكم اكدلكلياردفاافقل_ل اضةقللةعالكلةئاتلكل_لكلةئاتلكل  ائ قلوكللة ائ قل_ل بهلكل لافال(لكلاوكة)لكلهوكس ل_ل

كل ظهفقلكمساس قللةحسابلوةظامل_لتعهففلكلىقى  قل_لكم اكدلكللبع قلمسةىقلض أثهلمباأللكالسا ااجلرفاضل

 .كم اكدلكل  اس قلوكلح    ق

ل

ل
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 COS تخصص الحاسب اآللي
COS102 - رسومات الحاسبComputer  Graphics (3 )ساعات معتمدة: 

خاامص   المخرجات _ الموز _ الدامرة _ م ئ البقع _ الخطوط_ النقط : المخرجات األساسية_ رس الطال  لمحة ا  أنظمة الرسومات يد
 ما يت م  هحا النقرر   .التحويالت  الهندسية حات  البمدي  وثالثة أبماد_  محتويات البقع وخاامص الموز _ ال وا  _ أنواع الخط : األساسية
ام ية ا ت تاميم وغنشاا الرسومات باستخدام برامج الحاسو  التي تتمامل مع الرسومالت الثابتة  والمتحر ة، الستخدام   ت ك تدريبات 

ري الرسوم ىي البرمجيات التم يمية،  ما يشتمل ا ت دراسة مبسطة ل يفية برمجة الرسومات البيانية  وتوظيش هح   البرامج مع  الرابمج األخ
 .التربوخلخدمة المجال 

COS103  - الوسائط المتعددةMultimedia (2 )ساعات معتمدة: 
 - Macromedia Director -Macromedia Flashيشمل المقرر ا ت تدريبات  ام ية ا ت ابرامج الوسامط المتمددة مثل  

ر ة ، مؤثرات اوتية، إاداد لقطات د رسوم متح\بحيث يت م  التدري   مهارات وطر  توظيش ت م الربامج لتاميم اروض تم يمية ، إادا
 .ىيديو مما يسااد ا ت انتاج برمجيات تم يمية جيدة

COS104 - حاسب  ومعلوماتComputer and Information   (3 )ساعات معتمدة: 
تاال ال تروني اال –يدرس الطال  طر  البحث ىي االنترنت الستخدامها ىي مجال البحث الم مي وحلك باستخدام محر ات البحث المخت فة 

  Conferencingالبحث ا  أشخاص ابر االنترنت واستخدام برامج   –بمواقع الم تبات والبحث ىي قاادة البيانات الخااة بها 
COS105  - إنتاج مواد تعليمية Materials (3 )ساعات معتمدة: 

 ما ير ز هحا . منطقية إلاداد البرامج التم يمية باستخدام الحاس يدرس  يفية استخدام برامج التطبيقات وإاداد نماحج ورقية تم يمية والخطوط ال
ح المقرر ا ت إنتاج وتوظيش الوسامل التم يمية السممية البارية المخت فة، وتشتمل هح  الوسامل  ا ت استخدام التسجيالت الاوتية والشرام

(Slides )اوتي، إ اىة غ ت  توظيش الرابمج الت فزيونية واإلحااية ىي الم مية واألىالم ىي الم مية التم يمية، و حلك طر  التزام  المرمي ال
 .التم يمية

COS106 -    تنظيم الملفاتFiles Organization (4 )ساعات معتمدة: 
إلت  الطر  المخت فة ل واول –( data types)يدرس الطال  الطر  المخت فة لتنظيم الم فات داخل الحاس  والترا ي  المخت فة ل بيانات 

طر   _ (   access – File access – Sequential access, Indexed sequential access, direct)الم فات والبيانات 
 (.Searching)طر  البحث ا  الم فات والبيانات  –( Sorting method)تريب  الم فات 

COS107 -  نظم التشغيلOperating Systems (4 )ساعات معتمدة: 
إدارة وتنظيم الحا رة الجهزة  –مفهوم الم مية وجدولة الممالج  –طبقات التشغيل  –مفاهيم أساسية ا  ممدات  وبرامج الحاس   يدرس الطال 

 –األنظمة متمددة البرمجة ومتمددة الممالجات تقنيات المنونة  –جدولة وتوظيش الماادر  –إدارة االقراص  –االستخدام الشخاي والجمااي 
التدري   –دراسة ونقاو بمض نظم التشغيل  –الحماية  –ة اإلدخال واإلخراج المتوازخ الخز  المؤقت وإم انات المقاطمة التح م ىي ممام 

 .المم ي ا ت برامج التح م
COS208  - مقدمة لنظم المعلوماتIntroduction to Information  Systems (4 )ساعات معتمدة: 

 -شب ات المم ومات   –المفاهيم االساسية لقاادة البيانات  –أساسيات نظم المم ومات  –المم ومات  أساسيات  –يدرس الطال  أساسيات النظم 
 .التمرش  ا ت مو واات حديثة ىي مجال الحاسبات –ى سفة تاميم النظم  –دورة حياة النظم 

COS209  - اإلنترنتInternet (4 )ساعات معتمدة: 
 يفية التمامل مع اإلنترنت م  حيث التافح والبحث والتمامل مع البريد اإلل تروني _ مها وتطورهايدرس الطال  شب ة االنترنت و يفية نش 
 .تنزيل ورىع الم فات المخت فة م   وإلت االنترنت  -تدري  ا ت  يفية إنشاا افحات االنترنت _والتمرش ا ت الخدمات االخري لالنترنت 

COS210  -  قواعد البياناتent Systems Database Managem(4 )ساعات معتمدة: 
المالقات داخل قوااد  البيانات ولغات  –مستويات تمثيل البيانات –( DBMS)يدرس الطال  توايش البيانات ونظم إدارة قوااد البيانات 

 .التمامل مع قوااد البيانات مع التطبي  باستخدام أحد نظم  قوااد البيانات
COS211  -   تكنولوجيا الحاسبuter TechnologyComp (4 )ساعات معتمدة: 

  -:يدرس الطال  الحاس  أحدث التطورات  ىي مجال الحاس  م  حيث

  االجهزة المادية(Hardware )  الحا رة  –الطابمات  –الل وحة االم  –الشاشات  -الممالجات   –مثل وسامل التخزي– 
 .والم حقات اآلخري

  حزم البرامج(Software  )البرامج الخااة بال  –برامج االنترنت  –برامج الرسم بالحاس   –ة مثل لغات البرمج
(Hardware) 
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COS212  - أساسيات البرمجةFundamentals of Programming  (3 )ساعات معتمدة: 
حاس  اآللي ، يدرس الطال  مم ومات نظرية وام ية تت م  ام يات التدري  ا ت أوامر البرمجة، و يفية إدخال وتخزي  البيانات ىي ال

وتمريش التس سل المنطقي ىي حل المش الت ، وخرامط التدى  و حلك التدري  ا ت المفاهيم األساسية ل برمجة باستخدام أحد لغات البرمجة 
 .المتقدمة

COS213 - تصميم وبناء البرمجةCourse Ware (4 )ساعات معتمدة: 
تاميم وإنتاج  برميجات تم يمية  –اختبار وتقويم وتطوير البرمجيات التم يمية  – يدرس الطال  أنواع البرمجيات التم يمية وطر  ت ليفها

 .متمددة الوسامط  ىي تخاايات مخت فة وحلك م  خالل دورة  إنتاج البرمجيات التم يمية
COS314 - هياكل بياناتData structure  (4 )ساعات معتمدة: 

ت الشاممة االستخدام ىي تقنيات ممالجة البيانات ألجل ممام تها مثل البني  المترااالت، هحا المقر يوىر دراسة تفاي ية لترا ي  البيانا
مع  التطبي   باستخدام لغات . المسجالت، الوامم المتا ة، المر بات، الافوش، الشجرات، المؤشرات ونظرة اامة ا  البرامج الموجع الهدش

 .البرمجة المتقدمة
COS315  - بناء وصيانة المعاملConstruction and Quipping of Computer  Labs  (4 )ساعات معتمدة: 

  يش تتارش أمام مشا ل ال مبي_  يش يم   تجميع الجهاز _ يدرس الطال  المحتويات المادية لجهاز الحاس  اآللي 
COS316 - تحليل وتصميم الخوارزمياتAlgorithms analysis and design (4 )ساعات معتمدة: 
 –طريقة التفريع والتحديد  –طريقة االرجاع  –الجزمة والتر ي   –بمض طر  التاميم  –طال  مفهوم تح يل وتمقد الخوارزميات يدرس ال

 .أمث ة ىي موا يع ىي الترتي   والبحث باستخدام احد لغات البرمجة المتقدمة –خوارزميات أساسية 
 .اطي  ومنع ال وارثالنسخ االحتي_ الايانة الوقامية _ ترقية الحاس  _ وتر 

COS317 - تصميم  منطقيLogic Design (4 )ساعات معتمدة: 
تقنيات تبسيط جبر المفاتيح  –نظم المد والتشفير  –الجبر البولي  –البوابات المنطقية  –يدرس الطال  مقدمة لمنط  المفاتيح والدارات الترا بية 

 (تبسيط الدارات التزامنية والالتزامنية)اآلآلت التتابمية  –ت الحسابية الثنامي المم يا –المددات المشفرة  –المسجالت  –القالبات  –
COS318 - أساليب المحاكاةSimulation (3 )ساعات معتمدة: 

وطر  يدرس الطال  تمريش المحا ا  وأنوااها  التناظرية والرقمية ،  األنظمة تمريفها وأنوااها المتطع والمستمرة، تمريش النماحج وأنوااها 
 .امث ة ا  الحياة والمجتمع- -لغات المحا اة والبرمجة  –خطوات المحا اة نمحجة ومحا اة أنظمة حات أنواع مخت فة  –توليد األامد المشوامية 

COS319 - تحليل وتصميم النظم Systems Analysis Deign (4 )ساعات معتمدة: 
 ما  .  ، والمقاب ة، دراسة الجدوخ، متط بات المستفبد والتح يل الهي  ي ل نظام والتوثي  يدرس الطال  مفهوم تح يل النظم م  خالل إيجاد الحقام

يدرس مفهوم تاميم النظم ا  طري  تاميم المدخالت والمخرجات، توايش الم فات، قوااد البيانات  وإاداد  مواافات  االجهزة وش بات 
 .االتاال

COS420  - قانونيات المعلوماتof Informatics Legislations (3 )ساعات معتمدة: 
 –دور شب ة االنترنت ىي ثورة المم ومات ونشرها  –المم وماتية  –دور  ىي مواجهة الجريمة و بط المجتمع  –خااماه  –تمريش القانو  

 .لقانو  والق اا ىي مواجهتها دور ا –أنوااها و يفية مواجهتها  –تطورها  –تمريش الجريمة المم وماتية  –تطور الجريمة بتطور المم وماتية 
COS421 - شبكات الكمبيوترComputer Networks (4 )ساعات معتمدة: 

أش ال  –النظام  المميارخ  –الروتو الت  –دراسة نظم الشب ات م  ناحية الوظيفية  –يدرس الطال   إستخدمات وأهداش شب ات الحاس  
الشب ات الممروىة االمياً والتدري  الم مي  ا ت  حاسبات  محدودة المدي  أمث ة لبمض. WANوالواسمة  -  LANالشب ات المح ية

 .والبرمجيات الالزمة لتشغيل الشب ات
COS422 -  تصميم المواقعDesign Web (4 )ساعات معتمدة: 

مراحل تطوير  المواقع مفاهيم الخااة بتاميم المواقع اإلل ترونية بافة المامة والتم يمية بافة خااة ، يتمر  ا ت   يدرس الطال 
لطال  اإلل ترونية، إجيال تاميم المواقع اإلل ترونية، التدري  المم ي ا ت بمض المهارات التاميم المواقع اإلل تروينة التم يمية ىي تخاص ا

 .وحلك م  خالل دورة تاميم وإنتاج المواقع اإلل ترونية التم يمية
COS423  - نظم الخبيرةال Expert Systems (4 )ساعات معتمدة: 

 –شب ة المماني  –األدارات  –النظم المبنية ا ت القوااد : يدرس الطال   مقدمة ىي مبادئ تاميم النظم الخبيرة، النظم  المخت فة لتمثيل الممرىة
 .مع التو يح ب مث ة ام ية لبمض النظم الخبيرة –نظم الحاول ا ت الممرىة  –تاميم طر  التمامل مع المستخدم 

 244COS - المكتبة الرقميةDigital Libraries  (3 )ساعات معتمدة: 
قع يدرس الطال   تح يل  نظم المم ومات وبرامج الحاس  التي تتمامل مع إدارة الم تبات اإلل ترونية مع التطبي  م  خالل التمامل مع الموا

 .ل م تبات وإنشاا موقع لم تبة إل ترونية
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COS425  - ذكاء اصطناعيicial Intelligence  Artif (3 )ساعات معتمدة: 
حد يدرس الطال   مقدمة ا  الح اا اإلاطنااي ودور  ىي إدارة الممرىة ثم مقدمة ا  الشب ات المابية وأسالي  الح اا األخري مع  التطبي  أ

 . Lispأو  Prologلغات الح اا اإلاطنااي مثل 
COS 426  - المعامل اإلفتراضية iesLaborator Visual (3 )ساعات معتمدة: 
_ المقارنة بي   الممامل الحقيقية واألىترا ية _ الممامل االىترا ية مميزات  وخاامص _ تمريش الممامل األىترا ية يدرس الطال   

ض بمض ار_ أسس بناا الممامل األىترا ية _ متط بات تاميم  الممامل األىترا ية _ أنوااها_ مجاالت استخدام الممامل االىترا ية 
 .تاميم الممامل األىترا ية_ نماحج م  تاميم  ممامل األىترا ية  
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201 3201+ PHY - خواص مادة وحرارة Properties of Matters and Heat (3 )ساعات معتمدة: 
 ما . وحداتها و تح يل األبماد  ومقدمة ىي خواص المادة واستمماالتها ىي حياتنا اليويمةهحا المقرر يمرش الطال  ب ساسيات الفيزيامية و 

 .ويشمل اي اً انتقال الحرارة خالل الشرامح. يحتوي  هحا  المقرر ا ت الظاهرة الحرارية وت ثيرها ىي المواد و يفية انتقالها 
202 PHY - بصريات هندسيةGeometrical Optics  (3 )تمدةساعات مع: 

 .يحتوخ  هحا المقرر ا ت النظريات الطبيمية ىي ال وا  وأي اً االنم اس واالن سار ا ت السطوح المخت فة وتطبيقاتها ىي األجهرة البارية
PHY 203 - استخدام الحاسب في الفيزياءUse of computer in physics  (3 )ساعات معتمدة: 

 .ت  وتطبيقاتها واستخدام الحاس  ىي تح يل البيانات التي يتم الحاول ا يها م  التجار هحا المقرر يحتوي ا ت مقدمة مبادئ المحوال 
PHY 204 - بصريات  فيزيائية Physical Optics  (3 )ساعات معتمدة: 

 يحتوي  هحا المقرر ا ت أساسيات الباريات الفيزيامية م   تداخل وحيود واستقطا  
205 1205+ PHY - كهربية ومغناطيسية lectricity and MagnetismE  (4 )ساعات معتمدة: 

 .هحا المقرر  يمرش الط بة المفاهيم األساسية  وال هربية واالستات ية  والدينام ية واي ا الت ثير المغناطيسي 
306 PHY - ديناميكا حرارية Thermodynamics (4 )ساعات معتمدة: 

 .حرارية وام ياتها وقوانينها وتطبيقاتهايحتوي  هحا المقرر ا ت أساسيات نظام الدينام يا  ال
307 PHY - اهتزازات وموجات Vibrations and Waves  (4 )2:ساعات معتمدة 

 .هحا المقرر  يحتوي ا ت  أساسيات االهتزازات واألمواج المخت فة
PHY 308 - فيزياء ذرية وأطيافAtomic Physics   (4 )ساعات معتمدة: 

 . الفيزياا الحرية  وأطياىها، بناا قاادة جامدة لمتابمة المقررات الفيزياا النووية وىيزياا الجوامدهحا المقرر يحتوي ا ت أسس  
309 PHY - تيار مترددAlternating Current  (2 )ساعات معتمدة: 

 .يقاتهايحتوي هحا المقرر ا ت  مقدمة  ىي أساسيات دامور التيار المتردد التي تقودنا إلت أساس دامرة المناار  وتطب
310 PHY - بصريات إلكترونية Electron Optics (3 )ساعات معتمدة: 

أساس وانبماث اإلل ترو  وحر ته ىي مجال إل ترومغناطيسي  وم  خالل الخطوط ال هربية والمدسات الممناطيسية   تا  ريحتوي هحا المقر 
 .والم يروس و  اإلل تروني

311 PHY - النظرية النسبية الخاصة l theory of relativitySpecia (3 )ساعات معتمدة: 
 .يحتوي هحا المقرر ا ت مقدمة ىي نظرية النسبية الخااة

312 PHY -  فيزياء نوويةNuclear physics  (4 )ساعات معتمدة: 
 يحتوي هحا المقرر ا ت مقدمة  ىي الفيزياا النووية لدراسة محتويات  األنوية و طبيمة المواد النشطة

PHY 313 – وء وبصريات وموجات ضWaves and Optics  and  Light (3 )ساعات معتمدة: 
 .تو يح المالقة بي  ال وا والباريات والموجات مع التطبيقات يحتوي هحا المقرر ا ت

414 PHY - فيزياء الجوامد وأشباه الموصالتSolid state (5 )ساعات معتمدة: 
 .وبناؤها ىي ىيزياا الجوامد يحتوخ هحا المقرر ا ت مقدمة ىي طبيمة المواد 

415 PHY - فيزياء الليزرLaser physics (3 )ساعات معتمدة: 
 .يحتوي هحا المقرر ا ت أسس وام يات ال يزر باإل اىة إلنتاج ال يزر وتفااالته ، وتطبيقاته ىي األلياش البارية التي تنج الاور

PHY 416 - طاقة جديدة  ومتجددةy sources New and renewable  energ (3 )ساعات معتمدة: 
 . يحتوي هحا  المقرر ا ت  اساس ماادر الطاقات المتجددة  مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الناتجة م   ماادر الميا  

PHY 417 - فيزياء فلكيةAstrophysics and  meteorology   (3 )ساعات معتمدة: 
 .اا الف  ية يحتوي هحا المقر ا ت أساسيات الفيزي 

PHY418 - دوائر إلكترونيةElectronic circuits  (5 )ساعات معتمدة: 
 .يحتوي هحا المقرر ا ت   أساس المنار ىي الدامرة اإلل ترونية والامام الثنامي والترانزاستور والدوامر المت ام ة 

419 PHY -إشعاعية فيزياء Radiation physics (3 )ساعات معتمدة: 
 .المقر ا ت مقدمة ىي تفاال المواد المشمة مع المادة  وا ت النظم الحيوية باإل اىة  لمقياس حر ة اإلشماع يحتوي هحا  

420 PHY -  فيزياء حديثةModern physics (4 )ساعات معتمدة: 
 .يحتوي هحا المقر ا ت مقدمة ىي  الفيزياا الحديثة بًدا م  القر  المشري  

 PHY الفيزياء تخصص
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1CHE10 - كيمياء عامةGeneral chemistry (1) (3 )ساعات معتمدة: 
هحا المقرر يحتوي ا ت قياس الوحدات وأنوع التفااالت ال يميامية ودراسة  خواص المادة وال يمياا الحرارية والحالة السام ة والحالة  

 .يةالا بة والحالة الغازية والمحاليل والبناا اإلل تروني والحرخ والروابط ال يميام
CHE 102 -  (0)كيمياء عضوية Organic chemistry (1)  (3 )ساعات معتمدة: 

الدور الوا ح م  خالل هح   المجمواات . يحتوخ هحا المقرر ا ت أساسيات المر بات  الهيدرو ربونية ويحتوي ا ت المجمواات الفمالة
 .ا ت  يمياا المر بات الم وية

CHE103 -  (4)كيمياء عضوية chemistry (2)Organic   (4 )ساعات معتمدة: 
يحتوخ هحا المقرر ا ت بمض المر بات الم وية األخري التي تحتوي ا ت المجمواات الفمالة مثل األحماض ال ربو سي ية ومشتتقاتها 

 .واالنهايدرات واالسترات وااليميدات واالميدات ال بريتية
204CHE  -  (3)كيمياء عضوية Organic chemistry (3)  (3 )ساعات معتمدة: 

واالرومات مخت فة ( ح قات  5)واالرومات مخت فة الح قات _ هحا المقرر يحتوي ا ت المر بات الهيدرو روبنية االروماتية اديدة النواة  
 واالرومات مخت فة الح قات ( ح قات مشبمة 5) الح قات 

 .واالرومات  حو الح قات المخت فة المندجة( ح قات  6)
205 CHE - (0) مياء فيزيائيةكي) Physical chemistry (1  (3 )ساعات معتمدة: 
هحا المقرر ا ت تمريش األنواع المخت فة م  الطاقة وواش القواني  الثالثة ل دينامي ا الحرارية واستخدام القاور الحاتي والطاقة  يحتوخ

 .ية ل محاليلويناقو الخواص الخااة  ل دينام ية الحرار. الحرة ىي الم ميات ال يميامية
206 CHE -  (0)كيمياء غير عضويةInorganic chemistry (1)  (3 )ساعات معتمدة: 

 .هحا المقرر يحتوخ ا ت انارخ ال بريت والفوسفور وا ت المناار االنتقالية
207CHE  -  (2)كيمياء عضوية Organic chemistry (4)  (4 )ساعات معتمدة: 

 .ظر والتماثل االلتفاىي والتماثل حو الاورة المرأية والنشاط ال ومييحتوي هحا المقرر ا ت دراسة التنا
208 CHE- ( 4) كيمياء فيزيائيةPhysical chemistry (2) (4 )ساعات معتمدة: 

الطاقة السطحية والتوتر السطحي والخااية الشمرية واالمتااص والظاهرة ال هربية والغرويات : يحتوي المقرر ا ت  يمياا السطوح
 .فها وأنوااها وتح يرها وخوااهاوتان
209 CHE - 1( (0)كيمياء تحليليةAnalytical chemistry (  (3 )ساعات معتمدة: 

 (.االختزال_ األ سدة _ المر   _ ترسي _ قاادة _ حامض )يحتوخ  هحا المقرر ا ت مقدمة ىي  التح يل ال مي والتح يل الحجمي  
310CHE  -  (2)كيمياء عضوية chemistry (5)Organic    (3 )ساعات معتمدة: 

يحتوي هحا المقر ا ت   يمياا الدهو  والج سيرات الفوسفاتية والبروتينات واألحماض النووية وال ربوهدرات  جزميات حيوية والتي  
 .مهمة ل غاية ىي وجود النبات والحيوا 

311 CHE -  (3)كيمياء فيزيائية Physical chemistry (3)  (3 )مدةساعات معت: 
االتزا  األحادخ والثنامي _ ات .االنتقال الحرارخ وإسالة الغا_ االنتشار _ ال زوجة _ يحتوي هحا المقرر ا ت  النظرية الحر ية ل غازات 

 .والثالثئ ىي نظام المر بات
312 CHE -  (4)كيمياء غير عضويةInorganic chemistry (2)  (3 )ساعات معتمدة: 

اسة التوزيع اال تروني وبمض خواص االنتدبيات وانفاالها هح  الدراسة تمتد ال تنيدات والتنسي  ما بي   يحتوي هحح المقرر ا ت در
 .التويع اال تروني وحاالت األ سدة

313 CHE -  (6)كيمياء عضوية Organic chemistry (6)  (3 )ساعات معتمدة: 
ية المحبة ل  ترونات والمحبة ل جزميات والتفااالت االستبدالية االرومانية يحتوي هحا المقر ا ت الخطوات المي اني ة ل تفااالت االستبدال

 .المحبة ل  ترونيات وتفااالت واإل اىة و الت اثش وإلزالة ىي ال يمياا الم وية
314 CHE -  (2)كيمياء فيزيائية Physical  chemistry (4)  (4 )ساعات معتمدة: 

فااالت ورتبة التفاال وت ثير المر   الوسطت ونظرية التاادم واالنتقال وألية التفاال، ودراسة يحتوي هحا المقرر ا ت دراسة ممدل الت
 .س س ة التفاال ىي المح ول والمامل المسااد القاادخ والتفاال حو اامل  مسااد أنزيمي واي ا التمامل مع المساادات السطحية 

315 CHE - الكيمياء البيئيةEnvironmental chemistry  (3 )ساعات معتمدة: 
ودراسة م وثات الهواا والماا وممالجة طر  الت وث والتح م وممالجة النفايات مفهوم ال يمياا البيمية هحا المقرر ا ت تو يح يحتوخ 

 .والميا  المستمم ة 
316 CHE -  (داوئر كهربائية)التوصيل الكهربيElectrical conductivity    (4 )ساعات معتمدة: 

 .ا المقرر ا ت الخواص الفيزيامية أو ال يميامية ل مواد الا بة وشبه  موا ة والغير موا ة وتطبياقاتها األساسية واالاطنااية يحتوي هح
417 CHE -  (7)كيمياء عضوية Organic chemistry (7) (4 )ساعات معتمدة: 

ات المي اني ة ل تفااالت الم وية والمالقة بي   حر ة يحتوي هحا المقرر ا ت  دراسة التفاال والحر ة ىي ال يمياا الم وية والخطو
 .التفاال وتر ي  المر بات الوسطية والموامل المؤثرة ا ت ثبات المر بات الوسطية وتحديد الموامل النشطة

 CHE الكيمياءتخصص 
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418 CHE -  (3)كيمياء غير عضويةInorganic chemistry (3)  (3 )ساعات معتمدة: 
المر بات التناسقية والتناظر والمر بات الممدنية والافات المغناطيسية لهح  المر بات  يحتوي المقرر ا ت دراسة تسمية تر ي 
 .والطيش االل تروني والرسم البياني  لمستوي الطاقة( ,LTE,AND MOT) VBTوالنظريات المخت فة ىي ت وي   المر بات

419 CHE -  (2)كيمياء فيزيائية Physical  chemistry (5)  (4 )دةساعات معتم: 
يحتوخ هحا المقرر ا ت دراسة المبادئ الريا ية والمحفزات والمناار المحددة واالىترا ات الدلية ل نظرية ال مية وممادلة شرودنجر 

 .لجزئ ىي اندو  ودروا  الجسم الا   والتاادم المر  وحرة األيدروجي  والروابط ال يميامية 
420 CHE -  (4)كيمياء تحليليةctivity  Electrical condu (3 )ساعات معتمدة: 

يحتوي هحا المقرر ا ت  الدراسات لمطياش المر بات الم وية والغير ا وية والتح يالت ال روماتوجراىية والتح يالت الميارية 
 .والتح يالت حو الاور المستقطبة

421 CHE -  (8)كيمياء عضوية Organic chemistry (8)  (4 )ساعات معتمدة: 
ر ا ت  دراسة النظرية االروبيتاالت الجزمية والممادلة الموجبة والطبيمة المزدوجة ل  ترو  والدلة الموجبة وسمة يحتوي هحا المقر

االوربيتاالت الموجبة واالروبيتاالت الغير مرتبطة والتوزيع لبمض الجزميات الم وية وثبات البنزي  والخواص  االورماتية وقاادة 
 .ها يل
422 CHE - (2)ضوية كيمياء غير عInorganic chemistry (4)  (4 )ساعات معتمدة: 

يحتوي ا ت دراسة ثبات وا محالل   المناار المشمة والتحويالت النووية وال شش والتطبي  نشاط االشمااي واالخفاقات البيولوجية 
 .ل ت ش اإلشمااي

423 CHE-  (6)كيمياء فيزيائية Physical  chemistry (6)  (4 )ساعات معتمدة: 
يحتوي هحا المقر ا ت  دراسة التفااالت اإلشمااية  االل تروممناطيسية مع المادة وتطبيقات المطياش الجزميي ىي تحديد تر ي   وارتباط 

 .المر بات ال يميامية
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GEO101 - الجغرافيا الطبيعيةNatural geography  (2 )عتمدةم ةساع: 
يدور المقرر حول أسس الجغراىيا الطبيمية والغالش الاحرخ ب ل سماته وخااماه والغالش الجوخ وخااماه وسماته والغالش  

 .الحيوخ والغالش المامي
GEO102 - مبادئ الخرائط Principles of Maps (3 )ساعات معتمدة: 

اتها ومقياس الرسم وطر  قياس األطوال  ل خريطة وقياس المساحات يدور المقرر حول ادد م  المو واات مثل مفهوم الخريطة ومقوم
 .وطر  الت بير  والتاغير بااإل اىة إلت تانيش الخرمط

GEO103 -  الجغرافيا البشرية Human Geography  (2 )معتمدة ةساع: 
مو واات م  الجغرىيا البشرية ثم األقاليم يدور المقرر حول ميدا  الجغراىيا واهميتها بالفروع األخري وم ونات الجغراىيا وىرواها و

 .الجغراىية
GEO104 - الجغرافيا االقتصاديةEconomic Geography   (3 )ساعات معتمدة: 

وارد يدور المقرر حول  م مو  الجغراىيا االقتاادية والموارد االقتاادية ثم اإلنتاج متمثالً ىي الموارد الزرااية واإلنتاج الحيواني والم
 .والموارد الغابية باإل اىة إلت اإلنتاج الممدني والموارد السياحية والنقل والانااية والتجارة المامية

GEO105 - جغرافيا إفريقيا األقليمية وحوض النيلGeography of Africa and Nile Religions   (2 )معتمدة ةساع: 
لقارة إىريقيا والمناخ المميز لها ثم الغطاا النباتي الطبيمي يدور المقرر حول مجمواة م  المو واات تتمثل ىي الخاامص المامة  

 .واألاول المرقية  القديمة ونش ة وتطور نهر النيل مع التر يز ا ت مشرواات الرخ ال بري
GEO106 - أرصاد الجوي Forecasting  (2 )معتمدة ةساع: 

_ اناار الطقس _ لجغراىيا األخري ثم وسامل جمع البيانات يتناول هحا القمرر مفهونم ومجاالت األرااد الجوخ واالقتها بفروع ا
 .تسجيل البيانات باإل اىة إلت خريطة الطقس  ثم األوزو  وقياسه والجوان  التطبيقية لألرااد

GEO107- تاريخيةالجغرافيا الHistorical Geography  (2 )معتمدة ةساع: 
يدا  ا م الجراىيا التاريخية وتطور  ومجاالته واالقته بفروع الجغراىيا والم وم يدور المقر حول مجمواة م  المو واات المتم ثة ىي م 

األخري باإل اىة إلت أهمية اار البالستوسي  وتطور الح ارات البشرية مع تقديم نماحج م  الح ارات ونماحج م  المجتماات 
 .القديمة

GEO108 -  الجغرافيا الزراعيةAgricultural Geography   (2 )معتمدة ةعسا: 
يو ح المقرر مفاهيم الزرااة والموامل الطبيمية والبشرية المؤثرة ىي الزرااة واإلنتاج الزرااي وأخيراُ يهتم المقرر بدراسة انماط 

 .الزرااة ىي المالم مع  بيا  مفهوم توط  الزراة
GEO209 - الجغرافيا المناخية Climatic Geography (2 )معتمدة ةساع: 
م  ادة مو واات هت الغالش الجوخ واإلشماع الشمسي والموالم المؤثرة ىيه واناار  المناخ وهت الخرامط  والرياح   يت و  المقرر

 .وال غط الجوي و األمطار ثم تقسيم المالم إلت أقاليم مناخية
210GEO - جغرافيا آسيا اإلقليمية Regional  Geography of Asia (2 )معتمدة ةساع: 

سة الخاامص الطبيمية ل قارة مثل البمية والت اريس والنبات الطبيمي ثم الخاامص البشرية  الس ا  والنشاط  ي م  المقرر درا
 .االقتاادخ مع دراسة إق يمية ألحدي الدول

GEO211 -  مساحة وخرائطArea and Mapping (3 )ساعات معتمدة: 
اه  والمساحة بالجنزير والمهارات المتا ة بحلك والمقبات التي تاادش ينتاول هحا المقرر مقدمة ا  انواع الخرامط وا م المساحة وأنوا

ُ المساحة بالنشطة والميزانية وحسا  المناس   والخريطة ال نتورية  ام ية القياس وبمض المم يات المرتبطة بقياس الزوايا وأي ا
 .وخوااها واأللوا  والتظ يل ثم تح يل الخريطة وأهميتها التطبيقية

GEO212 - لجغرافيا الحيويةاBio Geography  (2 )معتمدة ةساع: 
ت يهتم   المقرر بيا  المفاهيم الجغراىيا الحيوية والموامل والمؤثرة  ثم يناقو   ل م  الغطاا النباتي والحيواني وأخيراً يهتم بمش ال

 .الغطاا وطر  المالج
213 GEO - التعدين والصناعة  جغرافياal   Geography Industrial and Metallurgic (3 )ساعات معتمدة: 

 يدرس هحا المقرر توزيع اإلنتاج الممدني وماادر الطاقة ىي المالم ثم يقدم دراسة ل انااة وتوطنها ويانش األقاليم الانااية ىي المالم
 .مع إاطاا أمث ة لبمض الانااات

GEO214 - جغرافيا السكانPopulation Geography  (2 )معتمدة ةساع: 
المقرر مجمواة م  الدراسات حول الس ا  مثل  وابط النمو الس اني والموامل المرثرة ىيه ثم ال ثاىة الس انية وتر يبها وهجرتها ي م 

 .وأخيراً يهتم بدراسة نماحج ىيه ثم االتجاهات الحديثة قي دراسة األقاليم
GEO215 - جغرافيا إقليمية عامةGeneral Regional  Geography  (2 )معتمدة ةساع: 

يتناول هحا المقرر  مجمواة م  المو واات مثل مفهوم اإلق يمية ىي الجغراىيا  وأهيمية الجراىيا اإلق يمية  واالقتها بالم وم اآلخري  
 .وأنواع األقاليم مع دراسة نماحج ىيه االتجاهات الحديثة ىي دراسة األقاليم

 

  GEO تخصص الجغرافيا



 

 
 

148  

 

GEO216 - الجيوموفولوجياGeomorphology  (2 )تمدةمع ةساع: 
يتناول هحا المقرر  مو واات المفاهيم الجيومورىوجيا  وأش ال السطح الناتجة ا  التمرية السطحية والتماق  النمامي ونواتج  

 .البي وستيسي  ثم الجيوموىوجيا التطبيقية
GEO317 -   جغرافيا العالم الجديدGeography of the New world  (3 )ساعات معتمدة: 

تمريش المالم الجديد و شفه وتممير  ثم يتناول أمري ا  الشمالية ب ل خااماها الجغراىيية ثم دراسة الواليات المتحددة ينتاول المقرر   
 .األمري ية وأمري ا الوسطت وأمري ا  الجنوبية واستراليا وجزر المحيط الهادخ

GEO318 - خرائط التوزيعات Distribution Maps (2 )معتمدة ةساع: 
وتوزيمات واالقتها  ب نواع الخرامط والم وم األخري ثم يتناول أنواع الرموز النواية و ال مية المستخدمة  رر مفهوم خرامطيتناول  المق

ىي   ىي خرامط التوزيمات وأنواع  خرامط التوزيمات  وتطبيقاتها  والتقنية الحديثة مع التر يز ا ت الحاس  اآللي ىي  إاداد وتقيم الرموز  
 .ماتخرامط التوزي
GEO319 - جغرافيا النقل والتجارةGeography of  Commerce and Transportation   (2 )معتمدة ةساع: 

يهتم  المقرر بمفهوم جغراىيا البحار والمحيطات وتطور  وتوزيع المسطحات المامية وخاامص ميا  البحار والمحيطات وت اريس  
 .المتم قة بالحبار والمحيطات األحواض المامية واألهمية والقتاادية والمش الت

GEO 320 -  البحار والمحيطات جغرافياSeas & Oceans Geography (2 )معتمدة ةساع: 
يهتم المقرر بمفهوم جغراىيا البحار والمحيطات وتطور  ، وتوزيع السطحات المامية، وخاامص ميا  البحار والحيطات ، وت اريس 

 .ة ، والمش الت السياسية المتم قة بالبحار والمحيطات األحواض المامية ، واألهمية االقتاادي
GEO321 - جغرافيا العمران Urban Geography(3 )ساعات معتمدة: 

 يتاول المقرر الممرا  وتطور  الريفي والممرا  الح رخ ونماحج ح رية م  المالم المتقدم والمالم النامي
GEO322 - نظم المعلومات الجغرافية Geography Systems of -Data (2 )معتمدة ةساع: 

ات يت و  المقرر  م  التمريش بنظم المم ومات الجغراىية واالقتها  بالم وم األخري ثم األر ا  الخمسة لنظم المم موات الجغراىية والم مي
 األساسية لنظم المم ومات الجغراىية ثم تطبيقات ام ية باستخدام برامج نظم المم ومات الجغراىية

GEO323 - لجغرافيا  السياسيةا Political Geography (2 )معتمدة ةساع: 
يت و  المقرر م  مجمواة م  المو واات المترابطة ا  المفاهيم األساسية   ل جغراىيا السياسية وتح يل م ونات الخريطة السياسية 

 .ل مالم وإلقاا ال وا ا ت  مقومات قوة  الدولة ووسامل  تنميتها الخااة والمامه
24GEO 3 - جغرافيا مصرالطبيعية Natural Geography  of Egypt  (2 )معتمدة ةساع: 

يتناول المقرر  اناار  جغراىيا  مار القديمة   السطع والتر ي  الجيولوجي والخاامص المناخية والمامية والتربة وتحديد شخاية 
 .مار الطبيمية وتنمية قدرة الطال  ا ت التح يل والربط  بي  اناارها

O 325GE - دراسة ميدانية  بشرية  Human Empirical Study (3 )ساعات معتمدة: 
 يتناول المقرر م ونات االستمارة الميدانية  الالزمة ل طال  وهو يجرخ  دراسته م  حيث السؤال الحي ا  الس ا 

GEO 326 - طبوغرافية خرئط ingof Map Topography(2 )ساعات معتمدة: 
لخرامط  الطبوغراىية المتنواة التي  تجمع  بي  الظواهر الطمبية والبشرية واالقتاادية  ما تنمح الطال  ممرىة يغطي المقرر جوان  ا 

 تفا يية بمهارات انتشار الخرايطة الطبوغراىية و يفية تح يل
327GEO  - جغرافيا مصر  البشريةHuman Geography   of Egypt  (3 )ساعات معتمدة: 

م  جوانبها البشرية  الجديدة  المتا ة والبسيطة م  حيث التوزيع النمو وال ثاىة الح رخ والريفي و حا زيارات  يتناول المقرر  مار 
 .تاادخ ب نوااه م   زرااة وتجارةاديدة ل نشاط  االق

GEO 428 - نصوص جغرافية بشرية  بلغة إجنبية English human geographical text (2 )معتمدة ةساع: 
قرر اختيار ناوص جغراىية بشرية م  المراجع األجنبية المميزة ودراستها مع الطال  لغويا وومو وايا مع ت  يفه بالترجمة يتناول  الم

 .و اإل اىة إلت ما برا   ىي اإلشارة
GEO 429 - نصوص جعرافية طبيعة Natural geographical text  (3 )ساعات معتمدة: 

لمختارة بواسطة ا و همية التدريس يتم اختبارها م  المراجع  الجغراىية المتخااة ىي يت م  المقرر مجمواة  م  المو واات ا
 .مجاالت الجغراىيا الطبيمة

GEO 430- الصور الجوية  Forecasting photography  (3 )ساعات معتمدة: 
ر الاور الجوية وتحديد  الظواهر الطبيمية ينتاول المقرر المفاهيم واهمية  وتطور الاور الجوية وتقنيات التاوير الجوئ وقرااة وتفسي 

 .والبشرية واالقتاادية وشب ات الطر  وأنماط استغالل األرض والتخطيط اإلق يمي
GEO 431 -  جغرافيا العالم اإلسالميGeography  of the Islamic Word (2 )معتمدة ةساع: 

 وا منهج مت امل بداية م  األساس الطبيمي ثم التوزيمات البشرية  يغطي المقرر الجوان  الجغراىية ل مالم اإلسالمي ا ت الساحة  ىي
 .ومنها الساسية مع التو يح

GEO 432 - الفكر الجغرافيGeographical  thinking   (2 )معتمدة ةساع: 
قتها بالمجال الجغراىي و يفية توليد الف ار ثم شرح أهم هح   المفاهيم واال ،يتناول يت و  المقرر تتم   بالف ر الجغراىي ابر الماور

  .نظم  المامةلر  ىي القر  الجديد وتح يل اهم اوتحديد الموامل التي أسهمت ىي الدىع  يتطو
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GEO 433 -  جغرافيا مصر التاريخيةHistorical Geographical   of Egypt (2 )معتمدة ةساع: 
التاريخية م  حيث  إلقاا ال وا ا ت اار الب يستوسي   يتناول يت و  المقرر م  مو واات  تغطي الميدا  األساسي ل جغراىيا 

وح ارته الرميسية والمراحل الح ارية لمجتمماته ىي مار التي شهدت ظهور  واحتفظت بما يتح جميع الجمغراىيا لمار بافة 
 .  خااة

GEO 434 -  االنثربولوجيAnthropology  (2 )معتمدة ةساع: 
االنثريولوجي الطبيمية  والثقاىية والمو ا  الطبيمية التفاي ية المت اة بالمجتممات البسيطة  يتناول  المقرر  اناار تغطي جوان  

 .وم وناتها  واالقتها الداخ ية  وتح يل الوظامش والقيادة
GEO 435 - التخطيط اإلقليمي Regional Planning (2 )معتمدة ةساع: 

رخ والريفي م  جوان  المجتمع والس    والحر ة اإلق يمية بي  م وناتها يغطي امقرر جوان  التخطيط ل ريش والح ر ثم يمرش الح 
 . أامال مم نة ل مجتمعىيها 
436GEO  - ر من بعدااالستشع For. Sensing  (3 )ساعات معتمدة: 

خرجات االستمشار يت و  المقرر م  تمريش االستمشار م  بمد وتطور  التاريخي وأجيال أقمار االستشمار م  بمد المحطات األر ية وم
 .م  بمد والحاس  اآللي واىفادة م  مخرجات  االستشمار وتطبيقاته

437GEO  -  أخطار البيئةEnvironmental  dangers  (3 )ساعات معتمدة: 
مية يت و  المقرر م  مفهوم األخطار البيمة وتطورها واسبابها وماادرها ودرجات خطوراتها وممايير واسبا  الحد م  األخطار البي

 .وطر  ممالجتها
438GEO  - المشكالت المناخية   Climatic problems (3 )ساعات معتمدة: 

يت و  المقرر م  أهمية المناخ   وت ثيراته  ونماحج   مالمش الت المناخ واسبا   المش الت المناخية ومستقبل المش الت المناخية وطر  
 .دور اإلنسا  ىي  مواجهتها
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His101 - معالم التاريخ المصري القديم Landmarks of Ancient Egyptian History (3 )ساعات معتمدة: 
يتناول احوال مار منح القدم  وتقسميات التاريخ المارخ القديم وماادر  ىي ىترة ماقبل التاريخ واار الدولة القديمة والدولة الوسطت 

 .ولة الحديثة و حلك مالمح التاريخ المارخ ىي اارخ البطالة والروما وال
His102 -  دني القديم األمعالم تاريخ الشرقLandmarks of Ancient for  east  History (3 )ساعات معتمدة: 

و هم والمار الباب ي القديم ثم يتناول المقرر  مالمح  تاريخ المرا  ىي ااور ما قبل  التاريخ مروراُ بالمار السومرخ واأل رخ وم 
 .المار الفارسي وتوسع دولة آشور ومالمح توسمها وإنشتؤها ثم المار الباب ي األخير

His 103 -  مناهج البحث التاريخيMethods of historical research  (2 )معتمدة ةساع: 
م وم المساادة  الالزمة لممل المؤرخ وتطور  دراسةوتسجيل  يحتوي المقرر ا ت موا يع أهمها ممنت التاريخ  وطبيمة ام ية التاريخ وال

 .التاريخ ومراحل البحث التاريخي وال تابة التاريخية باى اتفة إلت التراش ا ت أهم الماادر الترايخية ل مراحل المخت فة
104 His -  تاريخ اليوناني المعالمLandmarks of Greek History (2 )معتمدة ةساع: 

رر ع البحث ىي أثر البيمة الخراىية ىي تش يل   ل م  التاريخ اليوناني والروماني  ما يبحث ىي الاول البا رة ل ح ارة يتناول المق
 اليونانية الرومانية وحر ة االنتشار اليونانية ال بري التي تمت ىيما بي  القرنني  الثام  والتاسع قبل الميالد ويمرض لمدنية اسبرطة

وأثنيا  نموحج لح م الديمقراطي ونش ة مدينة روما بي  الحقام  واألساطير حتت أابحت زامية االتحاد االيطالي ،   نموحج ل ح م الم  ي
 .م. قبل33ورما ىي اااري  الم  ي والجمهورخ حتت 

His105 - معالم التاريخ األوربي الوسيطLandmarks of middle Ages European History  (3 )ساعات معتمدة: 
لي أنهيار  وسقوط اإلمبراطورية وبمث النه ة الثقاىية الممروىة  باسم  ‘هحا المقرر البحث ىي السا  الداخ ية  الخارجية التي أدت يتناول 

 ال ارولنجية 
His106 - اإلسالمية العربية تاريخ الدولة History of Arabic Islamic Empire (2 )معتمدة ةساع: 

هع مع تح يل ممالم ألهم ممالم هحا التاريخ م  نزااات 123مي منح  البمثة حتت سقوط األموية ىي سنة يتناول هحا المقررالتاريخ اإلسال
 . ا ت الس طة وىتوحات وغيرها

His107 -  تاريخ الدولة العباسية History of Arabic Abassie Empire (2 )معتمدة ةساع: 
ير ز ا ت الوقامع ال بري وسياسات هح  الدولة ىي مخت ش  أنحاا  المالم يتناول  المقرر تاريخ اإلسالميفي اار الدولة المباشية و

 .اإلسالمي
His108 -   حضارة اليونان والرومانAncient  Greek and roman Civilization  (2 )ساعات معتمدة: 

رت ىي تش ي ها اي اً يبحث ىي النظم ينتاول هحا  المقرر   البحث ش اليونا  والروما  م  حيث ااول ومظاهر  ل منها والموامل التي اث
 .السياسية واألاول االجتمااية والم وم والفنو  اليونانية والرومانية

His109 - مدخل إلى علم اآلثار An Approach to Archaeology (2 )معتمدة ةساع: 
البحث والتنقي  انها  ما يبحث ىثار ا م   يتناول هحا المقرر البحث ىي البحث إلت اام االثار ويت م  الترايش اآلثار وغجدراا ام ية

 .األحياا واالم الموتت  م  ممابد وقاور ومسارح وتماميل ومسالت وقبور ثم يبحث ا  دور المادة  األثراية ىي مجاالت الم مي المخت فة
210 His -  حضارة مصر القديمةAncient Egyptian Civilization (2 )معتمدة ةساع: 

التمرش ا ت النشاط الممراني وتب ور نظم الحم  واىدارة  ىيمار الدولة القديمة ثم اار االنتقال األول والدولة  يتناول هحا المقرر
الوسطت ث  اار االنتقال الثاني وإيبراز أهمية اار الدولة احديثة  وما م   مش يتمثل ىي اار األسرات المتاخرة وأهم مالمح 

 .رية القديمةالمجتمع المارخ القديم والديانات الما
211 His -  حضارة الشرق األدنيFor east Civilization (3 )ساعات معتمدة: 

  يتناول هحا المقرر التمرش ات مظاهر ح ارة الشر  األدنت القديم  السومرية واال رية والباب ية  وتآلشورية وال  دانية م  مظاهر مادية
 .  اآلد وى رية ىي ميادي  البناا التشييد الممارة والفنو

212 His - مصر في العصرين اليوناني والرومانيRoman Period  –Egypt during the Greek (3 )ساعات معتمدة: 
ويشمل  الفتح المقدوني وح ترة مار ىي . م211ويشمل  .  م. 33يتناول هحا المقرر  البحث ىي تاريخ مار اليوناني  والروماني م 

رجية والدينية والنظم االقتاادية  ما يت م   الفتح الروماني وو ع مار بالنسبة ل مبر اطوية اار البطالة وسياسة الطالة الخا
 .الرومانية ونظمها اإلدارية واالقتاادية وااولها الفايح وغيرها م  الناوص

His213 -  نصوص تاريخية  بلغة أجنبيةHistorical  and Civilization Byzantium Empire (3 )ةساعات معتمد: 
يمرض هحا المقرر لمدد م  الناوص المختارة التي تدور حول األساطير  المارية القديمة واآللهة و حا  اح م  والنامح وقاة الفالح 

 .المارخ الفايح وغيرها م  الناوص
His214 - تاريخ الدولة البيزنطية وحضارتها Historical  and Civilization Byzantium Empire(3 ) ساعات

 :دةمعتم
يدور المقرر حول  البحث ىي أسبا  الاراع بي  القياارة، ت سيس قطنطي  الماامة الجديدة القسطنطينية، االقات الدولة البيزنطية مع 
جيرانها  م  سالش وار  وترك والمغر  المربي وقاة المجامع المس ونة التي انمقدت لنظر ىي الخالىات بي  المحاه  بي  روما 
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، مالمح الح ارة  ىي مجاالت 1153نماطها ةاإلس ندرية، والغزو الا بي وسقوط القسطنطينة ا ت ايدخ المثامنيي  اام والقسطنطينية  وأ
 .الممارة والثقاىة والتجارة الخارجية  والقانو 

His215 -  مدخل إلى علم الوثائق Approach to Documentation (2 )معتمدة ةساع: 
 .م  والرشيفات والبردخ و يفية استخدام الوثا  ىي  تابة التاريخ ونقدها مع غمطاا نماحج ل وثام يتناول  المقرر تمريش ا م الوثا

His216- تاريخ الفكر السياسي History of Political Thinking (4 )معتمدة ةساع: 
تو  وحتت ال حظة الحالية ويشمل يتناول المقرر تمريش بتطور الف ر السياسي م  بدابة ظهور  المجتماات اإلنسانية ووجود تاريخ م 

غرهابات الف ر السياسي قبل اليونا  الف ر السياسي اليونالني  والف ر السايس ىي المار  الوسطت والف ر اإلسالمي والف ر السياسي ىي 
 .الماور الحديثة

His217  - المغرب واألندلسorocco  and Andalus  (4 )معتمدة ةساع: 
مغر  واألندلس  ىيمرض ل فتح اإلسالمي لها والدول التي تتابتمت األحوال الداخ ية وبها واالقتها الخارجية يتناول المقرر تاريخ ال

 .ومظاهر الح ارة اإلسالمية بها
His218 -   سالمياالالمشرق Islamic East  (4 )معتمدة ةساع: 

ا  وبالد ما وراا النهر واواسيا وجنو  شر  اسيا و يش يتناول المقرر  تاريخ المشر  اإلسالمي  ىي الماور الوسطت أخ تاريخ  إير
ابرت الدول التي استق ت بهح  استق ت بهح   البالد ا  تط مات شموبها و يش أ  اإلسالم انتشر ىي هح  األطار، ما يتمرض ل غزوات  

 .المية هناكالمنغولية وما تربت ا يها  م  تغيير ل خريطة السياسية ل منطقة  وبمض مظاهر  الح ارة اإلس
319 His - النظم والحضارة واإلسالميةIslamic System and Civilization (3 )ساعات معتمدة: 

يتناول المقرر انظم والح ارة اإلسالمية التي سادت حياة الم مي  حتت نهاية الماور الوسطت و يش أنها  انت تمبر حاجات المجتمع 
المجتمع  ما يتناول  أسس الح ارة اإلسالمية وخااماها والم وم المق ية والنق ية واآلدا  األساسية وإنها  انت متطورة تبماً لتطور 

 .والفنو  ثم اثرها ىي النه ة األوربية
320 His -  حضارة أوربا في العصور الوسطىiddle Age CivilizationMEuropean  (3 )ساعات معتمدة: 

انية ألهم نظم الماور الوسطت الوربية وهو  نظام اإلقطاع ويمرض ألاول الجاممات يدور  هحا المقرر حول الجحور الجرمانية والروم
 .اإلوربية واثر الح ارة المربية  اإلسالمية ىي تنوير المق ية األوربية والنه ة األوربية

321 His - األيوبيون والمماليك Ayobes and Mamlukes (3 )ساعات معتمدة: 
  األيوبية والمم و ية ىي مار واالشم  يش قامت منهما ودورها  ىي التادخ  ل ا بيي  والمغول مع اإللمام يتناول المقرر تاريخ الدولتي

 . ب حوال مار  والشام ىي ااريهما وما ا  سامداُ م  نظم وح ارة
322 His - مصر اإلسالمية Islamic Egypt (3 )ساعات معتمدة: 

الفتح اإلسالمي لها مروراً بمار الوالة ثم اار الطولونية واإلخشيدية والفاطمية وما طرأ م  يتناول هحا المقرر   ماراىسالمية  بداية  ب
 .ا يه الح ارة المربية اإلسالميةتطورات خالل هح  الماور مع  ارض ألحوال مار الداخ ية واالقتها الخارجية وما  انت 

323 His - العالقة بين الشرق والغرب shipnEast/West relatio (4 )معتمدة ةساع: 
را   يتناول المقرر األحوال المتردية ل ل م  الخالىة المباسية ىي بغداد  والفاطمية ىي القاهرة والسالجقة  األتراك ىي اسيا   الاغري وإي

وسقوط آخر  ىي آواخر القر  الحادخ  اشر األمر الحخ شجع القوخ الغربية ا ت ش  الحرو  الا يبية وير ز اي اً ا ت الجهاداإلسالمي
 .ا ت أيدخ الس طا  االشرش ب  قالوو  1219مماقل الا يبي  ىي مدينة ا ا اام 

324 His- تاريخ العرب الحديث Modern History of Arabs (3 )ساعات معتمدة: 
تامجها ثم ىترة محمدا ت يتمرض  لبدايات الفتح المثماني لمار ودواىمه وأس وتنظميات الح م المثماني  والحم ة الفرنسية وتنظيماتها ون

وماظرها السياسية واالقتاادية والم مية الحربية ثم ىترة ح م خ فاؤ  ومظاهر الحياة االقتاادية والسياسية ىي مار أثناا االحتالل 
 .م1919البريطاني وظهور الحر ة الوطنية منح  ثورة ارابي  حتت ثورة 

325 His  - تاريخ مصر الحديثةالعرب الحديثHistory of Egypt  Modern (3 )ساعات معتمدة: 
يتمرض  لبدايات الفتح المثماني لمار ودواىمه وأس وتنظميات الح م المثماني  والحم ة الفرنسية وتنظيماتها ونتامجها ثم ىترة محمدا ت 

ياسية ىي مار أثناا االحتالل وماظرها السياسية واالقتاادية والم مية الحربية ثم ىترة ح م خ فاؤ  ومظاهر الحياة االقتاادية والس
 .م1919البريطاني وظهور الحر ة الوطنية منح  ثورة ارابي  حتت ثورة 

326 His - تاريخ أسيا الحديث والمعاصرModern and Contemporary History of Asia (3 )ساعات معتمدة: 
واألقطار المربية األسيوية والمش الت األسيوية  يتناول المقرر دراسة تاريخ دول الشر  األوقات ودول شر  اسيا وشمال  أسيا

 .المماارة
327 His -  تاريخ الدولة العثمانيةHistory of Othman Empire  (3 )ساعات معتمدة: 

 يتناول المقرر دراسة أاول األتراك وقيام الدولة المثمانية ا ت يد اثما  ب  أرطغول وتوسمها ىي أروبا والس طا  ابد الحميد الثاني
 .وان ماو الدولة

428 His - تاريخ أوربا الحديث Modern History of Europe (3 )ساعات معتمدة: 
( 16-15القر  ) يتناول المقرر مالمح وممالم التاريخ األوربي الحديث  ممثالً ىي الحر ة ال شوش الجغراىية وحر ة اىاالح الديني 

 .م1115دماتها وغحداثها ونتامجها حتت مؤتمر ىيينا وأهم مظاهر الحرو  األوربية والثورة الفرنسية مق
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429 His -  تاريخ أفريقيا الحديث  والمعاصرModern and Contemporary History of Africa (3 )ساعات معتمدة: 
حتت اآل  ودراسة يتناول هحا المقرر  تاريخ القارة األىريقية ىي مط ع المار الحديث والمماار  منح  بداية اار ال شوش الجغراىية و

أحوال مناطقها ودولها ودور  االستممار الغربي ىي االستيالا ا ت أنحاا متمددة م  أرا ها والحر ة الوطنية حتت  استقالل دولها ىي 
 .أواخر الخمسينات

430 His - تاريخ العرب  المعاصر sContemporary History of Arab (3 )ساعات معتمدة: 
اسة أحوال الوط  المربي ىي مط ع الماور الحديثة وتاريخ وتاريخ اقطار  الهالل الخاي  واقطار المربع المربي يتناول هحا المقرر  در

 .واقطار حوض نهر النيل وأقطار المغر  المربي  والوحدة المربية والسو  المربية المشتر ة
431 His -  تاريخ مصر  المعاصرContemporary History of Egypt   (3 )ت معتمدةساعا: 

ونشؤ النظام البرلماني ىي مار  بمد  1923وادور دستور  1922ىبراير  21ودواىمها  ونتالمجها  19يتناول المقرر  التمريش  بثورة 
ودراسة أحوال مار السياسية واالقتاادية  1951والجالا اام  1936استقاللها المنقوص والمفاو ات المارية البريطانية وممااهدة  

 .وأهم نتامجها وتفااالتها داخ يا ووخارجيا ىي المحيط الداخ ي والمربي والمالمي 1952ية قبل ثورة واالجتماا
432 His - تاريخ أوربا المعاصرContemporary History of Europe  (2 )معتمدة ةساع: 

ات  زمظاهر ونتامج الحربي  المالميتي   األولت يتناول المقرر  مالمح التاريخ األوربي وحر  الفرم والوحدة  االيطالية  واأللمانية ومقدم
 ة والثانية  ما يتمرش ا ت  أهم المالمح  المالم  الوربي بمد الحر   الباردة والاراع بي  ال ت تي  الغربية والشرقية  حتت إنهيار ال ت

 .الشرقية وظهور القط  األوحد
433 His  -  تاريخ األمريكيتين scaHistory of  the two Ameri (2 )معتمدة ةساع: 

يتناول المقرر تاريخ األمري تي  وير ز  بافة خااة ا ت تاريخ االلويات المتحدة األمري ية ويشمل  مو واات االست شاش والفتح  
ىي  الثورة والتحرر_ الحر  األه ية األمري ية_ التوسع اإلقي مي _ الدستور األمري ي _ استقالل المستممرات _ وبناا المستممرات 

 . امري ا بمد الحر  المالمية الثانية_ أمري ا  والحر   المالمية الثانية _ أمري ا الجنوبية والحر  المالمية األولي
434 His -  تحقيق المخطوطاتDocument investigation  (3 )ساعات معتمدة: 

وسامل هحا التحقي  ثم إاداد  ل نشر  ما يتناول م مالت يتناول  هحا المقرر مفهوم التحقي    وتطور  ابر تاريخ ثم  يفية المخطوطات و
 .التحقي  وما يجرخ إاداد  ىهارس لها

435 His - نصوص تاريخية  باللغة العربيةArabic Historical texts  (3 )ساعات معتمدة: 
تح يل هح  الناوص  ويشمل المقرر  يتناول المقرر تدري  الطال  ا ت الترجمة م  الناوص الم توبة بال غة المربية مع تدريبهم ا ت

 .ناوااً م  المقررات التي يدرسها الطال 
436 His  -قضايا تاريخية معاصرةIssues  icalContemporary Histor (4 )معتمدة ةساع: 

ادام  أم لقاا _  يتناول هحا المقرر  أهم الق ايا المما رة التي تؤثر ا ت مجربات الحياة اال   وىي المستقبل القري  مثل المولمة
_  األق يات التحديات التي تواجه المالم اإلسالمي _ مش الت الميا   ىي الشر  األوسط _مش الت الحدود ىي المالم المربي _ الح ارات

 .الحوار بي   الشمال والجنو  الوحدة االقتاادية المربية
His 437 – مشكالت سياسيةsPolitical Problem (4 )ساعة معتمدة: 

لحسللفا  لوفحةللضعل ا لوأة ك  ا لحسللأص ل ا لوفص ة ا لع لكلعال  اوةلكلى هرلم ض  اتلم لكلىشيلتلكلس اس ق

ل.كلى  جلكلقاهكع لغ هلكلىاح زلع لتحة ة ا

 


