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ق

كهًخ رئٍض انمظى :

بطم هللا و الصالة و الطالم علي ضيذها دمحم
أما بعذ ...
ٌهذ كعم التربُت الخاضت احذي ألاكعام اإلاىحىدة بيلُت التربُت و كذ ؤوش ي هزا اللعم هدُجت
احخُاج املجخمو لفئت مً اإلاهلمحن اإلااهلحن هكشٍا و نملُا تهخم بششٍحت مهمت مً ششاثح املجخمو
و هم روي الاحخُاحاث الخاضت  ،و جدىىم ؤهذاف كعم التربُت الخاضت مً ؤنذاد وىادس جشبىٍت
ماهلت للهمل في مجاٌ التربُت الخاضت جيىن كادسة نلى جلذًم الخذماث التربىٍت و الخهلُمُت ،
هزلً جضوٍذ الؿالب باإلاهاساث و الخبراث الخؿبُلُت الالصمت للهمل مو هزه الفئت  ،و جؿىٍش
ؤظالُب ألاداء الخهلُمي مً خالٌ البحث الهلمي الظخحذار ؤظالُب و مىاهج و ؾشق جذسَعُت
ؤهثر هفاءة .
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نجذح عن انمظى:
ً
اهؿالكا مً معاولُاث الجامهت اججاه املجخمو نامت وما جلذمه لزوي الاحخُاحاث الخاضت بطفت خاضت
زم اظخحذار كعم التربُت الخاضت في الهام الجامعي  7008 – 7007م  ،والبذء في جلذًم بشامجه وخؿؿه
التربىٍت لُطبح ؤحذ ؤكعام ولُت التربُت في هزه الجامهت .
و هى ؤحذ ألاكعام التربىٍت اإلاخخططت والتي ؤوش ئ إلنذاد وىادس بششٍت مذسبت وكادسة نلى جإهُل وجشبُت
وحهلُم وجذسٍب ألاؾفاٌ مً روي الاحخُاحاث الخاضت ؛ ورلً غمً الخىحه الهالمي لحلىق ؤلاوعان وجيافا
الفشص بحن حمُو ألافشاد في الخهلُم والهمل ،هما ًإمل اللعم مً مخابهت ول ما هى حذًث في هزا الخخطظ
حتى وعخؿُو مىاهبت الخغُحراث مً حىلىا  ،خاضت وهحً في نطش ٌشهذ جلذم ملفذ في مجاٌ التربُت الخاضت .
مً اهم ؤهذافه سفو معخىي ؾالب اللعم في مجاٌ التربُت الحاضت  ،والنهىع باإلاعخىي الهلمي والشقي به،
وخذمت باقي ألاكعام بما ًخالءم مو مخؿلباتهم في اإلالشساث اإلاشترهتً ،مىح الؿالب الذاسط به دسحت اللِعاوغ
في التربُت بهذ احخُاصه  939وحذة ( مخػمىت نذد مً ملشساث الخخططُت و اإلالشساث الهامت وهزلً بهؼ
اإلالشساث التربىٍت التي جاهل الؿالب للهمل في مجاٌ الخذسَغ) ،وٍؿمح لفخح املجاٌ للذساظاث الهلُا في
جخطظ التربُت الحاضت ،وجؿىٍش البحث الهلمي في هزا املجاٌ وخذمت املجخمو والبِئت.
رؤٌخ انمظى:
ؤحذ ألاكعام التربىٍت اإلاخخططت و التي ؤوشئذ إلنذاد وىادس بششٍت مذسبت و كادسة نلى جإهُل و حهلُم و
جذسٍب ألاشخاص روي الاحخُاحاث الخاضت و رلً غمً الخىحه الهالمي لحلىق ؤلاوعان و جيافا الفشص بحن
حمُو ألافشاد في الخهلُم و الهمل  .هما ًإمل اللعم في فخح بشهامج للذساظاث الهلُا ٌشمل الذبلىم في التربُت
الخاضت و اإلااحعخحر و الذهخىساه .
رطبنخ انمظى:
جخلخظ سظالت كعم التربُت الخاضت فُما ًلي:
 .9جخشٍج ؤنذاد مً اإلاهلمحن والباحثحن روي خلفُت نلمُت ونملُت في مجاٌ التربُت الخاضت.
 .7الىضىٌ بمعخىي هزه اليىادس بلى دسحت جمىنهم مً جلذًم الخذمت الخهلُمُت و الخإهُلُت والىفعُت
لألفشاد روي الاحخُاحاث الخاضت.
 .3جيىًٍ خلفُت احخمانُت ألفشاد املجخمو بىُفُت الخهامل مـو ؤكشانهم مـً ألاشخاص غحر الهادًحن
 .4ورلً مـً خـالٌ وشش زلافت التربُت الخاضت ،ورلً ٌهىد بلى بإلاام ؤفـشاد املجخمو بالحـذ ألادوى مً
اإلاهلىماث حىٌ خطاثظ وظماث روي الاحخُاحاث الخاضت ،مً الىاحُت الهللُت والىفعُت
والاحخمانُت.
 .5جيىًٍ حُل مـً الباحثحن الزًً يهذفىن بلى جؿىٍش ؤهفعهم ومهىتهم في حلل الهمل مـو ألافـشاد
اإلاهاكحن ،وهزلً اهدشاف ؤظالُب حذًثت مً شإنها جحلُم الجىدة في الخذمت الخهلُمُت.
 .6بحـذار حـغُحراث نلمُـت نلى ؤظــغ مىؿلُـت ورلً لخحـلُم مهاًحر الجـىدة الشاملت ،ظىاء في اإلاىاهج
ؤو الىظاثل ؤو الخلىُاث الخذسَعُت.
دليل قسم تربية خاصة
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أهساف انمظى:
جخهذد وجدىىم ؤهذاف كعم التربُت الخاضت ورلً نلى الىحى الخالي:
ً
أوال :ألاهذاف الىفطيت والتربىيت:
 .9بنذاد وىادس جشبىٍت ماهلت للهمل في مجـاٌ التربُت الخاضت جيىن كادسة نلى جلذًم الخذماث التربىٍت
والخهلُمُت والخإهُلُت والخذسٍبُت.
 .7جـضوٍـذ الؿـالب والؿالباث باإلاهـاساث والخبراث الخؿبُلُت الالصمــت للهمل مـو هـزه الفئـت في مخخلف
البِئاث الخهلُمُت.
 .3سبـ الجامهت بماظـعاث املجخمو ورلً مـً خـالٌ جبادٌ الخبراث ،وهزلً اإلاعاهمت في جلـذًم الحلىٌ
الهلمُت للمشىالث التي ًىاحهها اإلاهىكحن في املجخمو.
 .4جؿـىٍـش ؤظالُب ألاداء الخهلُمي مـً خــالٌ البحث الهلمي الظخحـذار ؤظالُب ومىاهـج وؾشق جذسَعُت
ؤهثر هفاءة.
 .5ؤوشاء اإلاهامل التي جخـذم هـزا الخخطظ واللُام بـضٍـاساث مُذاهُت مخىشسة للمهاهـذ واإلاشاهض والـذوس
الاحخمانُت الحىـىمُت وألاهلُت التي جػم ششاثـح مخخلفت مـً هـزه الفئت الخـاضت مـً مىهىبحن
ومهىكحن وخالفهم نً كشب والخشوج بخطىساث وزُلت ننهم.
ً
ثاهيا :أهذاف البدث العلمي:
 .9البحث الهلمي في مجــاٌ التربُت الخـاضت رو ؾبُهت مخمحزة ،حُث ًػم الهـذًـذ مـً ألاهـذاف
ؤلاوعاهُت باإلغافت لألهذاف الهلمُت.
 .7جخـشٍـج نىاضش لـذيهم خلفُت نلمُـت زم جىـىٍنهم مـً خـالٌ ظىىاث الـذساظت باللعم وؤضبحذ
لذيهم اللذسة نلى جلذًم حلىٌ نلمُت إلاشىالث مجخمهاتهم.
ً
 .3بحـذار الجـىدة الشاملت وفلا للمهاًحر الـذولُت للجـىدة والتي جضٍذ مً الىفاءة الهلمُت والخهلُمُت
لــزوي الاحخـُاحـاث الخـاضـت ،مــً خــالٌ جـلــذًـم احــذر ألاظالُـب والؿـشق واإلاـىاهـج و
الظتراجُجُاث والخلىُاث الخهلُمُت.
ً
 .4جؿـمح اليلُت بلى اظخىماٌ اإلاىكىمت الخهلُمُت مـً خـالٌ فخح ؤكعام للذساظاث الهلُا ورلً هذفا
ً ً
ً
نلمُا ومجخمهُا مها.
ً
ثالثا :خذمت وجىميت البيئت:
 .9بحـذار جـىاضل بحن مـاظــعاث املجخمو التي جخـذم روي الاحخُاحــاث الخــاضـت وبحن كعم
التربُت الخاضت.
 .7بمذاد ماظـعاث املجخمو بالحذًث في مجاٌ جإهُل وجذسٍب اإلاهىكحن.
ً
 .3وشش زلافت حلىق ؤلاوعان ورلً ألن اليل في حـم الحُاة ظىاء ،وإحلاكا إلابذؤ جيافا الفشص في
الخهلُم والهمل والحُاة.
 .4جلـذًـم بـشامـج ؤلاسشاد ألاظشي ،ألظش ألاشخاص روي الاحخُاحاث الخاضت لخحلُم الخيامل و
الخىاصن في الخذمت التربىٍت والىفعُت.
 .5جلـذًـم الاظدشاساث التربىٍت والهلمُت والخهاون مو اإلااظـعاث الاحخمانُت التي حهنى باألؾفاٌ
روي الاحخُاحاث الخاضت.
دليل قسم تربية خاصة
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يىاصفبد اخلزٌح:
.1
.7
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ؤن ًخمخو بمهاسف واظهت ومهاساث نالُت في مجاٌ التربُت الخاضت.
ؤن ًخمخو بمهاسف واظهت ومهاساث نالُت في املجاٌ التربىي.
ؤن ًيىن له كذساث نلى ؤلابذام و الخؿىٍش في مجاٌ الخهامل مو روي الاحخُاحاث الخاضت.
ؤن ًيىن كادسا نلى اظخخذام الخلىُاث الحذًثت و اإلاعخحذزت.
ؤن ًخمخو بمهاساث بحثُت جمىىه مً اظخىماٌ دساظخه الهلُا الخخططُت معخلبال.
ؤن ًخحلى باللذسة نلى الحىاس و الخىاضل وكىة ؤلاكىام و الهمل هفشٍم.
ؤن ًخحلى بالثلت بالىفغ واللذسة نلى الاهذماج وخذمت املجخمو.
ؤن ًحترم ؤخالكُاث اإلاهىت.

أعضبء هيئة التذريس ببلقسن:
أوال :أعضبء هيئة التذريس القبريه
ر.م

االسن

الذرجة العلمية

الذرجة االكبديمية

التخصص

.1
.2
.3
ؤظخار معانذ
دهخىساه
.4
محاغش
ماحعخحر
سهزة أبى بكزدمحم الحمال
.5
نلم الىفغ التربىي
محاغش
ماحعخحر
فاطمت دمحم عثمان
.6
ؤضىٌ جشبُت
معانذ محاغش
ماحعخحر
ضعاد ضالم الشوام
.7
خذمت احخمانُت
معانذ محاغش
ماحعخحر
هجاة خليل ميالد خليل
.8
نلم الاحخمام التربىي
ؤظخار مشاسن
دهخىساه
دمحم عمزعطيه خبيل
.9
مىاهج واظتراجُجُاث الخذسَغ
محاغش
 .11هجاح دمحم عبذ الجليل دمحم
دهخىساه
صحت هفعُت
محاغش
 11هجاح عبذ املجيذ خليفت
دهخىساه
مىاهج وؾشق الخذسَغ
معانذ محاغش
ماحعخحر
 12خلىد احمذ نُاد كشبُو
ثبويب :أعضبء هيئة التذريس الموفذيه للذراسة في الخبرج
دولة هصز
سالن عوار أبو رواي هفتاح
دكتوراه
مساعد محاضر
.1
ثبلثب :المعيذون
ايفاد بالذاخل
هاجستيز
هعيذ
فاطوة الزهزاء الوجبزي
.1
وعيمت املهذي ابى شاكىر

مىال عمزضاس ي مادي
ربيعت خطين أخمذ
ضكيىت البشيركذمىر

دهخىساه
دهخىساه
ماحعخحر

ؤظخار مشاسن
محاغش
معانذ محاغش

مىاهج واظتراجُجُاث الخذسَغ
بداسة حهلُمُت وجخؿُـ جشبىي
خذمت احخمانُت
بداسة جشبىٍت
مىاهج وؾشق الخذسَغ

دليل قسم تربية خاصة
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:المقررات الذراسية لقسن التربية الخبصة
قسم التربية الخاصة
Course Name

عدد
الساع
ات
العمل
ي

Introduction to Special
Education
Introduction to Social
Service Practice
School Health
Education
Music Education

0

عدد
الساعات
النظري

متطلبات المقرر

الوحد
ات

اسم المقرر

2

-

2

مدخل إلى التربٌة الخاصة

2

-

2

2

-

2

مدخل الممارسة الخدمة
االجتماعٌة
تربٌة صحٌة مدرسٌة

1

100 ت خ

الرمز

011ت خ
010ت خ
012 ت خ

تربٌة موسٌمٌة

014 ت خ

إعاقة سوعية

015 ت خ

إعالة بصرٌة

016ت خ

إعالة جسمٌة وصحٌة

017 ت خ

Visual Impairment

2

-

Physical and Health
Disability
Concepts and Terms in
Special Education
Functional Art
Education
Social Practice for
Individuals with Special
Needs
Mental Disability

2

100 ت خ

2
2
2
2

100 ت ن

2

ًمفاهٌم ومصطلحات ف
التربٌة الخاصة

018 ت خ

2

تربٌة فنٌة وظٌفٌة

019 ت خ

ممارسة اجتماعٌة لذوي
اإلعالة

001 ت خ

إعالة عملٌة

211 ت خ

0

2

Hearing Impairment

1

تخ
100

1

2

-

2

101 ت خ
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تخ
107

تخ
106

تن
203

100 ت ن

2

تن
203

100 ت ن

001 ت خ
تخ
200
تخ
203

2
2
2

105 ت خ

2

2

2

2

105 ت خ

2

Individualistic
Differences among the

تخ
107

تخ
106

1

1

1

100 ت ن

2

2

Social Institutions
Management

7

100 ت خ

2

Psychological Guidance
and Counseling

Special Physical
Education

1
2

Psychology of Play

Communication Skills
for the Individuals with
Special Needs
Sign Language

تخ
100

2

Care about the Gifted
and Talented

Rehabilitation Skills for
Individuals with Special
Needs
Learning Disabilities for
the Individuals with
Special Needs
Behavioral Disturbance

100 ت خ

201 ت ن
200 ت ن

1

تخ
204

001 ت خ

2

تخ
204

001 ت خ

2
2
2
4
2
2
2
2

رعاٌة موهوبٌن

سٌكولوجٌة اللعب

210 ت خ
212 ت خ

ًتوجٌه وارشاد نفس

ت

1

2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3

213 ت خ

1
4

مهارات تأهٌلٌة للفئات
الخاصة

214 ت خ

1
5

صعوبات التعلم

215 ت خ

1
6

اضطرابات سلوكٌة

216 ت خ

1
7

مهارات تواصل لذوي
االحتٌاجات الخاصة

217 ت خ

1
8

لغة إشارة والتخاطب

218 ت خ

1
9
2
0
2
1

إدارة مؤسسات اجتماعٌة

219 ت خ

تربٌة بدنٌة خاصة

201 ت خ

فزوق فزدية لذوي
االحتياجات الخاصة

200 ت خ

2

2
2
3

ت خ 311

لوانٌن وتشرٌعات لذوي
االحتٌاجات الخاصة

2
4
2
5
2
6

ت خ 310

تصمٌم برامج لذوي
االحتٌاجات الخاصة

ت خ 312

تعدٌل سلون

2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6

ت خ313
ت خ 314
ت خ 315
ت خ 316
ت خ 317

علم النفس الفسٌولوجً
اختبارات ومماٌٌس التربٌة
الخاصة
اضطرابات النطك والكالم
نظرٌات الشخصٌة
طرائك تدرٌس خاصة

ت خ 318

اختبارات نفسٌة

ت خ 319

معمل فً التربٌة الخاصة

ت خ 411

تدخل مبكر

ت خ 410

علم النفس العٌادي (
اإلكلٌنٌكً )

ت خ 412

تطبٌمات تدرٌسٌة

ت خ 413

مشروع تخرج

2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4

ت ن 200

تخ
219

2

ت خ 200

2

ت خ 206

2

ت خ 200

2

ت خ 200

1

ت خ 303

2

ت خ 200

2

ت ن 202
ت ن 303

1

ت ن 401

-

ت خ 301

2

ت خ 207
ت خ 303

2

1

Physiological
Psychology
Tests and
Measurements in
Special Education
Speech Disorder

1

Personality Theories
Special Teaching
Methods
Psychological Testing
Special Education Lab
Early Intervention

ت ن 401

تخ
304

2

2

ت خ 310

تخ
307

-

4

ت ن  301وإنجاز
 %75من مواد
لتخصص

Individuals with Special
Needs
Laws and Legislations
for the Individuals with
Special Needs
Program designing for
the Individuals with
Special Needs
Behavior Adjustment
)(Correction

Clinical Psychology
Teaching Applications
Graduation Project

4

اخلطخ انسراطٍخ نربنبيح انرتثٍخ اخلبصخ:
الكليت
اللطم
الشعبت
مذة الذراضت

التربيت  /طزابلظ
التربيت الخاصت
عام
اربعت ضىىاث

جاريخ جأضيظ اللطم
جاريخ جأضيظ الشعبت
اضم البرهامج
عذد الىخذاث
املعتمذة

2008
ليطاوظ
 36وخذة دراضيت
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الفصل الدراسي

رمز المقرر

الفصل األول
خريف

عدد الوحدات

عدد الساعات

SE 104
EPSY
100
EPSY
101

تربٌة موسٌمٌة

2

علم النفس العام

2

2

أصول التربٌة

2

2

SE 102

المحاضرات

2

التمرينات

2

2

SE 101

العملي

2

2

SE 100

مدخل إلى التربٌة الخاصة
مدخل لممارسة الخدمة
االجتماعٌة
تربٌة صحٌة مدرسٌة

نوع المقرر

2

2

مجموع الوحدات

اســـم الـمـقـرر

توزيع
الساعات

المتطلبات
السابقة
الٌوجد

1

1

CS100

حاسوب 1

2

2

2

-

عامة(جامعً)

AR101

دراسات إسالمٌة 1

2

2

2

-

عامة(جامعً)

AR103

لغة عربٌة 1

2

2

2

-

عامة(جامعً)

EN100

2

-

عامة(جامعً)

-

الفصل الثاني
ربيع

لغة انجلٌزٌة 1

2

2

SE 105
SE 106
SE 107

إعالة سمعٌة
إعالة بصرٌة
إعالة جسمٌة وصحٌة
مفاهٌم ومصطلحات فً التربٌة
الخاصة
تربٌة فنٌة وظٌفٌة
ممارسة اجتماعٌة لذوي اإلعالة
حاسوب 2

2
2
2

2
2
2

ت خ 100
ت خ 100
ت خ 100

2

2

ت ن  100ت خ 100

2
2
2

SE 108
SE 109
SE 110
CS101

2
2
2

2

EPsy201

طرق التدرٌس العامة

2

2

2

عامة
تربوي(داعم)

أصول التزبية

3EPsy20

علم النفس االرتمائً

2

2

2

تربوي(داعم)

علن النفس العام

EN101

لغة انجلٌزٌة2

2

2

2

عامة(جامعً)

لغة انجليزية 1

AR102

دراسات لرآنٌة 2

2

2

2

عامة

دراسات قزآنية 1

AR104

لغة عربٌة 2

2

2

2

عامة

لغة عزبية 1

SE 200

إعالة عملٌة

2

SE 201

رعاٌة الموهوبٌن والمبدعٌن

2

2

SE 202
SE 203
SE 204

علم نفس اللعب
توجٌه وإرشاد نفسً
مهارات تأهٌلٌة للفئات الخاصة
لغة عربٌة 3

2
2
2

2
2
2

EPsy2
EPsy200

الفصل
الرابع
ربيع

SE 205
SE 206
SE 207

أسس مناهج
علم النفس التربوي

صعوبات التعلم
اضطرابات سلوكٌة
مهارات تواصل لذوي
االحتٌاجات الخاصة

1

2

1

ت خ 014
ت خ 101
حاسوب 1

-

1

1

2

2

2

-

2

2

2

-

2

2

2

-

عامة(جامعً)
تربوي(داعم)
تربوي(داعم)

لغة عربٌة 2
أصول التربٌة
علم النفس العام

ت ن  201ت خ 200
ت ن  200ت خ 203

2
2
4

ت خ  105ت خ 106
ت خ 107
ت خ  105ت خ 106
ت خ 107
ت ن  100ت ن 203
ت ن  100ت ن 203
ت خ 001

2

2

ت خ  001ت خ 204
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SE 208

لغة اإلشارة والتخاطب

2

SE 209

إدارة مؤسسات اجتماعٌة

2

SE 210

تربٌة بدنٌة خاصة

2

1

1

1

1

ت خ 001ت خ 204

ت خ 110

ت خ 019

AR106

لغة عربٌة 4

2

2

2

-

عامة (جامعً)

EPsy301

طرق بحث

2

2

2

-

تربوي(داعم)

EPsy302

لٌاس وتموٌم

2

2

2

-

تربوي(داعم)

SE 211

الفصل الخامس
خريف

SE 300
SE 301

فروق فردٌة لذوي االحتٌاجات
الخاصة
لوانٌن وتشرٌعات لذوي
االحتٌاجات الخاصة
تصمٌم برامج لذوي
االحتٌاجات الخاصة

AR105

2

-

2

ت ن  200ت خ 209

3

2

ت خ 200

1

2

ت خ 206

ت خ 200

SE 302

تعدٌل السلون

SE 303

علم النفس الفسٌولوجً

2

SE 304

اختبارات ومماٌٌس التربٌة
الخاصة

2

EPsy303

وسائل تعلٌمٌة

2

1
2

2

ت خ 200

1
تربوي(داعم)

-

EPsy203

الفصل السادس
ربيع
الفصل السابع
خريف

SE 305

اضطرابات النطك والكالم

2

ت خ 303

SE 306

نظرٌات الشخصٌة

2

ت خ 200

SE 307
SE 308
SE 309
EPsy401

طرائك تدرٌس خاصة
اختبارات نفسٌة
معمل التربٌة الخاصة
صحة نفسٌة

2
2
2
2

ت ن  202ت ن 303
ت ن 401
ت خ 301
EPsy203

SE 400
SE 401

تدخل مبكر
علم النفس العٌادي (اإلكلٌنٌكً)

2
2

ت خ  207ت خ 303
ت ن  401ت خ 304

SE 402

تطبٌمات تدرٌسٌة

4

ت خ  310ت خ 307

مشروع التخرج ( مبدئً )

4

ت ن  301وإنجاز
 %75من مواد
لتخصص

1
2

2

1
2
تربوي(داعم)

-

4

SE403

الفصل الثامن
ربيع

SE404

التدرٌب المٌدانً
مشروع التخرج

4

4

4
4

ت خ 412
وإنجاز 301ت ن
 %75من مواد
لتخصص

-
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انتمىٌى وانمٍبص:
 )1طزق التلييم
ث
9
7
3

طزق التلييم
امخحان هطفي ألاوٌ
امخحان هطفي زاوي
امخحان نهاجي
املجمىم

جاريخ التلييم (ألاضبىع)
الاظبىم الخامغ
الاظبىم الهاشش
نهاًت الفطل
900دسحت

اليطبت املئىيت
%75
%75
%50
%900

مالخظاث
جحشٍشي +نملي
جحشٍشي +نملي
جحشٍشي +عملً

مالخظاث  :جىسع درحت التلييم ألاول و الثاوي و النهائي على خس ي طبيعت امللزر مً خيث (
التدزيزي  ،الشفىي ،واحباث  ،عملي)
 )2حذول التلييم:
ؤظلىب الخلُُم
جحشٍشي  +نملي
جحشٍشي +نملي
جحشٍشي +نملي

سكم الخلُُم
الخلُُم ألاوٌ
الخلُُم الثاوي
الخلُُم النهاجي

جاسٍخ (الخلُُم)
الاظبىم الخامغ
الاظبىم الهاشش
نهاًت الاظبىم

 )3هظـام التلييم والتلىيم:
ً جــب نلــى الؿالــب مخابهــت دسوظــه الىكشٍــت والهملُــت وال ًحــم لــه دخــىٌ الامخحــان النهــاجي فــي ؤي مــادة
جضٍ ــذ وع ــبت غُاب ــه ف ه ــا نل ــى  % 25وَهؿ ــى دسح ــت ض ــفش ف ــي الامخح ــان النه ــاجي لخل ــً اإلا ــادة وال ٌهف ــى م ــً
احدعابها في مهذله.
 جحعب مذة الغُاب مً بذاًت الفطل الذساس ي.
ً لــىم نػــى هُئــت الخــذسَغ بمخابهــت غُــاب الؿــالب وــل حعــب جخططــه ،وجؿبــم نلىبــت الغُــاب بهــذ
انخمادها مً اللعم املخخظ ومجلغ اليلُت.
ً ـخم جلــذًش جحطـُل الؿالــب فــي وـل ملــشس وفـم اليعــب اإلائىٍــت والخلـذًشاث الخالُــت نلـى ؤن جلــشب هعــىس
الذسحت النهاثُت بلى ؤكشب نذد صحُح.
س.م

اليعب اإلائىٍت ؤو الشمض

الخلذًش

9
7
3
4
5
6

مً  % 85فإهثر
مً  % 75بلى ؤكل مً % 85
مً  % 65بلى ؤكل مً % 75
مً  % 50بلى ؤكل مً % 65
مً  % 35بلى ؤكل مً % 50
ؤكل مً % 35

ممخاص
ً
حُذ حذا
حُذ
ملبىٌ
غهُف
ً
غهُف حذا
دليل قسم تربية خاصة
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ً
ٌ هذ الؿالب هاجحا في اإلالشس الذساس ي برا جحطل نلى وعبت  % 50مً مجمىم دسحاجه في اإلاادة.
ً ــخم جلُــُم الؿــالب فــي وــل ملــشس دساسـ ي نلــى حــذة ،وجحعــب الذسحــت النهاثُــت نلــى ؤظــاط ؤنمــاٌ العــىت
بيعبت  %40ودسحت الامخحان النهاجي بيعبت .%60
ً خ ــىلى ؤظ ــخار اإلا ــادة جلُ ــُم وجو ــحُح ؤوساق الامخحاه ــاث ونلُ ــه بن ــادة ؤوساق ؤلاحاب ــت للع ــم الذساظ ــت
والامخحاه ــاث باليلُ ــت مو ــحىبت بي ــخت وان ــحت م ــً ؤنم ــاٌ الع ــىت ودسح ــاث نهاً ــت الفط ــل وال ًج ــىص
بجالف ؤوساق ؤلاحابت بال بهذ فطلحن دساظُحن مً بنالن الىخاثج.
 ال ٌعـمح للؿالــب بـذخىٌ الامخحــان النهــاجي بهـذ مطـ ي خمــغ نشـشة دكُلــت مــً بذاًخـه ،همــا ال ٌعــمح
بالخشوج مً الامخحان كبل مط ي هطف الىكذ مً بذاًخه.
ٌ عـ ــلم ؤظـ ــخار اإلالـ ــشس هخـ ــاثج الامخحاهـ ــاث شـ ــاملت ألنمـ ــاٌ العـ ــىت والامخحاهـ ــاث النهاثُـ ــت لـ ــشثِغ اللعـ ــم
املخخظ ،ورلً خالٌ ؤظبىم مً جاسٍخ اهتهاء امخحان اإلالشس.
 )4التغيب عً الامتدان:
برا حغُب الؿالب نـً الامخحـان النهـاجي ألًـت مـادة ٌهؿـى دسحـت ضـفش فـي رلـً الامخحـان نلـى بن ٌهـاد لـه الامخحـان
في حالت الغُاب لكشوف كاهشة وبلشاس مً مجلغ اليلُت بىاء نلى جىضُت مً اللعم املخخظ.
 )5مزاحعت الىتائج:
ً جـىص للؿالــب الخلــذم بؿلــب اإلاشاحهـت اإلاىغــىنُت ألوساق بحابخــه فــي اإلاــىاد التـي سظــب ف هــا نلــى ؤال جضٍــذ
نً مادجحن وفم ؤلاحشاءاث والػىابـ الخالُت:ـ
 ؤن ًلــذم ؾلــب اإلاشاحهــت بلــى كعــم الذساظــت والامخحاهــاث خــالٌ مــذة ال جضٍــذ نــً ؤظــبىنحن مــً بنــالن
الىدُجت النهاثُت.
ً خــىلى نمُــذ اليلُــت ؤو مــً ًىــىب نىــه بىــاء نلــى اكت ـرات مــً كعــم الذساظــت والامخحاهــاث حشــىُل لجى ــت
اإلاشاحهــت مــً زالزــت ؤنػــاء مــً هُئــت الخــذسَغ نلــى ألاكــل ،وال ٌشــترؽ ؤن ًيــىن ؤظــخار اإلاــادة مــً بُــنهم
حعب الالثحت الهامت.
نلــى الؿالــب الالت ـزام بمخابهــت املحاغ ـشاث والــذسوط الهلمُــت وؤداء مــا ًؿلــب مىــه مــً بحــىر وججــاسب ؤو ؤوساق
نمل.
 )6خضىر الاختباراث والامتداهاث:
نلى ول ؾالب حػىس الاخخباساث الذوسٍت والامخحان النهاجي للملشس اإلا جل به في ول فطل والخلُذ بما ًلي:
 اضؿحاب بؿاكت الخهشٍف التي جىنح ؤهه م جل في رلً الفطل.
ً حكــش نل ــى الؿالــب اإلاخل ــذم لالمخح ــان اضــؿحاب ؤي هخ ــاب ؤو وسكــت ول ــى واه ــذ خالُــت م ــً الىخاب ــت ؤو
الحاظباث اإلابرمجت نذا ما ٌعمح به ؤظخار اإلالشس هما ًمىو اضؿحاب ؤو اظخخذام الهىاجف املحمىلت
داخل ميان الامخحان.
ً حكش نلى الؿالب الخحذر ؤزىاء الامخحاهاث ؤو اللُام بإي نمل مً شإهه ؤلاخالٌ بىكام الامخحاهاث.
 الخلُـ ــذ بالخهلُمـ ــاث اإلاىكمـ ــت لعـ ــحر الامخحاهـ ــاث واإلاشاكبـ ــت والطـ ــادسة مـ ــً اليلُـ ــت ؤو لجىـ ــت الامخحاهـ ــاث
واإلاشاكبت واإلاشاكبحن بلانت الامخحاهاث ،وهزلً مالحكاث ؤظخار اإلالشس.
 الخلُذ بالدششَهاث الىافزة واإلاىكمت لعحر الذساظت والامخحاهاث الطادسة نً حهاث الاخخطاص.
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انرتثٍخ انعًهٍخ:
في الفطل الثامً ؤو بهذ اجمام  930وحذة دساظُتً ،لىم الؿالب بخجزًل ملشس التربُت الهملُت في اإلاىكىمت،
وٍدبو الخؿىاث الخالُت:
ً )9حم للؿالب ججزًل ملشس التربُت الهملُت مو ملشسًٍ نلى الاهثر.
ً )7خم حهُحن مششف جخطص ي مً اللعم ،مو مششف مىحىد باإلاشهض الزي ًخم فُه احشاء الخذسٍب
اإلاُذاوي
ً )3خم اخخُاس اإلاشاهض حعب وحىد الفئاث الخاضت بها لُجشي ف ها الخذسٍب الهملي.
 )4مذة التربُت الهملُت فطل دساس ي مخيامل ٌهلً ننها ميعم التربُت الهملُت لليلُت.
ً )5حم للؿالب ًىم احاصة مً مشاهض الخذسٍب الهملي ،برا وان نىذ الؿالب ملشس ؤو ملشسًٍ مو
التربُت الهملُت.
ً )6خم جلُُم الؿالب هما هى مىنح بالجذوٌ الخالي:
املشزف
املشزف داخل املزكش
التخصص ي
مذًزاملذرضت
املجمىع

الذرحت
30
65
5
100

اليطبت
% 30
% 65
%5
%100

ً )7خم جلُُم ؾالب التربُت الهملُت باظخخذام همىرج مهذ (همىرج الاششاف الخخطص ي ،همىرج
الاششاف التربىي ،وهمىرج جلُُم مذًش اإلاذسظت للؿالب)
 )8نلى الؿالب الاؾالم نلى دلُل التربُت الهملُت ،إلاهشفت ول ما ًخهلم بىكام التربُت الهملُت باليلُت،
مً كىاهحن ولىاثح وحهلُماث.
يشزوع انترزج:
ًخخاس الؿالب مىغىنا نلمُا (في مجاٌ التربُت الخاضت ) وٍلذمه لللعم هملترت ،زم ًجشي نً اإلاىغىم
بحثا نلمُا مخدبها لخؿىاث ومىهجُت البحث الهلمي الوحُح بما في رلً جحذًذ اإلاشيلت ،حمو البُاهاث،
جحلُلها ،فاثذة البحث ،الذساظاث العابلت نً مىغىم البحث ،هخاثج البحث ،الخىضُاث ... ،الخ ،و الغشع
مً مششوم الخخشج هى جذسٍب الؿالب نلى بحشاء البحىر في مجاله نبر جؿبُم الؿالب إلافاهُم و مبادت
دسظها خالٌ الفطىٌ الذساظُت العابلت في اللعم.
حُث ًدبو الؿالب الخؿىاث الخالُت:
ً )9لىم الؿالب باخخُاس مششف إلاششونه حعب ملترت بحثت.
ً )7لذم الؿالب ملترت البحث بالخهاون مو مششفه ملجلغ اللعم إلاىاكشخه و اإلاىافلت نلُت.
 )3مذة مششوم الخخشج فطلحن دساظُحن ( مششوم مبذجي في الفطل العابو ،مششوم نهاجي ومىاكشت
اإلاششوم في الفطل الثامً).
ٌ )4شيل لجىت مىاكشت اإلاششوم مً انػاء هُئت الخذسَغ ،لخلُُم اإلاششوم ،باظخخذام همىرج جلُُم
مششوم جخشج.
دليل قسم تربية خاصة
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االشزاف االكبزميً:
نىذ ح جُل الؿالب للعم التربُت الخاضت ًخم حعمُت مششف ؤوادًمي له ،وهى ؤحذ ؤنػاء هُئت الخذسَغ
اللاسًٍ باللعم.
ًلىم اإلاششف ألاوادًمي باإلاهام الخالُت:
 )9الاششاف نلى الؿالب ؤوادًمُا مً الفطل ألاوٌ بلى الخخشج.
 )7معانذة الؿالب نلى مهشفت اللىاثح و هكام الذساظت والامخحاهاث باللعم.
 )3اسشاد الؿالب نىذ ججزًل اإلالشساث الذساظُت ول فطل دساس ي.
 )4الخىكُو نلى همارج الاظلاؽ والاغافت واًلاف اللُذ.
 )5الاحخفاف بملف الاوادًمي للؿالب وامال ،بمعانذة الؿالب.
ً )6لتزم الؿالب ب حب هشف الذسحاث ووسكت الخجزًل للملشساث الذساظُت ليل فطل وحعلُمها
للمششف الاوادًمي.

دليل قسم تربية خاصة

04

نظبو انتظدٍم وانسراطخ وااليتحبنبد
أوال :ثعط انتعزٌفبد ادلهًخ:
ادلمزراد انسراطٍخ:

اإلال ــشساث الذساظ ــُت مدعلع ــلت ومخيامل ــت وله ــا ض ــفت الخـ ــذسج الهلم ــي اإلانه ــي فُم ــا بُنه ــا ،وجي ــىن دساظ ــت بهـ ــؼ
ً
اإلالــشساث مهخمــذة ؤظاظــا نلــى ملــشساث ظــابلت ًخهــحن احخُاصهــا بىجــات ،وال ٌعــمح للؿالــب باالهخكــام فــي دساظــت
ملشس ما بال برا احخاص بىجـات اإلالـشساث الذساظـُت العـابلت التـي ٌهخمـذ نل هـا اإلالـشس اإلاـزوىس ،وجخـىلى ؤكعـام اليلُـت
جىغ ــُح رل ــً ف ــي ح ــذاولها الذساظ ــُت ،وَع ــدثنى م ــً رل ــً به ــؼ اإلا ــىاد بمىافل ــت سث ــِغ اللع ــم املخ ــخظ ،ونمُ ــذ
اليلُت.
انفصم انسراطً:

ً
الفطل الذساس ي فطالن سثِعُان وفطـل ضـُفي واحـذ بن وحـذ ،ومذجـه الضمىُـت ال جلـل نـً ظـخت نشـش ؤظـبىنا
جذسط نلى مذاها اإلالشساث الذساظُت وجذخل مً غمنها فترة الاخخباساث النهاثُت.
انىحسح انسراطٍخ:

هــي املحاغــشة الىكشٍــت ألاظــبىنُت التــي ال جلــل مــذتها نــً ظــخحن دكُلــت ؤو الــذسط الهلمــي ؤو اإلاُــذاوي الــزي ًىفــز
بمحاغــشجحن هكشٍخحن.
اإلنذار انعهًً:

هى ؤلاشهاس الزي ًىحه بلى الؿالب بعبب اهخفاع مهذله التراهمي نً الحذ ألادوى وهى .% 50
زرخخ أعًبل انفصم:

هــي الذسحــت اإلامىىحــت لألنمــاٌ التــي جبــحن الخغحــر الــزي حــذر فــي معــخىي الؿالــب خــالٌ الفطــل الذساسـ ي وحشــمل:
الاخخباساث الشفهُت ؤو الهملُت ؤو الخلاسٍش ؤو البحىر ؤو الاخخباساث الخحشٍشٍت ،وٍخؿش الؿالب بذسحخه.
االذتجبر اننهبئً:

اخخباس في اإلالشس ٌهلذ مشة واحذة في نهاًت الفطل الذساس ي.

انسرخخ اننهبئٍخ:

ً
هي مجمىم دسحاث ؤنماٌ الفطل مػافا بل ها دسحت الاخخباس النهاجي ليل ملشس وجحعب الذسحت مً ماثت.

انتمسٌز:

هى وضف لليعبت اإلائىٍت ؤو الشمض ألابجذي للذسحت التي حطل نل ها الؿالب في ؤي ملشس.
ادلعسل انرتاكًً:

ه ــى خ ــاسج كع ــمت مجم ــىم الىل ــاؽ الت ــي حط ــل نل ه ــا الؿال ــب نل ــى مجم ــىم الىح ــذاث الت ــي دسظ ــها مى ــز الخحاك ــه
باليلُت نلى مجمىم الىحذاث اإلالشسة لخلً اإلالشساث.
انتمسٌز انعبو:

هى وضف معخىي الخغحر الزي حذر في الجاهب الهلمي للؿالب خالٌ فترة دساظخه في اليلُت.
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انظدم انعهًً:

هــى بُــان ًىنــح ظــحر الؿالــب الذساس ـ ي ،وَشــمل اإلالــشساث التــي دسظــها فــي الفطــىٌ الذساظــُت بشمىصهــا وؤسكامهــا
ونذد وحذاتها ،والخلذًشاث ،هما ًىنح اإلاهذٌ الهلمي ،وبُان الخلذًش الهام باإلغافت بلى اإلالشساث التي نىدلذ
للؿالب اإلاىخلل.
ثبنٍب :نظبو انتظدٍم وانمجىل وانمٍس:
شزوغ انمجىل:

ً
 ؤن ًي ــىن حاض ــال نل ــى الش ــهادة الثاهىٍ ــت الهام ــت ؤو ؤي ش ــهادة ؤخ ــشي حهادله ــا حع ــب اليع ــبت اإلاهخم ــذة
لللبىٌ وؤال ًيىن كذ مط ى نلى حطىله نلى الشهادة ؤهثر مً زالر ظىىاث مً جاسٍخ الخخشج.
ً
ً
 ؤن ًيىن كادسا صحُا نلى مخابهت الذساظت في جخططه اإلاشغىب.
 جلذًم اإلاعدىذاث ألاضلُت اإلاؿلىبت التي جحذدها بداسة الجامهت.
 ؤال ًيىن كذ ظبم فطله مً الذساظت في اليلُاث ؤو الجامهاث.
 ولليلُـت الحـم فـي جحذًـذ شـشوؽ ومىاضـفاث مهُىــت لللبـىٌ جخهلـم بالجخطـُت ؤو بحـشاء امخحـان كبــىٌ
للمفاغلت بحن اإلاخلذمحن مو مشاناة ما ًجب ؤن ًخىفش في اإلاهلم مً ششوؽ ومىاضفاث.

ً
جيىس نهطبنت االنتمبل ئىل كهٍخ انرتثٍخ  -طزاثهض وفمب دلب ٌهً:ـ

ً
 ؤال ًيىن الؿالب مفطىال مً اليلُت ؤو الجامهت اإلاىلىٌ منها ألي ظبب وان.







ؤن ًلتــزم بخلــذًم اإلاعــدىذاث اإلاخػــمىت اإلالــشساث التــي دسظــها ومحخىٍــاث هــزه اإلالــشساث نلــى ؤن جيــىن
مهخمذة مً اليلُت ؤو الجامهت اإلاىخلل منها.
ًلتزم الؿالب اإلاىخلل بلػاء ؤسبهت فطىٌ دساظُت للخخشج مً ولُت التربُت -ؾشابلغ.
ً
ً
ًجىص لليلُت كبىٌ اإلالشساث التي ظبم للؿالب دساظتها ؤو سفػها ولُا ؤو حضثُا.
ًجىص للؿالب الاهخلاٌ مً اليلُاث اإلاىاقشة ؤو ألاخشي بهذ بحشاء اإلاهادلت ومىافلت مجلغ اليلُت.
ً
ؤن ًيــىن اإلاخلــذم للذساظــت باليلُــت مــً غحــر اللُبُــحن ملُمــا بلُبُــا بكامــت انخُادًــت ؾــىاٌ مــذة دساظــخه
ً
باليلُت ،ومعخىفُا للششوؽ اإلاخهللت باإلااهل الزي ًشغب في الحطىٌ نلُه.
ؤن ًلت ــزم الؿ ــالب غح ــر اللُبُ ــحن ب ــذفو سظ ــىم هفل ــاث الذساظ ــت وف ــم الل ــىاثح اإلاهم ــىٌ به ــا م ــو ألاخ ــز ف ــي
الانخباس الاجفاكُاث اإلاىكهت والىافزة بشإن اإلاهاملت باإلاثل.

 جيشإ باليلُـت لجىـت نلمُـت مخخطـت إلاهادلـت مـاهالث الؿـالب اإلاىخللـحن بل هـا ،ونل هـا البـث فـي الؿلبـاث فـي
ؤحل ال ًخجاوص ؤظبىنحن مً جاسٍخ جلذًم الؿلب.
ئخزاءاد انتظدٍم:

جبذؤ بحشاءاث الد جُل باجطاٌ الؿالب بمششفه الظـخؿالم سؤًـه والاظترشـاد بهذًـه فُمـا اخخـاسه مـً مـىاد ،ونلـى
الؿالب ؤن ٌعخىمل الىمىرج اإلاهذ لزلً (وٍشمض له بشكم )9:وانخماده مً اإلاششف وسثِغ اللعم.

ثبنثب :نظبو االنتمبل ين وئىل لظى انرتثٍخ اخلبصخ:

ًلخطـش اهخلـاٌ الؿــالب باليلُـت مــً كعـم اخـش نلــى الؿـالب اإلا ــجلحن بالفطـل ألاوٌ والثـاوي فلـــ وإلاـشة واحــذة،
ً
نلــى ؤن ًخلــذم الؿالــب بؿلــب هخــابي ًحــذد ؤظــباب الاهخلــاٌ ،وال ٌهــذ مىلــىال بال بهــذ مىافلــت اللعــمحن اإلاهىُــحن
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نــً ؾشٍــم كعــم الذساظــت والامخحاهــاث ،وفــي مــذة ؤكطــاها ؤظــبىنان مــً بذاًــت الفطــل الذساس ـ ي ،وجحعــب فتــرة
الذساظت العابلت غمً اإلاذة الضمىُت املحذدة.
راثعب :لىاعس انتنشٌم واالطمبغ واالظبفخ نهًمزراد:
احلس األعهى و األزنى نىحساد انتظدٍم:

نىذ الد جُل ًشاعى آلاحي:

ٌ عـمح للؿالــب بالد ــجُل بمــا ال ًضٍــذ نــً ازيخــحن ونشــشًٍ ( )22وحــذة دساظــُت هحــذ ؤنلــى وال ًلــل نــً
ازىتي نششة ( )12وحذة دساظُت هحذ ؤدوى وٍجىص سفو الحذ ألانلى بلى ( )25وحذة دساظـُت بهـذ مىافلـت
اللع ــم الهلم ــي املخ ــخظ إلا ــً ًي ــىن مخىظ ــؿه التراهم ــي ؤنل ــى م ــً  ،%75ؤو ف ــي حال ــت الفط ــل الذساس ـ ي
ألاخحر لخخشج الؿالب.
 لكشوف اظخثىاثُت ًلبلها اللعم ًجىص للؿالب الد جُل في ؤكل مً الحذ ألادوى ألي فطل دساس ي و ال
ًحدعب هزا الفطل مً غمً مذة الذساظت املحذدة باإلاـادة ،وهـزلً ًجـىص للؿالـب فـي الفطـل ألاخحـر
ح جُل ما جبلى له مً وحذاث وإن كلذ نً الحذ ألادوى اإلاعمىت به.
ئطمبغ ادلمزراد:

ًجىص للؿالب الزي سجل بملشساث ًضٍـذ مجمـىم وحـذاتها نـً الحـذ ألادوـى ؤن ًي ـحب فُمـا صاد نـً رلـً الحـذ
بشــشؽ ؤن ًحطــل نلــى مىافلــت ألاظــخار اإلاشــشف ،وإداسة اللعــم الهلمــي املخــخظ وفــم الىمــىرج اإلاهــذ لــزلً نلــى
ؤن ًخم ؤلاظلاؽ في مىنذ ؤكطاه ؤظبىم بهذ بحشاء الامخحان الىطفي ألاوٌ.
ذبيظب :اٌمبف انمٍس واالنمطبع عن انسراطخ:
ولف انمٍس:

ًجىص للؿالب اإلا جل بالفطل الذساس ي وكف كُذه بما ال ًخجاوص فطـلحن دساظـُحن ؾُلـت فتـرة دساظـخه
وفم الىمىرج اإلاهذ لزلً ،وفم البرهامج الضمني اإلاهخمذ مً اليلُت وبما ًخىافم مو الدششَهاث الىافزة.

طبزطب :االنذار وانفصم ين انكهٍخ:
ئنذار انطبنت:

ًىزس الؿالب في الحاالث الخالُت-:
 برا اهلؿو نً مخابهت دساظخه ألي ظبب وان مذة ؤسبهت ؤظابُو في الفطل الذساس ي.
 برا جحطل نلى جلذًش نام (غهُف) بنهاًت فطلحن دساظُحن.
فصم انطبنت:

ً فطل الؿالب مً اليلُت في الحاالث الخالُت:
ً
 برا جحطل نلى مهذٌ نام غهُف حذا في نهاًت ؤي فطلحن دساظُحن.
 برا اهلؿو نً الذساظت إلاذة فطلحن دساظُحن دون نزس ششعي.
 برا اظدىفذ الحذ ألاكص ى إلاذة الذساظت اإلالشسة.
 برا اسجىب ؤحذ ألافهاٌ اإلاىطىص نل ها بالثحت الذساظت والامخحاهاث وضذس بحله كشاس
جإدًبي ًلط ي بفطله .
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ادلربنفبد انعمىثبد انتأزٌجٍخ
أوال :ادلربنفبد انتأزٌجٍخ:
ال جيىس نهطبنت ارتكبة ادلربنفبد انتبنٍخ:

 الانخذاء نلى ؤنػاء هُئت الخذسَغ ؤو الؿالب ؤو الهاملحن بالجامهت.
 الانخذاء نلى ؤمىاٌ الجامهت ؤو اإلاشافم الخابهت لها.
 ؤلاخالٌ بىكام الذساظت والامخحاهاث.
 اسجياب ؤي ظلىن مىاف لألخالق.
ثبنٍب :انعمىثبد انتأزٌجٍخ واخزاءاد انتأزٌت:

ؤ) نظبو انثىاةً :خيىن هكام الثىاب للؿالب مً الىلاؽ الخالُت:

 الخإهُذ نلى ؤهمُت فخح كىىاث الخىاضل مو الؿالب لخىضُل ضىتهم وشيىاهم
وجكلماتهم واحخُاحاتهم إلاعاولي اليلُت.
 الترهحز نلى جىفحر خذماث الذنم الخهلُمُت للؿالب وبشهامج الاسشاد الاوادًمي،
والاهخمام بوحت الؿالب مً خالٌ الاهخمام بهُادة اليلُت و اإلالهى و اإلاؿهم.

 الخإهُذ نلى الحىافض اإلاادًت و اإلاهىىٍت للؿالب مثل جىفحر آلُت للخهامل مو الؿالب
اإلاخفىكحن واإلاىهىبحن و اإلابذنحن.
ب) نظبو انعمبةً :خم مهاكبت الؿالب نىذ كُامه باملخالفاث آلاجُت:
 الخخشٍب اإلاخهمذ للممخلياث اليلُت ومىحىداتها.
 مماسظت الهىف و الششوم فُه داخل اليلُت غذ نػى هُئت الخذسَغ ؤو صمالئه
الؿالب.
 الغش ؤو محاولت الخهذي نلى هكام ظحر الذساظت و الامخحاهاث باليلُت.
 اإلاماسظاث املخلت بااداب و الاخالكُاث الهامت باليلُت.
ج) انعمىثبد :ال ًخم جىكُو الهلىبت نلى الؿالب الا بهذ الاظخمام الي اكىاله ودفانه بىحىد
ولي امشه امام لجىت الخإدًبُت التي حشيل مً كبل اليلُت ،و الهلىباث هي:
ً حشم الؿالب مً دخىٌ الامخحاهاث في بهؼ اإلالشساث او ولها.
ً حشم الؿالب مً الذساظت لفطل دساس ي ؤو ؤهثر.
ً خم فطل الؿالب نهاثُا مً اليلُت في حالت جىشاس احذي املخالفاث اإلاىطىص نل ها
في هكام الهلىباث وبشيل مخهمذ.
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انتىصٍف ادلصغز نهًمزراد
يسذم ئىل انرتثٍخ اخلبصخ ( د خ :)100

ته ــذف ه ــزه اإلا ــادة بل ــى مهشف ــت مفه ــىم التربُ ــت الخاض ــت  ،و الخهشٍ ــف بالفئ ــاث الغح ــر نادً ــت وه ــي فئ ــاث ؤلاناك ــت
املخخلف ــت (الهللُ ــت ،البط ــشٍت ،الاهفهالُ ــت ،الع ــمهُت ،الجع ــذًت ،ض ــهىباث ال ــخهلم  ،مش ــاول الىؿ ــم و الى ــالم)
وفئت (اإلاخفىكحن و اإلاىهىبحن).هما تهذف بلى مهشفت الخؿىس الخاسٍخي لخؿىس جشبُت ألاؾفاٌ الغحر نادًحن ،و مهشفت
ؤهم ؤظباب ؤلاناكت و هُفُت حجخُطها و جطيُفها و البرامج و الخذماث التي جلذم لهم.
يجبزئ اإلحصبء (أ ذ :)101

جىصيف هذه املادة ًىحذ ضمً جىصيف مىاد كطم الزياضياث.
يسذم دلًبرطخ اخلسيخ االختًبعٍخ (د خ :)101

الهذف مً هزه اإلاادة هى الخهشف نلى بذاًت الخذمت الاحخمانُت  ،و مهشفت فلعـفتها وؤهـذافها ،و مـذي اسجباؾهـا
بالتربُت الخاضت .هما تهذف بلى جىمُت الهذًذ مً اإلاهاساث لذي الؿالب.
تزثٍخ صحٍخ ويسرطٍخ (د خ :)102

تهذف هزه اإلاادة بلى الخهشف نلى الخذماث الوحُت اإلالذمت لألؾفـاٌ فـي ظـً اإلاذسظـت ،و الخهـشف نلـى اإلالطـىد
بالتربُت الوحُت وما ًخهلم بالهاداث الوحُت و ظىء الخغزًت و الهىامل اإلاشغُت  ،ودوس اإلااظعت الخهلُمُـت فـي
التربُ ــت الو ــحُت  ،و الىكاً ــت م ــً ألام ـشاع .هم ــا ته ــذف بل ــى بهع ــاب الؿال ــب مه ــاسة جل ــذًم ؤلاظ ــهافاث ألاولُ ــت و
الخمشٍؼ الزاحي.
تزثٍخ يىطٍمٍخ ( د خ :)104

تهــذف هــزه اإلاــادة بلــى حهشٍــف اإلاىظــُلى و مهشفــت نىاضــشها ،همــا تهــذف بلــى مهشفــت ؤهمُــت اإلاىظــُلى و دوسهــا فــي
جىمُــت وافــت حىاهــب شخطــُت الؿفــل مــً الىاحُــت الهللُــت ،الجعــمُت ،الاحخمانُــت ،والىفعــُت للؿفــل الهــادي و
الؿفل مً روي الاحخُاحاث الخاضت ،و بدسان دوس اإلاىظُلي وىظُلت نالحُت لبهؼ الحاالث.
ئعبلخ مسعٍخ (د خ :)105

اإلاىغــىناث التــي جخػــمنها هــزه اإلاــادة هــي حهشٍــف ؤلاناكــت العــمهُت ،و ألاظــباب اإلاادًــت لهــا ،و ؾــشق كُاظــها ،و
حجخُطها و خطاثطها وؾشق الىكاًت منها .هما جىنح ؤزش ؤلاناكت نلى مكـاهش الىمـى ،واحخُاحـاث هـزه الفئـت ،
والخه ــشف نل ــى البـ ـرامج والخ ــذماث الخاض ــت الت ــي جفشغ ــها ه ــزه ؤلاناك ــت ف ــي مج ــاٌ الخىاض ــل وال ــخهلم ألاو ــادًمي
والخىُف والخذسٍب اإلانهي
ئعبلخ ثصزٌخ (د خ :)106

تهذف هزه اإلاادة بلى الخهشف نلى حاظـت ؤلابطـاس و هُفُـت نملهـا ،و مفهـىم ؤلاناكـت البطـشٍت وؤهـم مطـؿلحاتها،
وؤظــبابها ،و جطــيُفاتها ،و ؾــشق الىكاًــت منهــا  ،و جحذًــذ ؤزشهــا نلــى الىمــى وؤهمُــت الشئٍــت اإلاخبلُــت .همــا تهــذف بلــى
ً
الخه ــشف نل ــى حاح ــاث اإلاه ــاكحن بط ــشٍا  ،وؤه ــم ؤظ ــالُب الخ ــذسَغ والبـ ـرامج (التربىٍ ــت ،الىفع ــُت ،والاحخمانُ ــت)
وبشامج الخذخل اإلابىش.
ئعبلخ خظًٍخ و صحٍخ (د خ :)107

ته ــذف ه ــزه اإلا ـادة بل ــى الخه ــشف نل ــى مفه ــىم ؤلاناك ــت الجع ــمُت والو ــحُت ،وجط ــيُفاتها وؤظ ــبابها ،والخه ــشف نل ــى
البرامج والخذماث اإلالذمت لهزه الفئت ،وجىُُف الىظاثل وألاظالُب الخهلُمُت.
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يفبهٍى و يصطهحبد يف انرتثٍخ اخلبصخ (د خ :)108

ً
ته ــذف ه ــزه اإلا ــادة بل ــى حهشٍ ــف الؿلب ــت ب ــإهثر اإلاط ــؿلحاث ؤلاهجلحزً ــت اظ ــخخذاما ف ــي مج ــاٌ التربُ ــت الخاض ــت ،و
حعانذهم في فهم مهإوي هزه اإلاطؿلحاث .هما حعانذ نلى جلشٍب مهـاوي ألالفـاف و اإلاطـؿلحاث و بصالـت اللـبغ
والغمىع في فهم دالالتها بما ًللل مً ضهىبت الىضىٌ بلى فهم مشترن بحن اإلاخخططحن في هزا املجاٌ.
تزثٍخ فنٍخ وظٍفٍخ (د خ :)109

جخػــمً هــزه اإلاــادة الخهــشف نلــى ؤهمُــت الفىــىن و وقُفتهــا فــي جىمُــت العــلىن وإهعــاب اإلاهــاساث الفىُــت الالصمــت
لألؾف ــاٌ روي الاحخُاح ــاث الخاض ــت  ،و الخ ــذسٍب نل ــى اظ ــخخذام مخخل ــف ألادواث الفىُ ــت و الدش ــىُلُت و غحره ــا
لخحلُم ألاهذاف العلىهُت اإلاشغىبت.
ممبرطخ اختًبعٍخ نذوي اإلعبلخ (د خ :)110

جخػمً هزه اإلاادة وشـإة اإلاماسظـت الاحخمانُـت ،و مفهىمهـا ،و ألاظـغ الىكشٍـت للمماسظـت الاحخمانُـت مـو الفئـاث
الخاضت .و ؤهم مهاساث اإلاماسظت اإلاهىُت لالخخطاص ي الاحخماعي مو روي الاحخُاحاث الخاضت.
أحكبو األطزح ( ل ع :)117

جىحذ غمً جىضُف مىاد كعم اللغت الهشبُت.
ئعبلخ عمهٍخ (د خ :)200

جخػــمً هــزه اإلاــادة الخؿــىس الخــاسٍخي إلافهــىم ؤلاناكــت الهللُــت  ،و الخهشٍفــاث الؿبُــت ،و الىفعــُت ،و الاحخمانُــت
لهــا ،و ؤظــبابها و ؾــشق الىكاًــت منهــا .همــا جخػــمً ؾــشق كُاظــها و حجخُطــها ،و خطاثطــها و حاحــاث اإلاهــىكحن
ً
ً
نللُا ،و اإلاشىالث اإلاشجبؿت بكاهشة ؤلاناكت الهللُت ،و البرامج وواكو خذماث التربُت الخاضت للمهىكحن نللُا.
رعبٌخ ادلىهجني وادلجسعني (د خ :)201

تهذف هزه اإلاادة بلى الخهشف نلى مهنى اإلاىهبت و ؤلابـذام و الخفـىق  ،وؤهـم خطاثطـها  ،و الىكشٍـاث راث الطـلت
و جؿبُلاتهــا .همــا تهــذف بلــى جىمُــت اججاهــاث بًجابُــت هحـى جشبُــت وحهلــُم اإلاىهــىبحن و اإلابــذنحن .ومعــانذة الؿلبــت
نل ــى جىمُ ــت مه ــاساث حهل ــُم اإلاىه ــىبحن واإلاب ــذنحن  ،و الب ـرامج الخاض ــت به ــم منه ــا :بشه ــامج ؤلاز ـشاء اإلاذسس ـ ي الش ــامل.
وتهذف ؤًػا بلى الخهشف نلى ؤظالُب الىشف نً اإلاىهىبحن و اإلابذنحن و دوس املجخمو اإلاذوي في سناًتهم.
عهى نفض انهعت (د خ :)202

جخػمً هزه اإلاادة الخهشٍف بهلم هفغ اللهب و ؤهمُخه ،وؤهذافه ،و وقاثفـه التربىٍـت ،همـا جىنـح ؤهـىام اللهـب
و هُفُت اظخخذام اللهب هؿشٍلت مً ؾشق الهالج الىفس ي ،و جفعحر هكشٍاجه.
تىخٍه وئرشبز نفظً (د خ :)203

تهــذف هــزه اإلاــادة بلــى الخهــشف نلــى مفهــىم الخىحُــه و مفهــىم ؤلاسشــاد و الفــشق بُنهمــا ،و ألاظــغ التــي جلــىم نل هــا
نملُ ــت ؤلاسش ــاد ،وؤهمُخ ــه ل ــزوي الاحخُاح ــاث الخاض ــت و ؤظ ــشهم  ،و ؤهذاف ــه .و الخه ــشف نل ــى هكشٍ ــاث ؤلاسش ــاد
الىفس ـ ي و جؿبُلاتهــا .همــا تهــذف بلــى جــذسٍب الؿلبــت نلــى ؾبُهــت الخــذماث ؤلاسشــادًت التــي ًمىــً جلــذًمها لــزوي
م
الاحخُاح ــاث الخاض ــت ،و حع ــلُـ الػ ــىء نل ــى ؾبُه ــت اظ ــش روي الاحخُاح ــاث الخاض ــت م ــً حُ ــث (مش ــىالتهم،
حاحاتهم ،و مخؿلباتهم ) والػغىؽ الىفعُت التي ًىحهىنها  ،ومهشفت مجاالث بسشادهم و جىح ههم.
يهبراد تأهٍهٍخ نهفئبد اخلبصخ (د خ :)204

جدىـ ــاوٌ هـ ــزه اإلاـ ــادة حهشٍـ ــف نملُتـ ــي الخإهُـ ــل وإنـ ــادة الخإهُـ ــل و الفـ ــشق بُنهمـ ــا ،وؤهمُـ ــت الخإهُـ ــل وؤهىانـ ــه ودوس
اخطاجي الخإهُل في ول هىم منهـا  ،وألاظـغ واإلابـادت التـي جلـىم نل هـا وـل مـً نملُتـي الخإهُـل و بنـادة الخإهُـل .و
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جدىاوٌ ؤًػا الخهشف نلى الخذماث الخإهُلُت اإلاخىىنت التي جلذم للمهىكحن منها ( ؾبُت ،و هفعُت ،و احخمانُت،
وجشبىٍ ــت ،و مهىُ ــت) واإلاه ــاساث ألاظاظ ــُت ح ــىٌ الب ـرامج اإلاع ــخخذمت لدع ــهُل احخُ ــاص اإلاه ــىكحن اإلاشاح ــل الاهخلالُ ــت
لالهذماج في املجخمو بإكل كذس مً الطهىباث و اإلاشىالث.
صعىثبد انتعهى (د خ :)205

حش ــمل ه ــزه اإلا ــادة الخؿ ــىس الخ ــاسٍخي ف ــي مج ــاٌ ض ــهىباث ال ــخهلم  ،و حهشٍ ــف الط ــهىبت الخهلُمُ ــت  ،وؤظ ــبابها  ،و
ؤهىانها ،و خطاثطـها ،الفـشق بـحن ضـهىباث الـخهلم و بــء الـخهلم و الخخلـف الهللـي البعـُـ .همـا حشـمل ؾـشق
حجــخُظ ضــهىباث الــخهلم  ،و ؾــشق الىشــف ننهــا  ،و ؤهــم البـرامج و الخــذماث التربىٍــت لجمُــو اإلاشاحــل الهمشٍــت
املخخلفت.
اظطزاثبد طهىكٍخ (د خ :)206

جخػمً هزه اإلاـادة مفهـىم الاغـؿشاباث العـلىهُت  ،و جىنـح ؤظـبابها و جطـيُفاتها و خطاثطـها ،وتهـخم بخىغـُح
ؤظـالُب حجــخُظ وجلُـُم الاغــؿشاباث العـلىهُت ،والبـرامج و ؤظـالُب الخــذسَغ و اإلاىـاهج و ألاوغــام الخهلُمُــت
اإلاالثمت لهزه الفئت.
يهبراد تىاصم نذوي االحتٍبخبد اخلبصخ (د خ :)207

تهذف هزه اإلاادة بلى الخهـشف نلـى اإلاهـاساث ألاظاظـُت فـي الخىاضـل مـو روي الاحخُاحـاث الخاضـت وتهـذف ؤًػـا بلـى
ً
حهشٍــف الؿلبــت نلــى لغــت ؤلاشــاسة للطــم  ،ولغــت بشٍــل للمهــاكحن بطــشٍا والخــذسٍب الىؿلــي و اللغــىي و الخمُحــز بــحن
ؤظالُب الخىاضل الحس ي و الجعمي.
نغخ اإلشبرح و انتربطت (د خ :)208

ً
جخػــمً هــزه اإلاــادة الخهــشف نلــى نملُــت الخىاضــل الشــفهي و الُــذوي مــو اإلاهــىكحن ظــمهُا ،و جــذسٍب الؿلبــت نلــى
ً
ؤهىام ؤلاشاساث ومطادسها ومعخىٍاتها ،و الخذسٍب نملُا نلى الته ي ألاضبعي لألسكام والحشوف الهجاثُت الهشبُت
ومخاسج الحشوف .والخهشف نلى حهىد بنذاد كامىط بشاسي نشبي مىحذ للطم.
ئزارح يإطظبد اختًبعٍخ (د خ :)209

جدىــاوٌ اإلاــادة مفهــىم ؤلاداسة و مباد هــا ،و ؤهمُتهــا ،همــا جدىــاوٌ جــذسٍب الؿلبــت نلــى الىفاًــاث واإلاهــاساث ألاظاظــُت
للهمل في مجاٌ ؤلاداسة  .و جىنح ؤهم الجىاهب و اإلاماسظاث ؤلاداسٍت و الفىُت.
تزثٍخ ثسنٍخ ذبصخ (د خ :)210

تهــذف هــزه اإلاــادة بلــى حهشٍــف التربُــت البذهُــت ،و حهشٍــف ؤلاناكــت البذهُــت ،و ؤهىانهــا و ألاظــباب اإلاادًــت لهــا  ،همــا
ته ــذف بل ــى مهشف ــت دوس التربُ ــت البذهُ ــت ف ــي هم ــى ألاؾف ــاٌ روي الاحخُاح ــاث الخاض ــت ،و جىمُ ــت اإلاف ــاهُم اإلاهشفُ ــت
اإلاشجبؿــت بمماسظ ــت اليش ــاؽ الب ــذوي .والخه ــشف نل ــى هُفُــت جؿ ــىٍش اللُاك ــت البذهُ ــت اإلاشجبؿ ــت بالو ــحت و اليش ــاؽ
البــذوي  ،و هُفُــت جؿــىٍش جىمُــت الهػــالث الىبحــرة و الذكُلــت و الخــأصس الحشوــي .و جىنــح هــزه اإلاــادة الفــشق بــحن
التربُت البذهُت الخاضت و التربُت البذهُت الهامت.
فزوق فززٌخ (د خ :)211

تهذف هزه اإلاادة بلى مهشفت مفهىم الفشوق الفشدًت ،و ؤهىانها ،و الهىامل اإلاازشة في الفشوق الفشدًـت .همـا تهـذف
بلى مهشفت هُفُت مشاناتها و مذي اسجباؾها بيل فئت مً فئاث روي الاحخُاحاث الخاضت.
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انمىانني و انتشزٌعبد نذوي االحتٍبخبد اخلبصخ (د خ :)300

تهذف هزه اإلاادة بلى حهشٍف الؿالب بإهم الحلىق التي جخػمً حم اإلاهاق في الخهلُم والوحت و الهمل ،و حله
ههػى ٌهخمذ نلُه في بىـاء املجخمـو  .همـا تهـذف بلـى مهشفـت اٌ كـىاهحن والدشـشَهاث التـي حعـحر نمـل اإلااظعـاث و
اإلاشاهض التي جلذم خذماتها لزوي الاحخُاحاث الخاضت.
تصًٍى ثزايح نذوي االحتٍبخبد اخلبصخ (د خ :)301

تهذف هزه اإلاادة بلى جضوٍذ الؿلبت بإهم ؤظغ و كىانذ بىاء و جطمُم البرامج التربىٍت و الهالحُـت و بـشامج حهلـُم
اإلاهاساث  ،و بشامج الخذخل اإلابىش لزوي الاحخُاحـاث الخاضـت ،همـا تهـذف بلـى جـذسٍب الؿلبـت نلـى بنـذاد و جحلُـل
همـ ــارج جطـ ــمُم الب ـ ـرامج  ،وؤن ٌعـ ــخؿُو الؿالـ ــب هخابـ ــت الخؿـ ـــ و ألاهـ ــذاف و اخخُـ ــاس محخىٍـ ــاث البرهـ ــامج بمـ ــا
ًدىاظب مو ول فئت مً الفئاث الخاضت.
تعسٌم انظهىن (د خ :)302

جىنـح هـزه اإلاـادة مفهـىم حهـذًل العـلىن هؿشٍلـت لخغُحـر ظـلىن ؤلاوعـان  ،و جىنـح ؤًػـا الفىُـاث و اإلاهــاساث و
ألاظالُب اإلاعخخذمت في حهذًل العلىن ،مو جىفحر فشضت الخذسٍب الهملي للؿلبت نلى هزه ألاظالُب.
عهى اننفض انفظٍىنىخً (د خ :)303

تهـذف هـزه اإلاـادة بلــى الخهشٍـف بهلـم الــىفغ الفعـُىلىعي  ،و الخهـشف نلـى الجهــاص الهطـبي لالوعـان و اإلاهلىمــاث
ألاظاظــُت الخاضــت بــه ،و دوسه الشثِسـ ي فــي كُــام ؤلاوعــان بالىقــاثف الىفعــُت املخخلفــت(وعي ،اهدبــاه ،جــزهش ،)...و
ال ــشبـ ب ــحن وق ــاثف الجه ــاص الهط ــبي و ب ــحن ظ ــلىن ؤلاوع ــان  ،و بدسان الهالك ــت ب ــحن الخل ــل ف ــي وق ــاثف الجه ــاص
الهطبي و بحن مكاهش الاغؿشاباث املخخلفت التي ًمىً ؤن جطِب ؤلاوعان حشاء هزا الخلل ،و الهالكت بحن هـزه
الاغؿشاباث و جإزحرها نلى العلىن ؤلاوعاوي.
اذتجبراد ويمبٌٍض انرتثٍخ اخلبصخ (د خ :)304

جخػمً هزه اإلاـادة اإلافـاهُم اإلاشجبؿـت بهملُـت اللُـاط ،و ؤلاإلاـام باإلاهـاساث و الشـشوؽ الالصمـت لخؿبُـم الاخخبـاس ؤو
اإلالُاط في التربُت الخاضت ،و اللذسة نلى جفعحر الىخاثج و الانخماد نل ها في اجخار اللشاساث التربىٍت و الخهلُمُت.
اظطزاثبد اننطك و انكالو (د خ :)305

ته ــذف ه ــزه اإلا ــادة بل ــى الخه ــشف نل ــى اإلاف ــاهُم ألاظاظ ــُت للى ــالم و الخىاض ــل اللفك ــي و مشاح ــل اهدع ــاب الؿف ــل
إلاهــاساث الىؿ ــم و الى ــالم .هم ــا ته ــذف بلــى الخه ــشف نل ــى حش ــشٍح الجه ــاص الىالمــي اإلاع ــاوٌ ن ــً الىؿ ــم و الى ــالم ،و
الخهــشف نلــى اغــؿشاباث الخخاؾــب بإهىانه ــا ،و ؤظــبابها ،وجإزحرهــا نلــى الىمــى .حهشٍ ــف الؿلبــت نلــى هُفُــت ن ــالج
اغؿشاباث الخخاؾب و الحذ مً آزاسها.
نظزٌبد انشرصٍخ (د خ :)306

جخػــمً هــزه اإلاــادة مهشفــت الجخطــُت  ،وؤهمُــت دساظــت الجخطــُت و ألاضــل اللغــىي إلاطــؿلح الجخطــُت ،همــا
جخػمً ؤبهاد الجخطُت و الىكشٍاث التي جىاولذ الجخطُت.
طزائك تسرٌض ذبصخ (د خ :)307

ً
ً
ٌهخبــر هــزا اإلالــشس ؤظاظــا هكشٍــا إلالــشس الخؿبُلــاث الخذسَعــُت والتربُــت الهملُــت .وٍشهــض نلــى اهعــاب الؿــالب ؤهــم
الحلاثم واإلافـاهُم واإلاهـاساث اإلاخهللـت بـإهم وؤحـذر ؤظـالُب ووظـاثل واظـتراجُجُاث وؾشاثـم الخـذسَغ الخاضـت
بيل فئت مً الفئاث الخاضت ،باإلغافت بلـى جؿبُـم ؤظـالُب الخـذسَغ الفـشدي والجمـاعي فـي التربُـت الخاضـت .همـا
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جدىاوٌ هزه اإلاادة ألاظالُب اإلاهشفُت والعـلىهُت اإلاؿلىبـت للخهامـل ؤزىـاء حهلـُم هـزه الفئـاث ،مـو دساظـت اإلاهـاًحر
واإلاخؿلباث راث الهالكت بيل ألاظالُب اإلاعخخذمت حعب مخغحر حاحت الفئت.
اذتجبراد نفظٍخ (د خ :)308

تهــذف هــزه اإلاــادة بلــى الخهشٍــف باالخخبــاساث الىفعــُت و ؤهىانهــا و ؤهمُتهــا ،ومىاضــفاث الاخخبــاس الجُــذ  ،و ؤظــغ
جلىحن الاخخباس الىفس ي .نشع مجمىنت مً الاخخباساث الىفعُت و جذسٍب الؿالب نلى هُفُت اظخخذامها.
يعًم انرتثٍخ اخلبصخ (د خ :)309

الهــذف مــً مهمــل التربُــت الخاضــت هــى جــذسٍب الؿلبــت نلــى جؿبُــم الاخخبــاساث الىفعــُت و اخخبــاساث الــزواء  ،و
ً
هُفُــت اظــخخذام ؤظــالُب الخىاضــل مــو اإلاهــاكحن ظــمهُا (اإلاهُىــاث العــمهُت ،اظــخخذام الىمبُــىجش) و ؤظــالُب
ً
الخىاض ــل م ــو اإلاه ــاكحن بط ــشٍا(جذسٍب ح ــىاط اإلاىف ــىفحن ،الىظ ــاثل الخهلُمُ ـت الخاض ــت به ــزه الفئ ــت ،اظ ــخخذام
الىمبُىجش).
تسذم يجكز (د خ :)400

تهـذف هــزه اإلاــادة بلـى مهشفــت مبــادت التربُـت الخاضــت للؿفىلــت اإلابىـشة و جؿىسهــا ،وهــزلً تهـذف بلــى هُفُــت جلُــُم
الهملُــاث الىماثُــت فــي مشحلــت الؿفىلــت اإلابىــشة ،والحــذ مــً جــإزحر ؤلاناكــت  ،و دوس الخفــانالث ألاظــشٍت فــي الخــذخل
اإلابىــش و بدسان الهالكــت بــحن الخهلــُم و الخــذخل اإلابىــش ،و بــحن ؤظــالُب الشناًــت الوــحُت و ؤلاسشــادًت الىكاثُــت ،و
الخه ــشف نل ــى ؤظ ــالُب الىش ــف ن ــً ه ــاالء ألاؾف ــاٌ ،و ؾ ــشق الىكاً ــت م ــً ؤلاناك ــاث ف ــي الؿفىل ــت اإلابى ــشة ،و ؤه ــم
الخذماث الىفعُت و الاحخمانُت اإلالذمت لهم.
عهى اننفض انعٍبزي (د خ :)401

ته ــذف ه ــزه اإلا ــادة بل ــى حهشٍ ــف نل ــم ال ــىفغ الهُ ــادي  ،والخه ــشف نل ــى ألاخط ــاجي الىفسـ ـ ي الهُ ــادي ،وإبـ ـشاص ؤه ــم
ألامشاع الهطابُت و الزهىُت (حهشٍفها ،حجخُطها ،نالحها).
تطجٍمبد تسرٌظٍخ (د خ :)402

الهذف مً ملشس الخؿبُلاث الخذسَعُت هى بنذاد الؿالب نملُا إلاشحلت التربُت الهملُت نً ؾشٍم بجاحت الفشص
للؿالــب إلاماسظــت الخــذسَغ بشــتى ؾشكــه (ؾــشق الخــذسَغ) داخــل اليلُــت مــً ؤحــل ؤن ًىدعــب مهــاساث الخــذسَغ
الالصم ــت لالظ ــخهذاد للتربُ ــت الهملُ ــت م ــً حه ــت ،وللخ ــذسَغ م ــً حه ــت اخ ــشي  .الؿال ــب ًؿب ــم نب ــر ه ــزا اإلال ــشس ( او
ًخذسب نلى ) مخخلف ؾشق الخذسَغ الحذًثت (حعـب جخططـه) والتـي جـم حغؿُتهـا ازىـاء ملـشساث ؾـشق الخـذسَغ
الهام ــت وؾ ــشق الخ ــذسَغ الخاض ــت ،بم ــا ف ــي رلـ ــً الخ ــذسٍب نل ــى بنؿ ــاء ال ــذسوط ،والخخؿ ــُـ لل ــذسط ،وانـ ــذاد
الاظـ ــئلت ،واإلاىاكشـ ــت ،وجطـ ــمُم الامخحاه ـ ــاث ،وجو ـ ــحُحها ،والخهام ـ ــل م ـ ــو الؿلب ـ ــت ،والخلُ ـ ــُم والخل ـ ــىٍم ،واداسة
الطف ،واظخخذام الخلىُت في الخذسَغ ،وحمُو اإلاهاساث واإلاهام الاخشي التي ًلىم بها اإلاهلم مـً حمُـو الجىاهـب
الىفعـ ــُت والع ـ ــلىهُت والهلمُـ ــت .هم ـ ــا ٌش ـ ــمل هـ ــزا اإلال ـ ــشس جىكـ ــُم صٍ ـ ــاساث للؿلب ـ ــت بلـ ــى مشاه ـ ــض و ماظع ـ ــاث روي
الاحخُاحاث الخاضت.
يشزوع انترزج ( د خ :) 404

ً
ً
ًخخـاس الؿالــب مىغــىنا نلمُــا (حعــب جخططــه) ،وٍلذمــه هملتـرت ،زــم ًجــشي نــً اإلاىغــىم بحثــا نلمُــا مخدبهــا
لخؿـىاث ومىهجُـت البحـث الهلمـي الوــحُح بمـا فـي رلـً جحذًـذ اإلاشــيلت ،حمـو البُاهـاث ؤو اإلاهلىمـاث ،جحلُلهــا،
الذساظاث العابلت نً مىغىم البحث ،هخاثج البحث ،الخىضُاث ،الخ .والغشع مً مششوم الخخشج هى جذسٍب
الؿالب نلى احشاء البحىر في مجاله.
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رٌبض األطفبل نذوي االحتٍبخبد اخلبصخ (د خ :)404

ًلــذم اإلالــشس مهشفــت جخططــُت حــىٌ الؿفــىٌ ومشاحــل الىمــى ومخؿلبــاث وحاحــاث الىمــى للؿفــل الهــادي وغحــر
الهادي وهزلً هُفُت بنذاد بشامج فشدًـت ليـل ؾفـل غحـر نـادي ورلـً حعـب هـىم ؤلاناكـت وهـزلً الاظـخفادة مـً
بشامج وججاسب ناإلاُت مشابهت.
يجبزئ عهىو يسرطٍخ (د خ :)404

يهــذف اإلالــشس بل ـى حهشٍــف الؿال ــب بؿبُهــت الهل ــىم فــي غــىء الخل ــذم الهلمــي والخىىىل ــىعي ومــا للهل ــىم مــً دوس ف ــي
حُاجىا وهزلً الكىاهش الؿبُهُت اإلاشجبؿت بالهلىم الؿبُهُت (هُمُاء ،فحزًاء ،ؤحُاء ،حُىلىحُا ،الخ).
تنًٍخ ثشزٌخ (د خ :)404

يهــذف اإلالــشس بلــى حهشٍــف الؿالــب بــة مياهاجــه وكذساجــه الزاجُــت .وهــزلً جبنــي ؤهــذاف حلُلُــت هحــى الهمــل وسظــم
اظتراجُجُاث الىجات وجلبل الفشل واللذسة نلى حل الطشاناث والخهامل ؤلاًجابي مو املحُـ.
عهى اننفض االختًبعً (د خ :)410

ًلـ ــذم اإلال ـ ــشس مهشف ـ ــت ح ـ ــىٌ مفه ـ ــىم وؤه ـ ــذاف وهكشٍ ـ ــاث نل ـ ــم ال ـ ــىفغ الاحخم ـ ــاعي والح ـ ــشب الىفع ـ ــُت والام ـ ـشاع
الاحخمانُت وهمارج نً العلىن الاحخماعي.
عهى اختًبع تزثىي ( د خ :)411

هى الهلم الزي ًذسط ؤزش الهمل التربىي نلى الحُاة الاحخمانُت ،وٍذسط في الىكذ هفعه ؤزش الحُاة الاحخمانُت
نلى الهمل التربىي ،ؤو هى الهلم الاحخماعي الزي ًذسط الكاهشة التربىٍت مً مىاح ها اإلاخهذدة وفـي بؾـاس جفانلهـا
مـو الىاكــو الاحخمـاعي .ويهــخم نلــم الاحخمـام التربــىي بمعــاثل ،مثـل :بًطــاٌ اللــُم الاحخمانُـت والثلافُــت والتربىٍــت
والذًيُــت والىؾىُــت بلــى الؿفــل نــً ؾشٍــم الىكــام الخهلُمــي ،همــا ؤهــه ًــذسط املحــذداث الاحخمانُــت التــي جــازش فــي
جلشٍش العُاظاث التربىٍت وؤهذاف الىكـام الخهلُمـي  ،وهـزلً جـإزحر اإلااظعـاث الاحخمانُـت فـي الىكـام الخهلُمـي،
وجإزحر الهالكت بحن اإلاذسظت وألاظشة في الخحطـُل اإلاذسسـ ي للؿـالب ،ودوس الىكـام الخهلُمـي فـي الحـشان الاحخمـاعي،
وؤزش ألاهماؽ الثلافُت العاثذة نلى الىكام اإلاذسس ي.
تبرٌد احلعبرح اإلطاليٍخ ( د خ :)412

يهذف اإلالشس بلى الخهشف نلى فلعفت هزه الحػاسة ومفاهُمها وؤزشها فـي املجخمـو ؤلاظـالمي ومـا كذمخـه ليوعـاهُت
مــً خــالٌ دساظــت الثلافــاث الهشبُــت والفاسظــُت والبحزهؿُــت ،ومــا ؤحذزــه ؤلاظــالم مــً احخيــان مــو الفــشط ووشــإة
الخهشٍب والذواوًٍ في الفترة الاظالمُت.
يجبزئ رٌبظٍبد (رض  414د خ :)404

ألان ــذاد والهملُ ــاث اإلاهشف ــت نل ه ــا ،املجمىن ــاث والهملُ ــاث اإلاهشف ــت نل ه ــا ،الهالك ــاث ،الهملُ ــاث الثىاثُ ــت نل ــى
املجمىناث ؤظالُب البرهان الشٍاض ي  ،مفاهُم هىذظُت اظاظُت.
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تىصٍف يصغز دلمزراد انرتثىٌخ (يتطهجبد انكهٍخ)
عهى اننفض انعبو (:)EPsy100

يهذف اإلالشس بلى :حهشٍف الؿالب بماهُت نلم الىفغ وجاسٍخه ،ومىغىنه ،وؤهذافه ،وؤهمُخه ،ومذساظه،
ومىاهجه ،وهكشٍاجه املخخلفت في جفعحر العلىن بطفت خاضت ،وظلىن الياثً الحي بطفت نامت ،وجبطحرهم
بخؿىس كذساث ألافشاد الهللُت ،وكذساتهم نلى الخهلم وؤلادسان.
أصىل انرتثٍخ (:)EPsy101

ًدىاوٌ اإلالشس مفهىم التربُت وفلعفتها مً خالٌ دساظت جاسٍخُت لخؿىس ألافياس والىكشٍاث التربىٍت املخخلفت .هما
ًدىاوٌ ؤًػا بهؼ اللُم والاججاهاث ألاظاظُت لهملُاث التربُت ونالكتها بمجاالث الحُاة املخخلفت في املجخمو.
عهى اننفض االرتمبئً (:) EPsy200

يهــذف مل ــشس نلــم ال ــىفغ الاسجلــاجي ؤو نل ــم الــىفغ الىم ــى بلــى جمى ــحن الؿالــب اإلاهل ــم مــً مهشفــت مفه ــىم الىم ــى
ووقاثفه ونالكخه بالخهلم ،ومهشفت ؤهمُت دساظت الىمى فـي اليـاثً الحـي فـي اإلاشاحـل املخخلفـت باإلغـافت بلـى مهشفـت
الخطاثظ العُيىلىحُت ليل مشحلت مً مشاحل الىمى لذي ؤلاوعان مىز بذاًت وشإجه وحتى نهاًت وحىده.
طزق انتسرٌض انعبيخ (:) EPsy201

يهــذف ه ــزا اإلالــشس بل ــى :بنؿــاء اإلا ــخهلم فىــشة هكشٍ ــت ن ــً ؾبُهــت ومفه ــىم الخــذسَغ .والخه ــشف نلــى ؤه ــم اإلاه ــاًحر
واإلابادت ألاظاظُت لهملُت الخذسَغ الجُذ .وؤهم خطاثظ اإلاهلم الجُذ وؤبهـاد شخطـِخه .همـا يهـذف بلـى جضوٍـذ
اإلاخهلم بإهم اإلابادت الهامت الظتراجُجُاث الخذسَغ وما ًيبغي مشاناجه خالٌ جؿبُلها.
أطض ادلنبهح (:) EPsy202

يهــذف ه ــزا اإلال ــشس بل ــى :جمى ــحن اإلاــخهلم م ــً الخمُح ــز ب ــحن الاججاه ــاث الخللُذًــت والحذًث ــت إلافه ــىم اإلا ــىهج ،وحهشٍف ــه
بهىاض ــش اإلا ــىهج بط ــفخه مىكىم ــت ودوس اإلاهل ــم ف ه ــا .وه ــزلً ألاظ ــغ الت ــي ًل ــىم نل ه ــا اإلا ــىهج ف ــي مشاح ــل الخهل ــُم
املخخلفت وخاضت مشحلت الخهلُم ألاظاس ي وحهشٍف اإلاخهلم ببهؼ الخىكُماث اإلاىهجُت.
عهى اننفض انرتثىي (:) EPsy203

اإلالـشس ٌعـعى بلـى جحلُـم نـذة ؤهـذاف منهـا ،الخهـشف نلـى مفهىمـه وؤهمُخـه وؤهذافـه وؤهـم اإلافـاهُم واإلابـادت راث
الهالكت به . 2.الخهشف نلى ؾشق البحث في نلم الـىفغ التربـىي  3.فهـم نملُـت الـخهلم وشـشوؾها . 4.الخهـشف نلـى
هكشٍاث الخهلم وهُفُت الاظخفادة منها في اإلاىكف الخهلُمي . 5.اإلالاسهت بحن هكشٍاث الخهلم وجؿبُلاتها التربىٍت . 6.
الىعي بإهمُـت اهخلـاٌ ؤزـش الـخهلم حـشاء نملُـت الـخهلم . 7.الخهـشف نلـى مفهـىم الـزواء واللـذساث الخاضـت والفـشوق
الفشدًــت والهىامــل اإلاــازشة ف همــا . 8.الخهــشف نلــى مفهــىم الذافهُــت وإهعــاب الؿــالب مفــاهُم حىلهــا وهُفُــت
اظـدثاستها لــذيهم . 9.بهعــاب الؿلبــت مهــاسة الخلــىٍم التربـىي وبىــاء الاخخبــاساث الخحطــُلُت  10.جىقُــف اإلاهــاسف
واإلافاهُم التربىٍت الىفعُت لخذمت الهملُت التربىٍت.
طزق انجحث (:) EPsy301

يهــذف اإلالــشس بلــي فهــم الؿــالب للخؿــىس الخــاسٍخي للمهشفــت وجىمُــت كــذساتهم نلــى الخفىحــر الهلمــي ،وجمىُــنهم مــً
اظخخذام الؿشٍلت الهلمُت في حـل اإلاشـىالث ،وجيـىًٍ اججاهـاث بًجابُـت لـذيهم حـىٌ ؤهمُـت البحـث الهلمـي .همـا
يهذف بلى فهم الؿالب ألهىام البحىر في الهلىم التربىٍت والىفعُت.
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انمٍبص وانتمىٌى انرتثىي (:) EPsy302

يهــذف اإلالــشس بلــى :ؤلادسان الهمُــم إلافــاهُم وؤظــغ اللُــاط والخلــىٍم الىفس ـ ي التربــىي ،والاظدبطــاس بىقاثفــه،
ودوسه اإلا ــازش ف ــي و ــل ميىه ــاث الهملُ ــت الخهلُمُ ــت .ؤًػ ــا ؤلاإلا ــام باألظ ــغ واإلاه ــاساث الىكشٍ ــت والخؿبُلُ ــت الالصم ــت
إلنذاد الاخخباساث وجؿبُلها وجحلُل هخاثجها وجلىٍمها ،بما ٌهحن نلى حىدة ألاداء وسفو معـخىي الىفاًـت اإلاهىُـت،
وخطىضا في مُذان اخخباساث الخحطُل الذساس ي بإهىانها.
وطبئم تعهًٍٍخ (:) EPsy303

يهــذف اإلالــشس بلــى :حهشٍــف اإلاــخهلم بمفهــىم نملُــت الاجطــاٌ ومشاحلــه ،ونىاضــشه ونالكــت رلــً بــالخهلُم والــخهلم،
ً
ومفهـىم الىظــُلت الخهلُمُــت وفلــا لخؿىسهـا الخــاسٍخي .وؤهىانهــا وجطــيُفاتها ،وؤظـغ بنــذادها واظــخخذامها بشــيل
فهاٌ لخحعحن نملُت الخهلم والخهلُم.
انصحخ اننفظٍخ (:) EPsy401

يهذف ملشس الوحت الىفعُت بلى  . 9جضوٍذ اإلاخهلم باإلاهلىماث الىكشٍت والهملُت التي جمىىه مً سفو معخىي
الوحت الىفعُت  . 2.بدسان الهالكت بحن الخىافم الىفس ي للمخهلم ومعخىي جحطُله الذساس ي  . 3.جضوٍذ
اإلاخهلمحن باإلاهلىماث الخاضت باإلسشاد الىفس ي والخىحُه التربىي مً خالٌ الخهشف نلى ؾبُهت اإلاشاول
الىفعُت والاهحشافاث العلىهُت الهامت  . 4.الخهشف نلى ؤظباب الاهحشافاث العلىهُت وظبل حجخُطها
ونالحها.
انرتثٍخ انعًهٍخ (:) EPsy402

ً
اله ــذف م ــً التربُ ــت الهملُ ــت ه ــى بجاح ــت الفشض ــت للؿال ــب بخؿبُ ــم م ــا دسط هكشٍ ــا بل ــى واك ــو مُ ــذاوي .حُ ــث ًل ــىم
الؿالــب بمماسظــت الخــذسَغ فــي سٍــاع الاؾفــاٌ ،ؤو اإلاــذاسط ،ؤو ماظعــاث روي الاحخُاحــاث الخاضــت ..همــا جخــات
للؿالب نبر هزا اإلالشس مشاهذة همـارج حلُلُـت (داخـل اإلااظعـاث الخهلُمُـت) لالظـخفادة منهـا فـي بنـذاد الـذسط
ً
ً
بشيل همىرعي و اللُام بخذسَعه ،وحهذ التربُت الهملُت سهىا ؤظاظُا مً ؤسوان بـشامج بنـذاد اإلاهلمـحن ،وجـذسٍ هم،
فُىكــش بل هــا نلــى ؤنهــا بشهــامج مخيامــل ًــىاصي فــي ؤهمُخــه بشهــامج الذساظــت الىكشٍــت فــي اليلُــت .وهــي اإلاهُــاس الحلُلــي
للحىــم نلــى مــذي هجــات بشهــامج ؤلانــذاد ،حُــث ًــخم مــً خاللهــا الــشبـ بــحن الىكشٍــت والخؿبُــم ،وامــخالن الؿالــب
اإلاهلـ ــم الىفاًـ ــاث الهملُـ ــت الالصمـ ــت والتـ ــي جـ ــشجبـ بإظـ ــالُب الخـ ــذسَغ املخخلفـ ــت ،واللُـ ــاط والخلـ ــىٍم ،وجىقُـ ــف
الىظاثل الخهلُمُت ،وإداسة الطفىف ،والخهامل مو الخالمُز واإلاهلمحن ،وؤلاداساث املخخلفت واملجخمو.
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تىصٍف يصغز دلتطهجبد اجلبيعخ
زراطبد لزآنٍخ :)AR101( 1

ًــذسط الؿالــب فــي هــزا اإلالــشس حــضب ألانلــى وــامال نلــى ؤن حشــمل الذساظــت :ؤظــباب الجــزوٌ واإلاىاظــباث التــي بــحن
العىس وششت اإلافشداث ششحا لغىٍا ،وبُان مهاوي آلاًـاث ،ودساظـت الطـىس البالغُـت ،ومـا جششـذ بلُـه آلاًـاث .همـا
ًيلف الؿالب بحفل الحضب وامال.
زراطبد لزآنٍخ :)AR102(2

ًــذسط الؿالــب فــي هــزا الفطــل العــىس آلاجُــت :املجادلــت ،الحشــش ،اإلامخحىــت ،الطــف ،وحشــمل الذساظــت ؤظــباب
الجــزوٌ واإلاىاظــباث التــي بــحن العــىس وجحلُــل اإلافــشداث جحلــُال لغىٍــا وجفعــحر آلاًــاث ودساظــت الطــىس البالغُــت،
وبُــان مــا جششــذ بلُــه آلاًــاث ودساظــت ألاحيــام الفلهُــت اإلاعــخيبؿت مــً بهــؼ آلاًــاث ،همــا ًيلــف الؿالــب بحفــل
هزه العىس.
انهغخ انعزثٍخ :)AR103( 1

يهذف هزا اإلالشس بلى مهشفت خطاثظ اللغت الهشبُت وؤهمُتها وجىقُفها في الحُاة الهامت  ،هما يهذف بلى جمىحن
الؿــالب مــً مهشفــت مــا ًترهــب مىــه الىــالم مــً اظــم وفهــل وحــشف والىىــشة واإلاهشفــت والبىــاء وؤلان ـشاب بلــى حاهــب
دساظت بهؼ كىانذ ؤلامالء بالترهحز نل ها والاهخمام بها.
انهغخ انعزثٍخ :)AR104( 2

يه ــذف ه ــزا اإلال ــشس بل ــى جمى ــحن الؿ ــالب م ــً مهشف ــت الجمل ــت بىىن ه ــا وؤحي ــام اإلابخ ــذؤ والخب ــر ،والاهخم ــام بمهشف ــت
اإلاهاحم وهُفُت الاظخفادة منها في جفعحر اليلماث ومهشفت مهاه ها.
انهغخ انعزثٍخ :)AR215( 3

يهــذف هــزا اإلالــشس بلــى بهعــاب الؿــالب اإلاهــاساث الىخابُــت واللغىٍــت وؤلاللاثُــت مــً خــالٌ دساظــت بهــؼ الىطــىص
اللشآهُت والشهشٍت وجىقُف رلً في جلىٍم ؤلعىتهم.
انهغخ انعزثٍخ :)AR216( 4

يهذف هزا اإلالشس بلـى بهعـاب الؿـالب مهـاسة هخابـت الشظـاثل والخلـاسٍش والبحـىر بـالترهحز نلـى الجاهـب الخؿبُلـي
مً خالٌ دساظت نالماث التركُم وؾشق هخابت الخلاسٍش والشظاثل وهزلً دساظت بهؼ ؤظالُب اإلاذت .
نغخ ئجنهٍشٌخ :)EN100( 1

يهذف هزا اإلالشس بلى بنؿاء الؿالب هبزة نً كىانذ اللغت ؤلاهجلحزًت وإدواث الىىشة واإلاهشفت والػماثش وبهـؼ
ألاصمىــت همــا يهــذف بلــى جضوٍــذ الؿالــب بمهــاسة املحادزــت حُــث ًبــذؤ باظــخخذام الجمــل العــهلت والخحُــت والتهىئــت
والعااٌ نً الوحت والهمش وغحرها هزلً جىمُت مهاسة اللشاءة بةنؿاء الؿالب كؿو بعُؿت وفلشاث للشاءتهـا
وفهمه ــا هم ــا يه ــذف بل ــى حهل ــُم الؿال ــب الىخاب ــت وؤلام ــالء باإلغ ــافت بل ــى به ــؼ اإلاط ــؿلحاث الت ــي ك ــذ ٌع ــخخذمها
الؿالب في مجاٌ جخططه.
نغخ ئجنهٍشٌخ :)EN101( 2

ٌهـذ هـزا اإلالـشس امخـذادا وجىملـت إلاـا دسظـه الؿالـب فــي ملـشس لغـت بهجلحزًـت  ،9همـا يهـذف بلـى صٍـادة مهشفـت الؿالــب
بلىانــذ اللغــت ؤلاهجلحزًــت بةنؿاثــه الجمــل الاظــمُت والطــفاث وألاحــىاٌ هــزلً جىمُــت مهــاسة املحادزــت باظــخخذام
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الجم ــل الت ــي ًمى ــً اظ ــخهمالها خ ــاسج الفط ــل والخه ــاسف والخح ــذر ن ــً الهىٍ ــت وغحره ــا باإلغ ــافت بل ــى الاهخم ــام
بجاهــب الل ـشاءة نــً ؾشٍــم ك ـشاءة كؿــو مخلذمــت ومهشفــت مهــاوي اليلمــاث وحفــل هخابتهــا زــم ًيخلــل الؿالــب بلــى
ً
مهاسة الىخابت حُث ًخم الخهشٍف بىُفُت هخابت الجمل والفلشاث والخهبحـر نـً ألاشـُاء التـي ؤمـام الؿالـب هخابُـا
هزلً حهلُمه التركُم إلاا له مً ؤهمُت في اللغت ؤلاهجلحزًت باإلغافت بلى بنؿاثه اإلاضٍذ مً اإلاطؿلحاث.
حبطىة :)CS100( 1

الحىاظــِب فــي حُاجىــا  :اظــخخذاماث الحاظــىب -ألاظــباب الشثِعــُت الظــخخذم الحاظــىب – ؤهــىام الحىاظــِب –
هكام الحاظىب وميىهاجه – هُف حهمل الحىاظِب – مطؿلحاث نلمُت خاضـت بالحاظـىب – لغـت الحىاظـِب
وؤهكمــت الهــذ ومثُلهــا والخحىٍــل مــً الىكــام الهشــشي بلــى ؤهكمــت ؤخــشي وبــالهىغ – الهملُــاث الحعــابُت بالىكــام
الثى ــاجي منه ــا الجم ــو والؿ ــشت -الدش ــفحر وش ــفشة ألاظ ــيي  -ميىه ــاث الحاظ ــىب الذاخلُ ــت – لىح ــت ألام – اإلاه ــالج
الذكُم -وحذاث الحعـاباث واإلاىؿـم – الـزاهشة الشثِعـُت وؤهىانهـا والـزاهشة الثاهىٍـت وؤهىانهـا -وحـذاث اللُـاط
العـشنت والـزاهشة -هىاكـل البُاهــاث وؤهىانهـا  -ؤحهـضة ؤلادخـاٌ وؤلاخـشاج وؤهىانهـا -بشمجُـاث الحاظـىب – جشاظــل
البُاهــاث ومهشفــت شــبياث الحاظــىب  -كػــاًا حاظــىبُت وملذمــت فــي جؿبُلــاث الحاظــىب مثــل محــشس الىطــىص
.Word
حبطىة :)CS101( 2

ملذمت ظشَهت نً الحىاظِب وهكام حشغُلها والبرامج الخؿبُلُت  -الىىافز واظخخذاماتها – الشظـام – الـذفتر-
واظــخخذام الب ـرامج الخؿبُلُــت  Wordوالبرهــامج  Excelوبشهــامج الهــشع الخلــذمي  Power Pointنملُــا .ومهكــم
هــزا اإلالــشس نملــي يهــذف بلــى جــىفحر مهــاساث مهملُــت وهــزه الب ـرامج الجــاهضة ظــىف ٌعــخخذمها الؿالــب فــي بهجــاص
واحباجه ومششوم جخشحه.
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ذسيبد انسعى انتعهًٍٍخ:

أوال :ادلكتجخ:
جدتــىي املكتبــت علــى مجمىعــت كبيــرة مــً الكتــب و املزاحـ و الــذورياث ــي مختلــف التخصصــاث اللذًمــت و
الحذًثت ويبلغ عذدها (  ) 7348وحميعها مصىفت جصـييفا مىضـىعيا وملطـمت ومفهزضـت ـي ارفلهـا خطـب
التخصصاث على الىدى التالي:
التخصص
الاضالمياث
طزق البدث
الزياضياث
علم الاحتماع
الكيمياء
علم الىفظ
اللاهىن

عذد الكتب
1015
88
256
266
217
213
44

عذد الكتب
التخصص
93
الذورياث
418
فيزًاء
1159
اللغت الاهجليزًت
985
اللغت العزبيت
620
الاخياء
315
الحاضىب
114
العلىم الاداريت
املجمىع 7348 :

التخصص
علم البيئت
الفىىن
الجغز افيا
التاريخ
العلىم الطياضيت
الاعالم والصحافت
التربيت و التعليم

عذد الكتب
173
194
186
223
164
27
748

ينظىيخ ادلكتجخ:

حهمل اداسة اإلاىخبت بالخهاون مو ؾالب مشاسَو الخخشج للعم الحاظىب ،نلى اوشاء مىكىمت الالىتروهُت
ملحخىٍاث اإلاىخبت مً هخب ومشاحو ودوسٍاث ،حُث جلىم اداسة اإلاىخبت بد جُل وحطش الىخب ومحخىٍاث
اإلاىخبت بؿشٍلت جللُذًت باظخخذام ال جالث و الد جُل الُذوي .اإلاىخبت جفخلش ألحهضة الحاظىب ًدىاظب مو
نذد الؿالب وانػاء هُئت الخذسَغ و اإلاهُذًً باليلُت ،وهزلً ال ًىحذ بها اهترهذ ،وجحخاج سبؿها مو اإلاىخبت
اإلاشهضٍت للجامهت  ،لطهىبت جىلل الؿالب بلى الجامهت والاظخفادة مً خذماث اإلاىخبت اإلاشهضٍت بالجامهت
لىانني ادلكتجخ:

.9
.7
.3
.4
.5
.6
.7

جفخخح اإلاىخبت ابىابها مً العانت الخاظهت ضباحا بلى العانت الىاحذة قهشا.
ًؿلب مً ول ؾالب ببشاص بؿاكت الخهشٍف نىذ دخىله اإلاىخبت.
اإلاىخبت غحر معاولت نً غُام الاغشاع و ألاشُاء الثمُىت ألي ؾالب ؤو نػى هُئت الخذسَغ ؤو مهُذ
ؤو صاثش.
ال ٌعمح للؿالب اظخهاسة ؤي هخاب ؤال بهذ ججذًذ بؿاكت الخهشٍف الخاضت به.
نىذ اظخهاسة نػى هُئت الخذسَغ اللاس ؤو اإلاهُذ باليلُت ًيىن رلً باظخخذام بؿاكت الخهشٍف
الخاضت باليلُت.
ٌعمح للضواس و الباحثحن مً خاسج اليلُت باالظخهاسة الذاخلُت فلـ.
ًحم للؿالب اظخهاسة هخاب واحذ إلاذة زالزت ؤًام ،ونػى هُئت الخذسَغ و اإلاهُذًً  3هخب إلاذة
اظبىم فلـ.
دليل قسم تربية خاصة

29

 .8الحفاف نلى الهذوء و نذم الخحذر ؤزىاء جىاحذن في اإلاىخبت ،و نذم ادخاٌ ؤي هىم مً ؤهىام
ألاؾهمت داخل اإلاىخبت.
 .9الجلىط بهذوء نلى ؾاوالث اإلاؿالهت ونذم احػاس ؤهثر مً  3هخب نلى الؿاولت ،ونىذ الخشوج جإهذ
مً ؤهً وغهذ الىخب في ميانها الوحُح.
نظبو االعبرح:

الاناسة الخاسحُت :معمىحت للؿلبت وانػاء هُئت الخذسَغ و اإلاهُذًً اللاسًٍ باليلُت وهزلً اإلاىقفحن:
-

باليعبت للؿالب :حعمح باإلناسة هخاب واحذ فلـ إلاذة  3ؤًام بػمان بؿاكت حهشٍف ؾالب.
باليعبت للمهُذًً و ؤنػاء هُئت الخذسَغٌ :عمح لهم باظخهاسة زالزت هخب إلاذة اظبىم وهالهما ًمىنهم
الخمذًذ.
باليعبت للضواس و البحار مً خاسج اليلُتٌ :عمح لهم باإلناسة الذاخلُت فلـ.

ثبنٍب :ذسيبد انتصىٌز ويجٍعبد انكتت
-

خذماث الخطىٍش مطىس اليلُت
مبُهاث الىخب (مطىس اليلُت و مبُهاث الجامهت)

تصميم و اخراج :
د .نائلة المحمودي
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