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 دليل قسم معلم فصل

 اثاملحتوي

 

 الصفدت                        املحتوى 

 3 ولمت رئيط اللضم

 4 رؤيت اللضم

 4 رصالت اللضم

 4 أهذاف اللضم

 5 مواصفاث الخريج

 6 أعضاء هيئت التذريط باللضم

 7 امللرراث الذراصيت للضم معلم فصل

 9 الخطت الذراصيت لبرهامج كضم معلم فصل.

 11  اللياش والتلويم

 13 العمليتالتربيت 

 14 مشروع التخرج

 15 إلاشراف ألاوادًمي

 16 هظام التسجيل  والذراصت والامتداهاث

 02 املخالفاث والعلوباث التأدًبيت

 01 التوصيف املصغر مللرراث كضم معلم فصل

 07 التوصيف املصغر للملرراث التربويت ) متطلباث اليليت(

 09 اث الجامعت(التوصيف املصغر للملرراث العامت )متطلب

 31 خذماث الذعم التعليميت
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 كهًخ رئٍض انمظى:
 

بففت خاـت، خُث حؽيل أظغ  ألاولُتاهىالكا مً أهمُت مشخلت الخّلُم ألاظاس ي بففت ِامت والففىف 

ِالُت مً  دسحتشخفُت الىفل في هزه اإلاشخلت مما ٌعخىحب وحىد مّلم مخخفق لهزه الففىف ِلى 

ت واإلاماسظت الّملُت لىالبهألاو  الخأهُل التربىي  ، مما وادًمي ، ومً هىا فان كعم مّلم ففل ًلذم الىٍٍش

 .ًإهلهم لللُام بىاحباتهم بذسحت ِالُت مً اإلاهىُت والىفاءة بّذ جخشحهم 

اث ِالُت مً الجىدة مً خالٌ جىبُم وإهىا وّذ أهفعىا إلاشخلت حذًذة مً الخىمُت   آملحن فيها أن هدلم معخٍى

، ومً خالٌ اإلاؽاسهت الفاِلت في ئهجاصاث وخىي ولُت التربُت والجامّت مْ املجخمْ املحلي بما  بشامج اللعم

 ًخذم مفلحت الىوً.

 

 

                                                                                                     

 رئيط اللضم:                                                              

 ليا يد.   شهرزاد باز                                                            
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 َجذح عٍ انمظى:

ت هى أخذ ألاكعام  مّلم ففلكعم  ّخبر-بيلُت التربُت  التربٍى  وشابلغ الخابّت لجامّت وشابلغ، َو

ولُت ئِذاد اإلاّلمحن  أكعامم، زم أخذ 6441مّهذ ئِذاد اإلاّلمحن جأظِغ أخذ ألاكعام الزي وان مْ بذاًت 

في مجاٌ جذَسغ  هم أهذافه سفْ معخىي والب اللعمأ، مً م 4002ولُت التربُت ِام  أكعام، زم أخذ 4002

عام ، والنهىك باإلاعخىي الّلمي والشقي به، وخذمت باقي ألاكجالمُز الففىف ألاولى مً مشخلت الخّلُم ألاظاس ي

  التربُت بّذ احخُاصه في لِعاوغ، ًمىذ الىالب الذاسط به دسحت الاإلاؽترهتلشساث اإلابما ًخالءم مْ مخىلباتهم في 

ت التي   104 وخذة ) مخممىت ِذد مً ملشساث الخخففُت و اإلالشساث الّامت  وهزلً بّن اإلالشساث التربٍى

ىمذ لفخذ املجاجإهل الىالب للّمل في مجاٌ الخذَس ش غ(، ٍو ٌ للذساظاث الّلُا في مجاٌ مّلم الففل، وجىٍى

 .البدث الّلمي في هزا املجاٌ وخذمت املجخمْ والبِئت

 انزؤٌخ 

 في ئِذاد وسِاًت مّلمي الفف، باإللافت ئلى اللُام بالبدىر 
ً
ٌععى كعم مّلم ففل ألن ًيىن ساةذا

 خخلفت.والذساظاث الّلمُت راث الّالكت بالبيُت الففُت، وبىشق الخذَسغ امل

 انزطبنخ
ش بشامج اللعم ليي حعاًش هفاًاث  و ئِذاد اإلاّلم ر ِالُت اللادس ِلى اإلاعاهمت في بىاء مجخمْ مّشفي وجىٍى

 مخىلباث املجخمْ املحلي واإلاّشفي.

 األهذاف

ً ِلى الخذَسغ الفّاٌ في الففىف الثالزت  .1 يهذف هزا الخخفق ئلى ئِذاد مّلمي ـف أهفاء كادٍس

 ألاولى.

اث واإلاذاخل اإلاخّللت باإلاىاهج، وفهمها.جضوٍذ  .2  الىالب اإلاّلم بالىٍٍش

 حٍّشف الىالب اإلاّلم بأظغ وكىاِذ الخذَسغ اإلاىاظبت للففىف ألاولى . .3

اث اإلاخّللت بالىمى في مشاخل الىفىلت املخخلفت وجىبُلاتها في مىاكف الخّلم  .4 جضوٍذ الىالب اإلاّلم بالىٍٍش

 والخّلُم .
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 دليل قسم معلم فصل

غ  .5 لذي الىالب اإلاّلم مً خالٌ ملشساث وشاةم الخذَسغ اإلاخّذدة التي ًمش بها جىمُت مهاساث الخذَس

 الىالب خالٌ فترة الذساظت.

 اجىمُت مهاساث البدث الّلمي في مجاٌ وشاةم الخذَسغ وفي بِئت الفف، ومداولت الاظخفادة مً هخاةجه .6

ت للخّلم، وهي 5 .7  الالتزام بالّمل ِلى جدلُم اإلاثالُاث المشوٍس

اخترام الّاإلاُت والاظخفادة مً ؼبياث  و الخمحز باظخخذام ألاظالُب الحذًثت في الّملُت الخّلُمُتالععي هدى 

الاهخمام بالبدث و   ٌالفّاالخفىحر اإلاخمحز والخىاـل  و الشؤٍت والخىلْ هدى اإلاعخلبل بأمل و .اإلاّلىماث

ش   .ي التربى والخىٍى

 

 :اخلزٌح يىاصفبد
 

 .مّلم ففلاساث ِالُت في مجاٌ أن ًخمخْ بمّاسف واظّت ومه .1

 أن ًخمخْ بمّاسف واظّت ومهاساث ِالُت في املجاٌ التربىي. .4

ش في مجاٌ .3  .الخذَسغ أن ًيىن له كذساث ِلى ؤلابذاُ و الخىٍى

 أن ًيىن كادسا ِلى اظخخذام الخلىُاث الحذًثت و اإلاعخدذزت. .2

 لّلُا الخخففُت معخلبال.أن ًخمخْ بمهاساث بدثُت جمىىه مً اظخىماٌ دساظخه ا .5

م.و الخىاـل  أن ًخدلى باللذسة ِلى الحىاس  .1  وكىة ؤلاكىاُ و الّمل هفٍش

 أن ًخدلى بالثلت بالىفغ واللذسة ِلى الاهذماج وخذمت املجخمْ. .2

 أن ًدترم أخالكُاث اإلاهىت. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   6 

 

 دليل قسم معلم فصل

 أعضبء هيئة التذريس ببلقسن:

 القبرين التذريس هيئة أعضبء: أوال

 الذرجة العلوية الذرجة االكبديوية االسن ر.م

 دهخىساه مدالش شهرزاد هوري بازيليا .1

 ماحعخحر معاِذ مدالش مريم علي خليفت الطابووي .2

 دهخىساه أظخار مؽاسن معمر الهادي اللركوطي .3

 دهخىساه مدالش صميرة ًحي امللذمي .4

 ماحعخحر مدالش ليلى رمضان عبذ هللا حويبر .5

 ماحعخحر معاِذ مدالش فوزيت الهادي الىيش .6

 دهخىساه مدالش هفيضت صاس ي حالوجت . 7

 ماحعخحر معاِذ مدالش زييب عبذ الرخمً ضوي  .8

 ماحعخحر مدالش هجاة ابو بىر عسي  .9

 ماحعخحر مدالش علي الهمالي أخمذ الترهووي .11

 ماحعخحر معاِذ مدالش اهتصار ابواللاصم العجمي .11

 دهخىساه مدالش هجاح املبرون بشيىت .12

 دهخىساه مدالش هىيذة مختار الليذ .13

 دهخىساه مدالش فيصل مضعود املإلف .14

 دهخىساه مدالش صميرة صالم الهىلاري  .15

 دهخىساه أظخار معاِذ صامي خليفت خمذي .16

 دهخىساه مدالش خىان رمضان الذًب .17

 ماحعخحر مدالش معاِذ خليفت عبذهللا املروم .18

 دهخىساه مدالش أمىت فرج املغسازي  .19

 الموفدون للخارج  األساتذة 
 مفش دهخىساه ظّاد املخخاس اإلاىخفش .1

 داخلي ئًفاد دهخىساه فاومت بؽحر ِىحزة .2

 انًعيذوٌ ثبنمسى 

 داخلي ئًفاد ماحعخحر هذي ِلي الحجاجي .1

 خليدا ئًفاد ماحعخحر آمىه ِمشان الترهىوي .2

 داخلي ئًفاد ماحعخحر خىان ظّذ أبى بىش .3

 داخلي ئًفاد ماحعخحر فشح فخخي ِشكىب .4

 داخلي ئًفاد ماحعخحر وداد ِاؼىس زابذ  .5

 داخلي ئًفاد ماحعخحر فاومت خعحن ألاؼلش .6

 داخلي ئًفاد ماحعخحر هذي ِمشان الجحاوي  .7

 داخلي ئًفاد ماحعخحر ئًمان دمحم الّلُج  .8
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 دليل قسم معلم فصل

 داخلي ئًفاد ماحعخحر ذيةسها فشج الضا .9

 

 لقسن هعلن فصل: راسيةذالوقررات ال

 انًمزر اسى انزيش د
انىحذا

 د
 انًمزر يتطهجبد

 عذد

 انسبعبد
 اننظزي

 عذد

 انسبعبد

 انعًهي

Course Name 

1 CT 101 2 - - - 2 ثمبفخ انطفم - Child Culture 

2 CT 102 2 - - - 2 تبريخ انعزة انمذيى - Old Arab History 

3 CT 104 )2 - - - 3 تزثيخ يىسيميخ )و ف - Music Education 

4 CT 107  2 - - - 3 1تزثيخ فنيخ - Art Education 1 

5 
CT 201  2 - - - 2 )و ف( 1فمه عجبداد - Jurisprudence of 

Worship 1 

6 CT 103 2 تبريخ انعزة اإلساليي 
- - - 2 - Islamic Arab 

History 

7 CT 108  3 2تزثيخ فنيخ CT 107 - CT 107 2 - Art Education 2 

8 
CT 207 2 - - - 2 جغزافيب طجيعيخ عبيخ - General Natural 

Geography 

9 CT 202  2 )و ف( 2فمه عجبداد CT 201 - - 2 - Jurisprudence of 

Worship 2 

1

0 
CT 208 2 جغزافيب ثشزيخ عبيخ 

- - - 2 - General Human 

Geography 

1

1 
CT 210 2 يجبدئ عهىو طجيعيخ 

- - - 2 - Basics of Natural 

Sciences 

1

2 
CT 214  2 1ريبضيبد 

- - - 2 - Math 1 

1

3 
CT 105 ٌ2 عهى وظبئف أعضبء اإلنسب 

- - - 2 - Human 

Physiology 

1

4 
CT 216 

عهى اننفس االجتًبعي )و 

 ف(
2 

EPsy10

0 

- - 2 - Social Psychology 

1

5 
CT 209 2 طزائك تذريس االجتًبعيبد 

EPsy 

201 

- - 2 - Social Studies 

Teaching 

Methods 

1

6 
CT 215  2 2ريبضيبد CT 214 

- - 2 - Math 2 

1

7 
CT 301 

إرشبد وتىجيه نفسي 

 وتزثىي
2 

- - - 2 - Educational and 

Psychological 

Guiding 

1

8 
CT 302 2 عهى نفس ثيئي 

- - - 2 - Environmental 

Psychology 

1

9 
CT 303 )2 صحخ يذرسيخ )و ف 

- - - 2 - School Health 

2

0 
CT 304 2 عهى انجيئخ 

- - - 2 - Environmental 

Sciences 

2

1 
CT 305 2 تفسيز لصبر انسىر 

- - - 2 - Exegesis of short 

Quranic Chapters 

2

2 
CT 307 )2 تطجيمبد نغىيخ )و ف 

AR106 - - 2 - Linguistic 

Applications 

2

3 
CT 312 )2 حهمخ نمبش )و ف 

EPsy30

1 

- - 2 - Panel Discussion 

for Class Teachers 

2

4 
CT 403  2 - -  3 1تزثيخ ثذنيخ - Physical 

Education 1 

2

5 
CT 309 

طزائك تذريس انهغخ انعزثيخ 

 )و ف(

2 
CT 307 

- - 2 - Arabic Language 

Teaching 

Methods 
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2

6 
CT 401 يشكالد سهىكيخ نهطفم 

2 EPsy20

3 

- - 2 - Child Behavioral 

Problems 

2

7 
CT 404 

طزائك تذريس انعهىو )و 

 ف(

2 EPSY 

201 

- - 2 - Science teaching 

Methods 

2

8 
CT 405 

طزائك تذريس انزيبضيبد 

 )و ف(

2 EPSY 

201 

CT2

14 

- 2 - Math Teaching 

Methods 

2

9 
CT 411 نطفىنخ )و ف(عهى نفس ا 

2 EPsy10

0 

- - 2 - Child Psychology 

3

0 
CT 409 )يهبراد تىاصم )و ف 

2 EPsy10

0 

- -  2 Communication 

Skills 

3

1 
CT 308 )تطجيمبد تذريسيخ )و ف 

2 
CT 307 

- - 2 - Teaching 

Applications 

3

2 
CT 402 

 صعىثبد انتعهى )و ف(
2 

CT 401 
- - 2 - Learning 

Disabilities 

 اسى انًمزر انزيش د
انىحذا

 د
 يتطهجبد انًمزر

عذد 

انسبعبد 

 اننظزي

عذد 

انسبعبد 

 انعًهي

Course Name 

3

3 
CT 415 

 يشزوع انتخزج )و ف(
4 

CT 308 
CT3

08 

EPSY30

3 

 
4 

Graduation 

Project 

3

4 
CT 400E 2 إدارح يذرسيخ 

- - - 2 - School 

Administration 

3

5 
CT 311E  2 ف(تذوق يىسيمي )و CT 104 

- - 2 - Musical Taste 

3

6 
CT206E عهى نفس تعهيًي 

2 - - - 2 - Psychology of 

Learning 

3

7 
CT310E فنىٌ اطفبل 

2 - - - 2 - Art of Children 

3

8 
CT314E تبريخ انعزة انحذيث 

2 - - - 2 - Recent Arab 

History 

3

9 CT406E سيزح نجىيخ 
2 - - - 2 - Biography of the 

Prophet 

Mohammed 

4

1 
CT408E فزوق فزديخ 

2 - - - 2 - Individualistic 

Differences 

4

1 CT412E 
سيكىنىجيخ انعاللبد 

 االجتًبعيخ نهطفم

2 - - - 2 - Psychology of the 

Child’s Social 

Relationships 

4

2 
CT413E سيكىنىجيخ انهعت 

2 - - - 2 - Psychology of 

Play 

4

3 
CT414E 2تزثيخ ثذنيخ 

2 
CT 403 

- - 2 - Physical 

Education 2 

4

4 
CT416E تصًيى وسخزفخ 

2 - - - 2 - Design and 

Decoration 

4

5 
CT417E تزثيخ يمبرنخ 

2 - - - 2 - Comparison 

Education 

 

ت 1ًخخاس الىالب ما ٌّادٌ  :مالخظت  وخذاث مً اإلالشساث الاخخُاٍس
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 هعلن فصل:الخطة الذراسية لبرنبهج 
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ت
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ا

 

ف
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AR 103  بال متطلب جامعة   1 2 2 ) ل غ م( 1لغة عربية 

1
3

 EPSY 
100 

 2 2 م النفس العامعل
1 

  
 متطلب كلية

 بال

EPSY 
101 

 2 2 التربية أصول
1 

  
 بال متطلب كلية

CT 101 بال متطلب لسم   1 2 2 ثمافة الطفل 

CT 102 بال متطلب لسم   1 2 2 تاريخ العرب المديم 
CT 104 )بال متطلب لسم 1  1 3 3 تربية موسيمية )م ف 

ي
ثان

 ال
ل
ص

لف
ا

 

 
يع

رب
 

CS 100  بال متطلب جامعة   1 2 2  1حاسوب 

1
5

 EL100  1 2 2 ) ل غ م( 1لغة إنجليزية 
  

 بال متطلب جامعة
AR 101  بال متطلب جامعة   1 2 2 )ل غ م( 1دراسات لرآنية 
CT 107  بال متطلب لسم  1 1 3 3 1تربية فنية 

AR 117 بال مادة اختيارية   1 2 2 األسرة أحكام 

EPSY 
200 

   1 2 2 علم النفس االرتمائي
 بال متطلب كلية

CT 201  بال متطلب لسم   1 2 2 )م ف( 1فمه عبادات 

ث
ثال

 ال
ل
ص

لف
ا

 

ف
ري

خ
 

AR 102  ل غ م( 1دراسات لرآنية  متطلب جامعة   1 2 2 )ل غ م( 2دراسات لرآنية( 

1
1

 

AR 104  ل غ م( 1ة لغة عربي متطلب جامعة   1 2 2 ) ل غ م( 2لغة عربية (  

CT 103 تاريخ العرب المديم متطلب لسم   1 2 2 تاريخ العرب اإلسالمي 

CT 108  1تربية فنية  متطلب لسم  1 1 3 3 2تربية فنية  

EPSY 
201 

   1 2 2 طرق التدريس العامة
 متطلب كلية

التربية أصول  

CT 207 بال متطلب لسم   1 2 2 جغرافيا طبيعية عامة 

CS 101  1حاسوب  متطلب جامعة 2   2 2  2حاسوب  

EL101  ل غ م( 1لغة إنجليزية  متطلب جامعة   1 2 2 ) ل غ م( 2لغة إنجليزية ( 
بع

را
 ال

ل
ص

لف
ا

 

 
يع

رب
 

AR 215  ل غ م( 2لغة عربية  متطلب جامعة   1 2 2 ) ل غ م( 3لغة عربية (  

1
6

 

EPSY 
202 

   1 2 2 المناهج أسس
 متطلب كلية

لم النفس االرتمائيع  

CT 202  م ف( 1فمه عبادات  متطلب لسم   1 2 2 )م ف( 2فمه عبادات(  

CT 208 بال متطلب لسم   1 2 2 جغرافيا بشرية عامة 

EPSY 
203 

 1 2 2 علم النفس التربوي
  

 متطلب كلية
 علم النفس االرتمائي

CT 210 بال متطلب لسم   1 2 2 علوم طبيعية مبادئ 

CT 214  بال متطلب لسم   1 2 2 1رياضيات 

CT 105 بال متطلب لسم   1 2 2 علم وظائف أعضاء اإلنسان 

س
ام

خ
 ال

ل
ص

لف
ا

 

ف
ري

خ
 

AR 216  ل غ م( 3لغة عربية  متطلب جامعة   1 2 2 ) ل غ م( 4لغة عربية (  
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EPSY 
301 

 1 2 2 طرق بحث

  

 بال متطلب كلية

EPSY 
302 

 1 2 2 لياس وتمويم

  

 علم النفس االرتمائي متطلب كلية

CT 216 )1 2 2 علم النفس االجتماعي )م ف 

  

 علم النفس العام متطلب لسم

CT 209 1 2 2 طرائك تدريس االجتماعيات 

  

 طرق تدريس عامة متطلب لسم

CT 215  1رياضيات  متطلب لسم   1 2 2 2رياضيات 

CT 301 بال متطلب لسم   1 2 2 يوتوجيه نفسي وتربو إرشاد 
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CT 311 )تربية موسيمية )م ف( مادة اختيارية   1 2 2 تذوق موسيمي )م ف 
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CT 302 علم النفس العام متطلب لسم   1 2 2 علم نفس بيئي 
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CT 303 )علم النفس العام متطلب لسم   1 2 2 صحة مدرسية )م ف 

CT 304 بال متطلب لسم   1 2 2 علم البيئة 

CT 305 بال متطلب لسم   1 2 2 تفسير لصار السور 

EPSY 
303 

 1 2 2 وسائل تعليمية
  

 طرق بحث متطلب لسم

CT 400 بال مادة اختيارية   1 2 2 مدرسية إدارة 

CT 307 )ل غ م( 4لغة عربية  متطلب لسم   1 2 2 تطبيمات لغوية )م ف ( 

CT 312 طرق بحث متطلب لسم   1 2 2 )م ف( حلمة نماش 
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CT 403  1 3 3 1تربية بدنية 

  

 بال متطلب لسم

EPSY 
401 

 1 2 2 صحة نفسية

  

 لياس وتمويم متطلب كلية

CT 309 
طرائك تدريس اللغة العربية )م 

 ف(
2 2 1 

  

 متطلب لسم
 تطبيمات لغوية )م ف(

CT 401 1 2 2 مشكالت سلوكية للطفل 
  

 علم النفس االرتمائي متطلب لسم

CT 404 )طرق تدريس عامة متطلب لسم   1 2 2 طرائك تدريس العلوم )م ف 

CT 405 
طرائك تدريس الرياضيات )م 

 ف(
2 2 1   

 متطلب لسم
 1طرق تدريس عامة + رياضيات 

CT 411 علم النفس العام متطلب لسم   1 2 2 س الطفولة )م ف(علم نف 

CT 308 )تطبيمات لغوية )م ف( متطلب لسم   1 2 2 تطبيمات تدريسية )م ف  
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CT 409 )علم النفس العام متطلب لسم   1 2 2 مهارات تواصل )م ف 

1
2

 

CT 402 )سلوكية للطفل مشكالت متطلب لسم   1 2 2 صعوبات التعلم )م ف 

EPSY 
402 

 4 4 تربية عملية
  

 تطبيمات تدريسية + لياس وتمويم متطلب كلية 4

CT 415 )4 4 مشروع التخرج )م ف 
  

 متطلب لسم 4
طرق بحث + تطبيمات تدريسية 

 + وسائل تعليمية
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 انتمىٌى وانمٍبص:
 طرق التلييم  (1

 مالخظاث اليضبت املئويت )ألاصبوع( جاريخ التلييم طرق التلييم ث

ٌ  امخدان هففي 6 شي  %45 الخامغ ألاظبُى ألاو  جدٍش

شي  %45 الّاؼش ألاظبُى خدان هففي زاويام 4  جدٍش

شي  %50 نهاًت الففل نهاتيامخدان  3  جدٍش

  %600 دسحت600 املجمُى            

 

 حذول التلييم: (0

 )التلييم( جاريخ أصلوب التلييم ركم التلييم ث

ٌ الخ 6 شي  لُُم ألاو  الخامغ ألاظبُى جدٍش

شي  الثاوي الخلُُم 4  الّاؼش ألاظبُى جدٍش

شي  النهاتي الخلُُم 3  نهاًت الففل  جدٍش

 

أظلىب الخلُُم الزي ًشاه مىاظبا لىبُّت اإلالشس، ِلى أن ًيىن دسحت الخلُُم ألاٌو مً لؤلظخار  ًترن :يالحظخ

 . 45ودسحت الخلُُم الثاوي مً   45

 

 لتلييم والتلويم:هظـام ا (3

  ت والّملُت وال ًدم له دخٌى الامخدان النهاتي في أي مادة ًجب ِلى الىالب مخابّت دسوظه الىٍٍش

ذ وعبت ُٔابه فيها ِلى  ّىى دسحت ـفش في  الامخدان النهاتي لخلً اإلاادة وال ٌّفى مً  25جٍض % َو

 اخدعابها في مّذله.

 .جدعب مذة الُٕاب مً بذاًت الففل الذساس ي 

 ً لىم ِمى هُئت الخذَسغ بمخابّت ُٔاب الىالب ول خعب جخففه، وجىبم ِلىبت الُٕاب بّذ

 اِخمادها مً اللعم املخخق ومجلغ اليلُت.

  ت والخلذًشاث الخالُت ِلى أن جلشب هعىس ًخم جلذًش جدفُل الىالب في ول ملشس وفم اليعب اإلائٍى

 الذسحت النهاةُت ئلى أكشب ِذد صحُذ.
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ت أو الشمضاليعب اإلائ  الخلذًش ٍى

 ممخاص % فأهثر 85مً 

  % 85% ئلى أكل مً  75مً 
ً
 حُذ حذا

 حُذ % 75% ئلى أكل مً  65مً 

ٌ  % 65% ئلى أكل مً  50مً   ملبى

 لُّف % 50% ئلى أكل مً  35مً 

  % 35أكل مً 
ً
 لُّف حذا

  في اإلالشس الذساس ي ئرا جدفل ِلى وعبت 
ً
 ُ دسحاجه في اإلاادة.% مً مجمى  50ٌّذ الىالب هاجحا

 ففل ، وجدعب الذسحت النهاةُت ِلى أظاط أِماٌ الهًخم جلُُم الىالب في ول ملشس دساس ي ِلى خذ

 %. 50% ودسحت الامخدان النهاتي بيعبت 50بيعبت  الذساس ي

  لُه ئِادة أوساق ؤلاحابت للعم الذساظت ًخىلى أظخار اإلاادة جلُُم وجصحُذ أوساق الامخداهاث ِو

ودسحاث نهاًت الففل وال ًجىص  ففلاث باليلُت مصحىبت بيسخت واضحت مً أِماٌ الوالامخداه

 ئجالف أوساق ؤلاحابت ئال بّذ ففلحن دساظُحن مً ئِالن الىخاةج. 

  ال ٌعمذ للىالب بذخٌى الامخدان النهاتي بّذ مض ي خمغ ِؽشة  دكُلت  مً بذاًخه، هما ال ٌعمذ

 ذ مً بذاًخه.بالخشوج مً الامخدان كبل مض ي هفف الىك

  ماٌ العىت والامخداهاث النهاةُت لشةِغ اللعم ٌعلم أظخار اإلالشس هخاةج الامخداهاث ؼاملت أِل

خ اهتهاء امخدان اإلالشس.  املخخق، ورلً خالٌ أظبُى مً جاٍس

 

 التغيب عً الامتدان: (4

ئن ٌّاد له الامخدان  ئرا حُٕب الىالب ًِ الامخدان النهاتي ألًت مادة  ٌّىى دسحت ـفش في رلً الامخدان ِلى

ُت مً اللعم املخخق.  في خالت الُٕاب لٍشوف كاهشة وبلشاس مً مجلغ اليلُت بىاء ِلى جـى
 

 مراحعت الىتائج: (5

  ذ ُت ألوساق ئحابخه في اإلاىاد التي سظب فيها ِلى أال جٍض ًجىص للىالب الخلذم بىلب اإلاشاحّت اإلاىلِى

 ًِ مادجحن وفم ؤلاحشاءاث والمىابي الخالُت5ـ

  حن مً ئِالن ذ ًِ أظبِى أن ًلذم ولب اإلاشاحّت ئلى كعم الذساظت والامخداهاث خالٌ مذة ال جٍض

 الىدُجت النهاةُت.

  ًخىلى ِمُذ اليلُت أو مً ًىىب ِىه بىاء ِلى اكتراح مً كعم الذساظت والامخداهاث حؽىُل لجىت

يىن أظخار اإلاادة مً بُنهم اإلاشاحّت مً زالزت أِماء مً هُئت الخذَسغ ِلى ألاكل، وال ٌؽتره أن ً

 خعب الالةدت الّامت.

ِلى الىالب الالتزام بمخابّت املحالشاث والذسوط الّلمُت وأداء ما ًىلب مىه مً بدىر وججاسب أو أوساق 

 ِمل.
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 :خضور الاختباراث والامتداهاث (6

 ل والخلُذ بما ًلي5ِلى ول والب خمىس الاخخباساث الذوسٍت والامخدان النهاتي للملشس اإلاسجل به في ول فف

 .اـىداب بىاكت الخٍّشف التي جىضح أهه مسجل في رلً الففل 

  ًدٍش ِلى الىالب اإلاخلذم لالمخدان اـىداب أي هخاب أو وسكت ولى واهذ خالُت مً الىخابت أو

الحاظباث اإلابرمجت ِذا ما ٌعمذ به أظخار اإلالشس هما ًمىْ اـىداب أو اظخخذام الهىاجف املحمىلت 

 ن الامخدان.داخل ميا

 .ًدٍش ِلى الىالب الخدذر أزىاء الامخداهاث أو اللُام بأي ِمل مً ؼأهه ؤلاخالٌ بىٍام الامخداهاث 

  الخلُذ بالخّلُماث اإلاىٍمت لعحر الامخداهاث واإلاشاكبت والفادسة مً اليلُت أو لجىت الامخداهاث

 لشس.واإلاشاكبت واإلاشاكبحن بلاِت الامخداهاث، وهزلً مالخٍاث أظخار اإلا

 .ّاث الىافزة واإلاىٍمت لعحر الذساظت والامخداهاث الفادسة ًِ حهاث الاخخفاؿ  الخلُذ  بالدؽَش

 

 انرتثٍخ انعًهٍخ:
 

ل ملشس التربُت الّملُت في اإلاىٍىمت،  665 ئجمامفي الففل الثامً أو بّذ  وخذة دساظُت، ًلىم الىالب بخجًز

دبْ الخىىاث الخالُت5  ٍو

ل ملشس   (6  .ألاهثرالتربُت الّملُت مْ ملشسًٍ ِلى  ًدم للىالب ججًز

 ًمىً أن ًيىن مً اللعم الّلمي أوًخم حُّحن مؽشف جخفص ي مً اللعم، مْ مؽشف جشبىي  (4

لم الىفغ للىالب مً كبل ميعم التربُت الّملُت لليلُت.  كعم التربُت ِو

ملُت له، مً ِذة مذاسط ٌّشلها ميعم التربُت الّ أظاس يًلىم الىالب باخخُاس مذسظت حّلُم  (3

ب الّملي.  لُجشي فيها الخذٍس

 ، ٌّلً ِنها ميعم التربُت الّملُت لليلُت.أظابُْ 1مذة التربُت الّملُت  (2

ب الّملي، ئرا وان ِىذ الىالب ملشس أو ملشسًٍ مْ  ئحاصةًدم للىالب ًىم  (5 مً مذسظت الخذٍس

 التربُت الّملُت. 

 ًخم جلُُم الىالب هما هى مىضح بالجذٌو الخالي5 (1

 

 

 اليضبت الذرحت شرفامل

 %42 42 التربوي 

 %52 52 التخصص ي

 %12 12 مذًر املذرصت

 %122 122 املجموع
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الخخفص ي، همىرج  ؤلاؼشافًخم جلُُم والب التربُت الّملُت باظخخذام همىرج مّذ )همىرج  (2

 التربىي، وهمىرج جلُُم مذًش اإلاذسظت للىالب( ؤلاؼشاف

الّملُت، إلاّشفت ول ما ًخّلم بىٍام التربُت الّملُت باليلُت،  ِلى الىالب الاواُل ِلى دلُل التربُت (3

 مً كىاهحن ولىاةذ وحّلُماث.

 

 يشزوع انتخزج:
ا ِلمُا )في  لذمه لللعم هملترح، زم راث الّالكت بخخففه تربىي جاٌ الاملًخخاس الىالب مىلِى (، ٍو

لصحُذ بما في رلً جدذًذ ًجشي ًِ اإلاىلُى بدثا ِلمُا مخدبّا لخىىاث ومىهجُت البدث الّلمي ا

اإلاؽيلت، حمْ البُاهاث، جدلُلها، فاةذة البدث، الذساظاث العابلت ًِ مىلُى البدث، هخاةج البدث، 

ب الىالب ِلى ئحشاء البدىر في مجاله ِبر  ُاث، ... الخ، و الٕشك مً مؽشوُ الخخشج هى جذٍس الخـى

 ُت العابلت في اللعم.جىبُم الىالب إلافاهُم و مبادب دسظها خالٌ الففٌى الذساظ

 خُث ًدبْ الىالب الخىىاث الخالُت5

، ًلىم الىالب ة خللت هلاػوشق بدث وخذة دساظُت، بما فيها ملشس  600الىالب  ئجمامبّذ  (6

 .بدثهباخخُاس مؽشف إلاؽشوِه خعب ملترح 

 .هًلذم الىالب ملترح البدث بالخّاون مْ مؽشفه ملجلغ اللعم إلاىاكؽخه و اإلاىافلت ِلُ (4

مؽشوُ الخخشج ففلحن دساظُحن ) مؽشوُ مبذتي في الففل العابْ، مؽشوُ نهاتي ومىاكؽت مذة  (3

 اإلاؽشوُ في الففل الثامً(.

هُئت الخذَسغ، لخلُُم اإلاؽشوُ، باظخخذام همىرج جلُُم  أِماءٌؽيل لجىت مىاكؽت اإلاؽشوُ مً  (2

 مؽشوُ جخشج.
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 :األكبدميً اإلشزاف
 

، ًخم حعمُت مؽشف أوادًمي له، وهى أخذ أِماء هُئت الخذَسغ مّلم ففلعم لبِىذ حسجُل الىالب 

ً باللعم.  اللاٍس

 ًلىم اإلاؽشف ألاوادًمي باإلاهام الخالُت5

 ِلى الىالب أوادًمُا مً الففل ألاٌو ئلى الخخشج. ؤلاؼشاف (6

 معاِذة الىالب ِلى مّشفت اللىاةذ و هٍام الذساظت والامخداهاث باللعم. (4

ل اإلالشساث الذساظُت ول ففل دساس ي. الىالب ئسؼاد (3  ِىذ ججًز

 اللُذ. وإًلاف وؤلالافت ؤلاظلاهالخىكُْ ِلى همارج  (2

 للىالب وامال، بمعاِذة الىالب. ألاوادًميالاخخفاً بملف  (5

ل للملشساث الذساظُت ليل ففل وحعلُمها  (1 ًلتزم الىالب بسحب هؽف الذسحاث ووسكت الخجًز

 .ألاوادًميللمؽشف 
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 دليل قسم معلم فصل

 َظبو انتظدٍم وانذراطخ وااليتحبَبد
 

 ثعض انتعزٌفبد ادلهًخ:أوال: 

  :ادلمزراد انذراطٍخ
اإلالشساث الذساظُت مدعلعلت ومخياملت ولها ـفت الخذسج الّلمي اإلانهجي فُما بُنها، وجيىن دساظت بّن 

 ِلى ملشساث ظابلت ًخّحن احخُاصها بىجاح، وال ٌعم
ً
ذ للىالب باالهخٍام في دساظت اإلالشساث مّخمذة أظاظا

ملشس ما ئال ئرا احخاص بىجاح اإلالشساث الذساظُت العابلت التي ٌّخمذ ِليها اإلالشس اإلازوىس، وجخىلى أكعام اليلُت 

عدثنى مً رلً بّن اإلاىاد بمىافلت سةِغ اللعم املخخق،  مُذ جىلُذ رلً في حذاولها الذساظُت، َو ِو

 اليلُت.

  انفصم انذراطً:

 جذسط ِلى مذاها اإلالشساث الففل  
ً
ا الذساس ي ففالن سةِعُان ، ومذجه الضمىُت ال جلل ًِ ظخت ِؽش أظبِى

 الذساظُت وجذخل مً لمنها فترة الاخخباساث النهاةُت.

  انىحذح انذراطٍخ:

ُت التي ال جلل مذتها ًِ ظخحن دكُلت أو الذسط الّلمي أو اإلاُذاوي الزي ًىفز  ت ألاظبِى هي املحالشة الىٍٍش

خحن.  بمدالــشجحن هٍٍش

  اإلَذار انعهًً:

 %. 50هى ؤلاؼّاس الزي ًىحه ئلى الىالب بعبب اهخفاك مّذله التراهمي ًِ الحذ ألادوى وهى 

  درخخ أعًبل انفصم:

هي الذسحت اإلامىىخت لؤلِماٌ التي جبحن الخٕحر الزي خذر في معخىي الىالب خالٌ الففل الذساس ي وحؽمل5 

خىش الىالب بذسحخه.الاخخباساث الؽفهُت أ ت، ٍو ٍش ش أو البدىر أو الاخخباساث الخدٍش  و الّملُت أو الخلاٍس

 االختجبر انُهبئً: 

 في اإلالشس ٌّلذ مشة واخذة في نهاًت الففل الذساس ي. اخخباس   

  انذرخخ انُهبئٍخ:

 ئليها دسحت الاخخباس النهاتي ليل ملشس وجدعب الذسح
ً
 ت مً ماةت.هي مجمُى دسحاث أِماٌ الففل ممافا

  انتمذٌز:
ت أو الشمض ألابجذي للذسحت ا ف لليعبت اإلائٍى  لتي خفل ِليها الىالب في أي ملشس هى ـو
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  ادلعذل انرتاكًً:

هى خاسج كعمت مجمُى الىلاه التي خفل ِليها الىالب ِلى مجمُى الىخذاث التي دسظها مىز الخداكه 

 ث.باليلُت ِلى مجمُى الىخذاث اإلالشسة لخلً اإلالشسا

  انتمذٌز انعبو:
ف معخىي الخٕحر الزي خذر في  الجاهب الّلمي للىالب خالٌ فترة دساظخه في اليلُت.  هى ـو

  انظدم انعهًً:

ؽمل اإلالشساث التي دسظها في الففٌى الذساظُت بشمىصها وأسكامها  هى بُان ًىضح ظحر الىالب الذساس ي، َو

ذد وخذاتها، والخلذًشاث، هما ًىضح اإلاّذٌ الّ لمي، وبُان الخلذًش الّام باإللافت ئلى اإلالشساث التي ِىدلذ ِو

 للىالب اإلاىخلل. 

 

 : َظبو انتظدٍم وانمجىل وانمٍذ:ٍَبثب

 شزوط انمجىل:
  ت الّامت أو أي ؼهادة أخشي حّادلها خعب اليعبت اإلاّخمذة  ِلى الؽهادة الثاهٍى

ً
أن ًيىن خاـال

خ الخخشج.لللبٌى وأال ًيىن كذ مض ى ِلى خفىله ِلى الؽه  ادة أهثر مً زالر ظىىاث مً  جاٍس

 .ىب  ِلى مخابّت الذساظت في جخففه اإلأش
ً
 صحُا

ً
 أن ًيىن كادسا

 .لُت اإلاىلىبت التي جدذدها ئداسة الجامّت  جلذًم اإلاعدىذاث ألـا

 .أال ًيىن كذ ظبم ففله مً الذساظت في اليلُاث أو الجامّاث 

 لللبٌى جخّلم بالصخفُت أو ئحشاء امخدان كبٌى  ولليلُت الحم في جدذًذ ؼشوه ومىاـفاث مُّىت

 للمفاللت بحن اإلاخلذمحن مْ مشاِاة ما ًجب أن ًخىفش في اإلاّلم مً ؼشوه ومىاـفاث.

 طزاثهض وفمًب دلب ٌهً:ـ -جيىس نهطبنت االَتمبل إىل كهٍخ انرتثٍخ 

 .مً اليلُت أو الجامّت اإلاىلٌى منها ألي ظبب وان 
ً
 أال ًيىن الىالب مففىال

 اث هزه اإلالشساث ِلى أن جيىن أ ن ًلتزم بخلذًم اإلاعدىذاث اإلاخممىت اإلالشساث التي دسظها ومدخٍى

 مّخمذة مً اليلُت أو الجامّت اإلاىخلل منها.

 وشابلغ. -ًلتزم الىالب اإلاىخلل بلماء أسبّت ففٌى دساظُت للخخشج مً ولُت التربُت 

 ًجىص لليلُت كبٌى اإلالشساث التي ظبم للىالب دساظتها .
ً
 أو حضةُا

ً
 أو سفمها ولُا

 .ًجىص للىالب الاهخلاٌ مً اليلُاث اإلاىاٌشة أو ألاخشي بّذ ئحشاء اإلاّادلت ومىافلت مجلغ اليلُت 

  بلُبُا ئكامت اِخُادًت وىاٌ مذة دساظخه 
ً
أن ًيىن اإلاخلذم للذساظت باليلُت مً ٔحر اللُبُحن ملُما

 للؽشوه اإلاخّللت باإلاإهل ال
ً
ب في الحفٌى ِلُه.باليلُت، ومعخىفُا  زي ًٔش

  أن ًلتزم الىالب  ٔحر اللُبُحن بذفْ سظىم هفلاث الذساظت وفم اللىاةذ اإلاّمٌى بها  مْ ألاخز في

خباس الاجفاكُاث اإلاىكّت والىافزة بؽأن اإلاّاملت باإلاثل.  الِا
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 ليها البث ف ي الىلباث في جيؽأ باليلُت لجىت ِلمُت مخخفت إلاّادلت مإهالث الىالب اإلاىخللحن ئليها، ِو

خ جلذًم الىلب. حن مً جاٍس  أحل ال ًخجاوص أظبِى

 إخزاءاد انتظدٍم:

لى  يهذًهجبذأ ئحشاءاث الدسجُل باجفاٌ الىالب بمؽشفه الظخىاُل سأًه والاظترؼاد  فُما اخخاسه مً مىاد، ِو

شمض له بشكم5  عم.( واِخماده مً اإلاؽشف وسةِغ الل6الىالب أن ٌعخىمل الىمىرج اإلاّذ لزلً )ٍو

 :يعهى فصميٍ وإىل لظى : َظبو االَتمبل نثببث

ًلخفش اهخلاٌ الىالب باليلُت مً كعم آلخش ِلى الىالب اإلاسجلحن بالففل ألاٌو والثاوي فلي وإلاشة واخذة، 

 ئال بّذ مىافلت اللعمحن اإلاّىُحن 
ً
ِلى أن ًخلذم الىالب بىلب هخابي ًدذد أظباب الاهخلاٌ، وال ٌّذ مىلىال

م كعم ان مً بذاًت الففل الذساس ي، وجدعب فترة  ًِ وٍش الذساظت والامخداهاث، وفي مذة أكفاها أظبِى

 الذساظت العابلت لمً اإلاذة الضمىُت املحذدة. 

 

 نهًمزراد: إلضبفخ وا اإلطمبط  : لىاعذ انتُشٌم وراثعب

 : احلذ األعهى و األدَى نىحذاد انتظدٍم

 ِىذ الدسجُل ًشاعى آلاحي5

 ٌعمذ للىالب بال( ً ؽٍش ذ ًِ ازيخحن ِو ( وخذة دساظُت هدذ أِلى وال ًلل ًِ 22دسجُل بما ال ًٍض

لى ئلى )12ازىتي ِؽشة ) جىص سفْ الحذ ألِا ( وخذة دساظُت بّذ مىافلت 25( وخذة دساظُت هدذ أدوى ٍو

%، أو في خالت الففل الذساس ي 75اللعم الّلمي املخخق إلاً ًيىن مخىظىه التراهمي أِلى مً 

 شج الىالب.ألاخحر لخخ

  لٍشوف اظخثىاةُت ًلبلها اللعم ًجىص للىالب الدسجُل في أكل مً الحذ ألادوى ألي ففل دساس ي و ال

ًددعب هزا الففل مً لمً مذة الذساظت املحذدة باإلاادة، وهزلً ًجىص للىالب في الففل ألاخحر 

 حسجُل ما جبلى له مً وخذاث وإن كلذ ًِ الحذ ألادوى اإلاعمىح به.

 مزراد:إطمبط ادل
ذ مجمُى وخذاتها ًِ الحذ ألادوى أن ًيسحب فُما صاد ًِ رلً الحذ  ًجىص للىالب الزي سجل بملشساث ًٍض

بؽشه أن ًدفل ِلى مىافلت ألاظخار اإلاؽشف، وإداسة اللعم الّلمي املخخق وفم الىمىرج اإلاّذ لزلً ِلى 

ذ أكفاه أظبُى بّذ ئحشاء الامخدان الىففي  .أن ًخم ؤلاظلاه في مِى  ألاٌو

 

 انمٍذ  واالَمطبع عٍ انذراطخ: إٌمبف: خبيظب

  ولف انمٍذ:
ًجىص للىالب اإلاسجل بالففل الذساس ي وكف كُذه بما ال ًخجاوص ففلحن دساظُحن وُلت فترة دساظخه 

ّاث الىافزة.وفم الىمىرج اإلاّذ لزلً، وفم البرهامج الضمني اإلاّخمذ مً اليلُت وب  ما ًخىافم مْ الدؽَش



 

   09 

 

 دليل قسم معلم فصل

 وانفصم يٍ انكهٍخ: اإلَذار: دطبطب

 إَذار انطبنت:
   -ًىزس الىالب في الحاالث الخالُت5

     ئرا اهلىْ ًِ مخابّت دساظخه ألي ظبب وان  مذة أسبّت أظابُْ في الففل 

 الذساس ي.          

     .ئرا جدفل ِلى جلذًش ِام )لُّف( بنهاًت ففلحن دساظُحن 

 
 فصم انطبنت:

     ليلُت في الحاالث الخالُت5ًففل الىالب مً ا 

     .في نهاًت أي ففلحن دساظُحن 
ً
 ئرا جدفل ِلى مّذٌ ِام لُّف حذا

     .ئرا اهلىْ ًِ الذساظت إلاذة ففلحن دساظُحن دون ِزس ؼشعي 

      .ئرا اظدىفذ الحذ ألاكص ى إلاذة الذساظت اإلالشسة 

      ذس بدله كشاسئرا اسجىب أخذ ألافّاٌ اإلاىفىؿ ِليها بالةدت الذساظت  والامخداهاث ـو

 جأدًبي ًلض ي بففله.           
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 ادلخبنفبد انعمىثبد انتأدٌجٍخ
 

 أوال: ادلخبنفبد انتأدٌجٍخ:
 ال جيىس نهطبنت ارتكبة ادلخبنفبد انتبنٍخ:

 خذاء ِلى أِماء هُئت الخذَسغ أو الىالب أو الّاملحن  بالجامّت. الِا

 خذاء ِلى أمىاٌ ا  لجامّت أو اإلاشافم الخابّت لها. الِا

 .ؤلاخالٌ بىٍام الذساظت والامخداهاث 

 اسجياب أي ظلىن مىاف لؤلخالق. 

 :انتأدٌت وإخزاءاد ثبٍَب: انعمىثبد انتأدٌجٍخ
 ًخيىن هٍام الثىاب للىالب مً الىلاه الخالُت5 َظبو انثىاة: ( أ

  وؼيىاهم الخأهُذ ِلى أهمُت فخذ كىىاث الخىاـل مْ الىالب لخىـُل ـىتهم

 وجٍلماتهم واخخُاحاتهم إلاعإولي اليلُت.

  ألاوادًمي ؤلاسؼادالترهحز ِلى جىفحر خذماث الذِم الخّلُمُت للىالب وبشهامج ،

 والاهخمام بصحت الىالب مً خالٌ الاهخمام بُّادة اليلُت و اإلالهى و اإلاىّم.

 ت للىالب مثل جىفحر آلُت ّامل مْ الىالب للخ الخأهُذ ِلى الحىافض اإلاادًت و اإلاّىٍى

 اإلاخفىكحن واإلاىهىبحن و اإلابذِحن. 

 ًخم مّاكبت الىالب ِىذ كُامه باملخالفاث آلاجُت5 َظبو انعمبة: ( ب

 .ب اإلاخّمذ للممخلياث اليلُت ومىحىداتها  الخخٍش

  غ أو صمالؤه مماسظت الّىف و الؽشوُ فُه داخل اليلُت لذ ِمى هُئت الخذَس

 الىالب.

  هٍام ظحر الذساظت و الامخداهاث باليلُت. الٕؾ أو مداولت الخّذي ِلى 

  الّامت باليلُت. ألاخالكُاثاإلاماسظاث املخلت باآلداب و 

ودفاِه بىحىد  أكىاله ىلئبّذ الاظخماُ  ئالال ًخم جىكُْ الّلىبت ِلى الىالب  انعمىثبد: ( ج

 لجىت الخأدًبُت التي حؽيل مً كبل اليلُت، و الّلىباث هي5 ئمام أمشهولي 

 ب مً دخٌى الامخداهاث في بّن اإلالشساث او ولها.ًدشم الىال 

 .ًدشم الىالب مً الذساظت لففل دساس ي أو أهثر 

  ًخم ففل الىالب نهاةُا مً اليلُت في خالت جىشاس اخذي املخالفاث اإلاىفىؿ ِليها

 في هٍام الّلىباث وبؽيل مخّمذ.
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 انتىصٍف ادلصغز نهًمزراد

 201):)و ف  1فمه عجبداد 
ئلى حٍّشف الىالب بمؽشوُِت الفالة وخىم جاسهها ، ـالة الخىُى ، ـالة الجماِت وأخيامها يهذف اإلالشس 

 ، وهُفُت كماء الفالة.  

 202):)و ف  2فمه عجبداد 
 يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بالفُام والضواة والحج .

 101):ثمبفخ طفم )و ف 
ً يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بأهمُت زلافت الىفل ودو  س الثلافت في حؽىُل الصخفُت ، وجيٍى

تراب الثلافي، والاظخالب الثلافي.   الاججاهاث البىاءة هدى زلافت الىفل وإدسان مخاوش الٔا

 301):إرشبد وتىخٍه َفظً وتزثىي )و ف 
اث وأظالُب ووشق ؤلاسؼاد الىفس ي ، دساظت كذساث  يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بمفهىم وأهذاف وهٍٍش

 ألاوفاٌ وجىحيههم الخىحُه اإلاىاظب ومٌُى 

 302):عهى َفض ثٍئً )و ف 
يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بىبُّت الّالكاث اإلاخبادلت بحن ظلىن ؤلاوعان وبُئخه ، فهم دوس الّلم 

 والخلىُت في جىىس ِالكاث ؤلاوعان بالبِئت الىبُُّت ، والىعي البُئي. 

 303):صحخ يذرطٍخ )و ف 
ى حٍّشف الىالب بالصحت الّامت والصحت اإلاذسظُت ، الخٍّشف بالخذماث الصحُت يهذف اإلالشس ئل

 اإلاذسظُت ، ئهعاب الىالب  اإلاّلم العلىن والّاداث الصحُت لُيىن كذوة لخالمُزه .

 304):ف  عهى انجٍئخ)و
والخىاصن يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بّلم البِئت والبِئت املحُىت ، حٍّشف الىالب بميىهاث البِئت 

 البُئي ، جىمُت اإلاّاسف اإلاخّللت باإلافادس الىبُُّت ووشق الحفاً ِليها.

 401):يشكالد طهىكٍخ نهطفم )و ف 
يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب  ببّن اإلاؽىالث العلىهُت للىفل وأظبابها ، وهُفُت الخّامل العلُم 

ب الىالب ِلى خل اإلاؽىالث العلىهُت و   . حّذًل العلىنواإلاىاظب مّها ، جذٍس

 402):صعىثبد انتعهى )و ف 
يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بأهمُت ـّىباث الخّلم ، وأهمُت اهدؽاس الٍاهشة ومذي اهدؽاسها، مّشفت 

م بحن مفادس الىشاب الّملُاث الّللُت وؤلاخعاط مثل  اإلافادس ألاظاظُت للمّىق الخّلُمي، والخفٍش

 الب ِلى الخفاةق العلىهُت اإلامحزة.الاهدباه والخزهش، وأن ًخّشف الى

 403):)و ف  1تزثٍخ ثذٍَخ 
يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب باألهذاف الّامت للتربُت البذهُت في مشخلت الخّلُم ألاظاس ي ، ـفاث مّلم 

الُت اإلافاخبت " داخلي    -التربُت البذهُت ، جخىُي دسط التربُت البذهُت ، الخّشف ِلى ألاوؽىت الٍش

ب ، اإلابادب الّامت التي جشبي الّالكت بحن ِملُت الىمى البذوي والخىىس  خاسجي "  ملاًِغ بّن اإلااِل

 الحشوي .
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  (:406انظريح انُجىٌخ )و ف 

ت وألاخالكُت والعلىهُت،  يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بعحرة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ الظخخالؿ الذسوط التربٍى

ىشة، فهى كذوة اإلاشبحن واإلاّلمحن، ومشبي ألاحُاٌ ومّلمي الىاط الخحر، والىالب والخأس ي بعحرة الىبي الّ

 . اإلاّلم أؼذ الىاط خاحت ئلى مّشفت هزه الذسوط وألاخالق واللُم العلىهُت الّالُت

 305):تفظري لصبر انظىر )و ف 

اص البُاوي والّلمي ، جىمُت يهذف اإلالشس ئلى فهم  الىالب لآلًاث وإجلان جالوتها، جفعحر آلاًاث وبُان ؤلاعج

ت.  مهاساث الىلبت اللفٍُت والخفىحًر

 307):تطجٍمبد نغىٌخ )و ف 
 مً ألادب الجاهلي وألادب 

ً
 وؼّشا

ً
ت مً الىفىؿ ألادبُت هثرا يهذف اإلالشس ئلى أن ًذسط الىالب مجمِى

. 12ؤلاظالمي وألامىي والّباس ي ِلى أن ال ًلل ِذد الىفىؿ ًِ 
ً
 هفا

 102):مذٌى )و ف تبرٌخ انعزة ان
يهذف اإلالشس ئلى دساظت الحُاة الاحخماُِت والعُاظُت والاكخفادًت في الّفش الجاهلي ، دساظت الحماساث 

م في بشكت، الشومان  ٍش لُا، ؤلٔا اللذًمت، خماسة الشافذًً، بالد الُمً، العُىشة الفُيُلُت ِلى ؼماٌ أفٍش

 في  وشابلغ وبشكت، والىهذاٌ في وشابلغ وبشكت. 

 103):برٌخ انعزة اإلطاليً )و ف ت
ت في الّهذ ؤلاظالمي  ت، الىٍم ؤلاداٍس يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب  بالخلفاء الشاؼذًً، الخالفت ألامٍى

، الخالفت الّباظُت.  ألاٌو

 207):خغزافٍب طجٍعٍخ عبيخ )و ف 
بالّلىم ألاخشي ، ئدسان  يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب ِلى وافت فشوُ الجٕشافُا ، ِالكت الجٕشافُا

ت ، جىمُت اللذسة ِلى  اإلاٍاهش الىبُُّت ، اهدعاب مهاساث دساظت جفاِل الّىامل الىبُُّت والبؽٍش

 الخفىحر الّلمي ، جىلُذ املخاوش التي جخّشك لها البِئت الىبُُّت .

 208):خغزافٍب ثشزٌخ عبيخ )و ف 
ٌِّؾ فُه وإدسان الحلاةم، حٍّشف الىالب  يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب ِلى فهم الّالم الزي

 باألهماه اإلاياهُت ، حٍّشف مؽىالث الّالم اإلاّاـش ومخٕحراجه في البِئاث املخخلفت .

 104):تزثٍخ يىطٍمٍخ  )و ف 
يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بلىاِذ اإلاىظُلى الّامت ، ماهُت العلم اإلاىظُلي ، أهذاف مىهج ألاهاؼُذ 

 ي في مشخلت الخّلُم ألاظاس ي. والٕىاء الجماع

 309):طزائك تذرٌض انهغخ انعزثٍخ )و ف 
يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب  بالجىاهب الخىبُلُت إلاادة اللٕت الّشبُت والذساظاث اللشآهُت ، جبفحر 

سـذ اإلاىاكف الخّلُمُت الىالب بىُفُت اظخّماٌ الىظاةل الخّلُمُت ، وهُفُت جفمُم الاخخباساث ، و 

 خخلفت.امل
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 209):طزائك تذرٌض االختًبعٍبد )و ف 

خ ووىه وجىمُت  ش الحماساث  اهخماءاجهيهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بخاٍس وجلذًش دوس الؽّىب في جىٍى

خ  ب الىالب ِلى وشق الخذَسغ املخخلفت،  مثل الخاٍس ؤلاوعاهُت ، جىمُت اللذسة ِلى الخفىحر الّلمي، جذٍس

ب الىالب ِلى اظخخذام ألاظالُب والىظاةل اإلاعاِذة في الخذَسغ  والجٕشافُا، والتربُت الىوىُت، جذٍس

اساث اإلاُذاهُت.  والشخالث والٍض

 210):يجبدئ عهىو طجٍعٍخ )و ف 
يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بأظاظُاث الّلىم الىبُُّت في لىء الخلذم الّلمي والخىىىلىجي ، 

لمىء والحشاسة والحشهت التي جذوس خٌى الّالكت بحن اإلاادة الٍىاهش الىبُُّت اإلاشجبىت بالفىث وا

 والىاكت. 

 105):اإلَظبٌ )و ف  عهى وظبئف أعضبء
ب الىالب  يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب ِلى وخذة بىاء الياةً الخي، فهم جشهُب ووٌُفت الخلُت، جذٍس

دت خُت مً الجعم ، اهدعاب مهاساث الخّشف ِلى أوسجت ال جعم ألاظاظُت، فهم أوسجت ِلى ِمل ؼٍش

الكخه باألحهضة ألاخشي.  ُفت وجشهُب ول حهاص ِو  الجعم وهُفُت اهخٍامها، حٍّشف الىالب ِلى ٌو

 404):طزائك تذرٌض انعهىو )و ف 
يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بىبُّت الّلم وبىِخه، الخّشف ِلى مهاساث الخفىحر الّلمي، أن ًدذد أوحه 

لىم مً خالٌ جدلُل اإلاّشفت في دسوط الّلىم ، أن ًفٓى أهذاف دسط في الّلىم في الخّلم في دسوط الّ

 لىء جفيُف ألاهذاف اإلاّشفُت.

 405):طزائك تذرٌض انزٌبضٍبد )و ف 
ت التي حعاِذه في  يهذف اإلالشس ئلى جدعحن أداء الىالب في ففٌى اإلاذسظت ، جلذًم بّن الخبراث التربٍى

 أداء ِمله. 

 107):ف  )و 1تزثٍخ فٍُخ 
يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بأهمُت ظماث فىىن ألاوفاٌ في ئواس ئِذاد مّلم للمماسظت الفىُت ، 

ُف خُاٌ ألاوفاٌ.   الذوافْ التي جدشن الىفل إلاماسظت الخّبحر الفني ، أن ًيىن لذًه اللذسة ِلى جٌى

 108):)و ف  2تزثٍخ فٍُخ 
ت ، الخّشف ِلى ـفاث وأظالُب يهذف اإلالشس ئلى أن ًلم الىالب بأظاظُاث  اإلاهاساث الفىُت والُذٍو

 الخاماث الفىُت املخخلفت، وشق حصجُْ ألاوفاٌ ِلى مماسظت ألاوؽىت الفىُت، جىمُت الخفىحر الابخياسي. 

 214):)و ف  1رٌبضٍبد 
اث ، ـُٕت اإلاعافت ، اللُم اإلاىللت والّ اث والىٍٍش الكاث ، يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب ِلى املجمِى

. ً  سظم اإلاّادالث الخىُت إلاخٕحًر

 215):)و ف   2رٌبضٍبد 
ذاد الحلُلُت ، اإلاّادالث الخىُت ، اإلاّادالث التربُُّت ، والّملُاث  يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب باأِل

ت والّىامل.   الجبًر
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 409):يهبراد تىاصم )و ف 
ت والّملُت يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب باإلافاهُم وألاظغ ال ّامت لالجفاٌ ، اهدعاب اإلاهاساث الىٍٍش

الالصمت للخفاِل والاجفاٌ بالىفل والىمى الصخص ي للىالب ، الىعي الّمُم بأهمُت ودوس ِملُت الاجفاٌ 

 في اإلاإظعاث الخّلُمُت وألاظشة .

 308):تطجٍمبد تذرٌظٍخ " انهغخ انعزثٍخ " )و ف 
ت يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بخىبُم م ىالُْ في مادة اللٕت الّشبُت ، حّمُم اإلاّلىماث الىٍٍش

 بالخىبُم ِلى الىخب اإلاذسظُت . 

 ): 212عهى انُفض االختًبعً )و ف 
 
ً
 وجىحيههم احخماُِا

ً
يهذف اإلالشس ئلى ئهعاب الىالب مهاساث الاجفاٌ الفّاٌ باألوفاٌ ، وإسؼادهم هفعُا

ت، والاججاهاث ، حّمُم الفهم باملحُي الثلافي والاحخماعي م ً خالٌ الذساظت الّملُت للّالكاث ألاظٍش

 الىفعُت.

 411):عهى َفض انطفىنخ )و ف 
ت، معاِذة الىالب ِلى  يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بأهمُت دساظت الىمى، وأهذافه الّملُت والتربٍى

ظب مْ ألاوفاٌ فهم خفاةق وممحزاث ول مشخلت مً مشاخل الىمى، فهم ِملُت الخّامل العلُم واإلاىا

 وفم خفاةق ول مشخلت مً اإلاشاخل. 
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 تىصٍف ادلمزراد انتخصصٍخ االختٍبرٌخ
 

 ):310و ف )فُىٌ أطفبل 
يهذف اإلالشس ئلى أن ًخّشف الىالب ِلى سظىم ألاوفاٌ وحّبحراتهم وخفاةق جلً الفىىن وظماتها وأهم 

ِلى فهم سظىم ن ًىدعب الىالب بّن الخبراث التي حُّنهم مفادس الشؤٍت الفىُت ِىذ ألاوفاٌ ولشوسة أ

 ألاوفاٌ ودالالتها.

 ):311و ف )تذوق يىطٍمً 
يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب ِلى وؽأة آلاالث اإلاىظُلُت، مفهىم ِلم آلاالث، أهىاُ أظشة آلاالث 

خها، اإلاىظُل ت، الىداظُت وؤلاًلاُِت، مّشفت آلاالث اإلاىظُلُت وجاٍس ى الؽّبُت، اإلاىظُلى الؽشكُت، الىجٍش

اإلاىظُلى الّاإلاُت، جشبُت الخزوق اإلاىظُلي، أهمُت الخزوق اإلاىظُلي في خُاجىا، مفهىم الخزوق وأهمُخه، 

الخزوق وإكباٌ الؽّىب ِلى جزوق الفىىن الجمُلت، خفاةق الخزوق، مفهىم ِلم الجماٌ، ِلم الجماٌ 

دسان العمعي والبفشي، مّشفت اإلاىظُلى الىالظُىُت، في الّفىس اللذًمت، الجماٌ هى ظش الفىىن، ؤلا 

 الشوماهدُىُت الحذًثت واإلاّاـشة.

 312):حهمخ َمبع )و ف 
يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بىشق الخذَسغ ووشق البدث الّلمي، وإِذاد خىت البدث وفم مىهجُت 

عخخذما لىظاةل للعم، مالبدث الّلمي العلُم، ومىاكؽخه مْ صمالةه باؼشاف ِمى هُئت جذَسغ با

 الخلىُت الحذًثت. 

 ): 612و ف )تصًٍى وسخزفخ 
ىاـشه هما ًجب أن ًخّشف الىالب ِلى  يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بمفهىم الخفمُم وأظعه ِو

اتها الّلمُت ، جىمُت اللذسة  مّنى الخفمُم في الىبُّت وأن ًخّشف الىالب ِلى ألالىان ومفادسها وهٍٍش

الخفمُمي وؤلاخعاط بجماٌ الخفمُم الجُذ، ئجلان اإلاّامالث والخبراث  الالصمت في ِلى ألاداء 

 الخفمُماث وأهىاِها.

    (:602و ف )طريح َجىٌخ 
ن يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب في هزا اإلالشس ِلى ظحرة الشظٌى ملسو هيلع هللا ىلص وسبي مىاكف الشظٌى ملسو هيلع هللا ىلص مْ اإلاإمىح

ن بىاكّىا الحالي ، وحٍّشف الىالب باملجهىداث الٍُّمت التي بزلها الصحابت مْ الشظٌى مً أحل واإلاؽشهح

 وؽش الذًً ؤلاظالمي.

 ):408و ف )فزوق فزدٌخ 
فه بميىهاث الفشوق الفشدًت في  يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بمفهىم الزواء والفشوق الفشدًت، وحٍّش

احي اإلاضاحُت ، الخّشف ِلى ألاظالُب التي ٌعخخذمها اإلاّلم إلاشاِاة الصخفُت والفشوق الجعمُت وفي الىى 

 الفشوق بحن الخالمُز.  

 412):و ف )طٍكىنىخٍخ انعاللبد االختًبعٍخ نهطفم  
يهذف اإلالشس ئلى الخٍّشف بمفهىم الخيؽئت الاحخماُِت والخىُف الاحخماعي ، هما يهذف ئلى حٍّشف الىالب 

فاِل الاحخماعي ؤلاًجابي، ويهذف ئلى ٔشط ِىامل لبي العلىن ، جدلُم بىظاةل الخىاـل الجُذ والخ

 الىطج الاحخماعي والىفس ي.



 

   26 

 

 دليل قسم معلم فصل

 ):413و ف )طٍكىنىخٍخ انهعت 
يهذف اإلالشس ئلى الخٍّشف باللّب وأهمُخه ، الخٍّشف ببّن خفاةق اللّب وفىاةذه في خُاة الىفل ، 

اةف اللّب مً حمُْ الجىاهب ، هما يهذف ئل ى الخّشف ِلى مىاـفاث ألالّاب وأزشها ِلى الخٍّشف بٌى

اث التي جفعش اللّب وأهىاُ  ّشف ببّن الىٍٍش الكخه باالبخياس وؤلابذاُ، َو الىمى اإلاخيامل الؽامل ِو

 . التربىي  اللّب

   (:111أحكبو األطزح )ل ع  
ُف ملشساث كعم اللٕت الّشبُت.  ُف هزه اإلاادة مىحىد لمً جـى  جـى

 206):عهى َفض تعهًًٍ )و ف 
ب اإلاّلمحن  يهذف اإلالشس ئلى جضوٍذ اإلاّلم باإلابادب الىفعُت الصحُدت التي جدىاٌو الخّلم الذساس ي ، وجذٍس

ب والخأهُل ، الاهخمام بّملُت الخيؽئت والخىبُْ الاحخماعي ، بففخه ِلما  وإِذاد اإلاذسبحن في بشامج الخذٍس

 أهذاف التربُت في حمُْ مشاخلها. مهما في ولْ

 ):414و ف )2ٍَخ تزثٍخ ثذ
الت خاحت أظاظُت  الُت  لئلوعانيهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بأن الٍش ، الخأهُذ ِلى أن ألاوؽىت الٍش

ذاد اإلاىاوً الفالح ، ئإلاام الىالب بأهمُت التربُت  ىفشا أظاظُا إِل حّذ مُذاها مً مُادًً التربُت ِو

الُت .ّاون مً خالٌ ألالّاب الالبذهُت وىظُلت لخلم سوح الخ  ٍش

 (:614يشزوع انتخزج ) و ط 
لذمه هملترح، زم ًجشي ًِ اإلاىلُى بدثا ِلمُا مخدبّا  ا ِلمُا )خعب جخففه(، ٍو ًخخاس الىالب مىلِى

خىىاث ومىهجُت البدث الّلمي الصحُذ بما في رلً جدذًذ اإلاؽيلت، حمْ  البُاهاث، جدلُلها، فاةذة البدث، 

حرها. والٕشك مً مؽشوُ الخخشج هى الذساظاث العابلت ًِ مىلُى البدث، ه ُاث، ٔو خاةج البدث، الخـى

ب الىالب ِلى ئحشاء البدىر في مجاله ِبر جىبُم الىالب إلافاهُم ومبادب دسظها خالٌ الففى  ٌ الذساظُت جذٍس

 العابلت في اليلُت.  

 ):417و ف )تزثٍخ يمبرَخ 

اإلافىلحاث الؽاتّت في هزا اإلاُذان وألاهمُت يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بمّنى التربُت اإلالاسهت وأهم 

وألاهذاف هما يهذف ئلى حّمُم ألاظغ ألاًذًىلىحُت وبذساظت هزا اإلالشس ًيىن كادسا ِلى ؤلاإلاام بدفُلت مً 

اث واإلاذاسط والبدىر في التربُت والخّلُم في مجخمّه وفي بّن املجخمّاث ألاخشي.  اإلافاهُم والىٍٍش

 ):314 و ف)تبرٌخ انعزة احلذٌث 
خ الىوً الّشبي الىبحر، هما يهذف ئلى الترهحز ِلى  خ بالده اإلاّاـش وجاٍس يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بخاٍس

 الّىامل التي حعاِذ ِلى الخلذم والّىامل التي حُّم الخلذم.

 (600يذرطٍخ )و ف  إدارح

ت والخىبُلُت مً  يهذف اإلالشس ئلى حٍّشف الىالب بأهم اإلاّاسف في مجاٌ ؤلاداسة اإلاذسظُت مً الىاخُت الىٍٍش

ت والففُت  الكتها  باإلداسة الّامت والخّلُمُت والتربٍى خالٌ دساظت مفهىم ؤلاداسة اإلاذسظُت ووؽأتها وجىىسها ِو

اث في ؤلاداسة، هزا باإللافت ئلى دساظت خاالث واكُّت في ؤلاداسة اإلاذسظُت لشبي  الجاهب  والاواُل ِلى أهم الىٍٍش

 ىاكْ الّملي. الىٍشي بال
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 )يتطهجبد انكهٍخ( انرتثىٌخ تىصٍف يصغز دلمزراد 

 (:EPsy100عهى انُفض انعبو )
ه، وأهذافه، وأهمُخه، ومذساظه،  خه، ومىلِى يهذف اإلالشس ئلى5 حٍّشف الىالب بماهُت ِلم الىفغ وجاٍس

اجه املخخلفت في جفعحر العلىن بففت خاـت،  وظلىن الياةً الخي بفف ت ِامت، وجبفحرهم ومىاهجه، وهٍٍش

 بخىىس كذساث ألافشاد الّللُت، وكذساتهم ِلى الخّلم وؤلادسان. 

 (:EPsy101أصىل انرتثٍخ )
ت املخخلفت. هما  اث التربٍى خُت لخىىس ألافياس والىٍٍش ًدىاٌو اإلالشس مفهىم التربُت وفلعفتها مً خالٌ دساظت جاٍس

الكتها بمجاالث الحُاة املخخلفت في املجخمْ.  ًدىاٌو أًما بّن اللُم والاججاهاث ألاظاظُت لّملُاث  التربُت ِو

 (:EPsy200)عهى انُفض االرتمبئً 
مّشفت مفهىم الىمى  يهذف ملشس ِلم الىفغ الاسجلاتي أو ِلم الىفغ الىمى ئلى جمىحن الىالب اإلاّلم مً

الكخه  مّشفت باإللافت ئلى  املخخلفتالخّلم، ومّشفت أهمُت دساظت الىمى في الياةً الخي في اإلاشاخل بووٌاةفه ِو

 .الخفاةق العُيىلىحُت ليل مشخلت مً مشاخل الىمى لذي ؤلاوعان مىز بذاًت وؽأجه وختى نهاًت وحىده

 (:EPsy201)طزق انتذرٌض انعبيخ

ت ًِ وبُّت ومفهىم الخذَسغ. والخّشف ِلى أهم اإلاّاًحر  :يهذف هزا اإلالشس ئلى ئِىاء اإلاخّلم فىشة هٍٍش

ظاظُت لّملُت الخذَسغ الجُذ. وأهم خفاةق اإلاّلم الجُذ وأبّاد شخفِخه. هما يهذف ئلى جضوٍذ واإلابادب ألا 

 .اإلاخّلم بأهم اإلابادب الّامت الظتراجُجُاث الخذَسغ وما ًيبغي مشاِاجه خالٌ جىبُلها

 (:EPsy202)أطض ادلُبهح
فه جمىحن اإلاخّلم مً الخمُحز بحن الاججاهاث الخللُذ :يهذف هزا اإلالشس ئلى ًت والحذًثت إلافهىم اإلاىهج، وحٍّش

بّىاـش اإلاىهج بففخه مىٍىمت ودوس اإلاّلم فيها.  وهزلً ألاظغ التي ًلىم ِليها اإلاىهج في مشاخل الخّلُم 

 .املخخلفت وخاـت مشخلت الخّلُم ألاظاس ي وحٍّشف اإلاخّلم ببّن الخىٍُماث اإلاىهجُت

 (:EPsy203)عهى انُفض انرتثىي

الخّشف ِلى مفهىمه وأهمُخه وأهذافه وأهم اإلافاهُم واإلابادب راث ا، لُم ِذة أهذاف منهاإلالشس ٌععى ئلى جد

الخّشف ِلى  .4 .فهم ِملُت الخّلم وؼشووها .3 الخّشف ِلى وشق البدث في ِلم الىفغ التربىي  .2 .الّالكت به

اث الخّلم وهُفُت الاظخفادة منها في اإلاىكف الخّلُمي تاإلالاسهت بحن هٍش  .5 .هٍٍش  .6 .ٍاث الخّلم وجىبُلاتها التربٍى

الخّشف ِلى مفهىم الزواء واللذساث الخاـت والفشوق  .7 .الىعي بأهمُت اهخلاٌ أزش الخّلم حشاء ِملُت الخّلم

الخّشف ِلى مفهىم الذافُّت وإهعاب الىالب مفاهُم خىلها وهُفُت  .8 .الفشدًت والّىامل اإلاإزشة فيهما

م التربىي وبىاء الاخخباساث الخدفُلُت ئهعاب .9 .اظدثاستها لذيهم ُف اإلاّاسف  .10 الىلبت مهاسة الخلٍى جٌى

ت ت الىفعُت لخذمت الّملُت التربٍى  .واإلافاهُم التربٍى
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 (:EPsy301)طزق انجحث 
خي للمّشفت وجىمُت كذساتهم ِلى الخفىحر الّلمي،  وجمىُنهم مً  يهذف اإلالشس ئلي فهم الىالب للخىىس الخاٍس

ً اججاهاث ئًجابُت لذيهم خٌى أهمُت البدث الّلمي. هما اظخخذام ال لت الّلمُت في خل اإلاؽىالث، وجيٍى ىٍش

ت والىفعُت  . يهذف ئلى فهم الىالب ألهىاُ البدىر في الّلىم التربٍى

 (:EPsy302)انمٍبص وانتمىٌى انرتثىي 

م الىفس ي ال :يهذف اإلالشس ئلى اةفه، ؤلادسان الّمُم إلافاهُم وأظغ اللُاط والخلٍى تربىي، والاظدبفاس بٌى

ت والخىبُلُت الالصمت  ودوسه اإلاإزش في ول ميىهاث الّملُت الخّلُمُت. أًما ؤلاإلاام باألظغ واإلاهاساث الىٍٍش

مها، بما ٌّحن ِلى حىدة ألاداء وسفْ معخىي الىفاًت اإلاهىُت،  ذاد الاخخباساث وجىبُلها وجدلُل هخاةجها وجلٍى إِل

ا في مُذان اخخباس   .اث الخدفُل الذساس ي بأهىاِهاوخفـى

 (:EPsy303)وطبئم تعهًٍٍخ 

الكت رلً بالخّلُم والخّلم،  :يهذف اإلالشس ئلى ىاـشه ِو حٍّشف اإلاخّلم بمفهىم ِملُت الاجفاٌ ومشاخله، ِو

خي. وأهىاِها وجفيُفاتها، وأظغ ئِذادها واظخخذامها بؽيل   لخىىسها الخاٍس
ً
ومفهىم الىظُلت الخّلُمُت وفلا

 .لخدعحن ِملُت الخّلم والخّلُمفّاٌ 

 (:EPsy401)انصحخ انُفظٍخ 
ت والّملُت التي جمىىه مً سفْ معخىي  . 6ذف ملشس الصحت الىفعُت ئلى يه جضوٍذ اإلاخّلم باإلاّلىماث الىٍٍش

جضوٍذ  .3 . ئدسان الّالكت بحن الخىافم الىفس ي للمخّلم ومعخىي جدفُله الذساس ي .2 . الصحت الىفعُت

باإلاّلىماث الخاـت باإلسؼاد الىفس ي والخىحُه التربىي مً خالٌ الخّشف ِلى وبُّت اإلاؽاول اإلاخّلمحن 

الخّشف ِلى أظباب الاهدشافاث العلىهُت وظبل حصخُفها  .4 . الىفعُت والاهدشافاث العلىهُت الّامت

الحه  ا.ِو

 (:EPsy402)انرتثٍخ انعًهٍخ

ت للىال  ئلى واكْ مُذاوي. خُث ًلىم الهذف مً التربُت الّملُت هى ئجاخت الفـش
ً
ا ب بخىبُم ما دسط هٍٍش

اك  ، أو اإلاذاسط، أو مإظعاث روي الاخخُاحاث الخاـت.. هما جخاح ألاوفاٌالىالب بمماسظت الخذَسغ في ٍس

للىالب ِبر هزا اإلالشس مؽاهذة همارج خلُلُت )داخل اإلاإظعاث الخّلُمُت( لالظخفادة منها في ئِذاد الذسط 

بهم، اللُام بخذَسعه، بؽيل همىرجي و   مً أسوان بشامج ئِذاد اإلاّلمحن، وجذٍس
ً
 أظاظُا

ً
وحّذ التربُت الّملُت سهىا

ت في اليلُت. وهي اإلاُّاس الحلُلي  فُىٍش ئليها ِلى أنها بشهامج مخيامل ًىاصي في أهمُخه بشهامج الذساظت الىٍٍش

ذاد، خُث ًخم مً خاللها الشبي  ت والخىبُم، وامخالن الىالب للحىم ِلى مذي هجاح بشهامج ؤلِا بحن الىٍٍش

ُف  م، وجٌى اإلاّلم الىفاًاث الّملُت الالصمت والتي جشجبي بأظالُب الخذَسغ املخخلفت، واللُاط والخلٍى

 الىظاةل الخّلُمُت، وإداسة الففىف، والخّامل مْ الخالمُز واإلاّلمحن، وؤلاداساث املخخلفت واملجخمْ. 
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 ختىصٍف يصغز دلتطهجبد اجلبيع
 

 (:121AR) 1دراطبد لزآٍَخ 
لى وامال ِلى أن حؽمل الذساظت5 أظباب الجزوٌ واإلاىاظباث التي بحن  ًذسط الىالب في هزا اإلالشس خضب ألِا

ا، وبُان مّاوي آلاًاث، ودساظت الفىس البالُٔت، وما جشؼذ ئلُه آلاًاث. هما  العىس وؼشح اإلافشداث ؼشخا لٍٕى

   ًيلف الىالب بدفَ الحضب وامال. 

  (:012AR)0دراطبد لزآٍَخ 
ًذسط الىالب في هزا الففل العىس آلاجُت5 املجادلت، الحؽش، اإلامخدىت، الفف، وحؽمل الذساظت أظباب 

ا وجفعحر آلاًاث ودساظت الفىس البالُٔت،  الجزوٌ واإلاىاظباث التي بحن العىس وجدلُل اإلافشداث جدلُال لٍٕى

يام الفلهُت اإلاعخيبىت مً بّن آلاًاث، هما ًيلف الىالب بدفَ وبُان ما جشؼذ ئلُه آلاًاث ودساظت ألاخ

 هزه العىس.   

 (:312AR) 1انهغخ انعزثٍخ 
ُفها في الحُاة الّامت ، هما يهذف ئلى جمىحن  يهذف هزا اإلالشس ئلى مّشفت خفاةق اللٕت الّشبُت وأهمُتها وجٌى

شاب ئلى حاهب الىالب مً مّشفت ما ًترهب مىه الىالم مً اظم وفّل وخشف والى ىشة واإلاّشفت والبىاء وؤلِا

 دساظت بّن كىاِذ ؤلامالء بالترهحز ِليها والاهخمام بها.

 (:412AR) 0انهغخ انعزثٍخ 
يها وأخيام اإلابخذأ والخبر، والاهخمام بمّشفت  يهذف هزا اإلالشس ئلى جمىحن الىالب مً مّشفت الجملت بىِى

 يلماث ومّشفت مّاهيها.اإلاّاحم وهُفُت الاظخفادة منها في جفعحر ال

 (:015AR) 3انهغخ انعزثٍخ 
ت وؤلاللاةُت مً خالٌ دساظت بّن الىفىؿ  يهذف هزا اإلالشس ئلى ئهعاب الىالب اإلاهاساث الىخابُت واللٍٕى

م ألعىتهم.  ُف رلً في جلٍى ت وجٌى  اللشآهُت والؽٍّش

 (:016AR) 4انهغخ انعزثٍخ  
ش والبدىر بالترهحز ِلى  الجاهب الخىبُلي يهذف هزا اإلالشس ئلى ئهعاب الىالب مهاسة  هخابت الشظاةل والخلاٍس

ش والشظاةل وهزلً دساظت بّن أظالُب اإلاذح .  مً خالٌ دساظت ِالماث التركُم ووشق هخابت الخلاٍس

 (:EN100) 1نغخ إجنهٍشٌخ 
ت وأدواث الىىشة واإلا ّشفت والمماةش وبّن يهذف هزا اإلالشس ئلى ئِىاء الىالب هبزة ًِ كىاِذ اللٕت ؤلاهجلحًز

ألاصمىت  هما يهذف ئلى جضوٍذ الىالب بمهاسة املحادزت خُث ًبذأ باظخخذام الجمل العهلت والخدُت والتهىئت 

حرها هزلً جىمُت مهاسة اللشاءة  باِىاء الىالب كىْ بعُىت وفلشاث للشاءتها  والعإاٌ ًِ الصحت والّمش ٔو

وؤلامالء باإللافت ئلى بّن اإلافىلحاث التي كذ ٌعخخذمها  وفهمها هما يهذف ئلى حّلُم الىالب الىخابت

 الىالب في مجاٌ جخففه.
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    (:EN101) 0نغخ إجنهٍشٌخ 
ت  ادة مّشفت الىالب 6ٌّذ هزا اإلالشس امخذادا وجىملت إلاا دسظه الىالب في ملشس لٕت ئهجلحًز ، هما يهذف ئلى ٍص

ت باِىاةه الجمل الاظمُت والفف اث وألاخىاٌ هزلً جىمُت مهاسة املحادزت باظخخذام بلىاِذ اللٕت ؤلاهجلحًز

حرها باإللافت  ئلى الاهخمام  ت ٔو الجمل التي ًمىً اظخّمالها خاسج الففل والخّاسف والخدذر ًِ الهٍى

م كشاءة كىْ مخلذمت ومّشفت مّاوي اليلماث وخفَ هخابتها زم ًيخلل الىالب ئلى  بجاهب اللشاءة ًِ وٍش

 مهاسة الىخابت خُث ًخم 
ً
الخٍّشف بىُفُت هخابت الجمل والفلشاث والخّبحر ًِ ألاؼُاء التي أمام الىالب هخابُا

ذ مً اإلافىلحاث.  ت باإللافت ئلى ئِىاةه اإلاٍض  هزلً حّلُمه التركُم إلاا له مً أهمُت في اللٕت ؤلاهجلحًز

  (:CS100)  1حبطىة
 –أهىاُ الحىاظِب  –ظخخذم الحاظىب ألاظباب الشةِعُت ال  -الحىاظِب في خُاجىا 5 اظخخذاماث الحاظىب

لٕت الحىاظِب  –مفىلحاث ِلمُت خاـت بالحاظىب  –هُف حّمل الحىاظِب  –هٍام الحاظىب وميىهاجه 

ل مً الىٍام الّؽشي ئلى أهٍمت أخشي وبالّىغ  الّملُاث الحعابُت بالىٍام  –وأهٍمت الّذ ومثُلها والخدٍى

اإلاّالج  –لىخت ألام  –ميىهاث الحاظىب الذاخلُت  -ة " ألاظيي"الدؽفحر وؼفش  -الثىاتي منها الجمْ والىشح

ت وأهىاِها –وخذاث الحعاباث واإلاىىم  -الذكُم وخذاث اللُاط  -الزاهشة الشةِعُت وأهىاِها والزاهشة الثاهٍى

ت والزاهشة اظل جش  –بشمجُاث الحاظىب  -أحهضة ؤلادخاٌ وؤلاخشاج وأهىاِها  -هىاكل البُاهاث وأهىاِها  -العِش

كماًا خاظىبُت وملذمت في جىبُلاث الحاظىب مثل مدشس الىفىؿ  -البُاهاث ومّشفت ؼبياث الحاظىب 

Word. 

  (:CS101) 2حبطىة 
ّت ًِ الحىاظِب وهٍام حؽُٕلها والبرامج الخىبُلُت   -الذفتر –الشظام  –الىىافز واظخخذاماتها  -ملذمت ظَش

ِملُا. ومٍّم  Power Pointوبشهامج الّشك الخلذمي  Excel والبرهامج Wordواظخخذام البرامج الخىبُلُت 

هزا اإلالشس ِملي  يهذف ئلى جىفحر مهاساث مّملُت وهزه  البرامج الجاهضة ظىف  ٌعخخذمها الىالب في ئهجاص 

 واحباجه ومؽشوُ جخشحه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   30 

 

 دليل قسم معلم فصل

 خذيبد انذعى انتعهًٍٍخ:
 أوال: ادلكتجخ:

الىتب و املراحع و الذورياث في مختلف التخصصاث اللذًمت     و  جدتوي املىتبت على مجموعت هبيرة مً

خضب  أرفلها( وحميعها مصىفت جصييفا موضوعيا وملضمت ومفهرصت في   7348الحذًثت ويبلغ عذدها )  

 التخصصاث على الىدو التالي:
 عذد الىتب التخصص عذد الىتب التخصص عذد الىتب التخصص

 173 علم البيئت 93 الذورياث 1215 إلاصالمياث

اء 88 طرق البدث  194 الفىون  418 فيًز

ت 056 الرياضياث افيا 1159 اللغت الاهجليًز  186 الجغر

 003 التاريخ 985 اللغت العربيت 066 علم الاحتماع

 164 العلوم الضياصيت 602 ألاخياء 017 الىيمياء

 07 والصحافت إلاعالم 315 الحاصوب 013 علم الىفط

 748 التربيت و التعليم 114 إلاداريتلعلوم ا 44 اللاهون 

   7348املجموع :    

 

 يُظىيخ ادلكتجخ:

ْ الخخشج للعم الحاظىب، ِلى  ئداسةحّمل  مىٍىمت الالىتروهُت  ئوؽاءاإلاىخبت بالخّاون مْ والب مؽاَس

اث اإلاىخبت مً هخب ومشاحْ ودوسٍاث، خُث جلىم  اث اإلاىخبت بدسجُل وخفش الىخب وم ئداسةملحخٍى دخٍى

لت جللُذًت باظخخذام السجالث و الدسجُل الُذوي. اإلاىخبت جفخلش ألحهضة الحاظىب ًدىاظب مْ  اإلاىخبت بىٍش

هُئت الخذَسغ و اإلاُّذًً باليلُت، وهزلً ال ًىحذ بها اهترهذ، وجدخاج سبىها مْ اإلاىخبت  وأِماءِذد الىالب 

ت للجامّت ، لفّىبت جىلل الىالب ئلى الجامّت و  ت بالجامّتاإلاشهٍض  الاظخفادة مً خذماث  اإلاىخبت اإلاشهٍض

 :لىاَني ادلكتجخ

 مً العاِت الخاظّت ـباخا ئلى العاِت الىاخذة ٌهشا. أبىابهاجفخخذ اإلاىخبت  .6

 ًىلب مً ول والب ئبشاص بىاكت الخٍّشف ِىذ دخىله اإلاىخبت. .4

شاكاإلاىخبت ٔحر معإولت ًِ لُاُ  .3 هُئت الخذَسغ أو مُّذ  و ألاؼُاء الثمُىت ألي والب أو ِمى ؤلٔا

 أو صاةش.

 ال ٌعمذ  للىالب اظخّاسة أي هخاب أال بّذ ججذًذ بىاكت الخٍّشف الخاـت به. .2

ِىذ اظخّاسة ِمى هُئت الخذَسغ اللاس أو اإلاُّذ  باليلُت ًيىن رلً باظخخذام بىاكت الخٍّشف  .5

 الخاـت باليلُت.

 اخلُت فلي.ٌعمذ للضواس و الباخثحن مً خاسج اليلُت باالظخّاسة الذ .1
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مى هُئت الخذَسغ و اإلاُّذًً  .2 هخب إلاذة  3ًدم للىالب اظخّاسة هخاب واخذ إلاذة زالزت أًام، ِو

 فلي. أظبُى

أي هُى مً أهىاُ  ئدخاٌالحفاً ِلى الهذوء و ِذم الخدذر أزىاء جىاحذن في اإلاىخبت، و ِذم   .3

 ألاوّمت داخل اإلاىخبت.

ذم  .4 ىذ الخشوج جأهذ  3أهثر مً  اسئخمالجلىط بهذوء ِلى واوالث اإلاىالّت ِو هخب ِلى الىاولت، ِو

 مً أهً ولّذ الىخب في ميانها الصحُذ.

 :اإلعبرحَظبو 

اسة   فحن5 وأِماءالخاسحُت5 معمىخت للىلبت  ؤلِا ً باليلُت وهزلً اإلاٌى  هُئت الخذَسغ و اإلاُّذًً اللاٍس

اسة هخاب واخذ فلي إلاذة  -  بىاكت حٍّشف والب.أًام بممان  3باليعبت للىالب5 حعمذ باإِل

وهالهما ًمىنهم  أظبُىباليعبت للمُّذًً و أِماء هُئت الخذَسغ5 ٌعمذ لهم باظخّاسة زالزت هخب إلاذة  -

 الخمذًذ.

اسة  الذاخلُت فلي. -  باليعبت للضواس و البدار مً خاسج اليلُت5 ٌعمذ لهم باإِل

 خذيبد انتصىٌز ويجٍعبد انكتتثبٍَب: 

ش مفىس اليلُت  -  خذماث الخفٍى

 مبُّاث الىخب )مفىس اليلُت و مبُّاث الجامّت( -
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 د. نائلة المحمودي


