
المتطلبعدد الوحداتاسم المقررالرمزت

1CT101بال2ثقافة الطفل

2CT102بال2تاري    خ العرب القديم

3CT104 بال2(م ف)تربية موسيقية

4CT 107 بال13تربية فنية

5CT 207بال2جغرافيا طبيعية عامة

6CT 208ية عامة بال2جغرافيا بشر

7CT103بال2تاري    خ العرب اإلسالمي

8CT 108 1تربية فنية 23تربية فنية

9CT 201 بال2(م ف) 1فقه عبادات

10CT 210بال2مبادىء علوم طبيعية

11CT 302ي
بال2علم نفس بيئ 

12CT 305بال2تفسير قصار السور

13CT105بال2علم وظائف أعضاء اإلنسان

14CT 202 (م ف) 1فقه عبادات 2(م ف) 2فقه عبادات

15CT 209جغرافية طبيعية عامة+ طرق تدريس عامة 2طرائق تدريس االجتماعيات

16CT 214 بال12رياضيات

17CT 216 علم النفس العام2(م ف)علم النفس االجتماعي

18CT 215 1رياضيات 22رياضيات

19CT 301بال2ارشاد وتوجيه نفسي وتربوي

20CT 303 علم النفس العام2(م ف)صحة مدرسية

21CT 304بال2علم البيئة

22CT 403 بال13تربية بدنية

23CT 411 علم النفس العام2(م ف)علم نفس الطفولة

24CT 307 (ل غ م ) 4لغة عربية 2(م ف)تطبيقات لغوية

25CT 312 طرق بحث2(م ف)حلقة نقاش

26CT 401ي 2مشكالت سلوكية للطفل
طرق تدريس عامة+ علم النفس االرتقائ 

27CT 404 مبادىء علوم طبيعية+ طرق تدريس عامة 2(م ف)طرائق تدريس العلوم

28CT 405 1رياضيات + طرق تدريس عامة 2(م ف)طرائق تدريس الرياضيات

29CT 309 طرق التدريس العامة2(م ف)طرائق تدريس اللغة العربية

30CT 402 مشكالت سلوكية للطفل2(م ف)صعوبات التعلم

31CT 409 علم النفس العام2(م ف)مهارات تواصل

32CT 308 (م ف)تطبيقات لغوية 2(م ف)تطبيقات تدريسية

33CT 415 وع التخرج وسائل تعليمية+ تطبيقات تدريسية + طرق بحث 4(م ف)مشر

المتطلبعدد الوحداتاسم المقررالرمزت

1AR 101 بال2(ل غ م) 1دراسات قرآنية

2AR 102 (ل غ م) 1دراسات قرآنية 2(ل غ م) 2دراسات قرآنية

3AR 103 بال2(ل غ م ) 1لغة عربية

4AR 104 (ل غ م ) 1لغة عربية 2(ل غ م ) 2لغة عربية

5AR 215 (ل غ م ) 2لغة عربية 2(ل غ م ) 3لغة عربية

6AR 216 (ل غ م ) 3لغة عربية 2(ل غ م ) 4لغة عربية

7CS 100 بال2 1حاسوب

8CS 101 1حاسوب 2 2حاسوب 

المقررات الدراسية  ومتطلباتها لقسم معلم فصل
مواد تخصص

المواد العامة



9EL100 ية ز بال2(ل غ م ) 1لغة إنجلير

10EL101 ية ز ية 2(ل غ م ) 2لغة إنجلير ز (ل غ م ) 1لغة إنجلير

11ST 100بال2مبادئ احصاء

المتطلبعدد الوحداتاسم المقررالرمزت

1EPSY 100بال2علم النفس العام

2EPSY 101بية بال2اصول الير

3EPSY 200ي
علم النفس العام2علم النفس االرتقائ 

4EPSY 201بية2طرق التدريس العامة اصول الير

5EPSY 202ي2اسس المناهج
علم النفس االرتقائ 

6EPSY 203بوي ي2علم النفس الير
علم النفس االرتقائ 

7EPSY 301بال2طرق بحث

8EPSY 302ي2قياس وتقويم
علم النفس االرتقائ 

9EPSY 303بية+ علم النفس العام 2وسائل تعليمية أصول الير

10EPSY 401قياس وتقويم2صحة نفسية

11EPSY 402قياس وتقويم+ تطبيقات تدريسية 4تربية عملية

المتطلبعدد الوحداتاسم المقررالرمزت

1AR 1172احكام االرسة

2CT 206علم النفس العام2علم نفس تعليمي

3CT 310 2(م ف)فنون اطفال

4ct311e ي
2(م ف)تذوق موسيقر

5CT 314تاري    خ العرب اإلسالمي2تاري    خ العرب الحديث

6CT 4002ادارة مدرسية

7CT 406ة نبوية 2سير

8CT 408ي+ علم النفس العام 2فروق فردية
علم النفس االرتقائ 

9CT 412علم النفس العام2سيكولوجية العالقات االجتماعية للطفل

10CT 413علم النفس العام2سيكولوجية اللعب

11CT 414 1تربية بدنية 23تربية بدنية

12CT 416 2(م ف)تصميم وزخرفة

13CT 417 بية2تربية مقارنة اصول الير

 وحدة71عدد الوحدات 33عدد المواد التخصصية

 وحدة22عدد الوحدات  11عدد المواد العامة 

بوية  وحدة24عدد الوحدات 11عدد المواد الير

  وحدات7  أو 6عدد الوحدات  3عدد المواد االختيارية

124            ،            123  58المجموع 

ع المواد ووحداتها توزي    

مواد تربوية

مواد اختيارية




























