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 الكليـــــة  مةـــكلــ
 

        
 "بسم هللا الرحمن الرحيم"

 وَنــــــُتْسَأُل ْوَفــــــَوَس ۖ  ٌر لَََّك َوِلَقْوِمَك ـــــــَلِذْك َوِإنَُّه   

 

واملتتالية، خاصًة يف اجملال التكنولوجي يشهد عاملنا اليوم سلسلة من التغريات املتسارعة        

وبوتريٍة  ،واملعريف جنم عن الثورة العلمية واملعلوماتية اليت تتطور يومًا بعد يوم بشكٍل خميٍف وجامٍح

البحث العلمي، حيث أضحت السيطرة على املكان والزمان أسهل من ذي قبل مع جمال يف  عاليٍة

، وبالتالي تدفق اهلائل للمعلومات دون قيوٍدوقت بسبب الالنجاح الكبري يف اختصار املسافات وال

وتلكم التغريات املتسارعة، لنتمكن من اللحاق بركب  ،أصبح لزامًا علينا مواكبة هذا التطور اهلائل

 املعرفة احلديثة وتكنولوجيا العصر، سعيًا منا لوضع ليبيا يف مكانتها املرموقة بني هذا الركب.

نهاية املطاف بني القوة والضعف، التقدم العلوم وتطبيقاتها هي اليت متيز يف فمن املعلوم أن       

ل للعلم أو العيش وفق آليات قرون خلت، ـاملشاركة يف عصر التقدم اهلائوالتخلف، احلداثة والتقليد، 

اآلخرون باستخدامه، وكما وبني أن تكون منتجًا لالحتياجات املعاصرة، أو مستخدمًا ملا يسمح لك 

فإن خط التقسيم اجلديد لعاملنا اليوم ليس بني من ميلك ومن ال ميلك، ولكنه بني من يعرف : "قيل

 ومن ال يعرف".

فإن كلية الرتبية طرابلس جبامعة طرابلس تسعى دائمًا للتميز حمليًا واقليميًا ومن هذا املنطلق          

مية بالكلية، ويعد هذا الدليل خطوة كبرية ودوليًا، وتسعى لتحقيق معايري اجلودة يف املنظومة التعلي

جدًا يف جمال التميز والتحديث، من أجل جعل كلية الرتبية تعمل وفق متطلبات اجملتمع 

 من واحتياجاته العلمية والرتبوية واليت يأتي يف مقدمتها إعداد املعلمني والُبحاث وعلى مستوى عاٍل

الت وبأساليب حديثة ومتطورة يف التعليم ااجملعمل بكل ليكونوا مؤهلني لل ،اجلودة التعليمية والتميز

 والتعلم.

التعليمية والتميز واالبداع لتكون العملية جودة إىل صول بكلية الرتبية طرابلس الوفهدفنا هو        

 .اخللوق للتغيري والتجديد، ومؤسسًة قائدًة إلعداد املعلم املبدع عنوانًا للعلم واملعرفة، ومنارًة
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 عميد الكليــةكلــمة 
 

 

 "بسم هللا الرحمن الرحيم"
 

 41( ُثمََّ ُيْجَزاُه اْلَجَزاَء اْلَأْوَفى )40َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى ) َوَأنَّ ) 39َما َسَعى ) َوَأْن َلْيَس ِلْلِإْنَساِن ِإلََّا(  
 

اء واجلودة ــم حنو البذل والعطـــــــجامعة طرابلس يف سعي دائ –الرتبية طرابلســــن بكلية حن         

دأبنا على العمل اجلاد  د وصنع املعلم الكفؤ بدولتنا، لذاوالتميز لنجعل من كليتنا منارًة إلعدا

واملتواصل للحصول على مكانة مرموقة، ومسعة طيبة ورفيعة من بني كليات جامعة طرابلس، لنكون 

بتحقيق أعلى قيمٍة التعليم والبحث العلمي وخدمة جمتمعنا زًا، واألكثر إبداعًا، يف جماالت كثر متياأل

من االجناز عرب خرجيي الكلية، وذلك من خالل توفري بيئة أكادميية مالئمة للطالب، هدفها رعاية 

ما منلك ماديًا  اإلبداع، واالبتكار والتميز والنجاح يف كل اجملاالت، وذلك بالدعم املوصول بكل

 ومعنويًا. 

إن كلية الرتبية طرابلس تتميز بسمعة طيبة الهتمامها بالطالب، حيث نؤمن أن اجلميع يف الكلية         

أسرة واحدة جيمعنا االحرتام، والود والعمل  ، وطالب،وكادر وظيفيإدارًة، وأعضاء هيئة تدريس، 

التعليمية هو الطالب، فلم ولن ندخر جهدًا يف دفع واإلخالص، وألننا مجيعًا نؤمن أن حمور العملية 

بين جيالً من املعلمني حيملون على عاتقهم مستقبل وطن نأبنائنا الطلبة حنو التميز واالبداع والتفوق ل

على قيمنا ومبادئنا وعاداتنا، حيث  وليحافظوايف هذا التوقيت بالذات،  إليهمهو بأمس احلاجة 

ر الفاعل لالرتقاء مبنظومة التعليم بليبيا ومتكني الطالب الدراسني من هنا الدو للكليات واجلامعات

التفكري املنهجي الصحيح، وتنمية االبداع العلمي بدواخلهم عرب ما حتاول الكلية امتالك أدوات 

توفريه من بيئة تعليمية تتسم باألفق العلمي احلديث، فتشجيع أبنائنا الطلبة على التحليل والتفكري 

هو هدفنا لتعزيز روح املسؤولية لديهم، وغرس ثقافة حب املعرفة والبحث العلمي لديهم ليكون السليم، 

 ذلك أسلوب حياة ميضون به حنو حتقيق مستقبل ليبيا املشرق.

لكل العاملني والدارسني بالكلية، على ما يبذلونه من جهد للسعي حنو ، ودائمًا وأبدًا هللالشكر         

رى كليتنا دائمًا مصدرًا يشع النور فينا، ليضيء طريقنا وينحت يف نفوسنا حروفًا التميز واجلودة، لن

 نابضة بالشكر والعرفان. حفظ اهلل ليبيا. وكلمات

 

 ديــــــسامي خليفة محد.                                                                                     
 جامعة طرابلس –عميد كلية الرتبية طرابلس                                                          
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 دولة ليبيا
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 

 جامعة طرابلس
 طرابلس –كلية الرتبية 

 :ة ـــــــــعميد الكلي – 1

 .ديـــــــــــسامي خليفة محد .         

 

 : وكيل الكلية للشؤون العلمية – 2

 .اضيــــــــــــــــالقأمحد جناة د .       

 

 ة :ـــــــــــــــــــــام العلميــــــــــــــرؤساء األقس – 3

 اتـــــــــــــــــــرئيس قسم الرياضي فوزية أمحد احلصان  أ. – 1

 ياءــــــــــــــــم الكيمــــــــرئيس قس د، رجب علي عيسى – 2

 زياءـــــــــــــــم الفيـــــــــــرئيس قس مروة ظواقة د .  – 3

 فســرئيس قسم الرتبية وعلم الن أ. أسامة مسعود القديري  – 4

 ةـة العربيــــــــــــــرئيس قسم اللغ د. عبد السالم سليمان األطرش – 5

 اءــــم األحيـــــــــــــــــــــرئيس قس أ . فدوى مجال الدين مهنى – 6

 م اللغة االجنليزيةـــــــــرئيس قس فهيمة حممد بنور أ . – 7

 م الرتبية الفنيةــــــــــــــرئيس قس غالية علي السباعيأ .  – 8

 ـــم الرتبية اخلاصةرئيس قســـــــ د. جناح عبد اجمليد الطبيب – 9

 ـم رياض األطفالرئيس قســــــــ وطــــــــــــقشادل ــــــــــــــــعأ .  – 10

 لــــــم معلم فصقســـــــــــــرئيس  أ. مريــــم علي الطابـــــــوني  – 11

 وبـــم احلاســــــقســـــــــــ رئيس د. مروى بهجات سويدان  – 12
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 أة جامعة طرابلســــنش
 

 
 
 
 
 
 
 
 

استجابة ك ليبياجاءت فكرة إنشاء أول جامعة يف ، و(م1955) جامعة يف ليبيا إىل عاممل تكن              

وبدأت جامعة طرابلس خطواتها العلمية  ،يف تلكم احلقبة ليبياطبيعية للنهضة التعليمية اليت شهدتها 

، (م1973 –1955) ، بكلية واحدة وهي العلوم، باعتبارها جزءاً من اجلامعة الليبية(م1957)منذ إنشائها عام 

وكان الغرض من ذلك ) التعجيل بإعداد جيل من  يف بنغازيوالرتبية حيث أنشأت كلية اآلداب 

اخلرجيني يكون يف إمكانهم سد النقص الشديد الذي ظلت البالد تعانيه يف أعداد املدرسني ذوي 

أنشأت الكليات األخرى ثم م(، 1957شأت كلية العلوم يف طرابلس )وأن، الكفاءة واملوظفني املدربني(

 . اليت تتكون منها اجلامعة حاليًا

انضمت للجامعة الليبية الكليات اليت تتبع يف إدارتها لليونسكو، ليتغري امسها  (م1973)ويف سنة         

واستقلت عن اجلامعة الليبية اليت انفصلت إىل جامعتني وهما : جامعة طرابلس  "جامعة طرابلس"إىل 

 س وجامعة بنغازي يف مدينة بنغازي.بالعاصمة طرابل
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 جامعة طرابلس –نشأة كلية الرتبية طرابلس 
 
 
 
 
 
 

 

يطيب ملن يصرَّ على حتمية إعداد املعلم املتميز املبدع اخللوق عرب كليات الرتبية، ومن يستشرف       

وتطوير جودة املنظومة التعليمية بناء الوطن، لكليات الرتبية يف املستقبل ونصب عينيه الدور الفعال 

 عرقيٍة ـة طرابلس يف ليبيا ككليٍةطرابلس جبامعــ تاريخ نشأة وتطور كلية الرتبية بها؛ وجب عليه أن يقرأ

 جبامعة طرابلس، وصـــــواًل إىل واقعها احلالي.

وكانت كلية الرتبية طرابلس من ضمنها، م( مت إلغاء كليات الرتبية بليبيا 1999 –1998ففي عام )      

م( أنشئت 2005 –2004، ويف العام )إنشاء معاهد عليا إلعداد املعلمنيأخرى وهي ووضعت سياسة 

 كليات إعداد املعلمني اليت كانت تتبع اجلامعات الليبية املختلفة.

وهو "كلية  مسماها األولم( مت تغيري مسمى كلية إعداد املعلمني لرتجع إىل 2009 –2008ويف عام )      

ج دفعات من املعلمني املبدعني جامعة طرابلس" ككليٍة مرموقٍة ومنارًة للعلم لتخرَّ -الرتبية طرابلس

، ويكونون طليعة مستنرية جملتمعنا مبا حصلوا عليه، باجتاه الفكر جتديدو لينطلقوا كقادة للتطوير

 األفضل على الدوام.

 نظام الدراسة بالكلية

نظام الفصل الدراسي، حيث يدرس الطالب ملدة مثانية فصول ل ختضع كلية الرتبية طرابلس      

البكالوريوس ادة ــــشهأو باألقسام األدبية،  دراسية، ُيمنح بعدها شهادة الليسانس يف اآلداب والرتبية

 . باألقسام العلمية يف العلوم والرتبية
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 ." فصول دراسية "أربع سنوات(  8)  مدة الدراسة بالكلية  :مدة الدراسة بالكلية -

ط أن يكون الطالب متحصل على الشهادة الثانوية العامة قسم رتيش : القبول والتسجيل بالكلية -

 .فما فوق % 65بتقدير (علمي(أو  )أدبي(

 (سوليسانس أو بكالوري) تخرجنح الطالب املمي :تحصل عليها من الكليةالدرجة العلمية امل -

 .استكمال متطلباته من املقررات الدراسية ال ختصصه بعدجمحسب 
 

 شعـــار الكلية
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 ةـــــــام الكليـــأقس
متنح شهادة البكالوريوس يف متنح شهادة الليسانس يف اآلداب والرتبية  أقسامًا الرتبية تضمكلية          

  : وهيالعلوم والرتبية 

 

 

 

 

 

 

 

اجلودة وتقييم األداء بالكلية،  قسم أهمها:إضافًة إىل ذلك توجد أقسام أخرى ومكاتب إدارية          

قسم مكتب التوثيق واملعلومات، ، هيئة التدريس مكتب شئون أعضاءقسم الدراسة واالمتحانات، 

التسجيل، ، مكتب قسم النشاط، مكتب الدراسات العليا والتدريبالبحوث واالستشارات والتدريب، 

 .ومكتب جملة الكلية مكتب شؤون املكتبة، إضافًة إىل نقابة الكليةالشئون املالية واإلدارية،  مكتب

 ة الكلية ـــرؤي
وخدمة اجملتمع  والبحث العلمي واألكادمييتتطلع كلية الرتبية طرابلس للريادة والتميز الرتبوي       

 بني كليات الرتبية حمليا وإقليميا.

  الكليةالة ـرس
إعداد وتأهيل الكفاءات الرتبوية املتميزة اليت تقود التغيري والتطوير مهنيا وحبثيا وقادرة على نشر      

 وانتاج املعرفة العلمية والرتبوية خلدمة اجملتمع وحتقيق طموحاته.

 لكليةاهداف األ

والبكالوريوس( يف خمتلف اإلجــــازة املتخصصـــــة )الليسانس أكفاء من محلة إعداد معلمني  .1

 ومتطلباته.، مبا يتناسب مع حاجات اجملتمع ختلفةالتخصصات، للعمل مبراحل التعليم امل

األحياءقسم  الرياضياتقسم   اللغة اإلجنليزيةقسم    

والدراسات  اللغة العربيةقسم 

 االسالمية
الكيمياءقسم  معلم الفصلقسم    

احلاسوبقسم  الفيزياءقسم   الرتبية الفنيةقسم    

رياض األطفالقسم  قسم الرتبية وعلم النفس الرتبية اخلاصةقسم    
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اإلسهام مع كافة املؤسسات التعليمية يف الداخل واخلارج يف جمال األحباث والدراسات اليت  .2

 مية يف ليبيا.مبا حيقق أهداف السياسة التعلي ،تهدف إىل تطوير املناهج والكتب املدرسية

اإلسهام يف رسم السياسات الرتبوية من خالل املشاركة يف كافة اللجان واملؤسسات املسؤولة عن  .3

 التخطيط ووضع االسرتاتيجيات الرتبوية يف ليبيا.

إعداد كوادر علمية مؤهلة وباحثني يف اجملاالت الرتبوية والعلمية من خالل برامج الدراسات  .4

 والدكتوراه. العليا ملرحليت املاجستري

املشاركة يف إعداد وتطوير وتنفيذ الدورات التدريبية والتنشيطية ملعلمي املراحل التعليمية  .5

 لرفع مستوى تأهيلهم الرتبوي والعلمي وحتديث معارفهم وخرباتهم.  ؛املختلفة

يا املناظرة داخل ليبتقوية الروابط مع الكليات واملعاهد العليا واملؤسسات الرتبوية والعلمية  .6

  مبا يسهم يف تطوير العمل الرتبوي والعلمي. وخارجها

 .مجيعهم الكلية منتسيب بني اجلودة وممارسات ومفاهيم سسأ ونشر ترسيخ .7

 ؛املعلومات وتكنولوجيا احلديثة التقنية الوسائل وفرتها اليت اإلمكانيات من القصوى االستفادة .8

 كافة ختصصات الكلية يف والبحثية املعرفية القدرات لتنمية

 .للمجتمعو للكلية االنتماء روح تعزز عمل وعالقات بيئة وجود على العمل   .9

 م الكليةــقي
 العمل بروح الفريق.. 2                                     املهنية العالية. .1

 العدالة وتكافؤ الفرص. . 4                                              الشفافية.  .3

 تقدير التنوع. . 6                               احلرية االكادميية. .5

 واألخالقيااللتزام االجتماعي . 8                                   .والتميزاجلودة  .7

واملساءلة.املسؤولية .9              
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 م2022 كلية الرتبية طرابلسالربامج األكادميية ب 

 البكالوريوس(الليسانس/ اجلامعية ) برامج الدراسات

 

 ت

سنة  الربنامج اسم

 التأسيس

 عدد الوحدات

 الدراسية

 عدد املقررات الدراسية

 داعم  تربوي اختياري  ختصصي عام الربنامج األكادميي  الشعبة القسم العلمي

1 
 1 11 1 29 10 139 2005 بكالوريوس ال يوجد قسم الرياضيات 

2 
 6 11 2 28 10 141 2005 بكالوريوس ال يوجد قسم الفيزياء

3 
 4 11 2 38 10 135 2005 بكالوريوس ال يوجد قسم الكيمياء

4 
 1 11 2 31 10 143 2005 بكالوريوس ال يوجد قسم األحياء

5 
   4 11 2 30 8 136 2005 بكالوريوس ال يوجد قسم احلاسوب

6 
 11 6-5 30 10 130 2005 بكالوريوس ال يوجد قسم الرتبية الفنية 

- 

7 
 1 11 4 36 10 133 2008 ليسانس ال يوجد قسم الرتبية اخلاصة

8 
 1 11 7 29 10 127 2008 ليسانس ال يوجد قسم رياض األطفال

9 
 1 11 3 33 10 124 2005 ليسانس ال يوجد قسم معلم فصل

10 
 11 10 33 4 136 2005 ليسانس ال يوجد قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 

- 

11 
 1 11 2 35 8 134 2005 ليسانس ال يوجد قسم اللغة االجنليزية

12 
 11 3 33 10 124 2021 ليسانس ال يوجد قسم الرتبية وعلم النفس

- 

 



15 
 

 

م 2220 جامعة طرابلس –دليل كلية الرتبية طرابلس   

 طرابلس اخلطة الدراسية لكلية الرتبية
 أواًل : املتطلبات اإللزامية : متطلبات اجلامعة.

 ثانيًا: املتطلبات املهنيــــة : متطلبـات الكلية.

وتشمل عدد من املقررات باإلضافة إىل  ( :متطلبات القسم)التخصصية اإللزامية املتطلبات : ثالثًا

 مشروع التخرج واليت متكن اخلريج من أداء مهامه العلمية مستقباًل جبدارة وكفاءة عاليتني.

حسب  داتحو  6بواقع  التخصصية االختيارية )خيتار الطالب على األقل مقررين (املتطلبات : رابعًا

 كل قسم علمي. 

 University Required Courses –متطلبات اجلامعة 

 الوحدات ررــــــــــــــــــــاسم املق ت

متطلبات 

 املقرر

عدد 

الساعات 

 ريـــــــالنظ

عدد 

الساعات 

 ليــــالعم

Course Name Course # 

 Quranic Studies 1 AR 101 - 2 - 2  1دراسات قرآنية  1

 AR 101 2 - Quranic Studies 2 AR 102 2  2دراسات قرآنية  2

 Arabic Language 1 AR 103 - 2 - 2   1لغة عربية  3

 AR 103 2 - Arabic Language 2 AR 104 2   2لغة عربية  4

 AR 104 2 - Arabic Language 3 AR 105 2   3لغة عربية  5

 AR 105 2 - Arabic Language 4 AR 106 2  4 لغة عربية  6

 English Language 1 EN 100 - 2 - 2  1 إجنليزيةلغة  7

 AR 105 2 - English Language 2 EN 101 2  2 إجنليزيةلغة  8

 1 1 - 2 1حاسوب  9
Introduction to Computer 

Science 1 
CS 100 

 CS 100 1 1 2 2حاسوب  10
Introduction to Computer 

Science 2 
CS 101 

   2 18  20 جمموع الوحدات 

 

 اجلامعة تطلباتملتوصيف خمتصر             
 (:AR101) 1دراسات قرآنية  

 لوى أن تشمل الدراسة: أسباب النزـــــــــــــعل يدرس الطالب يف هذا املقرر حزب األعلى كاماًل      
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، وبيان معاني اآليات، ودراسة الصور البالغية، لغويًا واملناسبات اليت بني السور وشرح املفردات شرحًا 

 .   يكلف الطالب حبفظ احلزب كاماًلليه اآليات. كما إوما ترشد 

 :  (AR 102) 2دراسات قرآنية 

يدرس الطالب يف هذا الفصل السور اآلتية: اجملادلة، احلشر، املمتحنة، الصف، وتشمل الدراسة       

وتفسري اآليات ودراسة الصور  لغويًا أسباب النزول واملناسبات اليت بني السور وحتليل املفردات حتلياًل

ليه اآليات ودراسة األحكام الفقهية املستنبطة من بعض اآليات، كما يكلف إ غية، وبيان ما ترشدالبال

 الطالب حبفظ هذه السور.   

 :(AR 103) 1اللغة العربية 

يهدف هذا املقرر إىل معرفة خصائص اللغة العربية وأهميتها وتوظيفها يف احلياة العامة، كما يهدف      

معرفة ما يرتكب منه الكالم من اسم وفعل وحرف والنكرة واملعرفة والبناء إىل متكني الطالب من 

 واإلعراب إىل جانب دراسة بعض قواعد اإلمالء بالرتكيز عليها واالهتمام بها.

 : (AR 104) 2اللغة العربية 

هتمام يهدف هذا املقرر إىل متكني الطالب من معرفة اجلملة بنوعيها وأحكام املبتدأ واخلرب، واال     

 مبعرفة املعاجم وكيفية االستفادة منها يف تفسري الكلمات ومعرفة معانيها.

 : (AR 105)  3اللغة العربية   

 يهدف هذا املقرر إىل إكساب الطالب املهارات الكتابية واللغوية واإللقائية من خالل دراسة بعض      

 النصوص القرآنية والشعرية وتوظيف ذلك يف تقويم ألسنتهم. 

 : (AR 106) 4اللغة العربية  

يهدف هذا املقرر إىل إكساب الطالب مهارة كتابة الرسائل والتقارير والبحوث بالرتكيز على        

اجلانب التطبيقي من خالل دراسة عالمات الرتقيم وطرق كتابة التقارير والرسائل وكذلك دراسة 

 بعض أساليب املدح.
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 ( :EN 100) 1لغة إجنليزية  

اإلجنليزية كأدوات النكرة واملعرفة  عن قواعد اللغةة يهدف هذا املقرر إىل إعطاء الطالب نبذ     

كما يهدف إىل تزويد الطالب مبهارة احملادثة حيث يبدأ باستخدام اجلمل  والضمائر وبعض األزمنة

بإعطاء الطالب مهارة القراءة   تنمية كالتحية والتهنئة والسؤال عن الصحة والعمر وغريها كذلك السهلة

قطع بسيطة وفقرات لقراءتها وفهمها كما يهدف إىل تعليم الطالب الكتابة واإلمالء باإلضافة إىل بعض 

 املصطلحات اليت قد يستخدمها الطالب يف جمال ختصصه.

 :   (EN 101) 2لغة إجنليزية  

إىل زيادة  ، كما يهدف1ية لغة إجنليزمقرر وتكملة ملا درسه الطالب يف  يعد هذا املقرر امتدادًا      

اإلجنليزية بإعطائه اجلمل االمسية والصفات واألحوال كذلك تنمية مهارة  معرفة الطالب بقواعد اللغة

احملادثة باستخدام اجلمل اليت ميكن استعماهلا خارج الفصل كالتعارف والتحدث عن اهلوية وغريها 

ة قطع متقدمة ومعرفة معاني الكلمات وحفظ باإلضافة  إىل االهتمام جبانب القراءة عن طريق قراء

إىل مهارة الكتابة حيث يتم التعريف بكيفية كتابة اجلمل والفقرات والتعبري  الطالب كتابتها ثم ينتقل

اإلجنليزية  عن األشياء اليت أمام الطالب كتابيًا كذلك تعليمه الرتقيم ملا له من أهمية يف اللغة

 املصطلحات.باإلضافة إىل إعطائه املزيد من 

 : (CS 100)  1حاسوب

أنواع  –ستخدم احلاسوباألسباب الرئيسية ال -احلواسيب يف حياتنا: استخدامات احلاسوب     

 –مصطلحات علمية خاصة باحلاسوب –نظام احلاسوب ومكوناته  كيف تعمل احلواسيب –احلواسيب

لغة احلواسيب وأنظمة العد ومثيلها والتحويل من النظام العشري إىل أنظمة أخرى وبالعكس  العمليات 

مكونات احلاسوب الداخلية  -التشفري وشفرة " األسكي" -احلسابية بالنظام الثنائي منها اجلمع والطرح

ة وأنواعها والذاكرة الذاكرة الرئيسي –وحدات احلسابات واملنطق  -املعاجل الدقيق –لوحة األم  –

أجهزة اإلدخال   -نواقل البيانات وأنواعها  -وحدات القياس السرعة والذاكرة -الثانوية وأنواعها

قضايا حاسوبية  -تراسل البيانات ومعرفة شبكات احلاسوب  –برجميات احلاسوب  -واإلخراج وأنواعها

 .Wordومقدمة يف تطبيقات احلاسوب مثل حمرر النصوص 
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 : (CS 101) 2حاسوب 

 –الرسام  –النوافذ واستخداماتها  - مقدمة سريعة عن احلواسيب ونظام تشغيلها والربامج التطبيقية      

. عمليًا Power Pointوبرنامج العرض التقدمي  Excelوالربنامج  Wordواستخدام الربامج التطبيقية  -الدفرت

يستخدمها  وهذه  الربامج اجلاهزة سوف  ومعظم هذا املقرر عملي  يهدف إىل توفري مهارات معملية

 يف إجناز واجباته ومشروع خترجه. الطالب
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  College Required Courses –متطلبـات الكلية 
 )املواد الرتبوية(

 اسم املقـــــرر الـــــــرمز ت

الوحدا

 ت

متطلبات 

 املقرر

عدد 

الساعات 

 النظــري

عدد 

الساعات 

 العمـــــلي

Course Name Course # 

1 
ت ن  

100 

 2 علم النفس العام

 ال يوجد
2 - General Psychology EPsy 100 

2 
ت ن 

101 

 2 أصول الرتبية
 ال يوجد

2 - 
Fundamentals of 

Education 
EPsy 101 

3 
ت ن  

203 

علم النفس 

 االرتقائي

 - 2 100ت ن   2
Developmental 

Psychology 
EPsy 203 

4 
ت ن  

201 

طرق التدريس 

 العامة

 - 2 101ت ن  2
General Teaching 

Methods 
EPsy 201 

5 
ت ن  

202 

 Basics of Curriculums EPsy 202 - 2 203ت ن   2 أسس مناهج

6 
ت ن  

200 

علم النفس 

 الرتبوي

 Educational Psychology EPsy 200 - 2 203ت ن   2

7 
ت ن  

301 

 2 طرق حبث

 ت ن 105

املتطلب خاص هذا 

 لطلبة القسم فقط

2 - Research Methods EPsy 301 

8 
ت ن  

302 

 - 2 200ت ن   2 قياس وتقويم

Measurements and 
Evaluation 

EPsy 302 

9 
ت ن  

303 

 Teaching (Learning) Aids EPsy 303 - 2 ال يوجد 2 وسائل تعليمية

10 
ت ن  

401 

ت ن    2 صحة النفسية 302 2 - Psychological Health EPsy 401 

11 
ت ن  

402 
 4 تربية عملي

EPsy 

تطبيقات 435

 تدريسية

- 4 Student Teaching EPsy 402 

   4 20  24 جمموع الوحدات
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  ويشرف عليها قسم الرتبية وعلم النفس بالكلية ُيدرسهامتطلبات الكلية هي املواد الرتبوية اليت. 
 

 (  املواد الرتبوية) الكلية ملتطلباتتوصيف خمتصر 

 (:EPsy 100علم النفس العام )

 أنواع فروع علم النفس.، أهداف علم النفس واملتغريات اليت حتكم السلوك مفهوم علم النفس العام.     

القوانني ، طرق البحث يف علم النفس العام أهم املفاهيم واملبادئ ذات العالقة بعلم النفس.

العمليات العقلية والسلوك. اجلهاز العصيب  -مدارس علم النفس واإلنسان. السيكولوجية العامة لسلوك 

التفكري.  النسيان، ، التذكر،اإلحساس ، اإلدراك،مفهوم الذكاء، مفهوم املنبه واالستجابة التعلم العليا،

: تعريف الدافعية والتصنيفات املختلفة للدوافع اليت ميكن حصرها يف دوافع بيولوجية الدافعية

 توظيف املعارف، واملفاهيم الرتبوية النفسية خلدمة العملية الرتبوية.فسيولوجية، 

 :(EPsy 101)أصول الرتبية 

الرتبية واجملتمع  توضيح االسس التارخيية والفلسفية واالجتماعية للرتبية، توضيح العالقة بني     

 على األساليب واملهارات اليت تساعد املربني على أداء مهامهم بكفاءة. فوأهدافه وطموحاته. التعر

 :(EPsy 200)علم النفس االرتقائي 

 النمو.االهمية النظرية والتطبيقية لدراسة علم نفس   النمو.مطالب النمو، قوانني  مفهوم النمو.      

مناهج البحث  .أخري(عوامل  –العوامل البيئية  –العوامل الوراثية  -العوامل املؤثرة يف عملية النمو

، اإلكلينيكي(املنهج  – املنهج التجرييب –املنهج الوصفي  –يف علم نفس النمو:) املنهج التارخيي 

مرحلة ، الطفولة مشكالت الرتبوية،وتطبيقاته  اجلنسني،مراحل منو الطفل ومظاهره والفروق بني 

النظرية والتطبيقية لدراسة  املراهقة. االهميةمطالب النمو يف مرحلة ، التعريف -املفهوم –املراهقة 

العوامل البيئية  –احليوية  )العوامل املراهق:العوامل املؤثرة يف منو شخصية  سيكولوجية املراهقة.

 )مرحلة الرتبوية:وتطبيقاته  جلنسني،امراحل منو املراهق ومظاهره والفروق بني أخري( عوامل  –
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مشكالت  -مرحلة املراهقة املتأخرة -مرحلة املراهقة املتوسطة مرحلة املراهقة املبكرة.–البلوغ 

 .مرحلة املراهقة

 : (EPsy 201) طرق التدريس العامة

وأساليبه  يكتسب الطالب بعض جوانب التعليم املعرفية والوجدانية واملهارية املرتبطة بالتدريس      

اإلجيابية  واالجتاهات األخالقية يتصف الطالب بالقيم اليت تساعدهم يف تدريس مناهج التعليم العام.

ميتلك الطالب القدرة على استخدام طرائق التدريس احلديثة اليت تؤكد  .التدريس مهنة تتطلبها اليت

طالب بصياغة األهداف السلوكية يف بقوم ال جيابيتهم وتراعي الفروق الفردية بينهم.إنشاط املتعلمني و

 )اليوميلديه القدرة على التخطيط الفعال : والوجدانية والنفسحركية( )املعرفيةجماالتها املختلفة 

 الفعالة.الصفية  على اإلدارةميتلك القدرة ، والفصلي والسنوي(

 :  (EPsy 202) أسس املناهج

يقارن بني االجتاهات املدرسي. ويتعرف على املفاهيم املرتبطة باملنهج    دراسة علم املناهج     

وعوامل تطويره وحتسينه  التارخيية،ونظرياته، واملراحل   حول مفهوم املنهج املدرسي الرئيسية، 

مهارة صياغة األهداف  هلا، يكتسبوالتأصيل اإلسالمي  املدرسي،يستوعب مكونات منظومة املنهج 

 ،أسس بناء املنهج املدرسي املنهج املدرسي، يدركتكامل وتداخل عمليات بناء  يفهم مدى  التعليمية.

يقارن بني التنظيمات املختلفة لبناء املنهج  املدرسية.التزيد باملعرفة واملهارة الالزمة لتحليل املناهج 

يدرك  املنهج. عملية تنفيذ املستقبل يفأن يستوعب العبء الكبري الذي يقع عليه كمعلم  املدرسي.

 وتطويرهأن يعي أهمية دوره كمعلم يف عملية تقويم املنهج  املدرسي وتطويره.أهمية تقويم املنهج 

 : (EPsy 203) علم النفس الرتبوي

بسيكولوجيا التعلم، أهم املفاهيم واملبادئ ذات العالقة  سيكولوجيا التعلم. وأهداف ةمفهوم وأهمي  

نظريات التعلم، وكيفية االستفادة  فهم عملية التعلم وشروطها.، الرتبويطرق البحث يف علم النفس 

أهمية انتقال أثر التعلم  املقارنة بني نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية. منها يف املوقف التعليمي.

هوم مف مفهوم الذكاء، والقدرات اخلاصة، والفروق الفردية، والعوامل املؤثرة فيهم. جراء عملية التعلم.
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مهارة التقويم اكتسب الطالب  الدافعية، وإكساب الطالب مفاهيم حوهلا، وكيفية استثارتها لديهم.

توظيف املعارف، واملفاهيم الرتبوية النفسية خلدمة العملية التحصيلية، الرتبوي، وبناء االختبارات 

 .الرتبوية

 : (EPsy 301)طرق البحث  

التفكري العلمي  -وطرق احلصول عليها  نشأة املعرفة وخصائصها   -مفهوم العلم وأهدافه      

 -الباحث وكفايته واجتاهاته العلمية  .البحث العلمي مؤسسات البحث العلمي -وخصائصه 

عناصر  -إعداد خمطط البحث العلمي، خمطط البحث  املتغريات يف البحث العلمي وتصنيفاتها.

استخدام  -بيانات البحث العلمي  )توثيق العلمية:أدوات الكتابة  البحث(صادر م -خمطط البحث 

منهجية الكتابة يف األوراق  .البحث عن مصادر املعلومات باحلاسوب وخدمات االنرتنت -املكتبة 

 )األسس الرتبوية:أنواع البحوث  التقرير(التوثيق يف نهاية  -طرق التوثيق يف املنت  -البحثية 

 .أصول الكتابة العلمية أنواعها، -احلاالت اليت يستخدم فيها  -املنهجية 

 : (EPsy 302)القياس والتقويم الرتبوي 

التقييم، حتديد  -االختبارات -التقويم الرتبوي -التعرف على املفاهيم التالية: القياس النفسي

التعرف على الصدق والثبات كشرطان العالقة بني املفاهيم األربعة اليت ذكرت يف النقطة األوىل، 

 للقياس والتقويم، التعرف على أنواع االختبارات التحصيلية.

 : (EPsy 303) وسائل تعليمية 

تعريف املتعلم مبفهوم عملية االتصـــال ومراحله، وعناصـــره وعالقة ذلك بالتعليم  :يهدف املقرر إىل       

ــيلة التعليمية وفقًا      ــس إعدادها           والتعلم، ومفهوم الوســ ــنيفاتها، وأســ لتطورها التارخيي. وأنواعها وتصــ

 .واستخدامها بشكل فعال لتحسني عملية التعلم والتعليم

 : (EPsy 401)الصحة النفسية 

تزويد املتعلمني   التعرف على مفاهيم الصحة النفسية واملرض النفسي واملفاهيم املرتبطة بها.     

باملعلومات النظرية والعملية اليت متكنه من رفع مستوى الصحة النفسية. تزويد املتعلمني باملعلومات 
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 تاخلاصة باإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي من خالل التعرف على طبيعة املشاكل النفسية واالحنرافا

متعلم ومستوى حتصيله الدراسي. التعرف على السلوكية العامة. إدراك العالقة بني التوافق النفسي لل

 األمراض النفسية وأسبابها وسبل تشخيصها وسبل عالجها.

 :(EPsy 402)الرتبية العملية 

ــرافها على مدى فرتة زمنية   ــات إعداد املعلم؛ حتت إشـ الرتبية العملية برنامج تدرييب؛ تقدَّمه مؤسـّــَسـ

لتطبيق ما تعّلموه من موادَّ نظرية تطبيقًا عمليًا  حمدودة؛ بهدف إتاحة الفرصــــة أمام الطالب املعلمني

ــســـــات التعليمية؛ مّما يؤدَّي إىل حتقيق األلفة بينهم وبني            أثناء قيامهم بالتدريس الفعلي يف املؤســ

ان يتمكن  الكفايات الرتبوية الالزمة هلم.  وإكســابهم العناصــر البشــرية واملادية يف هذه املؤســســات،  

تدريب الطالب املعلم على أســاليب   .التطبيقي لتخصــصــه األكادميي والرتبوي  الطالب من اجلانب 

 .تصميم واستخدام الوسائل التعليمية املختلفةتدريب الطالب املعلم على  .التدريس بطريقة علمية
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 برنامج قسم الرتبية وعلم النفس

Department of Education and Psychology 

EPSY 

 القسمنبذة عن 

الربنامج التعليمي هذا طرابلس من خالل  /سعى قسم الرتبية وعلم النفس كلية الرتبية ي

علميًا ومسلكيًا ينتمون ملهنتهم ويعتزون بها، ميتلكون كفاياتها  إىل ختريج معلمني مؤهلني

معرفًة، وقدرًة، واجنازًا، متمثلون لقيمها، ملتزمون بأخالقياتها، يدركون بأنهم أصحاب 

 أن التعليم هو طريق التغيري حنو األفضل.بجمتمعهم، و يف خدمةلة، واعون لدورهم رسا

 رؤية القسم

ومهنيًا يف ضوء متطلبات  املؤهلة علميًا وتربويًاالوصول إىل الريادة والتميز يف إعداد الكوادر 

 .حمليًا وإقليميًا العصروخصائص 

 رسالة القسم

لتكون قادرة على املشاركة يف  متخصصة يف العلوم الرتبوية والنفسيةكوادر تربوية إعداد وتأهيل      

 ووفق معايرياالجتاهات الرتبوية املعاصرة ضوء مستجدات العلوم النفسية واجملتمع وتنميته يف   بناء 

 .اجلودة الشاملة

 قيم القسم 

 املهنية العالية. .10

 العمل بروح الفريق. .11

 الشفافية.  .12

 العدالة وتكافؤ الفرص.  .13
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 احلرية االكادميية. .14

 تقدير التنوع.  .15

 .والتميزاجلودة  .16

 واالخالقيااللتزام االجتماعي  .17

 واملساءلة.املسؤولية  .18

 أهداف برنامج قسم الرتبية وعلم النفس:

  اخلرجيني باملفاهيم واالسس والقواعد واملبادئ والنظريات النفسية واالجتماعية تزويد

ما يتعلق بالقضايا النفسية والرتبوية لذوي بوية والصحية واإلرشاد النفسي وكل والرت

 االحتياجات اخلاصة

  النفسية للمتعلم باخلصائص الرتبوية و اخلريج باملهارات والقدرات واملعارف ذات العالقةتزويد

، مما ميكنه من التطوير وطرائق تعلمه والتعامل معه وأساليب إرشاده وتوجيهه وحل مشكالته

 مع.الذاتي واملهين وخدمة اجملت

  يف استخدام األساليب اإلحصائية املختلفة ملعاجلة بعض النتائج  اخلريجتنمية مهارات

  .والبيانات املتعلقة بالقضايا النفسية والرتبوية وحتليلها

  إجراء البحوث الرتبوية والنفسية من أجل تطوير أساليب التعليم تزويد اخلريج مبهارات

 واإلسهام يف التقدم العلمي.

 رجيني من مهارات اللغة العربية واللغة اإلجنليزية وتقنية احلاسوب واملعلومات متكني اخل

 التارخيية واجلغرافية.

 أهداف قسم الرتبية وعلم النفس 

 الثانوي.إعداد معلمني أكفاء يف ختصص الرتبية وعلم النفس للعمل يف مرحلة التعليم  .1

اإلسهام يف الرفع من مستوى املعرفة املتعلقة بالرتبية وعلم النفس ويف حدود أهداف القسم  .2

 باجملتمع.وعالقاته الوثيقة 
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وذلك بإمداده باملعلومات واخلربات  الطالب املعلمالرتبوي والنفسي يف دراسة  تغطية اجلانب .3

الالزمة لتكوين معلم املستقبل يف التخصصات املختلفة تكوينًا علميا ومهنيا يف إطار الثقافة العربية 

 اإلسالمية باعتبار هذا التكوين جزءًا من جناح العملية الرتبوية. 

م وطرائق تعلمه والتعامل معه ذات العالقة باخلصائص النفسية للمتعل املعلم باملعارفتزويد الطالب  .4

 .وأساليب إرشاده وتوجيهه وحل مشكالته

التعرف على أسس املناهج الدراسية وطرائق إعدادها وتنفيذها  املعلم منمتكني الطالب  .5

 .وتقوميها وتطويرها

كيفية إعداد وسائل وتقنيات التعليم وأساليب توظيفها يف العملية  املعلم علىدريب الطالب ت .6

 .التعليمية

تنمية مهارات معلمي املستقبل يف استخدام األساليب اإلحصائية املختلفة ملعاجلة بعض النتائج  .7

 .والبيانات املتعلقة بالقضايا النفسية والرتبوية وحتليلها

تزويد الطلبة باجلوانب النظرية والتطبيقية جلوانب التعلم املختلفة واإلرشاد النفسي والرتبوي  .8

 .وكذلك النمو النفسي

ساب الطلبة بعض املفاهيم املتعلقة بالرتبية اخلاصة وكيفية التعامل مع بعض الفئات كاملوهوبني إك .9

 .واملعوقني مثاًل

 إجراء البحوث الرتبوية والنفسية من أجل تطوير أساليب التعليم واإلسهام يف التقدم العلمي. .10

االختبارات النفسية والتحصيلية وتفسري إكساب الطالب املعلم بعض املهارات املتعلقة بكيفية تطبيق  .11

 .درجاتها، إضافة إىل طرائق إعدادها

املشاركة يف إعداد وتطوير وتنفيذ الدورات التدريبية والتنشيطية ملعلمي املراحل التعليمية  .12

 املختلفة لرفع مستوى تأهيلهم الرتبوي والعلمي وحتديد معارفهم وخرباتهم.

 ليبيا لتطوير التعليم عرب املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية التعاون مع املؤسسات الرتبوية يف .13

 العلمية املتنوعة وعرب تبادل املعرفة واخلربات يف خمتلف اجملاالت الرتبوية.

املشاركة يف خدمة اجملتمع من خالل تفعيل الشراكة بني كلية الرتبية ومؤسسات  .14

من خالل  والصحة النفسيةص اجملتمع ذات الصلة بالرتبية والتعليم العام واخلا

 املشاريع البحثية واخلدمات االستثمارية.
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اإلسهام يف رسم السياسات الرتبوية من خالل املشاركة يف كافة اللجان واملؤسسات  .15

 املسؤولة عن التخطيط ووضع االسرتاتيجيات الرتبوية يف ليبيا.

 .املشاركة يف املؤمترات العلمية يف الداخل واخلارج .16

 لربنامج قسم الرتبية وعلم النفساخلطة الدراسية 

 : : املتطلبات اإللزاميةأواًل

  وحدة دراسية 20مقررات دراسية تعادل  10متطلبات اجلامعة وعددها. 

  وحدة دراسية. 24مقررًا دراسيًا تعادل  11متطلبات الكلية: املواد الرتبوية والنفسية وعددها 

  وحدة  74مقررًا دراسيًا وتعادل  33املتطلبات التخصصية اإللزامية )متطلبات القسم(: وعددها

التخرج والذي يؤهل اخلريج ألداء مهامه العلمية مستقباًل جبدارة  مشروعدراسية. مبا فيها 

 وكفاءة عاليتني.

 :: املتطلبات التخصصية االختياريةثانيا

  وحدات دراسية. 6مقررات دراسية بواقع  3عددها 

إلزامي على الطالب خيتار الثالث مقررات من بني املواد االختيارية حسب التسلسل يف  

 الفصول الدراسية املقرر بها االختياري ويراعى فيها املتطلب إن وجد.

 احلد األعلى واألدنى لوحدات التسجيل 

 عند تسجيل)تنزيل( املقررات لكل فصل دراسي جيب مراعاة اآلتي:

( 18( وحدة دراسية، وال يزيد على مثان عشرة )12للطالب التسجيل مبا ال يقل عن أثين عشر )يسمح  .أ

 وحدة دراسية كحد أعلى.

 

ضرورة االلتزام بالرتابط املوضوعي والتنظيمي بني املواد املقررة، حبيث ال جيوز له دراسة  .ب

 املواد املرتبطة إال بعد النجاح يف أسبقياتها.
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 University Required Courses –أواًل: متطلبات اجلامعة )املواد العامة( )إلزامية( 

 ت
الـــــــــــــــــــــــ

 رمز

اسم 

 املقــــــــــــــــــــــــــــرر

 الوحدات

متطلبات 

 املقرر

عدد 

الساعات 

النظـــــــــــــــــ

 ـري

عدد الساعات 

 العمــــــــــــــلي

Course Name Course # 

 Quranic Studies 1 AR 101 - 2 ال يوجد 2  1دراسات قرآنية  101ل ع   1

 Quranic Studies 2 AR 102 - 2 101ل ع   2  2دراسات قرآنية  102ل ع  2

 Arabic Language 1 AR 103 - 2 ال يوجد 2   1لغة عربية  103  ل ع 3

 Arabic Language 2 AR 104 - 2 103  ل ع 2   2لغة عربية  104ل ع   4

 Arabic Language 3 AR 205 - 2 104ل ع   2   3لغة عربية  205ل ع   5

 Arabic Language 4 AL 206 - 2 205ل ع   2  4 لغة عربية  206ل ع   6

 - 2 ال يوجد 2  1 إجنليزيةلغة  100ل ج   7
English Language 

1 
En 100 

 - 2 100ل ج   2  2 إجنليزيةلغة  101ل ج  8

English Language 

2 
En 101 

 1 1 ال يوجد 2 1حاسوب  100ح س  9

Introduction to 

Computer Science 

1 

CS 100 

 1 1 100ح س  2 2حاسوب  101ح س  10

Introduction to 

Computer Science 

2 

CS 101 

  وحدة 20 جمموع الوحدات مقررات10 

 ساعة18

 نظرية

2    

  شرف عليها ويقوم بتدريسها األقسام متطلبات اجلامعة هي املقررات العامة اليت ُي

التالية: قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، قسم اللغة اإلجنليزية وقسم احلاسوب، 

 وهي مواد اجبارية.

  College Required Courses –ثانيًا: متطلبـات الكلية )املواد الرتبوية( 

 )إلزامية( 

 

 اسم املقـــــرر الـــــــرمز ت

الوحدا

 ت

متطلبات 

 املقرر

عدد 

الساعات 

 النظــري

عدد 

الساعات 

 العمـــــلي

Course Name Course # 
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1 
ت ن  

100 

 2 علم النفس العام

 ال يوجد
2 - General Psychology EPsy 100 

2 
ت ن 

101 

 2 أصول الرتبية
 ال يوجد

2 - 
Fundamentals of 

Education 
EPsy 101 

3 
ت ن  

203 

علم النفس 

 االرتقائي

 - 2 100ت ن   2
Developmental 

Psychology 
EPsy 203 

4 
ت ن  

201 

طرق التدريس 

 العامة

 - 2 101ت ن  2
General Teaching 

Methods 
EPsy 201 

5 
ت ن  

202 

 Basics of Curriculums EPsy 202 - 2 203ت ن   2 أسس مناهج

6 
ت ن  

200 

علم النفس 

 الرتبوي

 Educational Psychology EPsy 200 - 2 203ت ن   2

7 
ت ن  

301 

 2 طرق حبث

 ت ن 105

هذا املتطلب خاص 

 لطلبة القسم فقط

2 - Research Methods EPsy 301 

8 
ت ن  

302 

 - 2 200ت ن   2 قياس وتقويم

Measurements and 
Evaluation 

EPsy 302 

9 
ت ن  

303 

يوجدال  2 وسائل تعليمية  2 - Teaching (Learning) Aids EPsy 303 

10 
ت ن  

401 

ت ن    2 صحة النفسية 302 2 - Psychological Health EPsy 401 

11 
ت ن  

402 
 4 تربية عملي

EPsy 

تطبيقات 435

 تدريسية

- 4 Student Teaching EPsy 402 

   4 20  24 جمموع الوحدات

  وُيدرسها قسم الرتبية وعلم  عليها والنفسية املساندة اليت ُيشرفمتطلبات الكلية هي املواد الرتبوية

 .وهي مواد اجبارية النفس بالكلية

 Department Required)متطلبات قسم الرتبية وعلم النفس(  )إلزامية(مقررات ختصصية 

Courses 

 اسم املقرر الرمز ت

الوحدا

 ت

متطلبات 

 املقرر

عدد 

الساعات 

 النظري

عدد 

الساعات 

 العملي

Course Name Course # 
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1 EPsy 105 

أساسيات البحث 

 العلمي
 _______ 2 ال يوجد 2

 The Basics of 

Scientific Research 
EPsy 105 

2 EPsy 106 2 فلسفة الرتبية 
 101ت ن 

 أصول الرتبية

2 _______ 
Philosophy of 

education 
EPsy 106 

3 EPsy 421 2 ال يوجد 2 مهارات االتصال _______ communication skills Epsy 421 

4 EPsy 108 

الرتبية الوجدانية 

 واألخالقية

 _______ 2 ال يوجد 2
Emotional and moral 

education 
EPsy 108 

5 EPsy 210 

الرتبية والتعليم يف 

 الوطن العربي

2 EPsy 101 2 _______ 

Emotional and moral 

education 

EPsy 210 

6 EPsy 211 2 تطور الفكر الرتبوي 

EPsy 101 

 أصول الرتبية

- EPsy 106 

 فلسفة الرتبية

2 _______ 

The development of 

educational thought 

EPsy 211 

7 EPsy 107 

سيكولوجية 

 الدوافع واالنفعاالت

2 
100Epsy  علم

 النفس العام

2 _______ 

Psychology of 

motivations and 

emotions 

EPsy 107 

8 EPsy 230 

سيكولوجيا الفئات 

 اخلاصة

2 EPsy 100- 203 2 _______ 

 

Psychology for 

Especial Groups 

EPsy 230 

9 233 Psy 

علم النفس 

 االجتماعي

2 EPsy 100 2 _____ 
 

Social Psychology 
233EPsy 

10 EPsy 340 2 الرتبية املقارنة EPsy 210 2 _____ 

 

Comparative 

Education 

EPsy 340 

11 EPsy 342   4 صعوبات التعلم 
EPsy 100- 

200-203 

4 _____ 

 

Learning Difficulties 
EPsy 342 

12 EPsy 343 2 تطوير املناهج EPsy 202 2 _____ 

Curriculum 

development 

EPsy 343 
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13 EPsy 344 

سيكولوجيا 

 الشخصية

2 EPsy 200 2 _____ 

of Psychology 

Personalities 

EPsy 344 

14 EPsy 346 2 مدارس علم النفس EPsy 100- 200 2 _____ Psychology schools EPsy 346 

15 EPsy409 

طرق التدريس 

 اخلاصة

2 EPsy201 2 _____ 

Special teaching 

methods 

EPsy409 

16 EPsy 352 

نصوص 

ومصطلحات تربوية 

 ونفسية

2 
  100-101  

EN 

2 _____ 

Educational and 

psychological texts 

and terms 

EPsy 352 

17 EPsy 354 2 علم النفس اللغوي EPsy 200 2 _____ Linguistic psychology EPsy 354 

18 
EPSYy 

357 

اإلحصاء الوصفي 

 الرتبوي

 _______ 2 ال يوجد 2

 

Descriptive Statistics 
EPsy 357 

19 EPsy 415 2 نظريات التعلم EPsy 200 2 _______ Learning theories EPsy 415 

20 EPsy417 

سيكولوجيا الفروق 

 الفردية

2 EPsy 302 2 _______ 
 Psychology for

Individual Differences 
EPsy417 

21 EPsy419 3 اختبارات ومقاييس EPsy  302 2 1 Tests and measures EPsy419 

22 EPsy 403 2 مهارات التفكري EPsy 100- 200 2 ______ thinking skills EPSY 403 

23 EPsy 216 

 الذكاء ومقاييسه

 

2 

EPSY 302 

القياس 

 والتقويم

Measurements 

and Evaluation 

2 _______ 
Intelligence and its 

parameters 
EPsy 216 

24 EPsy 422 

أخالقيات مهنة 

 التدريس

 Teaching ethics EPsy 422 _______ 2 ال يوجد 2

25 418EPsy 

االحصاء 

 االستداللي

2 EPsy 357 2 ______ Inferential statistics 418 EPsy 

26 EPsy 435 4 تطبيقات تدريسية 
EPsy 201- 

303- 200 

2 2 Teaching applications EPsy 435 

27 EPsy 436 

قاعة حبث يف 

 الرتبية وعلم النفس

3 EPsy 105- 301 2 1 

Research Hall in 

Education and 

Psychology 

EPsy 436 



32 
 

 

م 2220 جامعة طرابلس –دليل كلية الرتبية طرابلس   

28 
EPSy 

437 

 Educational Planning EPSY 437 _______ 2 ال يوجد 2 التخطيط الرتبوي

29 EPsy 438 

علم النفس 

 االجيابي

2 EPsy 100- 200 2 _______ Positive psychology EPsy 438 

30 EPsy 439 2 علم النفس املعريف 

 EPsy 200- 

E Psy 415 

نظريات 

 التعلم

2 _______ Cognitive Psychology EPsy 439 

31 
EPSY 

400 

 _______ 2 ال يوجد 2 اإلدارة املدرسية

 

School Management 
EPsy 400 

32 EPsy 405 
نظم التعليم 

 ومشكالته

 _______ 2 ال يوجد 2
Education systems and 

its problems 
EPsy 405 

33 
EPSy 

404 

 4 مشروع التخرج
استكمال كافة 

 املقررات الدراسية

2 2 Graduation Project EPsy 404 

 اإللزامية التخصصية جمموع الوحدات
74 

 وحدة

 68 6  

    

 Elective Courses -املقررات االختيارية 

 وحدات. 6 تعادل * خيتار الطالب ثالث مقررات دراسية

 الوحدات اسم املقرر الرمز ت

متطلبات 

 املقرر

عدد 

الساعات 

 النظري

 عدد

الساعات 

 العملي

Course Name Course # 

1 

EPsy 

215 

سيكولوجية العنف 

 املدرسي

2 
 School violence _______ 2 ال يوجد

psychology 

EPsy 215 

2 

EPsy 

231 

علم النفس 

 الفسيولوجي

2    EPsy 100 

علم النفس 

 العام 

2 _______ Physiological 

psychology 

EPsy 231 
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 ملتطلبات التخرج بقسم الرتبية وعلم النفسإمجالي عدد املواد والوحدات وعدد الساعات 

عدد الساعات  عدد الوحدات عدد املواد املتطلبات ت

 النظري

عدد الساعات 

 العملي

 2 18 20 10 متطلبات اجلامعة 1

 4 20 24 11 متطلبات الكلية 2

 6 68 74 33 متطلبات القسم 3

 _______ 6 6 3 املواد االختيارية 4

 12 112 124 57 متطلبات التخرج 

3 
EPsy 

232 

 اقتصاديات التعليم

2 
 Economics of _______ 2 ال يوجد

education 
EPsy 232 

4 
EPsy 

345 

 مشكالت تربوية

2 
 _______ 2 ال يوجد

Educational problems EPsy 345 

5 
EPsy 

356 
 2 سيكولوجيا اللعب

EPsy 203 

علم النفس 

 االرتقائي

2 _______ 

Psychology of play EPsy 356 

6 
EPsy 

416 

التوجيه واإلرشاد 

 الرتبوي

2 
 _______ 2 ال يوجد

Educational guidance 

and counseling 
EPsy 416 

7 
EPsy 

353 

اجتاهات تربوية 

 معاصرة

2 
EPsy 101 

 أصول الرتبية

2 _______ 
Contemporary 

educational trends 
EPsy 353 

8 
ج ل 

315 
 جغرافيا ليبيا

2 
 _______ 2 ال يوجد

 

Geography of Libya 
 315ج ل 

9 
ت ل 

317 

 تاريخ ليبيا العام

2 
 General history of _______ 2 ال يوجد

Libya 
 317ت ل 

 وحدات مع ضرورة مراعاة التسلسل واملتطلب إن وجد. 6ثالث مقررات دراسية مبا يعادل  إلزامي على الطالب أن خيتار*
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 التوصيف املصغر للمقررات الدراسية لقسم الرتبية وعلم النفس

      General Psychology       EPSY  100علم النفس العام     

 أنواع فروع علم النفس.، أهداف علم النفس واملتغريات اليت حتكم السلوك مفهوم علم النفس العام.

القوانني ، طرق البحث يف علم النفس العام بعلم النفس.أهم املفاهيم واملبادئ ذات العالقة 

العمليات العقلية والسلوك. اجلهاز العصيب  -مدارس علم النفس واإلنسان. السيكولوجية العامة لسلوك 

التفكري.  النسيان، ، التذكر،اإلحساس ، اإلدراك،مفهوم الذكاء، مفهوم املنبه واالستجابة التعلم العليا،

ف الدافعية والتصنيفات املختلفة للدوافع اليت ميكن حصرها يف دوافع بيولوجية : تعريالدافعية

 توظيف املعارف، واملفاهيم الرتبوية النفسية خلدمة العملية الرتبوية.فسيولوجية، 

     Fundamentals of Education      EPSY 101أصول الرتبية    

للرتبية، توضيح العالقة بني الرتبية واجملتمع توضيح االسس التارخيية والفلسفية واالجتماعية 

 على األساليب واملهارات اليت تساعد املربني على أداء مهامهم بكفاءة. فوأهدافه وطموحاته. التعر

 Basics of Curriculums    EPSY     105  العلمي  أساسيات البحث 

 وخصائصه، العلم، وتطورها، مفهوم املعرفة نشأة عن تارخيية العلمي، حملة البحث اساسيات عن مقدمة

الرتبوي،  البحث الرتبوي، خصائص البحث وأهدافه، مفهوم وخصائصه، العلمي، البحث مفهوم

 اجليد الباحث الباحث، صفات وأهدافه، أخالقيات العلمي، البحث الرتبوي، أهمية البحث وظائف

 الرتقيم. اتاملصادر، عالم توثيق البحوث، طرق البحث، أنواع وخصائصه، أقسام

 Philosophy of education          EPSY        106 فلسفة الرتبية

مفهوم  العالقة بني الفلسفة والرتبية. -مفهوم فلسفة الرتبية ، أهميتها أهدافها،تعريفاتها،  –مفاهيم الرتبية 

 املثالية وتطبيقاتها الرتبوية.الفلسفة ، أهمية دراسة األصول الفلسفية للرتبية. األصول الفلسفية للرتبية.

الفلسفة الوجودية  .الفلسفة الربمجاتية وتطبيقاتها الرتبوية .الفلسفة الواقعية وتطبيقاتها الرتبوية

 دراسة بعض القضايا الفلسفية. الفلسفية الطبيعية وتطبيقاتها الرتبوية. وتطبيقاتها الرتبوية.

 Psychology of motivations and emotions    EPSY     107 سيكولوجية الدوافع واالنفعاالت
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تصنيف  خصائص، مكونات، ووظائف الدافعية،، بها واملفاهيم املتصلةمفهوم عملية الدافع والدافعية، 

األعراض الفسيولوجية والسيكولوجية  كيفية ألية عمل الدوافع املختلفة، أنواع الدوافع وخصائصها،

مفهوم االنفعاالت لغة  اإلملام بالنظريات املفسرة للدافعية، الدوافع،الناجتة عن اضطراب بعض أنواع 

تصنيف أنواع االنفعاالت وخصائصها، األعراض  خصائص ومكونات ووظائف االنفعاالت. وإجرائيًا،

الفسيولوجية والسيكولوجية الناجتة عن اضطراب االنفعاالت، عالقة االنفعاالت بكل من الدافعية، 

 ة واملعرفية.والعمليات العقلي

 Emotional and moral education      EPSY     108الوجدانية     ةالرتبية األخالقي

الذكاء ، العالقة بني الوجدان واملعرفة واألخالق -مفهوم الرتبية األخالقية -مفهوم الرتبية الوجدانية

والعالقات  -إدارة الذات واآلخرين -التعاطف  -بالذات األهمية. الوعي –املفهوم  -الوجداني

  -واملنزل –تطبيقات الرتبية الوجدانية يف املدرسة ، االجتماعية كمكونات للرتبية الوجدانية

 )التحكم( ودورهضبط االندفاع  الوجداني على املتعلم. وأثرهاتكامل العالقة بني األسرة واملدرسة 

الصحة  اختاذ القرار االجتماعي. –الفنون االجتماعية  –فهم واألخالق الت يف تنمية وجدان التلميذ.

التطور  –املفهوم  - "  the flow stateالتدفق النفسي" الثقة بالنفس. -التفاؤل -الوجدانية

 -املثابرة واالجتهاد -توقع النجاح –تعلم لغة التخاطب  .التفكري الواقعي األهمية. –التارخيي 

 الج الوجداني للعقل واجلسم.الع مواجهة الفشل.

 Developmental Psychology     EPSY       203   علم النفس االرتقائي

العوامل  النمو.االهمية النظرية والتطبيقية لدراسة علم نفس   النمو.مطالب النمو، قوانني  مفهوم النمو.

مناهج البحث يف علم  .أخري(عوامل  –العوامل البيئية  –العوامل الوراثية  -املؤثرة يف عملية النمو

مراحل ، اإلكلينيكي(املنهج  – املنهج التجرييب –املنهج الوصفي  –نفس النمو:) املنهج التارخيي 

 –مرحلة املراهقة ، الطفولة مشكالت الرتبوية،وتطبيقاته  اجلنسني،منو الطفل ومظاهره والفروق بني 

النظرية والتطبيقية لدراسة سيكولوجية  املراهقة. االهميةمطالب النمو يف مرحلة ، التعريف -املفهوم

عوامل  –العوامل البيئية  –احليوية  )العوامل املراهق:العوامل املؤثرة يف منو شخصية  املراهقة.

–البلوغ  )مرحلة الرتبوية:وتطبيقاته  جلنسني،امراحل منو املراهق ومظاهره والفروق بني أخري( 
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مشكالت مرحلة  -مرحلة املراهقة املتأخرة -مرحلة املراهقة املتوسطة مرحلة املراهقة املبكرة.

 .املراهقة

 Education in the Arab world         EPSY      210     الرتبية والتعليم يف الوطن العربي

التعرف على سياسات القبول يف أنظمة ، التعليم يف الوطن العربيتبع التطور التارخيي ألنظمة ت

فهم أهداف أنظمة التعليم  ، معرفة مفهوم السياسة التعليمية يف الوطن العربي، التعليم يف الوطن العربي

املقارنة بني أنظمة التعليم ، التعرف على  أسس النظام التعليمي يف الوطن العربي، يف الوطن العربي

سياسات القبول، معرفة مراحل نظام التعليم يف  _األهداف _النشأة  الوطن العربي من حيث:يف 

مرجلة  _مرحلة التعليم اإلعدادي _معرفة مرحلة التعليم العام: مرحلة التعليم االبتدائي، الوطن العربي

نشأة التعليم  معرفة مرحلة التعليم اجلامعي، مناهجها. _أهمية املراحل وأهدافها _التعليم الثانوي

 -التعرف على التعليم التقين أهدافه، متويل التعليم اجلامعي، جودته التعليم اجلامعي. _اجلامعي

. أن يتولد لدى الطالب اجتاهات إجيابية اجملتمع والشعور مشكالته _أنواعه _األهداف _النشأة

 باملسؤولية جتاه رقيه وتطوره

211     EPSY      The development of educational thought تطور الفكر الرتبوي 

ضرورة  ،وتطورهدور الرتبية كوسيلة لبقاء اإلنسان  الرتبوي،مفهوم الفكر الرتبوي، أهمية دراسة الفكر 

الرتبية عند القوى والعوامل املؤثرة يف حركة الفكر الرتبوي،  املعلم،تكوين فلسفة تربوية لدى 

مفهوم الرتبية يف العصور  :الوسطىالرتبية يف العصور  الرومانية(،املصريني القدماء. مرحلة املعاهد 

 –احلركة املدرسية  –أهداف الرتبية واجتاهاتها يف العصور الوسطى )حركة أحياء العلوم    ى.الوسط

 .اإلسالمالرتبية يف  .اجلامعاتنشأة 

 General Teaching Methods        EPSY          201 طرق التدريس العامة   

يكتسب الطالب بعض جوانب التعليم املعرفية والوجدانية واملهارية املرتبطة بالتدريس وأساليبه اليت 

 اإلجيابية اليت واالجتاهات األخالقية يتصف الطالب بالقيم تساعدهم يف تدريس مناهج التعليم العام.

ميتلك الطالب القدرة على استخدام طرائق التدريس احلديثة اليت تؤكد نشاط  .التدريس مهنة تتطلبها
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بقوم الطالب بصياغة األهداف السلوكية يف  جيابيتهم وتراعي الفروق الفردية بينهم.إاملتعلمني و

 )اليوميلديه القدرة على التخطيط الفعال : والوجدانية والنفسحركية( )املعرفيةجماالتها املختلفة 

 الفعالة.الصفية  على اإلدارةميتلك القدرة ، ي والسنوي(والفصل

 Intelligence and its parameters    EPSY      216    لذكاء ومقاييسها

مفهوم الذكاء: مفهوم الذكاء يف الفلسفة اليونانية، يف الفلسفة التجريبية، عند أصحاب نظرية 

معامل الذكاء  الفسيولوجيا.  تعريفات الذكاء علماء النفس.امللكات، عند علماء البيولوجيا، عند علماء 

تصنيف  .اختبارات الذكاء وتطورها عرب التاريخ .وخصائصه، العوامل املؤثرة يف معامل الذكاء

اختبارات الذكاء: تصنيف اختبارات الذكاء تبعًا ألنواعها: اختبار الزمن، طريقة أداء االختبار، اختبار 

تابع تصنيف اختبارات الذكاء: تصنيف اختبارات الذكاء تبعًا  وضوع والطريقة.املوضوع، اختبار امل

 .ملضمونها: االختبارات اللفظية، االختبارات غري اللفظية. الفردية واجلمعية والفرق بينهما وأمثلة هلما

استعماالت  .نظريات الذكاء: أقسام اختبارات الذكاء تصنيف اختبارات الذكاء تبعًا لنتائجها.

الذكاء املتعدد يف  املدارس، التحصيل األكادميي والذكاء. العقلية يفاختبارات الذكاء والقدرات 

 .غرفة الصف

 Psychology for Especial Groups              EPSY    230 سيكولوجيا الفئات اخلاصة

اإلسالم هلم مفهوم التعرف أن يتعرف الطالب على التطور التارخيي لرعاية املعاقني ورعاية 

-التصنيف –األسباب-)املفهومالتخلف العقلي ، إرشاد وتأهيل املعاقني واسرتاتيجياته وبراجمه

اإلعاقة ، النفسي للمتخلفني عقليا اإلرشاد املتخلف،اإلرشاد النفسي لوالدي الطفل ، اخلصائص(

اإلعاقة ، اخلصائص(–األسباب –)املفهوم اإلعاقة السمعية ، اخلصائص(–التصنيف  -)التعريف البصرية

 -التصنيف-األسباب-اخلصائص(. صعوبات التعلم )املفهوم-املظاهر-احلركية )املفهوم

 .اخلصائص(

 Basics Of Curriculums        EPSY          202   الرتبويةأسس املناهج   
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الرئيسية، يقارن بني االجتاهات املدرسي. ويتعرف على املفاهيم املرتبطة باملنهج    دراسة علم املناهج

وعوامل تطويره وحتسينه يستوعب  التارخيية،ونظرياته، واملراحل   حول مفهوم املنهج املدرسي 

  التعليمية.مهارة صياغة األهداف  هلا، يكتسبوالتأصيل اإلسالمي  املدرسي،مكونات منظومة املنهج 

التزيد  ،أسس بناء املنهج املدرسي املدرسي، يدرك املنهجتكامل وتداخل عمليات بناء  يفهم مدى

يقارن بني التنظيمات املختلفة لبناء املنهج  املدرسية.باملعرفة واملهارة الالزمة لتحليل املناهج 

يدرك  املنهج.عملية تنفيذ  املستقبل يفأن يستوعب العبء الكبري الذي يقع عليه كمعلم  املدرسي.

 وتطويرهأن يعي أهمية دوره كمعلم يف عملية تقويم املنهج  وتطويره.املدرسي أهمية تقويم املنهج 

 Educational Psychology        EPSY        200   علم النفس الرتبوي

بسيكولوجيا التعلم، أهم املفاهيم واملبادئ ذات العالقة  سيكولوجيا التعلم. وأهداف ةمفهوم وأهمي

نظريات التعلم، وكيفية االستفادة  عملية التعلم وشروطها.فهم ، طرق البحث يف علم النفس الرتبوي

أهمية انتقال أثر التعلم  املقارنة بني نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية. منها يف املوقف التعليمي.

مفهوم  مفهوم الذكاء، والقدرات اخلاصة، والفروق الفردية، والعوامل املؤثرة فيهم. جراء عملية التعلم.

مهارة التقويم اكتسب الطالب  وإكساب الطالب مفاهيم حوهلا، وكيفية استثارتها لديهم. الدافعية،

توظيف املعارف، واملفاهيم الرتبوية النفسية خلدمة العملية التحصيلية، الرتبوي، وبناء االختبارات 

 .الرتبوية

 Social Psychology              EPSY        233    علم النفس االجتماعي

 االجتماعي النفس علم مصادر االجتماعي، النفس علم تعريف وتطوره، االجتماعي النفس علم نشأة

 االهمية املباشرة، العلمية االهمية االجتماعي، النفس علم أهمية .الفرعية املصادر. الرئيسية املصادر

 الوصفي، املنهج التجرييب، املنهج: االجتماعي النفس علم يف البحث مناهج . العاملية العامة

 اجلماعة: مقدمة الشخصية. االجتاهات. تكوين يف وأثرها االجتماعية التنشئة .التارخيي املنهج

 من االجتماعية املعايري .للجماعة السياسية األهداف اجلماعة، خصائص اجلماعة، نشأة اجلماعة،

 وتأثرًا. تأثريًا واجلماعة الفرد بني االجتماعي فيها. التفاعل املؤثرة والعوامل التكوين حيث
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 Research Methods       EPSY              301   طرق البحث العلمي

التفكري العلمي وخصائصه  -وطرق احلصول عليها  نشأة املعرفة وخصائصها   -مفهوم العلم وأهدافه 

املتغريات يف  -الباحث وكفايته واجتاهاته العلمية  .البحث العلمي مؤسسات البحث العلمي -

عناصر خمطط البحث  -إعداد خمطط البحث العلمي، خمطط البحث  البحث العلمي وتصنيفاتها.

 -استخدام املكتبة  -بيانات البحث العلمي  )توثيق العلمية:أدوات الكتابة  البحث(مصادر  -

 -لبحثية منهجية الكتابة يف األوراق ا .البحث عن مصادر املعلومات باحلاسوب وخدمات االنرتنت

 -املنهجية  )األسس الرتبوية:أنواع البحوث  التقرير(التوثيق يف نهاية  -طرق التوثيق يف املنت 

 .أصول الكتابة العلمية أنواعها، -احلاالت اليت يستخدم فيها 

 Measurements and Evaluation      EPSY    302     القياس والتقويم

التقييم، حتديد  -االختبارات -التقويم الرتبوي -القياس النفسيالتعرف على املفاهيم التالية: 

العالقة بني املفاهيم األربعة اليت ذكرت يف النقطة األوىل، التعرف على الصدق والثبات كشرطان 

 للقياس والتقويم، التعرف على أنواع االختبارات التحصيلية.

 Comparative Education     EPSY      340 الرتبية املقارنة

تطور مفهوم الرتبية، تاريخ الرتبية ، مفاهيم عامة حول مصطلح الرتبية املقارنة، تعريف الرتبية املقارنة

اهداف  صعوبات البحث يف الرتبية املقارنة. العالقة بني الرتبية املقارنة وتاريخ الرتبية. املقارنة.

نشأة  االنساني، احلضاري، السياسي، التنبئي النفعي.، األكادمييالعلمني    : اهلدفالرتبية املقارنة

الرتبية املقارنة ومراحل تطورها: مرحلة الوصف، مرحلة النقل واالستعارة، مرحلة القوى والعوامل 

مصادر البحث يف الرتبية املقارنة، املصادر  الثقافية، مرحلة املنهجية العلمية يف الرتبية املقارنة.

وية، املصادر املعينة، جماالت وميادين البحث يف الرتبية املقارنة، التطبيقات األولية، املصادر الثان

 الرتبوية للمعلم من الرتبية املقارنة
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Learning Difficulties           EPSY          342     صعوبات التعلم 

املفاهيم املرتبطة به. حمكات تشخيص صعوبات   تطوره التارخيي. التعلم،صعوبات  مفهوم علىالتعرف 

النماذج النظرية املفسرة هلا )النموذج  ،صعوبات التعلم ذويخصائص  التعلم. أسباب صعوبات التعلم.

تصنيفات  علىالتعرف  املعريف، النموذج السلوكي، منوذج العمليات النفسية األساسية، ...اخل(.

صعوبات التعلم األكادميية  (.ات التعلم النمائية )االنتباه، االدراك، الذاكرة، التفكري، اللغة الشفهيةصعوب

 اءة والكتابة والتهجئة واحلساب(.)القر

 Curriculum development         EPSY        343 تطوير املناهج

 التخطيط،أسس التطوير،  مراحل التخطيط.، دواعيه أهميته، التطوير،مفهوم مفهوم التخطيط و

. معوقات التطوير وكيفية التغلب عليها. اجراءات التطوير. أساليب وطرق التطوير. التغيري

املعايري واملواصفات. مبادئ  أشكال وتنظيمات، اختيار اخلربات واألنشطة. اسرتاتيجيات التطوير.

 عأنوا .املناهجت جناح تطوير متطلبا. مداخل ختطيط املناهج التعليمية وتطويرها التنظيم اجليد.

. منهج اجملاالت الواسعة منهج املواد الدراسية املتصلة. املناهج: منهج املواد الدراسية املنفصلة.

اعداد مناذج مقرتحة . تدريبات عملية تطبيقية خاصة بالتنظيمات. منهج املشروعات. منهج النشاط

 .باالعتماد على االساليب

 of Personalities Psychology      EPSY     344 الشخصيةعلم نفس 

طبيعة الشخصية، مكونات الشخصية. حمددات  ،التعرف مفهوم الشخصية، الشخصية عرب التاريخ

أبعاد بناء ومنو الشخصية، التكوين الثقايف، التكوين االجتماعي، التكوين ، دينامية الشخصية، الشخصية

العضوية. السمات، الشخصية   والصحة النفسية. ، الكالسيكية، التكوينيةاملعريف. نظريات الشخصية، 

أنواع املنظومة االنفعالية، الشخصية بني السواء واملرض. األمراض النفسية.  ،املنظومة االنفعالية

املناهج، القياس النفسي، أدوات القياس. األدوات  ،األمراض العقلية، تقييم الشخصية. األسس النظرية

أدوات إكلينيكية عالج الشخصية السلوك التقليدي. السلوك -وية، أهم مقاييس الشخصية. الرتب

 املدرسة التحليلية احلديثة.، احلديث
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 Psychology schools     EPSY        346 مدارس علم النفس

املقصود باملدرسة،  أهم مصادر املعرفة اليت تشكل منها علم النفس ومدارسه. تاريخ علم النفس.

التعرف على املدارس الرتبوية القدمية. االجتاهات املعاصرة: خصائص علم  استقالل علم النفس.

الشرطية التقليدية "الكالسيكية" ظواهر االشرتاط  مقدمة، منوذجاالجتاه السلوكي،  احلديث،النفس 

مة، العناصر االجتاه املعريف: مقد منوذج االشرتاط اإلجرائي، ظواهر االشراط اإلجرائي. التقليدية.

بنية الشخصية،  اجتاه التحليل النفسي: مفاهيم التحليل النفسي، الغرائز. األساسية لالجتاه املعريف.

 االجتاه اإلنساني: املفاهيم األساسية يف االجتاه اإلنساني. أليات الدفاع النفسي. ديناميات الشخصية.

 Mental Health       EPSY           401 الصحة النفسية      

تزويد املتعلمني   التعرف على مفاهيم الصحة النفسية واملرض النفسي واملفاهيم املرتبطة بها.

باملعلومات النظرية والعملية اليت متكنه من رفع مستوى الصحة النفسية. تزويد املتعلمني باملعلومات 

 تبيعة املشاكل النفسية واالحنرافااخلاصة باإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي من خالل التعرف على ط

السلوكية العامة. إدراك العالقة بني التوافق النفسي للمتعلم ومستوى حتصيله الدراسي. التعرف على 

 عالجها.وسبل تشخيصها وسبل  النفسية وأسبابهااألمراض 

     Special teaching methods    EPSY        409 طرق التدريس اخلاصة   

للتدريس يف دروس مصغرة يف التخصص، تطبيق مهارات إدارة الصف يف  ختطيط مهارات تطبيق

الدروس يف دروس مصغرة يف التخصص،  دروس مصغرة يف التخصص، تطبيق مهارات تنفيذ

مهارات التدريس متنوعة، اختيار وتنفيذ طرائق تدريسية ومداخل متنوعة، تطبيق مهارات تقويم يف 

 دروس مصغرة يف التخصص.
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 Educational and psychological texts and terms           EPSY   352     نصوص ومصطلحات تربوية ونفسية

يهدف املقرر إىل اكساب الطالب املعلم للمصطلحات النفسية باللغة اإلجنليزية من خالل التعرف 

عليها واستكشافها واستخدامها عرب نصوص ومقتطفات باإلجنليزية مع إكسابه مهارة استخدام 

 علم النفس.القواميس وترمجة بعض األجزاء يف موضوعات خمتلفة من ميادين 

      Linguistic psychology                   EPSY         354   علم النفس اللغوي    

خصائص  مفهوم اللغة، تعريفها، نشأة اللغة )النظرية اإلهلامية املذهب التوفيقي، النظريات احلديثة.

املالحظة وأنواعها،  _وتشمل: طرق دراسة اللغة عند األطفال  اللغة، وظائف اللغة، تصنيفات اللغة.

نظرية اكتساب اللغة: نظرية احملاكاة والتقليد، نظرية التعلم  الطولية، الطريقة املستعرضة. الطريقة

معلومات عن اجلهاز  األسس الفسيولوجية والتشرحيية للكالم. نظرية حتليل املعلومات الشرطي.

ة )بشكل عام( الفصوص املخية واملراكز الكالمية واألعصاب الدماغية املساهمة يف عملي العصيب

مستويات عملية االتصال اللغوي  األجهزة الوظيفية وأعضاء النطق املسؤولة عن الكالم. النطق والكالم.

مراحل اكتساب اللغة، نظرية العزل املطلق، نظرية االنصهار أو ذوبان الفكر  أي كيف نتصل باآلخرين.

االضطرابات   قابل للفصل.نظرية االستقالل النسيب للفكر واللغة مع التالحم العضوي الغري يف اللغة.

 طرق عالجها. _أسبابها _اللغوية: تصنيفاتها

   Teaching Learning (Adis     EPSY       303تعليمية ) وسائل

تعريف املتعلم مبفهوم عملية االتصال ومراحله، وعناصره، وعالقة ذلك بالتعليم والتعلم، ومفهوم 

الوسيلة التعليمية وفقًا لتطورها التارخيي، وأنواعها وتصنيفاتها، وأسس إعدادها واستخدامها بشكل 

بوية احلديثة تعريف املتعلم على مناذج من التقنيات الرت فعال لتحسني عملية التعليم والتعلم. 

تعويد املتعلمني على  كاحلاسوب واالنرتنيت وكيفية استخدام هذه التقنيات يف حتقيق التعلم الفعال. 

حنوها بهدف استخدامها يف  ةاإلجنابيالعمل اجلماعي وكيفية مساعدة اآلخرين وتنمية امليول 

 التدريس.
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 Descriptive Statistics EPSY    357     الرتبوي  الوصفياإلحصاء 

 الوصفي باإلحصاء اخلاصة باملفاهيم الطالب تعريف إىل الرتبوي الوصفي   إلحصاء مقررا يهدف 

 النفسية البحوث يف البيانات ومتثيل وتلخيص لوصف استخدامها ميكن اليت اإلحصائية واألساليب

 واستخدام حديثة بطرق ومتثيلها املتغريات من خمتلفة أنواع معاجلة يف وأهميتها والرتبوية

 اخلطي االرتباط عن والكشف الفروض واختبار العينات بتوزيع وإملامه االعتدالي والتوزيع االحتماالت

 بني الطالب بالفروق تعريف اىل يهدف كما. اإلحصائية وداللته وتفسريه( بريسون – سبريمان) البسيط

 امُلستخدمة واألساليب املركزية النزعة مفهوم علي الطالب يتعرف حيث اإلحصائية، وداللته متوسطني

 حلساب التشتت مقاييس وكذلك. البيانات من جملموعة( املنوال-الوسيط-املتوسط)حسابها يف

 بكيفية معرفته خالل من املتغريات من اثنني بني العالقة واستنتاج البيانات من جملموعة التباين

 .البسيط واالحندار االرتباط معامل حساب

 Learning theories         EPSY         415     نظريات التعلم

نظرية االشرتاط الكالسيكي ، نظرية االرتباط لثوراندايك، نظريات التعلم: شروطه –مفهوم التعلم 

 نظريةالبنائية لبياجيه. النظرية، التعلم اجلشطلتية نظرية، التعلم االجرائي لسكنر نظرية، لبافلوف

التعلم االجتماعي  نظريةالتعلم باملالحظة لباندورا. نظريةاحلافز يف هلل. نظريةجاثري يف التعلم.

االساسية التطورية داروين  الطبيعة نظرية معاجلة املعلومات لدوندرز و ابينجهاوس. نظريةلروتر.

 .التعلم باالكتشاف برونر ةنظري الستس.التعلم الرياضي  نظرية فيشر، لدويدمورجان.

 Individual Differences Psychology for       EPSY      417 الفرديةسيكولوجيا الفروق 

مفاهيم الفروق الفردية ومقدمة متهيدية، التطور التارخيي ملفهوم الفروق الفردية، الفروق الفردية 

عند العلماء العرب. الفروق الفردية عند العلماء الغربني، التطور احلديث لعلم نفس الفروق الفردية. 

تأثريات نظرية التطور على الفروق الفردية، البيئة والوراثة وعالقتهما بالفروق الفردية. علم النفس 

التقويم والقياس، االختبارات. الفروق الفردية يف  ،التجرييب والقياس. اهمية الفروق الفردية

واس، االمزجة، املكونات اجلسمية، بنية اجلسم من حيث النمو. اجلهاز العصيب، الغدد الصماء، احل



44 
 

 

م 2220 جامعة طرابلس –دليل كلية الرتبية طرابلس   

: االنفعاالت، العواطف. االجتاهات، القيم، امليول، مسات الشخصية. االحصاء والفروق الفردية

 ،التوزيع التكراري. مقاييس النزعة املركزية، التوزيع االعتدالي، مقاييس العالقة. موضوعية القياس

 الصدق   والثبات واملعايري والفروق الفردية.

 Thinking skills       EPSY      403   مهارات التفكري

مفهوم التفكري وتعريفه، خصائص التفكري، أساليب التفكري، طبيعة التفكري ومستوياته، عناصر التفكري 

 التفكري: تعريف مهارات التفكري، مهارات التفكري احملورية وتطبيقاتها الرتبوية. وافرتاضاته، مهارات

 التفكري االبداعي. اإلبداعي، تعليممفهوم التفكري الناقد، مهارات التفكري االبداعي، التفكري 

اسرتاتيجيات تنمية التفكري اإلبداعي تدريبات على التفكري اإلبداعي اإلبداع يف غرفة الصف، دور 

يف تصن القرار،مفهوم عملية اختاذ  تربوية. تطبيقات التفكري الناقد، املعلم يف تنمية التفكري االبداعي.

 تربوية. املشكالت. تطبيقاتالعالقة بني عملييت اختاذ القرار وحل  واسرتاتيجياتها،القرارات 

 Tests and measures       EPSY        419االختبارات واملقاييس    

أهمية استخدام  أنواع االختبارات واملقاييس. تعريف االختبار، تعريف املقياس والفرق بينهما.

امليثاق االخالقي  .جماالت استخدام االختبارات واملقاييس النفسية .واملقاييس النفسيةاالختبارات 

 -االختبارات وتصحيحها الشروط العلمية لتطبيق الستخدام االختبارات واملقاييس النفسية والرتبوية.

 .تباروتفسري درجات االخ -الشروط العلمية لتطبيق االختبارات وتصحيحها .وتفسري درجات االختبار

 .اختبارات الذكاء والقدرات العقلية

 Communication skills         EPSY        421مهارات اتصال      

مفهوم االتصال والتواصل، الفرق بني االتصال والتواصل، تعريف علم االتصال. االتصال يف علم 

النفس، االتصال يف الرتبية. اهلدف من االتصال، أهمية االتصال، خصائص االتصال. مكونات 

ريات االتصال، عناصر االتصال، قواعد الرسالة يف عملية االتصال. مناذج االتصال، أدوات االتصال، نظ

االتصال. أنواع االتصال، أشكال االتصال، أواًل: االتصال اللفظي، ثانيًا: االتصال غري اللفظي، ثالثًا: 
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االتصال الكتابي، االتصال اإللكرتوني. العالقة بني التواصل اللفظي وغري اللفظي. طرق التواصل: 

واصل، االتصال االجتماعي، التواصل الوجهي، لغة العيون، التواصل اللمسي، الصمت، اضطرابات الت

مظاهر الذكاء االجتماعي. أهمية االتصال االجتماعي، العوامل اليت تساعد على االتصال االجتماعي، 

 التواصل األسري، االتصاالت الرتبوية، أهداف االتصاالت الرتبوية. 

 Teaching ethics            EPSY                 422 التدريسأخالقيات مهنة 

أخالقيات املهنة يف  اإلسالم.خصائص األخالق يف  .مفهوم األخالق، أهمية األخالق ومكانتها

مفهوم املهنة اإلسالم. وسائل ترسيخ أخالقيات املهنة. حلول عقبات تطبيق أخالقيات املهنة. 

مهنة التعريفات املختلفة ألخالقيات . مصادر أخالق املهنة. أخالق املهنة .والعمل والفرق بينهما

مهام  .أخالقيات املعلم وموقعها يف العملية التعليمية. التدريس. مصادر أخالقيات مهنة التدريس

، مبادئ وأخالقيات مدير املدرسة. أخالقيات مهنة اإلدارة ومسئولياته املعلم وواجباتهوأدوار 

ية ملهنة املدرسية. سياسيات حتكم السلوك األخالقي املهين ملدير املدرسة. املعايري العامل

حلقة نقاشية حول أهم القضايا واملشكالت  .قضايا ومشكالت تربوية مرتبطة مبهنة التدريس، التدريس

 .املدرسية املرتبطة باملهنة

 Inferential statistics                EPSY       418    االحصاء االستداللي

متكني الطالب من استخدام أساليب أكثر دقة يف اإلحصاء االستداللي لوصف اخلاصية النفسية 

املقاسة واملرصودة والتعرف بصورة أولية على طرق للكشف عن الفروق وداللتها اإلحصائية 

واالرتباطات وداللتها اإلحصائية. فضاًل عن التعرف على شكل النتائج كما تظهر عند استخدام احلزمة 

SPSS. 

 Teaching applications        EPSY         435       تطبيقات تدريسية

أهداف ، فهوم الدراسات االجتماعية ومفهوم العلوم االجتماعية وصلتها بعلم النفس. تعريف علم النفسم

. عناصر اهلرم املعريف لعلم النفس حقائق، مفاهيم، وجدانية( –مهارية  –تدريس علم النفس )معرفية 

تعميمات، مع الرتكيز على املفاهيم النفسية التعليمية. عرض طرق تدريس خمتلفة وحتليل فلسفتها مع 
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الرتكيز على الطرق اليت تعترب التلميذ حمور العملية التعليمية واالهتمام باالستقصاء العلمي. املهارات 

. مفهوم التدريب امليداني من اجلانبني )مهين +وجداني(. تطبيقات تربوية   املهنية إلدارة الصف

 تطبيقات عملية. مفهوم التقويم الرتبوي بشكل عام مع الرتكيز على االختبارات بأنواعها.

 Research Hall in Education and Psychology         EPSY         436قاعة حبث يف الرتبية وعلم النفس 

البحث العلمي، مصادر احلصول على املعلومات يف الرتبية وعلم النفس. أخالقيات البحث اسس 

العلمي، إعداد اخلطة البحثية، صياغة عنوان ومشكلة واهمية وأهداف البحث، حتديد وصياغة 

مصطلحات الدراسة النفسية والرتبوية بصورة اجرائية، صياغة اإلطار النظري ملتغريات الدراسة، طريقة 

ض الدراسات السابقة والتعليق عليها، صياغة الفروض للدراسة والتحقق منها، االساليب االحصائية عر

حلقات نقاش يتناول فيها الدراسني موضوعات تتعلق بالبحث  املستخدمة يف الرتبية وعلم النفس.

حبث وجانب عملي يتم فيه تدريب الطالب املقدم على إعداد  الصحيحة،العلمي وخطواته العلمية 

التخرج، ومساعدته للتعرف على املوضوعات احليوية اليت ميكن أن يدرسها طالب الدراسات 

النظرية بالرجوع إىل ما ُكتب حول املوضوع  وجتميع املادةاجلامعية، وكيفية اعداد خطة البحث 

ة، استخدام املكتباملختار، ومن ثم مساعدة الطالب املعلم يف كتابة مقرتح البحث )منوذج عمل(. 

 .والتطبيق العملي أساس مقرر قاعة حبث

 Educational Planning               EPSY   437 التخطيط الرتبوي

حيدد  تساعده يف حل املشكالت التعليمية. الرتبوي اليتيكتسب الطالب بعض جوانب التخطيط 

بني الرتبية والتنمية، العالقة يوضح  اساليب التخطيط، التخطيط، الرتبوي واالساليب الكمية للتخطيط،

حيدد اهم املشكالت  .كيفية تتحقق الربط بني التنمية والتعليم، والتخطيط الرتبوي يف البالد العربية

 يقرتح، تدريبهو يقدم مقرتح إلعداد املعلم، اليت تعاني منها النظم التعليمية وسبل التغلب عليها.

 ختطيطًا لتطوير اإلدارة، املدرسية. 
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 Positive psychology         EPSY       438اإلجيابي            علم النفس 

املعرفة بعلم علم النفس االجيابي، نقد علم النفس التقليدي،  اإلجيابي، منظورتعريف علم النفس 

االجيابية: الفروق بني التفكري االجيابي وعلم النفس االجيابي، الوقاية  النفس االجيابي وجماالته،

السليب، دور االنفعاالت االجيابية، تاريخ علم النفس االجيابي. أفكار رئيسية يف جمال علم الدماغ 

: التأسيس على أو بناء مكامن النفس االجيابي: التدفق. أفكار رئيسية يف جمال علم النفس االجيابي

العالج النفس  : مكامن القوة األصلية أو املميزة.أفكار رئيسية يف جمال علم النفس االجيابيالقوة. 

 معل اإلجيابي.األمل والسعادة كمثالني لعلم النفس علم النفس االجيابي وتقدير الذات،  .اإلجيابي

 النفس االجيابي احلدود واالنتقادات.

 Cognitive psychology     EPSY        439علم النفس املعريف      

يتقن مهارات البحث  والذاكرة.شرح وتفسري املفاهيم األساسية يف علم النفس املعريف مثل االنتباه 

قادر على تفسري السلوك اإلنساني من  املعرفية.العلمي يف جمال علم النفس املعريف واالضطرابات 

 .ذاكرة ومنع النسيانتنمية مهارات تقوية ال املعرفية.قادر على وصف االضطرابات  املعرفية.وجهة النظر 

 .املعرفيةالتعرف على القدرات العقلية األساسية ومتكني الطالب من املعرفة املرتبطة بكافة اجلوانب 

التعرف على اساليب تنمية القدرات العقلية باالطالع على  .بني خمتلف النظريات املعرفية بالتمييز

اسرتاتيجيات تنمية مهارات التفكري واختاذ القرار  أن يعرف .املفاهيم اخلاصة باالنتباه والتذكر ومعيناته

جيمع املعلومات وحيللها، ويتواصل مع املتعلمني وأولياء األمور والزمالء وأعضاء  .وحل املشكالت

 .اجملتمع املهين من خالل وسائط التقنية

 School management     EPSY      400 إدارة مدرسية      

 )صفاته،أمناط اإلدارة املدرسية، مدير املدرسة . أمناطها( أهميتها،، )مفهومهااإلدارة املدرسية 

املهارات الالزم  ، صفات مدير املدرسة، مسئوليات ومهام مدير املدرسة.وإعداده( اختياره، مهامه،

وظيفة وعمليات اإلدارة  توافرها يف مدير املدرسة، اختيار مدير املدرسة، اعداد مدير املدرسة.

 إعداد اخلطة التعليمية باملدرسة. مفهوم التخطيط، أهمية التخطيط وأهدافه. التخطيط .املدرسية

خصائص  املبادئ الرئيسية للتنظيم. واإلدارة،مفهوم التنظيم وأهميته، العالقة بني التنظيم التنظيم 
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اهات اجت عناصره،مفهومه أهميته  االتصال التنظيم املدرسي الفعال، الوظائف اإلدارية باملدرسة.

 :املدرسيةجماالت عمل اإلدارة  االتصال ووسائله، العوامل اليت جيب توافرها يف االتصال اجليد.

املدرسي، النظام  .الغري متجانس التوزيع ،املتجانسالتوزيع ، توزيع التالميذ ،املدرسي اجلدول

إدارة  .تقييم أداء املعلم ،أساليب االشراف، القائمون باإلشراف ،الفين، مفهومه وأهدافه اإلشراف

صعوبات وحتديات اإلدارة املدرسية يف القرن  .ودور مدير املدرسة يف إدارة تنظيم الوقت الوقت،

 احلادي والعشرين.

 Education systems and its problems         EPSY        405نظم التعليم ومشكالته 

والوجدانية واملهارية املرتبطة بالتدريس وأساليبه اليت يكتسب الطالب بعض جوانب التعليم املعرفية 

 اإلجيابية اليت واالجتاهات األخالقية يتصف الطالب بالقيم تساعدهم يف تدريس مناهج التعليم العام.

يقارن بني جتارب الدول املتقدمة يف جمال التعليم كالتجربة اليابانية  .التدريس مهنة تتطلبها

حيدد اهم املشكالت اليت تعاني منها النظم التعليمية وسبل  التجارب األخرى.السنغافورية وغريها من 

 اخلدمة.يتعرف على اعداد املعلم يف كليات الرتبية واثناء  التغلب عليها.

 Student teaching       EPSY    402الرتبية العملية      

ــرافها على مدى فرتة زمنية   ــات إعداد املعلم؛ حتت إشـ الرتبية العملية برنامج تدرييب؛ تقدَّمه مؤسـّــَسـ

حمدودة؛ بهدف إتاحة الفرصــــة أمام الطالب املعلمني لتطبيق ما تعّلموه من موادَّ نظرية تطبيقًا عمليًا 

ــســـــات التعليمية؛ مّما يؤدَّي إىل حتق          يق األلفة بينهم وبني  أثناء قيامهم بالتدريس الفعلي يف املؤســ

ان يتمكن  الكفايات الرتبوية الالزمة هلم.  وإكســابهم العناصــر البشــرية واملادية يف هذه املؤســســات،  

تدريب الطالب املعلم على أســاليب   .الطالب من اجلانب التطبيقي لتخصــصــه األكادميي والرتبوي  

 .ام الوسائل التعليمية املختلفةتصميم واستخدتدريب الطالب املعلم على  .التدريس بطريقة علمية

        Graduation Project      EPSY     404مشروع التخرج     

خيتار الطالب موضوع  يعترب مشروع التخرج من أهم املقررات العلمية بالقسم، يف هذ املقرر،

حتت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس، ومن ثم يعدون مقرتح املشروع  املشروع وحيددون أهدافه
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والذي حيتوي على حتديد املشكلة املراد معاجلتها، وحتديد املتطلبات، ومن ثم حتديد احللول 

يعتمد مشروع التخرج على التطبيق العملي لكل ما درسه الطالب يف مادة  رشحة ملشكلة الدراسة.امل

أساسيات البحث العلمي وطرق البحث الرتبوي وقاعة حبث يف الرتبية وعلم النفس إلعداد مشروع 

 التخرج يف أحد املواضيع ذات العالقة بتخصصه ومهنته كمعلم.

ة االختياريةالدراسي الوصف املصغر للمقررات  

   215               EPSY         School violence psychology سيكولوجية العنف املدرسي   

 االقتصادية، العوامل: املدرسي العنف إىل املؤدية العوامل املدرسي، العنف مفهوم العنف، مفاهيم

 الفردية العوامل املدرسية، العوامل الثقافية، العوامل .السياسية العوامل االجتماعية، العوامل

 العقلية، العوامل األسرية، العوامل النفسية، العوامل البيئية، العوامل الطبيعية، العوامل الذاتية"،"

 الوسط يف العنف أشكال حتديد: املدرسي الوسط يف العنف .والصحية اجلسمية العوامل

 العنف اللفظي، العنف اجلسدي، العنف: وطريقته العنف أسلوب حيث من العنف أشكال: املدرسي

: العنف مجاعية أو فردية حيث من. املباشر غري العنف املباشر، العنف: مباشرته حيث من. الرمزي

 الوسط يف العنف أسباب املدرسي، الوسط يف العنف مصادر .اجلماعي العنف الفردي، العنف

 تفسري النفسي، التحليل نظرية تفسري: للعنف املفسرة االجتاهات .املدرسي العنف مظاهر املدرسي،

 التفسريات العنف، إيكولوجيا العنف، بيولوجية نظرية .االجتماعي التعلم نظرية اإليثولوجية، النظرية

 الناجتة األثار .بياجيه نظرية ، كولربج نظرية: للعنف وتفسريها األخالقي النمو نظريات .للعنف الدينية

 .منه والوقاية املدرسي الوسط يف العنف عالج طرق .املدرسي الوسط يف العنف عن

 Physiological psychology           EPSY     231     نفس الفسيولوجيالعلم 

فيه،  البحث مناهج  التعرف على  .وميدانه الفسيولوجي، تطوره، النفس تطوره علم نشأة  التعرف على 

 العصيباجلهاز العصيب،  اجلهاز العصبية، اخللية تشريح .االنساني السلوك. ووظيفته العصيب اجلهاز

: انواعها، مظاهرها االحساسات: . الالقنوية الغدد القنوية، الغدد الصماء، الغدد: الغدد جهاز .احمليطي

 النوم، فسيولوجيا .احلسي احلرمان نظريات اجللدية، االحساسات الذوق، . الشم السمع، البصر، حاسة
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 اإلدمان العقلية االمراض فسيولوجيا .النفسية االمراض فسيولوجيا .االحالم والتنويم، النوم فسيولوجيا

 <اجلسم واجهزة االنفعاالت وتأثريها، االنفعاالت العواطف، التعلم، فسيولوجيا .العقاقري

 Economics of education          EPSY       232 اقتصاديات التعليم

التارخيي  رالتعليم. التطواقتصاديات  التعليم، واقعمفهوم اقتصاديات  ،تعريف علم اقتصاديات التعليم

 .القتصاديات التعليم

اجلارية، الكلفة  ةاملباشرة. الكلفكلفة اقتصاديات التعليم، مفهوم الكلفة، الكلفة املباشرة، الكلفة غري 

حساب الكلفة  .ريةالرأمسالية، اساليب حساب الكلفة، طرق حساب عناصر الكلفة، حساب الكلفة اجلا

انواع  حساب كلفة الفصل الدراسي، حساب كلفة اخلريج، العائد االقتصادي يف التعليم. ،الرأمسالية

 العائد الفردي، العائد االجتماعي، العائد املادي، العائد املعنوي. ،العائد االقتصادي يف التعليم

االقتداء  .مصادر التمويل، امناط التمويلمتويل التعليم،  التعليم،اساليب قياس العائد االقتصادي يف 

أهمية التدريب يف  وختطيط التعليم والتنمية االقتصادية، االقتداء وأثره يف الكفاية االقتصادية.

 اجملتمعات احمللية، التنمية البشرية، التنمية االقتصادية. التنمية السياسية، التنمية الثقافية.

 Educational problems        EPSY       345    مشكالت تربوية

مفهوم ، مفهوم املشكلة بوجه عام ملشكالت والقضايا الرتبوية: مفاهيم، تعاريف، حدود، فروق بينهما.ا

معايري دراسة  .املشكلة الرتبوية بوجه خاص، نشأة املشكالت وبداياتها وعالقتها بالنظام الرتبوي

طرق وأساليب حل املشكالت  .دراسة املشكالت الرتبويةاملشكالت الرتبوية، مستويات 

ضعف دافعية املعلم )املفهوم،  مشكلة الرتبوية:أهم املشكالت  .املنهج العلمي باستخدام الرتبوية

مشكلة ضعف دافعية املتعلم )املفهوم، األسباب، أساليب وطرق  .األسباب، أساليب وطرق العالج(

الغش يف   .)املفهوم، األسباب، أساليب وطرق العالج(تدني مستوى التفاعل الصفي:  .العالج(

املخدرات )املفهوم، األسباب،  .االمتحانات والواجبات )املفهوم، األسباب، أساليب وطرق العالج(

أهم القضايا . العنف األسري )املفهوم، األسباب، أساليب وطرق العالج(  .أساليب وطرق العالج(

 النظام التعليمي. /تعليم املرأة  /األصالة / العوملة وية:الرتب
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 Psychology of play             EPSY      356سيكولوجيا اللعب 

اسس اللعب وتصنيفاته والعوامل املؤثرة خصائص اللعب،  مفهوم اللعب، مسات اللعب ، وظائف اللعب،

املراحل التطورية للعب، ، اللعب وبعض املفاهيم املرتبطة ،فيه،  قيمة اللعب يف حياة االطفال

 يف اللعب،  نظرية بياجيه نظرية التحليل النفسي، األطفال، النظرية اإلعدادية، النظريات املفسرة للعب

النظرية اإليكولوجية للعامل  يف اللعب، نظرية العامل جريوم برونر النظرية االجتماعية الثقافية  ،

أنواع اللعب باإلبداع،  عالقة األلعاب الرتبوية ودورها يف التعلم،  اللعب والتعلم فنربينر،األمريكي برون

 .حتديد أسس ختطيط وبناء منهج اللعبالعالج باللعب،  االلعاب التطبيقية لألطفال/ اللعب الشعيب،

 Educational guidance and counselling             EPSY        416 التوجيه واالرشاد الرتبوي

 مواصفات مبادئه. مساته. أهدافه، الرتبوية، العملية يف تعريفه، مربراته والتوجيه، االرشاد وتطور نشأة

 طرق .الرتبوي اإلرشاد عملية يف املعلم دور املدرسة، يف اإلرشاد خدمات اجليد، الرتبوي املرشد

 اإلرشاد: الرتبوي اإلرشاد أساليب. اجلماعي االرشاد الفردي، االرشاد الرتبوي: اإلرشاد وأساليب

 أنواع املعلومات، مجع عملية املعلومات، االختياري. أهمية اإلرشاد املباشر، غري اإلرشاد املباشر،

 الرتبوي. اإلرشاد نظريات .املعلومات مجع وسائل املعلومات،

 Contemporary educational trends         EPSY       353 اجتاهات تربوية معاصرة

 .معاصرةالعوامل اليت أدت إىل ظهور اجتاهات تربوية  مفهوم االجتاهات الرتبوية املعاصرة.

 . التقدم العلمي والتكنولوجي –  أ    

التغيري املتسارع اجتماعيًا  -ج    . االنفجار السكاني وزيادة الطلب على التعليم –ب      

 املعاصرة،االجتاهات واملفاهيم الرتبوية  تطور وسائل االتصال واالنتقال واإلعالم. – د     واقتصاديًا

 الوظيفية، اإلعداد القائم على األداء. الرتبية املستمرة، التعليم الذاتي. دميقراطية التعليم، املعرفة

املعاصرة يف  االجتاهات .األساسيةاألساسية، اقتصاديات التعليم، التخطيط الرتبوي، الرتبية  الكفايات

التعليم، التعليم  التعليم املربمج، التعليم املفتوح، التلفزيون التعليمي، تكنولوجيا :التدريسطرائق 
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 .املعاصرة يف إعداد املعلم وتنميته مهنًيا االجتاهات .بعدعن  املصغر، التعليم الفريقي، التعلم

 .اجتاهات معاصرة يف االدارة الرتبوية .االجتاهات املعاصرة يف املناهج

315            EPSY              Geography of Libya     جغرافيا ليبيا  

التعرف على التضاريس واملناخ واألقاليم ، التعرف على أصل التسمية والنشأة وموقع ليبيا، وأهميته

يفهم ، النباتية الطبيعية، واحليوانات الربية. احليوية، احلياةأن يتعرف الطالب على اجلغرافية املناخية، 

يتعرف على منو السكان وتوزيعهم، وأهم ، الطالب أهمية املوارد املائية، وعالقتها باملياه اجلوفية.

 الزراعي، والثروةيتعرف الطالب على اإلنتاج ، املدن الساحلية واجلبلية، ومراكز العمران الصحراوية.

 ا.يف ليبي احليوانية

 General history of Libya               EPSY      317 تاريخ ليبيا العام

يتعرف الطالب على تاريخ ليبيا يف العصر ، يتعرف على تاريخ ليبيا يف العصر اإلغريقي والفينيقي

يفهم الطالب حقيقة الفتح العثماني  التعرف على تاريخ الفتح اإلسالمي لليبيا. الروماني والبيزنطي.

 .وحركة املقاومة ضد الغزو التعرف على قيام دولة االستقالل ايطاليا لليبيايتعرف على احتالل لليبيا. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com.ly/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQFjAK&url=http%3A%2F%2Ffaculty.ksu.edu.sa%2Fmajda%2FPages%2F%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A9%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9.aspx&ei=qTQLVc-0OoHpaIrWgOAE&usg=AFQjCNGWnt2vLkrRQ8PcvGxCZ1ALe65WdQ
https://www.google.com.ly/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQFjAK&url=http%3A%2F%2Ffaculty.ksu.edu.sa%2Fmajda%2FPages%2F%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A9%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9.aspx&ei=qTQLVc-0OoHpaIrWgOAE&usg=AFQjCNGWnt2vLkrRQ8PcvGxCZ1ALe65WdQ
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اءــــقسم األحي  

  األحياء:نبذة عن قسم 

سس      سام كلية الرتبية / طرابلس جبامعة طرابلس والذي تأ سم األحياء هو أحد أق -2006سنة   ق

ن إ. وبشكل عام فطرابلسومنذ تأسيسه بسمعة علمية متميزة ضمن جامعة    األحياءيتمتع قسم   م، و2005

سي و         سم بتوفري برنامج درا ستوى علمي حيث يقوم الق سم يكرس اإلمكانيات للحفاظ على أعلى م الق

ني جبد للحصــول ته العازموذلك لتوفري الفرص العلمية لطلب علم األحياءحبثي واســع ضــمن ختصــص 

م العديد من البحوث العلمية يف خمتلف حقول عل إلجناز هذا باإلضافة. على درجة البكالوريوس منه

 . األحياء

تدرس   إ                ــيع اليت  ياء  ن املواضــ ــم األح ما تربز       بقســ مل كبيولوجيني حيث هل اخلرجيني للع تؤ

ــة جمال التدريس بوزارة     احلاجة هلم يف ميادين العمل      الرتبية والتعليم وكذا اجملال الطيب    وخاصــ

علم  :مثل علم األحياءاملعطاة املواضـــيع األســـاســـية يف  قررات. و تتضـــمن املوالزراعي والصـــناعي

ــنيف احليوان وعلم النيات و علم وظائف ا   النبات وعلم الوراثة و علم البيئة وعلم     ألعضـــــاء وعلم تصــ

وقد أخذ قســــم األحياء على عاتقه إعداد وتوفري  .ىجنة والعديد من العلوم األخرالطفيليات و علم األ

ــع للوائح     احتياجات اجملتمع من معلمني مؤهلني علميًا وتربويًا وفق برنامج أكادميي متكامل خيضــ

 وقوانني جامعة طرابلس، واللوائح اخلاصة بكلية الرتبية طرابلس.

 : رؤية القسم 

ــرية بناء الوطن بالكوادر املؤهلة من              خالل برامج تعليمية وإعداد كوادر متميزة ثقافيًا،      دعم مســ

وعلميًا، وحبثيًا، ومهنيًا، ملواكبة متطلبات ســـوق العمل. كما يســـعى القســـم إىل حتســـني وتطوير معايري  

جودة الربامج من خالل املراجعة املستمرة خلطط القسم وأهدافه ورسالته، وذلك لتواكب التغريات    

 .املستمرة الحتياجات اجملتمع

 : رسالة القسم 

يسعى قسم األحياء إليصال رسالة سامية ومقدسة وهي ختريج كوادر ذات كفاءة عالية من معلمني                

 متخصصني يف العلوم والرتبية، وإعدادهم للعمل يف جماالت التعليم وعلوم احلياة بفروعها املختلفة. 
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 : أهداف القسم

 

العلمية والفنية يف جمال علوم  الدولة باخلرباتإعداد الكوادر لدجمها باجملتمع ومؤسسات  .1

  احلياة وتطوير مؤسساته العلمية والصحية والبيئية.

   تطوير وحتديث املناهج العلمية بشقيها النظري والعملي. .2

  تطوير الكفاءات العلمية واألداء لدى أعضاء هيئة التدريس والُبحاث والطلبة. .3

 ت العملية.اعتماد التقنيات احلديثة يف املختربا .4

 إجياد حلول للمشاكل البيئية املعاصرة. .5

فهــــــــــــــم ودراسة املسببات املرضية املنتشرة يف بيئتنا وجمتمعنـــــــــا وإجياد احللول  .6

 الناجحة لــــــــها.

والصناعي والزراعي بتقديم  والبيئي الصحيالتعاون مع دوائر الدولة املختلفة للنهوض بالواقع  .7

 العلمية ونتائج البحوث لنقلها إىل ارض الواقع. اخلربات

 جتمع.للمكلية وللالعمل على وجود بيئة وعالقات عمل تعزز روح االنتماء للقسم و .8

 ترسيخ ونشر اسس ومفاهيم وممارسات اجلودة بني كل منتسيب القسم. .9

وتكنولوجيا املعلومات االستفادة القصوى من اإلمكانيات اليت وفرتها الوسائل التقنية احلديثة  .10

 وطرق تدريسها. علم األحياءالقدرات املعرفية والبحثية يف جمال  لتنمية
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 Department Required Courses(  األحياء  )متطلبات القسم إلزاميةمقررات ختصصية 

الوحداتعدد  اسم املقرر الرمز ت  

األسبوعيةعدد الساعات  متطلبات  

ليـعم حماضرات املقرر  متارين 

1 Geo113 2 2 3 جيولوجيا عامة - - 

2 Bio101  2 3 4 1نبات عام - - 

3 Bio102  2 3 4 2نبات عام - Bio101 

4 Bio112  2 3 4 1حيوان عام - - 

5 Bio113  2 3 4 2حيوان عام - Bio112 

6 CH101  3 3 1كيمياء عامة - - - 

7 CH102  3 3 2كيمياء عامة - - CH101 

8 CH231 2 2 كيمياء عضوية - - CH102 

9 CH211 3 3 كيمياء حتليلية - - CH102 

10 CH300  نظريكيمياء حيوية  3 3 - - 

CH211 , 

CH231 

11 CH102P  2كيمياء عامة عملي   1 - 2 - CH102 

12 CH300P 2 - 1 كيمياء حيوية عملي - CH300 

13 Bio222 2 2 أساسيات علم البيئة - - Bio101 

14 Bio223 2 2 3 علم تصنيف النبات - Bio102 

15 Bio224 2 2 3 علم اخللية والوراثة - Bio102 

16 Bio323 2 2 3 علم الالفقاريات - Bio113 

17 Bio121 2 2 3 علم احلشرات - Bio113 

18 BiO201 2 2 3 تشريح نبات - Bio223 

19 Bio321 2 2 3 علم الطفيليات - 

 Bio323, 

Bio113  

20 Bio322 2 2 3 فسيولوجي  حيوان - Bio113 

21 Bio324 2 2 3 علم الفقاريات - Bio323 

22 BiO301 2 3 4 علم األحياء الدقيقة - 

Bio102 , 

CH231 

23 Bio326 2 2 3 فسيولوجي نبات - 

Bio102 , 

CH211 

24 Bio327 2 2 3 علم الفطريات العام - Bio102 

25 Bio328 2 2 3 علم الطحالب - Bio102 
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26 Bio422 2 2 3 علم األجنة - 

Bio322 +

Bio321 

27 Bio321 2 2 3 علم التشريح املقارن - 

Bio322, 

Bio422 

28 Bio434 2 2 3 أساسيات أمراض النبات - Bio327 

29 Bio429 2 2 طرائق تدريس خاصة - - ESPY201 

30 Bio437 2 2 تطبيقات تدريسية - - Bio429 

31 Bio436 التخرج مشروع  4 2 2 - ESPY301 

  - 46 67 91 جمموع الوحدات  

 Elective Courses -املقررات االختيارية  

 

 متطلبات املقرر الوحدات اسم املقرر الرمز ت

عدد 

الساعات 

 النظري

عدد الساعات 

 العملي

Course Name Course # 

1 Bio225 
علم النباتات 

 الطبية

3 
CH113 

 Bio211 

2 2 Medicinal Plants Bio 225 

2 Bio234 
صحة عامة 

 وإسعافات أولية

3 CH301 , Bio321 2 2 

General Health and 

First Aid  
Bio 234 

3 Bio236  2 2 - 3 علم املختربات Laboratory  Sciences Bio 236 

4 Bio433 
أساسيات تغذية 

 اإلنسان 

3 - 2 2 

Basics of Food 

Science 
Bio 433 

5 Bio435 
التلوث علم 

 البيئي

  2  
Environmental  

pollution 
Bio435 

6 Bio333 
علم األحياء  

 اجلزيئية

3 
CH224 

 Bio300 
2 2 Molecular biology Bio333 

7 Bio232 
علم األمساك 

 واألحياء املائية

3  2 2 
Ichthyology and 

Aquaculture  
Bio232 

8 Bio423 2 2  3 التقنية احليوية Biotechnology Bio423 

9 Bio425 
علم األرض 

 والتطور

3    
Geosciences and  

evolution  
Bio325 
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 (Supportive courses) . املقررات الداعمة

 

 توصيف خمتصر ملقررات قسم األحياء
 

 : (Bio101) 1نبات عام 

 -يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب باملبادئ األساسية لعلم الشكل الظاهري للنباتات الزهرية      

النباتية الرئيسية مع تتبع مدى مالئمة الرتكيب مع الوظيفة والتكيفات  الرتكيب التشرحيي لألعضاء

 البيئية .

 (: Bio102) 2نبات عام  

يهتم هذا املقرر باملبادئ األساسية لعلم األحياء الدقيقة والنباتات الدنيئة والنباتات الالزهرية       

ودراسة وضعها التقسيمي وتركيبها التشرحيي هلا مع تتبع مدى مالئمة الرتكيب مع الوظيفة والتكيفات 

 البيئية .

 :(Bio112) 1حيوان عام   

احليوانية ودراسة الصفات  يهدف هذا املقرر إىل التعرف على اجملاميع الرئيسية للمملكة       

املورفولوجية والبيولوجية والتشرحيية للشعب والطوائف املختلفة وطرق توزيعها على البيئات 

 املختلفة .

 (:Bio113) 2حيوان عام   

ان من حيث التعرف على األجهزة املختلفة ليكون يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب بعلم ال حيو     

الطالب على علم بأنواعها وأشكاهلا ومنشأ األنسجة واالعتناء بدراسة املصطلحات العلمية اخلاصة بهذا 

 العلم.

 الوحدات اسم املقرر الرمز ت

األسبوعيةعدد الساعات   

 متطلبات املقرر
ليــعم حماضرات  متارين 

1 ST100 2 2 مبادئ إحصاء - - - 

الوحداتجمموع     2 2    
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 : (Geo113ا عامة )ييولوجاجل

ماء العليهتم هذا املقرر بتعريف الطالب باألسس العامة لعلم األرض وفروعه املختلفة ودور       

، ألرض، وإعطاء الطالب املعلومات األساسية للفروع الرئيسية لعلم ااملسلمني يف تطوير هذا العلم

تعريف الطالب بأهمية علم األرض ودور العاملني يف جماله يف البحث والتنقيب بغرض الكشف عن 

 الثروات الطبيعية. 

 (:Bio121علم احلشرات )

ة، متيز ــالب بعلم احلشرات العام املوجودة يف البيئة وأفرعه املختلفيهتم هذا املقرر بتعريف الط      

، وفسيولوجيتها، ال فيها، تصنيف احلشرات، تطورهاهلا مواصفات خاصة ال تتوفر إكائنات احلشرات ك

، العالقة بني ، احملاكاة واألشكال، بيئة احلشراتالرتكيز على احلشرات االجتماعية( معسلوكها )

، أهمية احلشرات لناقلة لألمراض واحلشرات النافعةنسان، بعض احلشرات الضارة أو ااحلشرات واإل

 نتاجبالنسبة حلياة اإلنسان إبراز الدور التطبيقي هلذا العلم وتأثري احلشرات على البيئة الزراعية واال

 احليواني والصحة العامة .

 (:BiO201تشريح نبات )

التفصيل الدقيق للرتكيب الداخلي للنباتات  الوعائية وعالقة ذلك يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب ب     

ببعض فروع علم األحياء األخرى كما يهتم بدراسة الرتاكيب التشرحيية الداخلية يف النباتات بداية 

من دراسة الرتكيب الداخلي للخلية النباتية ثم دراسة األنسجة النباتية املختلفة وأماكن وجودها 

، واألوراق. كما يلقي ة الرتكيب التشرحيي لكل من اجلذر، والساقم النبات ثم دراسوتوزيعها يف جس

 الضوء على مالءمة الرتكيب التشرحيي للوظيفة يف النبات وتأثري البيئة على الرتكيب التشرحيي للنبات.

 (:Bio222أساسيات علم البيئة ) 

أقسام علم  البيئة ومكوناتها املختلفة  -يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب مبفهوم علم البيئة      

لتوعية حبماية البيئة دور اإلنسان يف البيئة إجيابيًا وسلبيًا مع ا -والعالقات بني الكائنات احلية 

 .وأهميتها
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 (:Bio223علم تصنيف النبات )

ب باألسس املختلفة لعلم التقسيم ثم تعريفه باألقسام املختلفة يهتم هذا املقرر بتعريف الطال      

، كما أن هذا املقرر يعطي الطالب مقدمة يسهل عليه دراستها والربط بينها للنباتات وتسلسلها حتى

 ضرورية جلميع فروع علم النبات يف املقررات اليت تلي هذا املقرر.

 (: Bio224علم اخللية والوراثة )

 -إبراز الدور املركزي للجهاز الوراثي -بعلم الوراثة وجماالته التخصصية املقرر بالتعريفيهتم هذا      

 عالقة الوراثة باجملاالت احليوية املختلفة من طبية واجتماعية واقتصادية.

 (:Bio225علم النباتات الطبية )

ة اعتمادًا على تصنيف يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب أهمية العقاقري ودراسة النباتات الطبي      

اجملموعات الكيميائية األساسية اليت تدخل يف تركيب العقاقري واملسماة باملكونات الفعالة اليت 

، إضافة إىل دراسة املنشأ اجلغرايف نباتاتترتبط بالتأثري الفسيولوجي واالستعمال الدوائي هلذه ال

ة األساسية ومعرفة القسم املستعمل والرتكيز والتصنيف النباتي للنباتات الطبية ودراسة صفاتها الشكلي

على االصطناع احليوي للمكونات الفعالة املستخدمة دوائيًا، كما يهدف هذا املقرر إىل دراسة 

النباتات الطبية يف البيئة الليبية اليت تؤثر يف صحة اإلنسان، لذا سيقدم املقرر معلومات عن النباتات 

 أو الضارة. العالجية أو الغذائيةذات الصبغة 

 (:Bio234الصحة العامة واإلسعافات األولية )

يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب باملعلومات األساسية والضرورية عن مفهوم الصحة العامة واإلملام        

، وتعريف الطالب ببعض املعلومات وأمراض( -وتغذية  -فرد )من بيئة بالعوامل اليت تؤثر على صحة ال

وتنفيذ برنامج الصحة  إلسعافات األولية ، كما يهدف إىل متكني الطالب من كيفية متابعةاألساسية عن ا

 املدرسية .

 (: Bio236علم املختربات )

، كما ها وأقسامها ونظم املعلومات فيهايقدم هذا املقرر مقدمة عن املختربات وأنواعها وإدارت      

األجهزة وتطبيقاتها احليوية والطبية ومشاكل ، والتعامل مع اجلودة نايشمل مجع العينات وضم

، وكذلك يتم معرفة مفهوم السالمة وأهميته ووسائل السالمة والتعرف تها، وطرق التحليل وضوابطهناصي

 .املخاطر املعملية على
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 (:BiO301علم األحياء الدقيقة  )

األحياء الدقيقة، والعالقة نشأة وتطوير علم يهدف هذا املقرر إىل إعطاء الطالب نبذة خمتصرة عن      

كائنات يف تطور العلوم اإلحيائية، وكذلك دورها يف ، وأهمية تلك الفيما بينها، وصفات كل نوع منها

من حيث  ، وتأثريها على الكائنات احلية وكذلك على اإلنسانوأهميتها االقتصادية ،النظام البيئي

وطريقة د أنواعها وفوائدها وأضرارها، ، حبيث يستطيع الطالب أن يعددراسة فوائدها وأضرارها

 .معيشتها مع بعضها البعض

 (:Bio321علم الطفيليات )

نطالقًا من التعرف على تطور الطفيليات ا، الطفيلياتيهتم هذا املقرر بتعريف الطالب مببادئ علم       

 .غرايف للطفيليات وأثرها املمرضوتكاثرها والتوزيع اجل

 (: Bio322فسيولوجي  حيوان )

يوان ومدى احليهتم هذا املقرر بتزويد الطالب باملبادئ األساسية لطبيعة وتركيب أعضاء جسم       

املختلفة. كما يزود الطالب باملعلومات الضرورية جملموعات  مالءمة ذلك الرتكيب لوظائف األعضاء

املختلفة منال  يف األنواع الغذاء وأهميتها ألجسام الكائنات احلية، ومقارنة لوظائف األعضاء

 .احليوان ، وكيفية تآزر هذه الوظائف اليت تقوم بها األجهزة املختلفة يفاتحيوان

 (:   Bio323علم الالفقاريات )

 الديدان -جوفمعويات -مساميات -أوليات -الالفقاريات)ر بتعريف الطالب على يهتم هذا املقر      

، وتعريفه على نشأة مميزات وأمثلة لكل شعبة أو طائفة، ية(، الوضع التصنيفينان اسطواديد -املفلطحة

وتطور األجهزة املختلفة وبعض األنشطة احليوية وبعض  الكائنات احلية وتطويرها ووظائف األعضاء

الصفات الرتكيبية هلذه اجملموعة .وإبراز األهمية االقتصادية والطبية للحيوانات الطفيلية واحلشرات 

 .وعالقتها باإلنسان

 (:Bio324لفقاريات )علم ا

، مميزاتها مع دراسة املقرر بتعريف الطالب بالفقاريات، الصفات العامة، الوضع التصنيفييهتم هذا       

وتطور  تفصيلية ألمثلة للطوائف املختلفة والتعرف على نشأة الكائنات احلية وتطورها ووظائف األعضاء

، وإبراز األهمية عةات الرتكيبية هلذه اجملمواألجهزة املختلفة وبعض األنشطة احليوية وبعض الصف

 االقتصادية.
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 (:Bio326فسيولوجي نبات )

. كما يتها للنباتيهتم هذا املقرر بإملام الطالب باملكونات البيوكيميائية وطرق بنائها وهدمها وأهم      

تنفس وهدم  -ضوئي  من خالل هذا املقرر على أهم العمليات احليوية بالنبات ) بناءيتعرف الطالب 

أيض املواد  -البناء الضوئي وتفاعالته الكيميائية  -زميات، وتشمل نبذة خمتصرة عن اإلنتاج طاقة(ناو

لعوامل املؤثرة يف البناء ا -أيض املواد الدهنية -ض املواد النيرتوجينيةأي -الكربوهيدراتية

عالقة بني البناء الضوئي ال -التنفس العوامل املؤثرة على -التنفس وتفاعالته الكيميائية  -الضوئي

 .راسة احلركة والسكون يف النبات، دوالتنفس

 (:Bio327علم الفطريات العام )

يهتم هذا املقرر بتعريف الطالب بالفطريات من حيث الرتكيب املظهري والتشرحيي ويوضح       

 .تقدمةتطلب لكثري من املواد املللطالب األقسام املختلفة للفطريات حيث أنها م

 (:Bio328علم الطحالب )

يهتم هذا املقرر بدراسة الصفات العامة للطحالب وأماكن تواجدها وتصنيفها باإلضافة إىل معرفة        

 .مية االقتصادية هلذه النباتاتاأله

 (:Bio321علم التشريح املقارن )

ة يف دراسة مقارنة لألجهزة اآلتياحليوان املختلفة مع  يهتم املقرر بالدراسة التشرحيية ألجهزة      

اجلهاز  -اجلهاز التنفسي -اجلهاز اهلضمي -جماميع خمتلفة من الفقاريات: اجلدار اخلارجي ) اجللد (

 .اجلهاز البولي التناسلي -دورياجلهاز ال -اجلهاز العصيب -ياهليكل

 (:Bio422علم األجنة )

، كما كوين اجلنيين لدى الكائنات احليةة والتيهتم هذا املقرر بتزويد الطالب بأسس علم األجن     

 يهتم مبجاالت ختصصه التطبيقية مثل التلقيح االصطناعي والتشوهات اخللقية .

 (: Bio429طرائق تدريس خاصة )

( ويركز على اكتساب  هذا املقرر أساسًا نظريًا ملقرر الرتبية امليدانية يف تدريس العلوم ) أحياء دَّيع      

الطالب أهم احلقائق واملفاهيم واملهارات املتعلقة بأهم أساليب ووسائل واسرتاتيجيات وطرائق 

نوية. كما يهتم هذا اتدريس العلوم يف مرحليت التعليم األساسي واملتوسط واألحياء يف املرحلة الث

اخلاصة يف تدريس العلوم ف العامة والتعرف على األهدا -بالتعرف على طبيعة العلم وفلسفتهاملقرر  
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للدروس  اكتساب مهارة التخطيط -معلم األحياء التدريسية األساسيةوالتعرف على كفايات  -واألحياء

 -لوم بصفة عامة واألحياء بشكل خاصالتعرف على أبرز طرق تدريس الع -اليومية يف دروس األحياء

والتعرف  -الصف واملخترب يف تدريس األحياء ةوالتعرف على أبرز مهارات االتصال والتعامل وإدار

وإدراك أهمية  -ة احلديثة يف تعليم العلوم بعامة، واألحياء خباصةعلى الوسائل التعليمية والتقني

 .على أبرز أساليب تقويم األحياءالتقويم يف تدريس العلوم والتعرف 

 (:Bio433أساسيات تغذية اإلنسان )

ومتطلباته من  لإلنسانف الطالب بأهمية التغذية وأساسيات التغذية الصحية يهتم هذا املقرر بتعري       

كحمية  ، واحلميات بأنواعها املختلفةلعمر واألمراض املتعلقة بالتغذيةالطاقة يف خمتلف مراحل ا

 السكري.الداء 

 (: Bio434علم أساسيات أمراض النبات )

 -الفطريةيهتم هذا املقرر بالتعرف على ماهية املرض وتاريخ مسببات األمراض النباتية املختلفة )      

النباتات زهرية متطفلة ( ، وتاريخ أمراض النبات يف ليبيا اليت  -النيماتودية  -الفريوسية -البكتريية

موعة وأمثلة تصيب النباتات من حيث صفاتها وتقسيماتها إىل جماميع خمتلفة وخصائص كل جم

 .تصرة عن كل جمموعة وطرق مكافحتهاخم

 (:Bio436مشروع التخرج )

 علميًا خيتار الطالب موضوع علمي )حسب ختصصه(، ويقدمه كمقرتح، ثم جيري عن املوضوع حبثًا     

خلطوات ومنهجية البحث العلمي الصحيح مبا يف ذلك حتديد املشكلة، مجع البيانات، حتليلها،  متتبعًا

البحث، الدراسات السابقة عن موضوع البحث، نتائج البحث، التوصيات، اخل. والغرض من مشروع  فائدة

درسها  ومبادئالتخرج هو تدريب الطالب على اجراء البحوث يف جماله عرب تطبيق الطالب ملفاهيم 

 سابقة يف الكلية.  خالل الفصول الدراسية ال

 (:Bio437تطبيقات تدريسية )

ملرحلة الرتبية العملية عن طريق  مقرر التطبيقات التدريسية هو إعداد الطالب عمليًااهلدف من      

إتاحة الفرص للطالب ملمارسة التدريس بشتى طرقه )طرق التدريس( داخل الكلية من أجل أن 

 اخرى.التدريس الالزمة لالستعداد للرتبية العملية من جهة، وللتدريس من جهة  يكتسب مهارات

( خمتلف طرق التدريس احلديثة )حسب ختصصه( واليت و يتدرب علىأعرب هذا املقرر ) الطالب يطبق



63 
 

 

م 2220 جامعة طرابلس –دليل كلية الرتبية طرابلس   

مت تغطيتها اثناء مقررات طرق التدريس العامة وطرق التدريس اخلاصة، مبا يف ذلك التدريب على 

إعطاء الدروس، والتخطيط للدرس، واعداد االسئلة، واملناقشة، وتصميم االمتحانات، وتصحيحها، 

التقنية يف التدريس، ومجيع  واستخداممع الطلبة، والتقييم والتقويم، وادارة الصف،  والتعامل

 املهارات واملهام االخرى اليت يقوم بها املعلم من مجيع اجلوانب النفسية والسلوكية والعلمية 

 ة:ـــمالحظ

 توصيف مجيع مواد الكيمياء مبختلف أنواعها موجودة ضمن مواد قسم الكيمياء. 

  اتـــــــــــــــــف مواد قسم الرياضيـــاء موجود ضمن توصيـمادة اإلحصتوصيف . 

 

 التخرج بقسم األحياءإمجايل عدد املواد والوحدات وعدد الساعات ملتطلبات       

 عدد الساعات العملي عدد الساعات النظري عدد الوحدات عدد املواد املتطلبات ت

 2 18 20 10 متطلبات اجلامعة 1

 4 18 24 11 متطلبات الكلية 2

 46 67 91 31 متطلبات القسم 3

 - 2 2 1 املواد املساندة 4

 4 4 6 2 املواد االختيارية 5

 56 109 143 55 متطلبات التخرج 6
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 قسم الرياضيات
 

   رؤية القسم:

حمليا  وطرق تدريسها الريادة يف حتقيق خمرجات متميزة يف الرياضياتيطمح قسم الرياضيات إىل 

 واقليميا.

 رسالة القسم: 

العلمية ختريج املؤهلني رياضيا وتربويا يف ختصص الرياضيات وطرق تدريسها، يتمتعون بالكفاءة 

 .والبيئة تنمية خدمة اجملتمعتطوير البحث العلمي وواملهنية لإلسهام يف 

 أهداف القسم:

يساهمون يف برامج وخطط التنمية الوطنية إعداد متخصصني يف الرياضيات وطرق تدريسها  .1

 .يف التعليم العام والتعليم العالي

اكساب الطالب معلومات رياضية وتربوية اليت متكنهم من ممارسة التدريس احلديث يف  .2

 مراحل التعليم االساسي والثانوي.

التواصل  تلبية احتياجات االقسام العلمية االخرى يف اجلامعة من املقررات الدراسية وتشجيع .3

 العلمي مع املتخصصني يف اجملاالت األخرى.

 تشجيع استخدام مهارات البحث العلمي والتفكري الناقد واإلبداعي وأسلوب حل املشكالت. .4

تهيئة بيئة داعمة تشجع على املبادرة والتواصل واحرتام وتبادل اآلراء والتعلم الذاتي والتنمية  .5

 الدراسات العليا مستقبال. املهنية تساعد الطالب على االستمرار يف

 ترسيخ ونشر اسس ومفاهيم وممارسات اجلودة بني كل منتسيب القسم. .6

االستفادة القصوى من اإلمكانيات اليت وفرتها الوسائل التقنية احلديثة وتكنولوجيا املعلومات  .7

 القدرات املعرفية والبحثية يف جمال الرياضيات وطرق تدريسها. لتنمية
 

 Department Required Coursesمقررات ختصصية إلزامية )متطلبات القسم(  

 رمز املقرر

 اسم املقرر

اجنليزي( )عربي+  

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات
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MM101  1رياضة عامة  4 4 - - - - 

MM102  2رياضة عامة  3 3 - - MM101 - 

MM211 3 رياضة عامة  4 4 - - 
MM102 

MM114 
- 

MM105 1جرب خطي  3 3 - - - - 

MM103 
هندسة حتليلية 

 ومستوية

3 3 - - - - 

MM114 3 3 هندسة فضائية - - MM103 - 

MM215 2جرب خطي  3 3 - - MM105  

MM202 
معادالت تفاضلية 

1عادية   

3 3 - - MM102  

MM311 
معادالت تفاضلية 

2عادية   

3 3 - - 

MM202 

MM105 
- 

MM401 
معادالت تفاضلية 

 جزئية

3 3 - - 

MM311 

MM215 
- 

MM317 2 3 منطق رياضي - - MM101  

MM213 3 3 نظرية اجملموعات - - 

MM317 

MM102 
 

MM206 3 3 استاتيكا - - 

MM102 

MM105 

MM114 

 

MM207 3 3 ديناميكا - - 

MM206 

MM214 
 

MM208 
طرق تدريس 

 الرياضيات

2 2 - - EPSY201  

MM214 3 3 حتليل متجهي - - 

MM211 – 

MM114 
 

MM302  1جرب جمرد  3 3 - - 

MM213 

MM215 
 

MM403 2جرب جمرد  3 3 - - MM302  

MM305 1حتليل مركب  3 3 - - MM211  

MM306  2حتليل مركب  3 3 - - 

MM305 

MM214 
 

MM303  1حتليل حقيقي  3 3 - - 

MM211 

MM213 
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MM304  2حقيقيحتليل  3 3 - - MM303  

MM309 1رياضة مدرسية  2 2 - - 

كل مقررات 

التخصص 

 للفصل االزل

 

MM310  2رياضة مدرسية  2 2 - - 

MM309 

MM208 
 

MM308 3 3 حتليل عددي - - 

CS101 MM215 

MM202 

 

 

ST101 
مقدمة يف علم  

 االحصاء

3 3 - - -  

ST102 
مقدمة يف علم 

 االحتماالت

3 3 - - ST101  

ST202 3 3 إحصاء رياضي - - ST102 MM211  

MM400 2 - - 2 تطبيقات تدريسية MM310  

MM404 4 -  4 مشروع التخرج 

MM303 – 

Epsy301-  - 

بعد انهاء 130 

 وحدة

 

 6 - 83 89 اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 

  (Elective coursesاملقررات االختيارية )
 واحد فقط( وحدات )مقرر اختياري 3خيتار 

 رمز املقرر

 اسم املقرر

اجنليزي( )عربي+  

 عدد الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

MM407E 3 3 تاريخ الرياضيات -- - 

MM213 

MM206 

MM214 

MM311 

- 

MM405E 3 3 الربجمة اخلطية - - MM215 - 

MM406E 3 3 حتليل دالي - - MM304 - 

MM409E 3 3 معادالت تكاملية - - MM311 - 
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MM410E 3 3 نظرة القياس - - MM303 - 

MM408E 3 3 حبوث عمليات - - MM105 - 

 - - 3 3 اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 املقررات الداعمة

 رمز املقرر

 اسم املقرر

)عربي+ 

 اجنليزي(

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

CS202 3 3 معاجلة نصوص - - CS101  

   3 3 اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 ث وحدات من املقررات االختيارية.خيتار الطالب ما يعادل ثالمالحظة : 

 إمجايل عدد املواد والوحدات وعدد الساعات ملتطلبات التخرج بالقسم       
 

 عدد الساعات العملي عدد الساعات النظري عدد الوحدات عدد املواد املتطلبات ت

 2 18 20 10 متطلبات اجلامعة 1

 4 20 24 11 متطلبات الكلية 2

 4 109 89 30 متطلبات القسم 3

 2 2 3 1 املواد املساندة 4

 - 4 3 1 املواد االختيارية 5

 12 153 139 53 متطلبات التخرج 6
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 الرياضياتتوصيف خمتصر ملقررات قسم 

 ( :   ST100)مبادئ اإلحصاء  

وتنظيمها،  مجع البياناتيدرس الطالب أساسيات اإلحصاء الوصفي، وذلك بتعرفه على طرق 

ني مناسب، وكذلك تعريف الطالب اوطرق عرضها يف جداول تكرارية، ومتثيل هذه اجلداول برسم بي

البيانات باستخدام مقاييس النزعة املركزية، ومقاييس التشتت، ومقاييس االلتواء  بطرق حتليل

 والتفلطح، ومقارنة خصائص هذه املقاييس املختلفة .

 (:ST101مقدمة يف  علم اإلحصاء )

اإلحصائية، مفهوم اجملتمع اإلحصائي والعينة وأنواع  تعريف علم اإلحصاء، أنواع  البيانات       

ني، النزعة املركزية ومقاييسها، االبيانات بالرسم البي البيانات باجلداول التكرارية، عرض العينات، عرض

  حندار.التشتت ومقاييسه، االلتواء والتفرطح ومقاييسهما، االرتباط واال

 (:ST102مقدمة يف علم االحتماالت  )

فراغ  –مفاهيم أساسية: التجربة العشوائية  -1حتماالت ومنها: وأسس االمبادئ يغطي هذا املقرر       

  -4طرق احلصر)العد(،   -3العمليات اجلربية على األحداث،   -2أنواع األحداث.  –احلدث  –العينة 

 قاعدة بيز.  -6ستقاللية. االحتمال الشرطي واال -5االحتمال وطرق حسابه. 

 

 (:MM101)  1امة رياضة ع

 -املقرر دراسة عامة للمجموعات واملتباينات، العالقات والدوال، النهايات، االتصاليوفر 

 التزايدية االستمرارية، بعض نظريات االستمرارية، التفاضل )االشتقاق(، التطبيقات )الدوال

التقعر والتحدب  –النهايات العظمى والصغرى  –نظرية القيمة املتوسطة –نظرية رول  –والتناقصية

 رسم املنحنيات(. – االنقالبنقاط 

 

 (:MM102) 2رياضة عامة 

ل ـــوالزائدية العكسية وتفاضالتها. التكام ،الدوال الزائدية –الدوال اآلسية  –الدوال اللوغارمتية      

 طرق التكامل ، قاعدة لوبتال يف النهايات.، تكامل غري احملدود بعض األمثلة البسيطةاحملدود ، ال
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 (:CS102) 3تطبيقات حاسوب 

النوافذ واستخداماتها. حتليل  -مراجعة سريعة عن احلواسيب ونظام تشغيلها والربامج التطبيقية       

من تقرير وأحباث استخدام وبرجمة  تطبيقات  Math Labوتصميم موضوعات وأنظمة باستخدام برنامج 

 .(SSP)وحتليل وحماكاة الربنامج، ومقدمة عن برنامج 

 (:MM103هندسة حتليلية مستوية )

النقطة وامليل )البعد بني نقطتني  منظومة اإلحداثيات )الديكارتية ، النقطية( والعالقة بينهما،

اخلط  تغري اإلحداثيات، دين(،املتجهات )يف بع تقسيم قطع مستقيمة من الداخل واخلارج(، –

 .القطوع املخروطية الدائرة، املستقيم )الصور املختلفة ملعادلة اخلط املستقيم(،

 (:MM105)1جرب خطي 

املعادالت اخلطية  حملددات )تعاريف ومفاهيم عامة(،ا املصفوفات والعمليات املعرفة عليها،

 ية(.)اإلقليد االجتاهيةالفضاءات  )تعاريف ومفاهيم عامة(،

 (:MM114هندسة فضائية )

الكروية( طول وتقسيم  –نيةااإلسطو –منظومة إحداثيات: منظومات اإلحداثيات )الديكارتية

 .نيةاسطوح الدرجة الث املستقيم، املستوى، املتجهات، احملل اهلندسي، –قطعة مستقيمة 

 (:MM202)1معادالت تفاضلية عادية 

منشأ  –املعادلة التفاضلية اخلطية وغري اخلطية -الدرجة -الرتبة -تعريف املعادلة التفاضلية

نية احلل للمعادلة التفاضلية العادية، املعادلة التفاضلية اوجود ووحد –املعادلة التفاضلية العادية

العادية من الرتبة األوىل وصورتها العامة  وطرق حلها، املعادالت التفاضلية اخلطية، حل املعادلة 

 ية من رتب عليا، حتويالت البالس.املعادالت التفاضلية اخلط نسة،اة والالمتجنساالتفاضلية املتج

 (:ST202إحصاء رياضي  )

التجربة العشوائية وفراغ العينة، املتغريات العشوائية وأنواعها، دالة التوزيع االحتمالي للمتغري       

اكمي، التوقع الرياضي والتباين، العشوائي األحادي )املنفصل واملتصل(، دالة التوزيع االحتمالي الرت

العزوم والدالة املولدة للعزوم، أهم التوزيعات االحتمالية املنفصلة واملتصلة، دالة التوزيع  التجزيء،

االحتمالي للمتغري العشوائي الثنائي )املنفصل واملتصل(، دالة التوزيع االحتمالي احلدية )اهلامشية(، 

املشرتك، دالة التوزيع االحتمالي الشرطي، املتغريات العشوائية دالة التوزيع االحتمالي الرتاكمي 
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املستقلة، التوقع الرياضي، التغاير، االرتباط، دوال التوزيعات االحتمالية ملتغري عشوائي متعدد 

 )املنفصل واملتصل( وخصائصها.

 (:MM206إستاتيكا )

القوى غري امللتقية عند نقطة إىل  القوة، عزم قوة حول نقطة وحول حمور ، اختزال جمموعة من       

ن جملموعة قوى غري ملتقية يف الفضاء الثالثي اقوة وازدواج ، االزدواج ، احملصلة الربميية، االتز

نقالب، عزم القصور الذاتي، احملاور املتوازية نزالق واإلويف بعدين، ردود األفعال، االحتكاك، اإل

ندسية، عزمي القصور الرئيسيني واملستويني الرئيسيني، واحملاور املتعامدة وعزم قصور األجسام اهل

 دائرة مور.

 (:MM207ديناميكا )

الكارتيزية،  باإلحداثياتكينماتيكا اجلسيمات، احلركة يف خط مستقيم، احلركة يف مستوى       

والذاتية والقطبية، كينماتيكا اجلسم املتماسك، سرعة نقطة بالنسبة ألخرى، وعجلة نقطة بالنسبة 

، كينماتيكا اجلسيمات، قوانني نيوتن وتطبيقات يف مجيع انتقالن مع ان، ودوراألخرى يف الدور

لة وحركة املقذوفات، باإلضافة إىل احلركة يف وسط مقاوم واجلسيمات متغرية الكت ،أنواع احلركة

الذبذبات الصغرية احلركة املقيدة، كمية احلركة اخلطية والدوراتني وتطبيقات على التصادم ومعامل 

 االرتداد، الشغل والقدرة واحلركة اخلطية والدوراتني ، للجسيمات واجلسم اجلاسئ.

 (:MM208) رياضيات طرائق تدريس 

وم منهج ـمفهالعملية. ويغطي الرتبية التطبيقات التدريسية و ملقررهذا املقرر أساسًا نظريًا يعد         

حملتوي ا، خصائصه وأنواعه، ىنص احملتو احملتوى: املنهج:دراسة عناصر ويشمل  الرياضيات:

احللزون، احملتوى املشاكل. طرائق التدريس: تعريف طريقة التدريس، أنواع طرق التدريس، 

القياس، التقييم والتقويم، أنواع االختبارات، خصائص كل منها. خصائص طرق التدريس. التقويم: نص 

. دراسة بعض املتوسطة أسلوب حل املشاكل يف الرياضيات وتطبيقاتها يف منهج الرياضيات للمرحلة

األمثلة لتطبيقات ما درس من أهداف وحمتوى طرائق تدرس عن مواضيع من املقررات الرياضية اليت 

،  املتوسطةة. مواضيع تقدم كأنشطة عملية يف مستوى املرحلة تدرس يف املراحل املتوسط

 اجلمعيات الرياضية ونشاطها وإسهامها يف العملية التعليمية.  
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 (:MM211) 3رياضة عامة  

 نهائية.التكامالت املتعددة، املتتاليات واملتسلسالت الال الدوال يف متغريين أو أكثر،       

 (: MM213نظرية اجملموعات )

إثبات بعض املربهنات على اجملموعات، اجملموعات  –اجملموعات : مفهوم اجملموعة   

 التطابق.  نظرية العدد، الدالة، املفهرسة، العالقات،

 (:MM214حتليل متجهي )

الدوال االجتاهية، اجملال القياسي واجملال االجتاهي، التكامالت اخلطية والسطحية واحلجمية،      

 التحليل املتجه، أنظمة اإلحداثيات املتعامدة.  مربهنات التكامل يف

 (:MM215) 2جرب خطي 

فضاء الضرب الداخلي  الفضاءات االجتاهية ) تعاريف ومفاهيم أساسية(، التحويالت اخلطية،       

 .تية واملتجهات الذاتية ملصفوفة. القيم الذا )تعاريف وأمثلة وخواص أساسية(،

 (:MM302) 1جرب جمرد 

العمليات الثنائية وخواصها، الزمرة وخواصها األساسية، اجملموعات املصاحبة، نظرية الجرانج        

  اكل فيالزمرــــ، زمرة القسمة، التشخواصها األساسية، الزمرة البسيطةوتطبيقاتها، الزمرة اجلزئية الناظمة و

 وخواص أولية(، زمرة املبادالت وخواصها األولية. )أمثلة

 (:MM303) 1حتليل حقيقي  

خواص عملييت اجلمع والضرب يف األعداد احلقيقية وعالقة ترتيب  خط األعداد احلقيقية:       

ا بعد القيمة املطلقة للعدد احلقيقي وحل متبايناته –ة مع اإلثبات، االستنتاج الرياضياألعداد احلقيقي

املتتاليات  –وأنواعها وتقاربهاقيقية تعريفها متتاليات األعداد احل –دراسة خواص القيمة املطلقة

أكرب حد  –أصغر حد علوي –عالقة املتتالية املتقاربة مبتتالية كوشي  –متتالية كوشي –احملدودة

متارين. الفضاء اإلقليدي نوني البعد،  –نظريات على تقارب املتتاليات  –خاصية أرمشيدس –سفلي 

 ،  النهايات واالتصال )االستمرار(.Rnالفضاء ، املتتاليات واملتسلسالت يفRnتوبولوجيا على الفضاء 

 (:MM304)  2حتليل حقيقي 

  –دوال احلقيقيةـــــمشتقة ال خصوصًا النهايات واالتصال.1مراجعة مادرس يف مقرر حتليل حقيقي       
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Rمشتقة دالة يف الفضاء 
p

 –قاعدة لوبيتال –قاعدة السلسة –اتصال املشتقة –مربهنة القيمة الوسطى - 

النهايات العظمى والصغرى، التكامل، متتاليات ومتسلسالت  –مربهنة تايلور  –االشتقاق من رتب عليا 

 الدوال .

 (:MM305) 1حتليل مركب  

من األعداد وشروط التساوي، توبولوجيا ( n) األعداد املركبة، املتباينة املثلثية وتعميمها على        

  .كب، الدوال األولية ، التحويالتاملستوى املركب، الدوال يف املتغري املر

 (: MM306) 2حتليل مركب  

ية للمتسلسالت ذات احلدود املركبة، التكامل املركب، التقارب املنتظم، تطبيق رالدراسة النظ      

تكامل  ب )البواقي(، النقاط املنعزلة، مربهنة الرواسب،ن الرواساحسب - على متسلسالت القوى

 املعتل باستخدام مربهنة الرواسب.نت يف منطقة تقاربها حبساب التكامل احلقيقي امتسلسلة لور

 (:MM308حتليل عددي )

، خاصية التقارب، االستكمال اخلطي، احلل العددي للمعادلة سلسلة تايلور ، متسلسلة ماكلورينمت      

، ، حساب التفاضل )الفروق األمامية، الفروق املركزية(الواحدة، احلل العددي لنظام معادالت خطية 

بسون، قاعدة مسبسون ، قاعدة شبه املنحرف املركبة( ، قاعدة مسحساب التكامل )قاعدة شبه املنحرف

 ء.، حتليل األخطااملركبة

 (:MM309) 1رياضة مدرسية   

 (.9-7يف الرياضيات يف السنوات ) دراسة حتليلية نقدية علمية ملوضوعات الكتب املقررة     

 

 (:MM310)  2رياضة مدرسية 

 ( .12-10)دراسة حتليلية نقدية علمية ملوضوعات الكتب املقررة يف الرياضيات يف السنوات      

 

 (:MM311) 2معادالت تفاضلية عادية 

حل منظومة  منظومة املعادالت التفاضلية العادية اخلطية، املصفوفة األساسية، احلل العام،      

نية يف صورة ااملعادالت التفاضلية اخلطية ذات املعامالت  الثابتة، حل املعادلة اخلطية من الرتبة الث

ليوفيل، املعادالت  –منظومة شتورم  نفرادية النظامية( ،النقطة اال –متسلسالت القوى )النقطة العادية 

 ، معادلة ليجندر، معادلة الجسري.فوق اهلندسية، معادلة بيسل
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 (:MM317منطق رياضي ) 

دراسة منطق القضايا، دراسة األنسقة املنطقية غري الرمسية، دراسة األنسقة املنطقية وإثبات 

نسقة املنطقية وإثبات مربهناتها اليت مربهناتها اليت تعتمد على تعريفات كقواعد استدالل، دراسة األ

 طقية كقواعد استدالل، منطق الكم.تعتمد على تكافؤات من

 (:MM400) تطبيقات تدريسية

اهلدف من مقرر التطبيقات التدريسية هو إعداد الطالب عمليا ملرحلة الرتبية العملية عن طريق      

شتى طرقه )طرق التدريس( داخل إتاحة الفرص للطالب ملمارسة التدريس )كل حسب ختصصه( ب

مهارات التدريس الالزمة لالستعداد للرتبية العملية من جهة، وللتدريس من  الكلية من أجل أن يكتسب

خمتلف طرق التدريس احلديثة واليت مت .  ويطبق الطالب عرب هذا املقرر ويتدرب على جهة اخرى

التدريس اخلاصة، مبا يف ذلك التدريب على إعطاء ثناء مقررات طرق التدريس العامة وطرق أتغطيتها 

عداد االسئلة، واملناقشة، وتصميم االمتحانات، وتصحيحها، والتعامل إالدروس، والتخطيط للدرس، و

ستخدام التقنية يف التدريس، ومجيع املهارات واملهام ادارة الصف، وإمع الطلبة، والتقييم والتقويم، و

 نب النفسية والسلوكية والعلمية. من مجيع اجلوا االخرى اليت يقوم بها املعلم

 (:MM401معادالت تفاضلية جزئية )

منشأ املعادلة التفاضلية اجلزئية، املعادلة التفاضلية اجلزئية اخلطية من الرتبة األوىل، معادلة بفاف       

اضلية اجلزئية من املعادالت التف وحل املعادالت التفاضلية اجلزئية من الرتبة األوىل غري اخلطية ،

 نية .االرتبة الث

 (:MM403) 2د جرب جمر

 ةـاحللقات )تعاريف ومفاهيم أولية وخواص أساسية( ، احللقات اجلزئية وخواصها، املنطقة الصحيح    

وخواصها، اجملاالت )تعاريف ومفاهيم أساسية(، العالقة بني املنطقة الصحيحة واجملال، مميز احللقة 

وخواصها واملثاليات الرئيسية، حلقة القسمة وخواصها، التشاكل احللقي وخواصه،  واجملال، املثاليات

دراسة تأثري التشاكل على احللقات اجلزئية واملثاليات، نواة التشاكل وخواصها، النظرية األوىل يف 

التشاكل التقابلي للحلقات وتطبيقها، بناء جمال من منطقة صحيحة، املثاليات األولية وخواصها يف 

 يلية، دراسة بعض احللقات اهلامة.احللقات التبديلية، املثاليات العظمى وخواصها يف احللقات التبد
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 (:MM404مشروع التخرج  )

)حسب ختصصه(، ويقدمه للقسم كمقرتح، ثم جيري عن املوضوع حبثا  اعلمي اخيتار الطالب موضوع      

علميا متتبعا خلطوات ومنهجية البحث العلمي الصحيح مبا يف ذلك حتديد املشكلة، مجع  البيانات، 

حتليلها، فائدة البحث، الدراسات السابقة عن موضوع البحث، نتائج البحث، التوصيات، اخل. والغرض 

جراء البحوث يف جماله عرب تطبيق الطالب ملفاهيم إتدريب الطالب على  من مشروع التخرج هو

 درسها خالل الفصول الدراسية السابقة يف الكلية.  ئ ومباد

 (:MM405Eبرجمة خطية )

نية حلل مسائل امفهوم الطريقة البي مقدمة وأمثلة للنموذج الرياضي ملسائل برجمة خطية بسيطة،      

التحسينات  الطريقة املبسطة، منظومة املعادالت، نطقة احلل والرؤوس،الربجمة اخلطية وتشمل م

 الربجمة الصحيحة . املتغريات احملدودة، حتليل احلساسية، ن،ااالقرت )التدقيقات( احلسابية،

 (:MM406Eحتليل دالي )

ناخ اات بفراغ –الفراغات املعيارية  –الفراغات املرتية املختلفة  - متباينة هولدرومنكوفسكي       

 –فراغات هلربت والنظم املتعامدة  –ناخ ونظرية اإلمتام انا، بانظرية ريز، فيشر، نظرية ه - املختلفة

 تطبيقات. –مقدمة على املؤثرات اخلطية واحملدودة على فراغات خمتلفة 

 (:MM407Eتاريخ الرياضيات ) 

دراسة تاريخ الرياضيات، واجب العرب  أهمية تاريخ الرياضيات، نبذة عن الرتاث التارخيي، أهمية       

 الرياضيات. واملسلمني حنو تراثهم التارخيي، تطور العلم الرياضي، مشاهري علماء املسلمني يف

 

 (: MM408Eحبوث العمليات )

بكي، اإلحالل التحليل الش املدخل إىل حبوث العمليات، النقل والتوزيع، مسائل التخصيص،    

نظرية املخزون  نتظار املفهوم واألنظمة واحللول،صفوف اال نظرية األلعاب، االستبدال(،ة ـ)نظري

 املفاهيم االقتصادية وحساب احلل.و

 (:MM409Eمعادالت تكاملية )

 الت فريدهومل التكاملية اخلطية .معادالت فولتريا التكاملية، معاد
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 (:MM410Eنظرية القياس  )

دراسة أنواع اجلبور املختلفة ، شبه احللقة،  -مقدمة عن اجملموعات، قابلية العد، الدالة املميزة        

، (σ-Algebra) القياس ونظريات على القياس املعرفة على –σاحللقة، احلقل، احللقة احلقل من منط 

اجملموعات  -ي الفراغ القابل للقياس، فراغ القياس، القياس اخلارجي، نظريات على القياس اخلارج

  تطبيقات. –املقيسة، دوال وفضاء القياس، تكامل لوبيج
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 قسم الرتبية اخلاصة

 رؤية القسم:

جمال تصميم يف  ذات كفاءة حتقيق خمرجات والتميز يفالريادة إىل رتبية اخلاصة يطمح قسم ال

 حمليا واقليميا. االحتياجات اخلاصة وتنفيذ الربامج واألنشطة التدريبية والتعليمية والتأهيلية لذوي

 رسالة القسم:

إلعداد كوادر بشرية مدربة  بكلية الرتبية طرابلس واليت أنشئتأحد األقسام الرتبوية املتخصصة 

التوجه العاملي  اخلاصة وذلك ضمنذوي االحتياجات  وتعليم وتدريب األشخاصتأهيل  وقادرة على

كما يأمل القسم يف فتح برنامج  والعمل.بني مجيع األفراد يف التعليم  وتكافؤ الفرصحلقوق اإلنسان 

 واملاجستري والدكتوراه.للدراسات العليا يشمل الدبلوم يف الرتبية اخلاصة 

 أهداف القسم:

إعداد كوادر تربوية مؤهلة للعمل يف جمـال الرتبية اخلاصة تكون قادرة على تقديم اخلدمات    .1

 التأهيلية والتدريبية.         الرتبوية والتعليمية و

تـزويـد الطـالب والطالبات باملهـارات واخلربات التطبيقية الالزمــة للعمل مـع هـذه الفئـة يف  .2

 خمتلف البيئات التعليمية.

وكذلك املساهمة يف تقـديم  اخلربات،مبؤسـسات اجملتمع وذلك مـن خـالل تبادل  قسمربط ال .3

 يف اجملتمع. ذوي االحتياجات اخلاصةاحللول العلمية للمشكالت اليت يواجهها 

تطـويـر أساليب األداء التعليمي مـن خــالل البحث العلمي الستحـداث أساليب ومناهـج وطرق  .4

 تدريسية أكثر كفاءة. 

ت ميدانية متكررة للمعاهـد واملراكز أنشاء املعامل اليت ختـدم هـذا التخصص والقيام بـزيـارا .5

والـدور االجتماعية احلكـومية واألهلية اليت تضم شرائـح خمتلفة مـن هـذه الفئة اخلـاصة مـن 

 موهوبني ومعوقني وخالفهم عن قرب واخلروج بتصورات وثيقة عنهم.

تعنى باألطفال  تقـديـم االستشارات الرتبوية والعلمية والتعاون مع املؤسـسات االجتماعية اليت .6

 ذوي االحتياجات اخلاصة.

 .جملتمعاو للقسم والكلية االنتماء روح تعزز عمل وعالقات بيئة وجود على العمل .7
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 .قسمترسيخ ونشر اسس ومفاهيم وممارسات اجلودة بني كل منتسيب ال .8

املعلومات االستفادة القصوى من اإلمكانيات اليت وفرتها الوسائل التقنية احلديثة وتكنولوجيا  .9

 جمال الرتبية اخلاصة. القدرات املعرفية والبحثية يف لتنمية

 Department Required Coursesمقررات ختصصية إلزامية )متطلبات القسم(  
 رمز املقرر

 اسم املقرر

 )عربي+ اجنليزي(

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

SE100 
الرتبية اخلاصةمدخل إىل   

Introduction to Special Education 

2 2 

 

 

- 

- -  

SE 101 
 مدخل املمارسة اخلدمة االجتماعية

Introduction to Social Service Practice 

2 2 - - -  

SE102 

 تربية صحية مدرسية

School Health 

Education 

2 2  - -  

SE104 

 تربية موسيقية

Music Education 
2 1  1   

SE105 

 إعاقة مسعية

Hearing Impairment 
2 2  - SE100  

SE106 

 إعاقة بصرية

Visual 

Impairment 

2 2  - SE100  

SE107 
 إعاقة جسمية وصحية

Physical and Health Disability 
2 2  - SE100  

SE108 

مفاهيم ومصطلحات يف الرتبية 

 اخلاصة

Concepts and Terms in Special 

Education 

2 2  - 

SE100 

Epsy100 

 

SE109 

 تربية فنية وظيفية

Functional Art Education 
2 1  1   

SE110 

 ممارسة اجتماعية لذوي اإلعاقة

Social Practice for Individuals with 

Special Needs 

2 2  - SE101  

SE200 2 2 إعاقة عقلية  - SE105  
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Mental Disability SE106 SE107 

SE201 

 رعاية موهوبني

Care about the Gifted and Talented 
2 2  - 

SE105 

SE106 SE107 

 

SE202 

 علم النفس اللعب

Psychology of Play 

2 2  - 

ES100 

ES200 

 

SE203 

 توجيه وارشاد نفسي

Psychological Guidance and 

Counseling 

2 2  - 

SE100 

SE200 

 

SE204 

 مهارات تأهيلية للفئات اخلاصة

Rehabilitation Skills for Individuals 

with Special Needs 

2 1  1 

 

SE110 

 

 

SE205 

صعوبات التعلم لذوي االحتياجات 

 اخلاصة

Learning Disabilities for the Individuals 

with Special Needs 

2 2  - 

SE200 

SE201 

 

SE206 

 اضطرابات سلوكية

Behavioral Disturbance 

2 2  - 

SE203 

Epsy200 

 

SE207 

مهارات تواصل لذوي االحتياجات 

 اخلاصة

Communication Skills for the 

Individuals with Special Needs 

4 2  2 

SE204 

SE110 

 

SE208 
 لغة إشارة والتخاطب

Sign Language 

2 1  1 

SE204 

SE110 

 

SE209 
 إدارة مؤسسات اجتماعية

Social Institutions Management 
2 2  - SE110  

SE210 

 تربية بدنية خاصة

Special Physical Education 

2 1  1 -  

SE211 

فروق فردية لذوي االحتياجات 

 اخلاصة

Individualistic Differences among the 

Individuals with Special Needs 

2 2  - -  

SE300 

قوانني وتشريعات لذوي االحتياجات 

 اخلاصة

Laws and Legislations for the 

Individuals with Special Needs 

2 2  - 

SE209 

SE203 
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SE301 

تصميم برامج لذوي االحتياجات 

 اخلاصة

Program designing for the Individuals 

with Special Needs 

3 2  1 SE211  

SE302 
 تعديل سلوك

Behavior Adjustment (Correction) 

2 2  - SE206  

SE303 
 علم النفس الفسيولوجي

Physiological Psychology 

2 2  - SE211  

SE304 

 اختبارات ومقاييس الرتبية اخلاصة

Tests and Measurements in Special 

Education 

2 1  1 SE211  

SE305 
 اضطرابات النطق والكالم

Speech Disorder 
2 2  - SE303  

SE306 
 نظريات الشخصية

Personality Theories 

2 2  - SE211  

SE307 
 طرائق تدريس خاصة

Special Teaching Methods 

2 1  1 

Epsy202 

Epsy303 

 

SE308 
 اختبارات نفسية

Psychological Testing 

2 -  2 Espy401  

SE309 
 معمل يف الرتبية اخلاصة

Special Education Lab 

2 2  - SE301  

SE400 
 تدخل مبكر

Early Intervention 

2 2  - 

SE207 

SE303 

 

SE401 

  علم النفس العيادي

) اإلكلينيكي (       

Clinical Psychology 

2 1  1 

SE304 

Epsy401 

 

SE402 
 تطبيقات تدريسية

Teaching Applications 

4 -  4 

SE307 

 
 

SE404 
 مشروع خترج

Graduation Project 
4 -  4 

Espy 301 

% 75وإجناز 

من مواد 

لتخصصا  

 

 18 - 61 79 اجملمـــــــــــــــــــــــوع
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 (Elective coursesاملقررات االختيارية )
 وحدات من املقررات االختيارية 8خيتار الطالب ما يعادل 

 رمز املقرر

 اسم املقرر

 )عربي+ اجنليزي(

 عدد الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

SE411E 

 Educationalعلم اجتماع تربوي 

Sociology 

2 2 - -   

SE406E 

رياض األطفال لذوي 

 االحتياجات اخلاصة

Kindergartens for individuals of 

special needs 

2 2 - - -  

SE408E 

 مبادي علوم مدرسية

Principles of School Sciences 

2 2 - - -  

E410E 

 علم النفس االجتماعي

Social Psychology 

2 2 - - -  

SE417E 

 مبادئ رياضيات

Principles of Mathematics 
2 2 - - -  

CT 105 

 علم وظائف أعضاء اإلنسان

Human Physiology 

2 2 - - -  

   8 8 اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 
 (Supportive courses) املقررات الداعمة

 رمز املقرر

 اسم املقرر

 )عربي+ اجنليزي(

 عدد الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

ST100 
 مبادى إحصاء

Principles of Statistics 

2 2 - - -  

   2 2 اجملمـــــــــــــــــــــــوع
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 عدد املواد والوحدات وعدد الساعات ملتطلبات التخرج بالقسم إمجايل

 عدد الساعات العملي عدد الساعات النظري الوحداتعدد  عدد املواد املتطلبات ت

 2 18 20 10 متطلبات اجلامعة 1

 4 20 24 11 متطلبات الكلية 2

 18 61 79 36 متطلبات القسم 3

 - 10 10 5 املواد املساندة 4

 - 4 4 2 املواد االختيارية 5

 24 23 137 64 متطلبات التخرج 6

 

 اخلاصة توصيف خمتصر ملقررات قسم الرتبية

 (: SE100)مدخل إىل الرتبية اخلاصة 

تهدف هذه املادة إىل معرفة مفهوم الرتبية اخلاصــــة ، و التعريف بالفئات الغري عادية وهي فئات                       

، الســمعية، اجلســدية، صــعوبات التعلم ، مشــاكل النطق و   االنفعاليةاإلعاقة املختلفة )العقلية، البصــرية، 

ية األطفال          الكالم( وفئة )املتفوقني   تارخيي لتطور ترب و املوهوبني(.كما تهدف إىل معرفة التطور ال

معرفة أهم أسباب اإلعاقة و كيفية تشخيصها و تصنيفها و الربامج و اخلدمات اليت تقدم     و  الغري عاديني،

 هلم.

 ( :  ST100)مبادئ اإلحصاء 

 وجد ضمن توصيف مواد قسم الرياضيات.توصيف هذه املادة ي       

 (:SE 101ملمارسة اخلدمة االجتماعية ) مدخل

ــفتها وأهدافها ، و              اهلدف من هذه املادة هو التعرف على بداية اخلدمة االجتماعية ، و معرفة فلســ

 . كما تهدف إىل تنمية العديد من املهارات لدى الطالب مدى ارتباطها بالرتبية اخلاصة.

 (:SE102تربية صحية ومدرسية )
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ــة، و           تهدف هذه           ــن املدرســ ــحية املقدمة لألطفال يف ســ املادة إىل التعرف على اخلدمات الصــ

رف على املقصود بالرتبية الصحية وما يتعلق بالعادات الصحية و سوء التغذية و العوامل املرضية ، ـ التع

 كما تهدف إىل إكســاب الطالب ودور املؤســســة التعليمية يف الرتبية الصــحية ، و الوقاية من األمراض.

 مهارة تقديم اإلسعافات األولية و التمريض الذاتي.

 (:SE104تربية موسيقية )

تهدف هذه املادة إىل تعريف املوسيقى و معرفة عناصرها، كما تهدف إىل معرفة أهمية املوسيقى         

ــمية، االجتماعية، والنفســية    ــية الطفل من الناحية العقلية، اجلس ــخص و دورها يف تنمية كافة جوانب ش

طفل العادي و الطفل من ذوي االحتياجات اخلاصة، و إدراك دور املوسيقي كوسيلة عالجية لبعض    لل

 احلاالت.

 (:SE105إعاقة مسعية )

 املوضوعات اليت تتضمنها هذه املادة هي تعريف اإلعاقة السمعية، و األسباب املؤدية هلا، و طرق       

كما توضــــح أثر اإلعاقة على مظاهر النمو،  قياســــها، و تشــــخيصــــها و خصــــائصــــها وطرق الوقاية منها.  

واحتياجات هذه الفئة ، والتعرف على الربامج واخلدمات اخلاصة اليت تفرضها هذه اإلعاقة يف جمال 

 التواصل والتعلم األكادميي والتكيف والتدريب املهين.

 (: CT 105)نسان  عضاء اإلأعلم وظائف 

 . وجد ضمن توصيف مواد معلم فصلت        

 (:SE106إعاقة بصرية )

تهدف هذه املادة إىل التعرف على حاســـة اإلبصـــار و كيفية عملها، و مفهوم اإلعاقة البصـــرية وأهم        

ــنيفاتها، و طرق الوقاية منها ، و حتديد أثرها على النمو وأهمية الرؤية                  ــبابها، و تصــ ــطلحاتها، وأســ مصــ

ــريًا ، وأهم أســــاليب التدريس والربامج      املتبقية. كما تهدف إىل التعرف على حاجات املعاقني         بصــ

 )الرتبوية، النفسية، واالجتماعية( وبرامج التدخل املبكر.

 (:SE107إعاقة جسمية و صحية )

ــبابها،                          ــنيفاتها وأســ ــحية، وتصــ ــمية والصــ تهدف هذه املادة إىل التعرف على مفهوم اإلعاقة اجلســ

 األساليب التعليمية.ة، وتكييف الوسائل ووالتعرف على الربامج واخلدمات املقدمة هلذه الفئ

 :(SE108مفاهيم و مصطلحات يف الرتبية اخلاصة ) 
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تهدف هذه  املادة إىل تعريف الطلبة بأكثر املصــــطلحات اإلجنليزية اســــتخدامًا يف جمال الرتبية      

ــاعدهم يف فهم   ــة، و تســ ــاعد على تقريب مع  معانياخلاصــ ــطلحات .كما تســ  ني األلفاظ واهذه املصــ

املصــطلحات و إزالة اللبس والغموض يف فهم دالالتها مبا يقلل من صــعوبة الوصــول إىل فهم مشــرتك 

 بني املتخصصني يف هذا اجملال.

 (:SE109تربية فنية وظيفية )

تتضــــمن هذه املادة التعرف على أهمية الفنون و وظيفتها يف تنمية الســــلوك وإكســــاب املهارات         

ذوي االحتياجات اخلاصــة ، و التدريب على اســتخدام خمتلف األدوات الفنية الفنية الالزمة لألطفال 

 و التشكيلية و غريها لتحقيق األهداف السلوكية املرغوبة.

 (: SE110لذوي اإلعاقة ) اجتماعيةممارسة 

 س النظرية للممارسة االجتماعيةـتتضمن هذه املادة نشأة املمارسة االجتماعية، و مفهومها، و األس       

مع الفئات اخلاصـة. و أهم مهارات املمارسـة املهنية لالختصـاصـي االجتماعي مع ذوي االحتياجات      

 اخلاصة.

 (: AR117)أحكام األسرة 

 .توجد ضمن توصيف مواد قسم اللغة العربية       

 (:SE200إعاقة عقلية )

ــمن هذه املادة التطور التارخيي ملفهوم اإلعاقة العقلية ،                ــية، و      تتضــ و التعريفات الطبية، و النفســ

ــها و       ــائص ــها، و خص ــخيص ــها و تش ــمن طرق قياس ــبابها و طرق الوقاية منها. كما تتض االجتماعية هلا، و أس

ية، و الربامج وواقع خدمات                  قة العقل ظاهرة اإلعا طة ب ــكالت املرتب يًا، و املشــ حاجات املعوقني عقل

 ة للمعوقني عقليًا.الرتبية اخلاص

 (:SE201بني واملبدعني )رعاية املوه

ها ، و                   ــ بداع و التفوق ، وأهم خصـــــائصــ بة و اإل ملادة إىل التعرف على معنى املوه هذه ا هدف  ت

إجيابية حنو تربية وتعليم املوهوبني  اجتاهاتالنظريات ذات الصلة و تطبيقاتها. كما تهدف إىل تنمية 

. ومساعدة الطلبة على تنمية مهارات تعليم املوهوبني واملبدعني ، و الربامج اخلاصة بهم و املبدعني

منها: برنامج اإلثراء املدرسي الشامل. وتهدف أيضا إىل التعرف على أساليب الكشف عن املوهوبني       

 دور اجملتمع املدني يف رعايتهم. و املبدعني و
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 (:SE202علم نفس اللعب )

ملادة التعريف بعلم نفس اللعب و أهميته، وأهدافه، و وظائفه الرتبوية، كما توضــح تتضــمن هذه ا        

 أنواع اللعب و كيفية استخدام اللعب كطريقة من طرق العالج النفسي ، و تفسري نظرياته.

 (:SE203توجيه وإرشاد نفسي )

ــس  تهدف هذه املادة إىل التعرف على مفهوم التوجيه و مفهوم اإلرشــــاد و الف              رق بينهما، و األســ

اليت تقوم عليها عملية اإلرشـــاد، وأهميته لذوي االحتياجات اخلاصـــة و أســـرهم ، و أهدافه. و التعرف 

بة على طبيعة اخلدمات                    تدريب الطل ها. كما تهدف إىل  قات ــي و تطبي على نظريات اإلرشـــــاد النفســ

ــليط الضـــ  وء على طبيعة ُاســـر ذوي اإلرشـــادية اليت ميكن تقدميها لذوي االحتياجات اخلاصـــة، و تسـ

االحتياجات اخلاصة من حيث )مشكالتهم، حاجاتهم، و متطلباتهم ( والضغوط النفسية اليت يواجهونها      

 معرفة جماالت إرشادهم و توجيههم.، و

 (:SE204مهارات تأهيلية للفئات اخلاصة  )

يل و الفرق بي                       تأه عادة ال يل وإ تأه ملادة تعريف عملييت ال هذه ا ناول  يل        تت تأه ية ال ما، وأهم نه

وأنواعه ودور اخصائي التأهيل يف كل نوع منها ، واألسس واملبادئ اليت تقوم عليها كل من عملييت 

قدم                        عة اليت ت ية املتنو تأهيل مات ال خلد ــا التعرف على ا ناول أيضـــ يل.  و تت تأه عادة ال يل و إ تأه ال

ــية، و اجتماعية، وتربوية، و مهن      ،) طبية  للمعوقني منها  ــية حول الربامج     و نفســ ــاســ ية( واملهارات األســ

حل اال          ياز املعوقني املرا يل اجت ــه مة لتســ خد ــت ية لال   املســ قال قدر من         نت قل  بأ ماج يف اجملتمع  ند

 الصعوبات و املشكالت.

 (:SE205)لذوي االحتياجات اخلاصة   صعوبات التعلم

ــعوبات التعلم ،              ــمل هذه املادة التطور التارخيي يف جمال صــ ــعوبة التعليمية ،   تشــ و تعريف الصــ

 وأســبابها ، و أنواعها، و خصــائصــها، الفرق بني صــعوبات التعلم و بطء التعلم و التخلف العقلي البســيط.

كما تشــمل طرق تشــخيص صــعوبات التعلم ، و طرق الكشــف عنها ، و أهم الربامج و اخلدمات الرتبوية 

 جلميع املراحل العمرية املختلفة.

 (:SE206ة )اضطرابات سلوكي
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تتضمن هذه املادة مفهوم االضطرابات السلوكية ، و توضح أسبابها و تصنيفاتها و خصائصها، وتهتم                  

بتوضــيح أســاليب تشــخيص وتقييم االضــطرابات الســلوكية، والربامج و أســاليب التدريس و املناهج و   

 التعليمية املالئمة هلذه الفئة.األوضاع 

 (:SE207االحتياجات اخلاصة )مهارات تواصل لذوي 

ــية يف التواصــــل مع ذوي االحتياجات                     تهدف هذه املادة إىل التعرف على املهارات األســــاســ

صريًا والتدريب          صم ، ولغة بريل للمعاقني ب شارة لل ضا إىل تعريف الطلبة على لغة اإل صة وتهدف أي اخلا

 اجلسمي. أساليب التواصل احلسي و النطقي و اللغوي و التمييز بني

 (:SE208لغة اإلشارة و التخاطب )

تتضــمن هذه املادة التعرف على عملية التواصــل الشــفهي و اليدوي مع املعوقني مسعيًا، و تدريب      

ة على أنواع اإلشارات ومصادرها ومستوياتها، و التدريب عمليًا على التهجي األصبعي لألرقام      ــــــالطلب

داد قاموس إشـــاري عربي موحد احلروف. والتعرف على جهود إعوخمارج  واحلروف اهلجائية العربية

 للصم.

 (:SE209إدارة مؤسسات اجتماعية )

يات                        يب الطلبـة على الكفـا تدر ملادة مفهوم اإلدارة و مبـادئهـا، و أهميتهـا، كمـا تتنـاول  تتنـاول ا

 و الفنية. أهم اجلوانب و املمارسات اإلدارية واملهارات األساسية للعمل يف جمال اإلدارة . و توضح

 (:SE210تربية بدنية خاصة  )

باب                             ــ ها و األســ ية، و أنواع بدن قة ال ية ،و تعريف اإلعا بدن ية ال ملادة إىل تعريف الرتب هذه ا هدف  ت

ــة، و  املؤدية هلا ، كما تهدف إىل معرفة دور الرتبية البدنية يف منو األطفال ذوي االحتياجات اخلاصــ

ــاط البدني. والتعرف على كيفية تطوير اللياقة البدنية   ــة النش تنمية املفاهيم املعرفية املرتبطة مبمارس

املرتبطة بالصحة و النشاط البدني ، و كيفية تطوير تنمية العضالت الكبرية و الدقيقة و التآزر احلركي.       

 البدنية العامة.و توضح هذه املادة الفرق بني الرتبية البدنية اخلاصة و الرتبية 

 (: SE211) لذوي االحتياجات اخلاصة فروق فردية

تهــدف هــذه املــادة إىل معرفــة مفهوم الفروق الفرديــة، و أنواعهــا، و العوامــل املؤثرة يف الفروق      

 االحتياجات  الفردية. كما تهدف إىل معرفة كيفية مراعاتها و مدى ارتباطها بكل فئة من فئات ذوي                  

 اخلاصة.
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 (:SE300و التشريعات لذوي االحتياجات اخلاصة ) القوانني

صحة          ضمن حق املعاق يف التعليم وال تهدف هذه املادة إىل تعريف الطالب بأهم احلقوق اليت تت

ــريعات          ــو يعتمد عليه يف بناء اجملتمع . كما تهدف إىل معرفة ال قوانني والتشــ و العمل، و حقه كعضــ

 االحتياجات اخلاصة. اليت تقدم خدماتها لذوي  اليت تسري عمل املؤسسات و املراكز 

 (:SE301تصميم برامج لذوي االحتياجات اخلاصة )

            تهدف هذه املادة إىل تزويد الطلبة بأهم أسس و قواعد بناء و تصميم الربامج الرتبوية و العالجية          

خلاصة، كما تهدف إىل تدريب و برامج تعليم املهارات ، و برامج التدخل املبكر لذوي االحتياجات ا

ستطيع الطالب كتابة اخلطط و األهداف و     صميم الربامج ، وأن ي الطلبة على إعداد و حتليل مناذج ت

 اسب مع كل فئة من الفئات اخلاصة.اختيار حمتويات الربنامج مبا يتن

 

 

 

 ت خ(:SE302تعديل السلوك )

توضــح هذه املادة مفهوم تعديل الســلوك كطريقة لتغيري ســلوك اإلنســان ، و توضــح أيضــا الفنيات و          

العملي للطلبة على املهارات و األســاليب املســتخدمة يف تعديل الســلوك، مع توفري فرصــة التدريب     

 هذه األساليب.

 (: SE303علم النفس الفسيولوجي )

صيب     تهدف هذه املادة إىل التعريف بعلم         سيولوجي ، و التعرف على اجلهاز الع سان النفس الف  لإلن

و املعلومات األساسية اخلاصة به، و دوره الرئيسي يف قيام اإلنسان بالوظائف النفسية املختلفة)وعي،        

انتباه، تذكر...(، و الربط بني وظائف اجلهاز العصيب و بني سلوك اإلنسان ، و إدراك العالقة بني اخللل 

جلهاز العصــيب و بني مظاهر االضــطرابات املختلفة اليت ميكن أن تصــيب اإلنســان جراء يف وظائف ا

 ي.هذا اخللل، و العالقة بني هذه االضطرابات و تأثريها على السلوك اإلنسان

 (: SE304اختبارات ومقاييس الرتبية اخلاصة )
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ــمن هذه املادة املفاهيم املرتبطة بعملية القياس، و اإلملام                  ــروط الالزمة      تتضــ باملهارات و الشــ

ــري النتائج و االعتماد عليها يف              لتطبيق االختبار أو املقياس يف الرتبية اخلاصــــة، و القدرة على تفســ

 اختاذ القرارات الرتبوية و التعليمية. 

 (: SE305اضطرابات النطق و الكالم )

 ومراحل اكتساب  والتواصل اللفظي تهدف هذه املادة إىل التعرف على املفاهيم األساسية للكالم          

ــؤول عن     ــريح اجلهاز الكالمي املســ الطفل ملهارات النطق و الكالم. كما تهدف إىل التعرف على تشــ

و الكالم، و التعرف على اضـــطرابات التخاطب بأنواعها، و أســـبابها، وتأثريها على النمو. تعريف  النطق

 ن آثارها.الطلبة على كيفية عالج اضطرابات التخاطب و احلد م

 (: SE306نظريات الشخصية )

ملصطلح الشخصية،  واألصل اللغويوأهمية دراسة الشخصية  الشخصية،تتضمن هذه املادة معرفة         

 تناولت الشخصية. والنظريات اليتكما تتضمن أبعاد الشخصية 

 (:SE307طرائق تدريس خاصة  )

ــًا نظريًا          ويركز على اكســــاب العملية. الرتبية التدريســــية و اتملقرر التطبيقيعترب هذا املقرر أســــاســ

ــرتاتيجيات   بأهم وأحدثالطالب أهم احلقائق واملفاهيم واملهارات املتعلقة  ــائل واسـ ــاليب ووسـ أسـ

تطبيق أساليب التدريس الفردي إىل  باإلضافةاخلاصة بكل فئة من الفئات اخلاصة،  تدريسالوطرائق 

ــلوكية املطلوبة       هذه املادة    تتناول  عي يف الرتبية اخلاصــــة. كما     اواجلم  األســــاليب املعرفية والســ

مل     عا ناء   للت ئات،    أث هذه الف يب           مع تعليم  كل األســـــال قة ب بات ذات العال عايري واملتطل دراســـــة امل

  املستخدمة حسب متغري حاجة الفئة.

 (:SE308ختبارات نفسية )ا

ــفات االختبار                       ــية و أنواعها و أهميتها، ومواصــ تهدف هذه املادة إىل التعريف باالختبارات النفســ

ريب الطالب على عرض جمموعة من االختبارات النفسية و تد اجليد ، و أسس تقنني االختبار النفسي. 

 كيفية استخدامها.

 (: SE309معمل الرتبية اخلاصة )

ــة        ــية و اختبارات هو تدريب الطلبة على تطبيق االخت اهلدف من معمل الرتبية اخلاصــ بارات النفســ

ــل مع املعاقني مسعياً       الذكاء   ــاليب التواصــ ــتخدام أســ ــمعية،   ، و كيفية اســ ــتخدام   )املعينات الســ اســ
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أســــاليب التواصــــل مع املعاقني بصــــريًا)تدريب حواس املكفوفني، الوســــائل التعليمية  الكمبيوتر( و

  لكمبيوتر(.اخلاصة بهذه الفئة، استخدام ا

 (: SE400تدخل مبكر )

ــة للطفولة املبكرة و تطورها، وكذلك تهدف                        تهدف هذه املادة إىل معرفة مبادئ الرتبية اخلاصــ

و دور  إىل كيفيــة تقييم العمليــات النمــائيــة يف مرحلــة الطفولــة املبكرة، واحلــد من تــأثري اإلعــاقــة ، 

التفاعالت األســــرية يف التدخل املبكر و إدراك العالقة بني التعليم و التدخل املبكر ،و بني أســــاليب 

الرعاية الصــــحية و اإلرشــــادية الوقائية، و التعرف على أســــاليب الكشــــف عن هؤالء األطفال، و طرق 

 ماعية املقدمة هلم.نفسية و االجتالوقاية من اإلعاقات يف الطفولة املبكرة، و أهم اخلدمات ال

 (: SE401علم النفس العيادي )

ــي العيادي،               ــائي النفســ تهدف هذه املادة إىل تعريف علم النفس العيادي ، والتعرف على األخصــ

 عالجها(. بية و الذهنية )تعريفها، تشخيصها،أهم األمراض العص وإبراز 

 (: SE402تطبيقات تدريسية )

ــية هو إعداد الطالب عمليا ملرحلة الرتبية العملية عن طريق            اهلدف من مقرر التطبيقات           التدريســ

ــتى طرقه )طرق التدريس( داخل الكلية من أجل أن                إتاحة الفرص للطالب ملمارســــة التدريس بشــ

ــتعداد للرتبية العملية من جهة، وللتدريس من جهة اخرى .             ــب  مهارات التدريس الالزمة لالســ يكتســ

ــه(   الطالب يطبق عرب هذا املقر ــصـ ــب ختصـ ر ) او يتدرب على ( خمتلف طرق التدريس احلديثة )حسـ

ــة، مبا يف ذلك التدريب  واليت مت تغطيتها اثناء مقررات طرق التدريس العامة وطرق التدريس اخلاصـ

نات،              ــميم االمتحـا ــة، وتصــ ــئلـة، واملنـاقشـــ عداد االســ لدروس، والتخطيط للـدرس، وا على إعطـاء ا

التقنية يف التدريس،  واســـتخداموالتقييم والتقويم، وادارة الصـــف، وتصـــحيحها، والتعامل مع الطلبة، 

ية             ــلوك ية والســ ــ نب النفســ ها املعلم من مجيع اجلوا هام االخرى اليت يقوم ب هارات وامل ومجيع امل

ــســـــات ذوي االحتياجات              ــمل هذا املقرر تنظيم زيارات للطلبة إىل مراكز و مؤســ والعلمية. كما يشــ

 اخلاصة.

 (: SE404مشروع التخرج )

خيتار الطالب موضـــوعًا علميًا )حســـب ختصـــصـــه(، ويقدمه كمقرتح، ثم جيري عن املوضـــوع حبثا         

 مجع البياناتعلميا متتبعا خلطوات ومنهجية البحث العلمي الصــحيح مبا يف ذلك حتديد املشــكلة، 



89 
 

 

م 2220 جامعة طرابلس –دليل كلية الرتبية طرابلس   

ــوع البحث، نتائج البحث،             ــابقة عن موضــ ــات الســ ــيات، اخل.  أو املعلومات، حتليلها، الدراســ التوصــ

   .والغرض من مشروع التخرج هو تدريب الطالب على اجراء البحوث يف جماله

 (:SE406Eرياض األطفال لذوي االحتياجات اخلاصة )

يقدم املقرر معرفة ختصصية حول الطفول ومراحل النمو ومتطلبات وحاجات النمو للطفل العادي          

ية إعداد برامج فر         لك كيف كذ عادي و قة            وغري ال لك حســـــب نوع اإلعا عادي وذ فل غري  كل ط ية ل د

 وكذلك االستفادة من برامج وجتارب عاملية مشابهة. 

 (: SE408Eمبادئ علوم مدرسية )

ــوء التقدم العلمي والتكنولوجي وما للعلوم                يهدف املقرر إىل تعريف الطالب بطبيعة العلوم يف ضــ

فيزيـاء، أحيــاء،   الطبيعيــة )كيميــاء، بطــة بـالعلوم املرتمن دور يف حيــاتنــا وكـذلـك الظواهر الطبيعيــة   

 جيولوجيا، اخل(.

 

 (: E410Eعلم النفس االجتماعي )

ــيــة            يقــدم املقرر معرفــة حول مفهوم وأهــداف ونظريــات علم النفس االجتمــاعي واحلرب النفســ

 واالمراض االجتماعية ومناذج عن السلوك االجتماعي.

 (: SE417Eمبادئ رياضيات )

عمليات املعرفة عليها، العالقات، العمليات الثنائية اليات املعرفة عليها، اجملموعات واألعداد والعمل       

 لرياضي ، مفاهيم هندسية اساسية.على اجملموعات أساليب الربهان ا
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 قسم الرتبية الفنية 
 رؤية القسم:

الريادة والتميز حمليا وإقليميا يف حتسني مستوى اجلودة واألداء يف العملية التعليمية واعداد           

اجملتمع يف ظل معلم الرتبية الفنية الكفء والقادر على االبداع واالبتكار لتنمية الفرد وخدمة 

 التطور التكنولوجي.

 رسالة القسم:

من أجهزة  ةالثورة التكنولوجية بصورتها املتسارعالرتبية الفنية ملواكبة تطورات قسم طمح ي    

كما يسعى لتحقيق التطوير املستمر وأساليب حديثة لتنشيط التفكري البصري والذاكرة البصرية، 

واهلادف لعملية التعليم والتعلم لصقل جوانب شخصية الطالب الفكرية والوجدانية مبا خيدم 

 احتياجات املواطن واجملتمع.

 أهداف القسم:

 ومعايري واخالقيات املهنة تتالءماعداد كوادر تربوية متميزة أكادمييا ومهنيا واليت  .1

ختريج كوادر فنية مبدعة وقادرة على االبتكار واملنافسة يف سوق العمل على املستوى  .2

 احمللي واإلقليمي

 وتشجيعهااالرتقاء يف جمال البحث العلمي واألحباث التطبيقية يف الرتبية الفنية ودعمها  .3

تطوير الربامج االكادميية والتطبيقية يف جماالت الرتبية الفنية واستحداث برامج جديدة  .4

 مواكبة الحتياجات اجملتمع وسوق العمل 

وضع منظومة التقويم املستمر وإدارة اجلودة مبا حيقق أهداف قسم الرتبية الفنية املتمثلة يف  .5

 لربامج واألنشطةاملراجعة املنتظمة والتقييم املستمر هلذه ا

اسهام القسم مع املؤسسات الرتبوية لتطوير املناهج والكتب الدراسية مبا حيقق اهداف  .6

 السياسة التعليمية باجملتمع ككل
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، التفاعل بني قسم الرتبية الفنية واملؤسسات اجملتمعية احمللية إلحداث تغري وتأثري يف البيئة .7

 ابقات احمللية والدوليةاملساهمة الفعالة يف املعارض الفنية واملسو

تسهيل اكتساب املعلومات املعرفية واملهارية من خالل مستحدثات التكنولوجيا اليت غريت  .8

 من طبيعة التعليم والتعلم لتطوير اخلربات املعرفية واالدائية عند افراد ها

رفة حضور مؤمترات علمية خمتصة مبجاالت الرتبية الفنية وندوات وحلقات دراسية وتبادل املع .9

 واخلربات وورش عمل وتدريب

 استحداث بنية حتتية ملعامل وورش تتناسب والتخصصات املختلفة بقسم الرتبية الفنية .10

 .العمل على وجود بيئة وعالقات عمل تعزز روح االنتماء للقسم وللكلية وللمجتمع .11

 Department Required Coursesمقررات ختصصية إلزامية )متطلبات القسم(  

املقرررمز   

 اسم املقرر

اجنليزي( )عربي+  

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

 عملي نظري حماضرات

 

Art100 

 

 تاريخ الفن القديم

 

2 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

Art101 

 

1الرسم احلر  

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

- 

 

 

Art102 

 

1أسس تصميم  

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

- 
 

 

Art103 

 

1طباعة منسوجات  

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

- 

 

 

Art104 

 

1خزف   

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

- 

 

 

Art105 

 

 اشغال جنارة

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

- 

 

 

Art106 

 

 

 تشريح فين

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 
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Art200 

 

2أسس تصميم  

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Art102 
 

 

Art201 

 

1حنت   

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

- 

 

 

Art202 

 

2الرسم احلر   

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Art101 
 

 

Art203 

 

1تصوير مائي   

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Art202 
 

 

Art204 

 

1تصميم وزخرفة  

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Art200 
 

 

Art205 

 

1أشغال فنية  

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Art105 
 

 

Art206 

 

2تصميم وزخرفة  

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Art204 
 

 

Art207 

 

فنون األطفال 

 واملراهقني

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

 

Art300 

 

2طباعة منسوجات  

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Art103 
 

 

Art301 

 

 الرسم اهلندسي

 

3 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Art202 
 

 

Art302 

 

علم اجلمال والنقد 

 الفين

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

 

Art303 

 

2تصوير مائي   

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Art203 
 

 

Art304 

 

تاريخ الفن الوسيط و 

 إلسالمي

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

Art100 
 

 

Art305 

 

3طباعة منسوجات  

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Art300 
 

 

Art306 

 

تدريس الفنون طرئق  

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

Art201 
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Art307 
1تصميم إعالني  

3 4 2 2 Art206 

 

Art310 

 

 تطبيقات تدريسية

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

- 

 

Art306 
 

Art400 2اشغال فنية  3 4 2 2 Art205  

 

Art401 

 

1تصوير زييت  

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Art303 
 

 

Art402 

 

 تاريخ فن عصر النهضة

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

Art304 

 

 

Art403 

 

 خط عربي

 

2 

 

3 

 

1 

 

 

2 

 

- 

 

 

Art404 

 

 

2تصوير زييت  

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Art401 
 

 

Art405 

 

 

 مشروع التخرج

 

2 

 

- 

 

- 

 

4 

  

 46 46  71 اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 (Elective coursesاملقررات االختيارية )

 رمز املقرر

 اسم املقرر

 )عربي+اجنليزي(

عدد 

 الوحدات

الساعات/األسبوععدد   

 األسبقيات

 عملي نظري حماضرات

 

Art406 

 

2تصميم إعالني  

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Art307 
 

 

Art308 

 

2النقد الفين  

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

Art302 

 

 

Art208 

 

2خزف   

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 
Art104 

 

 

Art209 

 

 أشغال املعادن

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

- 

 

 
Art309 

 

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Art201 
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2حنت   

 

Art407 

 

4طباعة منسوجات  

 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

Art305 
 

 

Art408 

 

 الرسم باحلاسوب

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

CS101 
 

 12 13  19 اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 

 الساعات ملتطلبات التخرج بالقسم إمجايل عدد املواد والوحدات وعدد

 الساعات العمليعدد  عدد الساعات النظري  عدد الوحدات عدد املواد املتطلبات ت

 2 18 20 10 متطلبات الجامعة 1

 4 20 24 11 متطلبات الكلية 2

 47 47 73 30 متطلبات القسم 3

 - - - - املواد املساندة 4

 6-10 9-10 13 6-5 املواد االختيارية 5

 59-63 94-95 130 56-57 متطلبات التخرج 6

 توصيف خمتصر ملقررات قسم الرتبية الفنية

 (:Art100الفن القديم )تاريخ 

ــارات القدمية والتعرف على           ــان البدائي واحلض يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بفنون اإلنس

الصـــناعات والفنون املنتشـــرة يف تلك احلقبة وكذلك تعريف الطالب بالســـمات واخلصـــائص املميزة 

 هلذه الفنون ومراحل تطورها.

 (:  ST100)حصاء مبادئ إ

 . ضمن توصيف مقررا ت قسم الرياضيات توصيف هذه املادة يوجد        
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 (:Art101)  1 رسم حر

ــوم والتخطيطات األولية                        ية للرســ ــ يهدف هذا املقرر إىل تدريب الطالب علي القواعد األســـــاســ

ــافة   ــاص والفحم،  باإلضـ ــم بقلم الرصـ ــية للرسـ ــاسـ ــب   والتدريب على املهارات األسـ ــة النسـ إىل دراسـ

 األساسية جلسم اإلنسان وتوظيفها يف رسوم األشكال اآلدمية بأوضاعها املختلفة.

 (:Art102)1 أسس تصميم 

ــة           ــميم، ودراس ــميم وفهم العالقة بني الفن والتص يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبعنى التص

ــميمية املختلفة وإدراك النقط واخلطوط واأل  ــر التص ــتقة    العناص ــميمية مش ــر تص ــكال واأللوان كعناص ش

كما يهدف املقرر إىل تنمية مهارة األداء اخلطي واللوني والتصـــميمي ، وكيفية توظيفها يف التصـــميم

 للطالب.

 :(Art103)1 طباعة منسوجات 

ــاليب األداء يف جمال الطباعة اليدوية يف                      يهدف هذا املقرر إىل إملام الطالب ببعض طرق وأســ

عد    طار إ قد                    إ بالع عة  با لب بطرق الط طا هذا املقرر إىل تعريف ال هدف  ما ي ية، ك ية الفن اد معلم الرتب

والربط والطباعة اليدوية باســتخدام تقنية الرســم املباشــر على القماش وطريقة الطباعة باإلســتنســل أو  

 اإلستامبا.

 (:Art104) 1خزف 

األساسية عن أنواع الطينات واألكاسيد اخلزفية        يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب باملعلومات        

 ة ــــــــنية اخلزفية واألدوات الالزمة لذلك، كما يهدف إىل تعريف الطالب مبعنى كلموطرق تشكيل اآل

 خزف وفخار واكتساب املهارة  لبناء الشكل اخلزيف بطرق التشكيل املختلفة. 

 (:Art105أشغال جنارة )

ات هذا املقرر يتعرف الطالب على طرق وأساليب األداء يف جمال األشغال من خالل دراسة مفرد       

 اخلشبية ومن بينها أشغال القشرة والتشكيل الفين بفروع األشجار إلنتاج أعمال خشبية متميزة.

 ( :Art106تشريح فين )

ــان من ال                  ــم اإلنســ ــريح جلســ ناحية   يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بالرتكيب البنائي والتشــ

ــر على حتديد اال          االعملية والنظرية هذا إىل ج      ــالت اليت هلا تأثري مباشــ نطباعات   نب دراســــة العضــ
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والتأثريات اليت تطرأ على مالمح جسـم   االنفعاالتاليت تتوقف عليها هيئة اجلســم ودراســة  اتواحلرك

 اإلنسان يف حاالته املختلفة. 

 (:200)ف ن   2أسس تصميم 

ــميم وعالقته بالفن ودراســـــة كل من اللون                         يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مباهية التصــ

والتدرج اللوني والفراغ  كعناصــر تصــميمية باإلضــافة إىل دراســة اللون األبيض واألســود كمحايدات   

ــة القيم اللونية   ــتخدام هذين اللونني بطرق خمتلفة وكذلك دراســ ــري الناتج من اســ واخلداع البصــ

 افية اللون.وشف

 (:Art200)1حنت

ــفات          ــكيلية للعمل النحيت ومعرفة أهم ص يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بالقيم البنائية والتش

ــاب   ــكل خاص، وإكس وطرق األداء باخلامات املختلفة يف فن النحت والتعريف بفن النحت البارز بش

نتاج العمل النحتية واستخدام خامات متعددة إل ستنساخ من األعمال الفنية   الطالب مهارة القولبة واال

 النحيت.

 (:Art202) 2رسم حر

يهدف هذ املقرر إىل االســتمرار يف دراســة بعض القطاعات لعناصــر طبيعية دراســة تفصــيلية للتعرف        

سم احلي والتعرف على     سة اجل على دقائق مكوناتها وإبراز تأثريات مجاهلا، كما يهدف املقرر إىل درا

نب ااحليوانات مع إبراز ج إلنســان ونســبه وحركته وخصــائص تكوينه باإلضــافة إىل رســم بعض جســم ا

 عضائها وتكوينها الطبيعي.أاحلركة ونسب 

 (:Art203) 1تصوير مائي

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بتاريخ فن التصــوير يف احلضــارات املختلفة والتعريف بأهم        

الباســتيل، ودراســة النماذج الســاكنة بقصــد تعميق   وألوانن املائية اباأللواملهارات األدائية للتصــوير 

نعكاس األضواء ودرجات الظالل انب أحكام التكوين ومعاجلة مالمس السطوح وااخلربة الفنية من ج

 نكسار الضوء عليها. اباإلضافة إىل دراسة النماذج الشفافة ومعاجلة 

 (:Art204)1تصميم وزخرفة 

ن، اهذا املقرر إىل تعريف الطالب ماهية ومبادئ التصميم الزخريف ودراسة كل من االتز    ىيسع            

والوحدة والتنوع كعناصر مهمة للتصميم الزخريف وتوظيف هذه العناصر يف عمل أشكال        واالنسجام 
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ــتخدام األلو ن املختلفة  بالشــــكل املناســــب يف ازخرفية متنوعة وتنمية مهارة الطالب الفنية يف اســ

 صاميم الزخرفية.الت

 (:  Art205)1أشغال فنية

يهدف هذا املقرر إىل التعريف بفن التشكيل بواسطة األقمشة، وكذلك التعريف بصفات وأساليب                

األداء باخلامات النسـيجية ومدى إمكانية التشـكيل الفين بها، كما يتم يف هذا املقرر دراسـة أسـاليب     

ــغيل بالعجائن املختلفة كعجي       ــرياميك وعمل أقنعة ولوحات فنية خمتلفة           وطرق التشــ نة الورق والســ

 نيس.اباإلضافة إىل استخدام الورق املقوى يف عمل الفو

 (:Art206) 2تصميم وزخرفة 

للتصميم باإلضافة إىل املصادر الطبيعية والرتاثية  يسعى هذا املقرر إىل دراسة املصادر االستلهامية       

ودراسة التصميم يف الفراغ، كما يهدف املقرر إىل إملام الطالب بأسس التصميم مثل الرتدد والتضاد      

 وتطبيقها يف تصاميم زخرفية خمتلفة. واالنسجامواإليقاع 

 (:Art207فنون األطفال املراهقني )

الطالب بأهم املعوقات اليت تعرقل تقدم األطفال يف التعبري الفين          يهدف هذا املقرر إىل تعريف         

ــا يهدف إىل متكني الطالب من التمييز بني           ــة هذا التعبري، أيضــ والدوافع اليت حترك الطفل ملمارســ

األمناط الفنية املختلفة باإلضافة إىل دراسة مراحل النمو الفين عند األطفال والعوامل اليت تؤثر فيه   

 نب دور املعلم اجتاه تعبريات األطفال الفنية.اهذا إىل ج

 (:Art208) 2خزف 

ــتخدمة يف احلريق والتعرف علي طرق ايهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأنواع األفر         ن املس

ــطح             ــغوالت قبل عملية احلرق، ويف هذا املقرر يتعرف الطالب على طرق معاجلة أســ جتفيف املشــ

شغال اخلزفية واألدوات  سة األلو  األ ن والطالءات اخلزفية بأنواعها وطرق االالزمة لذلك. كما يتم درا

ــتخدام األفر  ــتعماالتها والتدريب على اســ ــافة إىل اإعدادها وتركيباتها واســ ن وعمليات احلرق باإلضــ

 ني اخلزفية.االتدريب على استعمال عجلة التشكيل لألو

 (:209أشغال املعادن )ف ن 

يتم يف هذا املقرر دراسة تاريخ أشغال املعادن يف ليبيا والتعرف على أهم الضوابط الفنية لطريقة          

شرائح املعدنية، ويتم تدريب الطالب على عمل          سلك وال شغال ال ضغط والتقبيب وطرق أ شكيل بال الت



98 
 

 

م 2220 جامعة طرابلس –دليل كلية الرتبية طرابلس   

ــرائح املعدنية   ــكيل الزهور والنباتات من الش ــابقة وتش ــافة إىل  لوحات فنية خمتلفة بالتقنيات الس باإلض

 يوانات مبختلف أنواعها.احلاستخدام الرقائق املعدنية يف تشكيل 

 (:Art300) 2طباعة منسوجات

تعريف الطالب بأهم طرق الطباعة على القماش والتعريف بها من الناحية            إىل  يهدف هذا املقرر          

قل ا                     ية والن يدو لب ال بالقوا عة  با قة الط يا، كطري ها عمل ية وتطبيق تارخي يب    ال قة املونوت حلراري وطري

 روف.الطباعية باستخدام احل

 (:Art301رسم هندسي )

من خالل دراسة مفردات هذا املقرر يتعرف الطالب على العمليات اهلندسية وإمكانية تطبيقها يف           

جمال الرتبية الفنية، وكذلك التعرف على قواعد الرسم اهلندسي، وأن يدرك الطالب العالقات اخلطية 

 سليمة وأهم املفاهيم األساسية للرسم اهلندسي.ال

 (:Art302علم اجلمال والنقد الفين )

يتنــاول هــذا املقرر مفهوم الفن واجلمــال والتعريف بــالقيم البنــائيــة الكليــة للعمــل الفين وكيفيــة         

ــس ونظريات النقد الفين ومعايري احلكم              اجلمالي  قراءته، كما يهدف املقرر إىل تعريف الطالب بأســ

 وتدريب الطالب على العملية النقدية بشكل عملي.

 (:Art303)  2تصوير مائي

 درك ــــــــــي يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بتاريخ فن التصوير يف احلضارات املختلفة وأن       

واالســتمرار يف الطالب مهارة التصــوير يف احلضــارات القدمية باســتخدام األلوان املائية والباســتيل،  

تصوير موضوعات مستوحاة من احلياة اليومية اليت تربز التحوالت احلضارية اليت يعيشها جمتمعنا، كما 

نفعاالت واحلركة يهدف املقرر إىل االســتمرار يف دراســة جســم اإلنســان واحليوان مع الرتكيز على اال

ــا االهتمام باجلوانب اجلمالية يف تراثنا الثقايف واالجتما عي واحلضــــاري املتمثل يف العمارة وأيضــ

 والزي واحللي والفنون.

 (:Art304تاريخ الفن الوسيط واإلسالمي )

سطى              سالمي والفن يف أوائل القرون الو ساليب األداء يف الفن اإل يتناول هذا املقرر مجاليات وأ

ــة تاريخ الفنون ومها اكالفن الروم ــتفادة من الربط بني دراســ ــكي والقوطي، واالســ رات األداء يف نســ
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املواد التطبيقية وأن يفرق الطالب بني مسات وخصــائص الفنون اإلســالمية وفنون العصــور الوســطى   

 وفنون النسيج والسجاد.يف أوروبا مثل فنون الزخرفة واخلزف والفسيفساء 

 (:Art305) 3طباعة منسوجات 

ــ يهدف ه         ـــــ بسيطة ودراسة العالقة   نسيجية ال ذا املقرر إىل التعريف مبفهوم اخلامات والرتاكيب الـــ

ــفات الطبيعية وامليك اخلامةبني  ــعر، اواخليط والتعرف على املواصــ نيكية للخامة مثل الصــــوف، والشــ

ــليلوزية من أصــــل نباتي مثل القطن والكت          نب تعريف  ان وغريها، هذا إىل ج   اوالوبر، واخلامات الســ

الطالب بقواعد الرتاكيب واالشرتاطات العامة للخامة النسيجية وأن يدرك الطالب التعاشقات النسيجية 

ــيج   ــري خلامة النسـ ــطحية. كما يهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبراحل التحضـ املركبة وتأثرياتها السـ

حلة السحب والزوي للوصول   مثل مرحلة التفتيح والتنظيف ومرحلة الكرد والتسريح، باإلضافة إىل مر  

إىل مرحلة الغزل، ويتم أيضــا تعريف الطالب بأنواع األنوال وخصــوصــا تلك املســتعملة يف ليبيا ومن  

 رة بواسطة النول اخلشيب البسيط. ثم تشجيع الطالب على عمل تصاميم نسيجية مبتك

 (:Art306) الفنونطرائق تدريس 

ــًا نظريًا ملقرر  د يع         ــاس ــية وهذا املقرر أس هدف هذا املقرر إىل العملية، ويالرتبية التطبيقات التدريس

ــرتاتيجيات  التعرفوفهم و تعريف الطالب بعملية تدريس مادة الرتبية الفنية ومتطلباتها،  على بعض اســ

مبا يف  وس تدريس هذه املادة. كما يهدف املقرر إىل تدريب الطالب على مهارات التخطيط للدر              

لك   كاره لطرق                     ذ ية تطويره وابت كان يه وإم لد هارة التفكري العلمي  ية م لدرس وتنم هداف ا يد أ حتد

 حديثة تالئم طبيعة تدريس مادة الرتبية الفنية.

 (:Art307)  1تصميم إعالني

ــميم                          ية التصــ ته بفن اإلعالن، وأهم ــميم وعالق ية التصــ ماه لب  طا هذا املقرر تعريف ال يتم يف 

ــر قيم واجتاهات جديدة، ويعمل على تغيري العادات واألذواق            عالاإل ــهم يف نشــ ني من ناحية أنه ُيســ

ويسهم يف توسيع دائرة االستهالك وقد يكون عامال من عوامل التغري االجتماعي، وتعريف  لدى الناس

ي. الطالب بأن هذا النوع من الفن ميكن أن يؤدي إلي خلق أمناط جديدة من الســـلوك االســـتهالك

ن جيد لســــلع أو دعاية ملنتجات معينة تدريب الطالب على كيفية تصــــميم إعال إىل كما يهدف املقرر

 تتحقق فيها شروط استقطاب املستهلك.
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 (:     Art308نقد فين )

سبابها. كما أيدرس الطالب يف هذا املقرر املواصفات واملعايري اجلمالية واختالف هذه املعايري و        

املقرر إىل تنمية وصـــقل احلس اجلمالي جتاه املدركات البصـــرية وتذوق القيم اجلمالية يســـعى هذا 

ــافة إىل تدريب الطالب على حتليل وقراءة العمل الفين ونقده                الظاهرة والباطنة يف الطبيعة، باإلضــ

 لبعض األعمال احمللية والعاملية.

 (:Art309)  2حنت

ــم والنحت البنائي، وكذلك التعرف على        يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب با              لنحت اجملســ

ــتخدامه يف جمال الرتبية الفنية، وتدريب                    ــلوب اســ ــتخدمة يف النحت البنائي وأســ اخلامات املســ

 يفية تشطيب وإخراج العمل النحيت.الطالب على ك

 (: Art310تطبيقات تدريسية )

ــية هو إعداد الطالب عمليا ملرحلة الرتبية العملية عن طريق                       اهلدف من مقرر التطبيقات التدريســ

ــتى طرقه )طرق التدريس( داخل الكلية من أجل أن                إتاحة الفرص للطالب ملمارســــة التدريس بشــ

ــتعداد للرتبية العملية من جهة، وللتدريس من جهة             ــب  مهارات التدريس الالزمة لالســ خرى . أيكتســ

خمتلف طرق التدريس احلديثة )حســب ختصــصــه( واليت ويتدرب على  لطالب يطبق عرب هذا املقررا

ــة، مبا يف ذلك التدريب على            أمت تغطيتها   ثناء مقررات طرق التدريس العامة وطرق التدريس اخلاصــ

ســـئلة، واملناقشـــة، وتصـــميم االمتحانات، وتصـــحيحها، عداد األإإعطاء الدروس، والتخطيط للدرس، و

بة، والتقييم والتقويم، و     وا مل مع الطل عا ــف، وإلت تدريس، ومجيع       ادارة الصــ ية يف ال خدام التقن ــت ســ

 . خرى اليت يقوم بها املعلم من مجيع اجلوانب النفسية والسلوكية والعلميةاملهارات واملهام األ

 (:Art 400) 2أشغال فنية 

الطبيعية والصـــناعية واخلواص الطبيعية للجلد يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب خبامة اجللد         

احليوانات   اخلام وتركيبه الكيميائي كما يتعرف الطالب يف هذا املقرر على أقســـــام وأنواع جلود          

ومعرفة طرق الدباغة البســيطة للحفاظ على اجللد من التلف، وأيضــا يتم تعريف الطالب بقيمة اجللود  

 هلا يف عمل مشغوالت فنية مميزة. ينة وتدريبه على استغالكثروة طبيعية وأن يقدر قيمتها كخامة مث
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 :(Art401)  1تصوير زييت

ن الزيتية وأســس اســتخدامها وأدواتها املختلفة وطرق  اذا املقرر تعريف الطالب باأللوـــــــيتم يف ه     

كما  ن الثقيلة وما يســـتجد من خامات متشـــابهة،اإعداد اللوحة القماشـــية والتعرف على غريها من األلو

ن الزيتية مبا يشاهده يف احمليط ايهدف املقرر إىل تدريب الطالب على التعبري احلر باستخدام األلو 

واالهتمام باملعاجلات اإلبداعية ذات الطابع الذاتي وحماولة الكشــف عن أســلوبه الفين ســعيا لتأكيد  

 شخصيته الفنية.

 (:Art 402تاريخ فن عصر النهضة )

ــة  يهدف هذا املقرر          ــر النهضـ ــاليب األداء يف فنون عصـ إىل تعريف الطالب بتاريخ ومجاليات وأسـ

ــة بأوروبا. كما يتم يف     ــالمية يف النهض ــارة اإلس ــر ودور احلض ــابع عش من القرن اخلامس إىل القرن الس

هذا املقرر دراسة الفنون احلديثة واملعاصرة من منتصف القرن الثامن عشر إىل الوقت احلالي. هذا      

 إلي دراسة مدارس الفن احلديث والفنون املعاصرة يف الوطن العربي. باإلضافة 

 (:Art403خط عربي )

ــأة اخلط العربي وتطوره والتعرف على أنواع اخلطوط                 لب بنشـــ طا هذا املقرر تعريف ال يتم يف 

ــكيالت فنية لبعض أنواع اخلط واحلروف             العربية وقواعدها. وأيضــــا تدريب الطالب على تطبيق تشــ

ني، والثلث، والكويف كما يتم يف هذا املقرر دراســــة تقنيات       االعربية كدراســــة وتنفيذ اخلط الديو      

 رخام واخلشب واجلبس والسرياميك. اخلطوط على سطوح  املواد املختلفة مثل ال

 (:Art404) 2تصوير زييت 

ــوير باأللو         ــة املهارات األدائية للتصـ ــتمرار يف دراسـ ن الزيتية واألكريليك ايتم يف هذا املقرر االسـ

ــرة وتنفيذ بعض  وتدريب الطالب على التعبري عن مجاليات الطبيعة واحمليط من خالل الرؤية املباشــ

 األعمال واملوضوعات اليت يتم اختيارها مبساحات مناسبة.

 (:Art405مشروع التخرج  )

بعمل فين وفق رغباته ول يف الشـــق األ ىل شـــقني، عملي ونظري. يقوم الطالبإينقســـم املشـــروع           

، حيث جيري الطالب  حبثا املوضوع نفسه   مكانياته. والشق الثاني يتم فيه  تقديم مقرتح نظري حول إو

علميا متتبعا خلطوات ومنهجية البحث العلمي الصــحيح مبا يف ذلك حتديد املشــكلة، مجع  البيانات،  

تائج البحث، التوصيات، اخل. والغرض  حتليلها، فائدة البحث، الدراسات السابقة عن موضوع البحث، ن    
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ــروع التخرج هو تدريب الطالب على        له عرب تطبيق الطالب ملفاهيم        إمن مشــ جراء البحوث يف جما

 درسها خالل الفصول الدراسية السابقة يف الكلية.  ومبادئ

 (:Art406)  2تصميم إعالني 

ــميم واإلعالن              لب مبعنى التصــ هذا املقرر تعريف الطـا قة بينهـا و بني    يتم يف  يف الطبيعـة والعال

ن األســـس التصـــميمية يف الفن، وأن يدرك الطالب أهمية الفنون احلديثة كمصـــدر للتصـــميم واإلعال 

ــق إعال      ــس اليت جيب أن تتوفر عند عمل أي ملصــ ــميمات     الي ج إني، واألســ نب عمل بعض التصــ

 ة وغريها.نية ألغلفة كتب ذات شعارات خمتلفة أو ملنتجات غذائية وصناعياإلعال

 (:Art407) 4طباعة منسوجات 

ــة احلريرية          ــاشـ ــطة الشـ ــاليب وطرق الطباعة بواسـ يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأهم األسـ

ــر و طريقة ــابلونات  وطباعة الباتيك املباشــ الرتخيم، كما يتم تدريب الطالب على طريقة حتضــــري الشــ

يك                      بات قة ال مة مع طري خد ــت غات املســ ــب ية والصــ باع جائن الط نات والع والتعرف على خمتلف امللو

 والرتخيم.

 (:Art408الرسم باحلاسوب )

سة               سب اآللي، ودرا صميم باحلا ساليب الت برنامج  يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بقواعد وأ

والتطبيق العملي لعمل بعض األعمال  "الكورال درو"و الفوتوشــــوب،"، وبرنامج باحلاســــوب الرســــم

 الفنية املختلفة بالربامج املذكورة سابقا. 
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 قسم احلاسوب
  :رؤيــة القسم

أن يكون قسم احلاسوب من األقسام املميزة والرائدة يف إعداد الكوادر يف جمال تدريس علوم 

   .وتطبيقاتهااحلاسوب 

  م:رسالة القس

اجلودة تتمثل رسالة قسم احلاسوب يف تقديم خدمات تعليمية وحبثية متميزة للطالب تواكب معايري 

احلاسوب مبا يسمح بإعداد خريج تنافسي يتماشى مع املتطلبات احمللية والعاملية  جمال علوم يف

وتوفري املناخ املشجع على االبتكار   باإلضافة إىل املشاركة الفعالة للقسم يف تنمية البيئة احمللية 

 .واإلبداع بالدولة الليبية.

 م:القس أهداف

 الناحيتني: املادية والربجمية للحاسوب.يقوم القسم بتزويد الطلبة بأساس متني يف  .1

 تنمية قدرات الطالب على الربط بني النظرية والتطبيق. .2

اسوب يف مراحل توفري الكوادر املهنية والرتبوية القادرة على القيام بتدريس مادة احل .3

 التعليم العام 

 نية يف إعداد املناهج وتنفيذ املقررات.ھحتقيق املعايري امل .4

 العلمي ملعاجلة قضايا اجملتمع. لبحثتطوير وتوجيه ا .5

تطوير الدراسة يف جمال احلاسوب من خالل التدريس والبحوث التطبيقية واالستشارات  .6

 امليدانية.

 م العملية والتحليلية.ھاراتھإعداد الطالب ألن يكونوا قادة مبدعني من خالل م .7

حتصيل املعرفة  التدريب العملي على استخدام الكثري من الربامج التطبيقية من أجل .8

 .احلاسوبية الضرورية لإلملام بعلوم

 .جتمعللمو للقسم وللكلية االنتماء روح تعزز عمل وعالقات بيئة وجود على العمل .9

 .قسمترسيخ ونشر اسس ومفاهيم وممارسات اجلودة بني كل منتسيب ال .10
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وتكنولوجيا االستفادة القصوى من اإلمكانيات اليت وفرتها الوسائل التقنية احلديثة  .11

 جمال احلاسوب وطرق تدريسه. القدرات املعرفية والبحثية يف املعلومات لتنمية

 Department Required Courses)متطلبات القسم(   إلزاميةمقررات ختصصية 

 (Specialized courses. املقررات التخصيصية )

 الوحدات اسم املقرر الرمز ت
متطلبات 

 املقرر

عدد 

الساعات 

 النظري

عدد الساعات 

 العملي

Course Name 

1 CS 111  3 1أساسيات برجمة CS 112 2 2 
Fundamentals of 

Programming 1 

2 CS 112 2 2 - 3 مقدمة وتطبيقات حاسوب 

Introduction to 

Computers and 

Applications 

3 CS 113 4 - 3 دوائر رقمية - Digital Circuits 

4 
CS 113 

Lab 

 CS 113 - 2 Digital Circuits Lab 1 عمليدوائر رقمية 

5 CS 122 
تراكيب منفصلة )هياكل 

 رياضية(

3 Mm106 4 - Discrete mathematics 

6 CS 211  3 2أساسيات برجمة CS 111 2 2 
Fundamentals of 

Programming 2 

7 CS 221 3 طرق وتطبيقات عددية Mm112 2 2 
Numerical Methods 

and Applications 

8 CS 213 
تنظيم احلاسبات ولغة 

 التجميع

3 CS 113 4 - 

Computers 

Organization and 

Assembly Language 

9 
CS213 

Lab 

تنظيم احلاسبات ولغة 

 التجميع عملي

1 CS 213 - 2 

Computers 

Organization and 

Assembly Language 

Lab 

10 CS 214  3 1برجمة مرئية CS 211 2 2 Visual programming 1 

11 CS 221  برجمة بلغة السي(c) 3 CS 211 2 2 
C-Language 

Programming 

12 CS 223 3 نظم التشغيل CS 213 2 2 Operating Systems 

13 CS 224  3 2برجمة مرئية CS 214 2 2 Visual Language 2 

14 CS 311 3 برجمة شيئية CS 221 2 2 
Object -Oriented 

Programming 
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15 CS 312 3 1 تراكيب البيانات CS 221 2 2 Data Structure I 

16 CS 314 3 حتليل وتصميم نظم CS 211 2 2 
System Analysis and 

Design 

17 CS 316 2 طرائق تدريس خاصة 
EPsy201

+ CS 111 

2 - 

Computer Teaching 

Methods 

18 CS 317 
تطبيقات تدريسية 

 )احلاسوب(

2 
CS 316    +

CS 320 

- 2 Teaching Applications 

19 CS 320 3 قواعد البيانات 
CS 312    +

CS 314 

2 2 
Introduction to Data 

Base 

20 CS 321  3 مبادئ برجمة االنرتنت CS111 2 2 
Introduction to 

Internet Programming 

21 CS 324 3 2 تراكيب البيانات CS312 2 2 Data Structure 2 

22 CS 327 3 هندسة برجميات CS314 2 2 Software Engineering 

23 CS 329 3 شبكات احلاسوب CS213 2 2 Computer Networks 

24 CS 330 2 دراسة منظومات 
CS320 + 

CS224 

- 2 
Software Project 

Studies 

25 

CS 

329P 
 CS329 - 2 1 شبكات حاسوب عملي

Computers Networks 

Lab 

26 CS 411  3 املعلوماتتقنية CS321 2 2 
Information 

Technology 

27 CS 412 
الرسم وتطبيقاته 

 باحلاسوب

3 
CS221 + 

Mm111 
2 2 

Computer Graphics 

and Applications 

28 CS 413 3 ذكاء اصطناعي CS312 2 2 Artificial Intelligence 

29 CS 414  1 حاسوبمبادئ صيانة CS211 - 2 

Principles of 

Computer's 

Maintenance 

30 CS 415 3 مشروع التخرج 

EPsy301 

ومادتان 

على األكثر 

قبل التخرج 

 120)إنهاء 

 وحدة(

2 2 Graduation Project 

  52 54  79 جمموع الوحدات  
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 (Elective coursesاملقررات االختيارية ) 

  ساعات من املقررات االختيارية 6يتم اختيار 

 متطلبات املقرر الوحدات املقرراسم  الرمز ت

عدد 

الساعات 

 النظري

عدد 

الساعات 

 العملي

Course Name 

1 CS325 )2 2 وحدة 72انهاء  3 حلقات نقاش )حاسوب 
Seminar in 

Computers 

2 CS326 2 2 وحدة 72انهاء  3 برجمة اإلنرتنت متقدمة 
Programming 

Web Advanced 

3 CS328 2 2 وحدة 72انهاء  3 وسائط متعددة Multimedia 

4 CS335 2 2 وحدة 72انهاء  3 نظم تشغيل متقدم 
Advanced 

Operating System 

5 CS336 2 2 وحدة 72انهاء  3 شبكات احلاسوب متقدم 

Advanced 

Computer 

Networks 

6 CS337 2 2 وحدة 72انهاء  3 أمن احلواسيب 
Computer 

Security 

7 CS338 2 2 وحدة 72انهاء  3 تعليم إلكرتوني E-Learning 

8 CS339 2 2 وحدة 72انهاء  3 معاجلة الصور Image Processing 

 (Supportive coursesاملقررات الداعمة ) 

 الوحدات اسم املقرر الرمز ت

متطلبات 

 املقرر

عدد 

الساعات 

 النظري

عدد 

الساعات 

 العملي

Course Name 

1 ST 103 

مبادئ إحصاء 

 واحتماالت

3 - 4 - 

Principles of Statistics and 

Probability 

2 Mm111  4 - 3 1رياضة عامة - General Mathematics I 

3 Mm112  3 2رياضة عامة Mm111 4 - General Mathematics II 

4 
Mm106 

 

 Fundamentals in Algebra - 2 - 2 أساسيات يف اجلرب

   14  11 جمموع الوحدات  
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 املواد والوحدات وعدد الساعات ملتطلبات التخرج بالقسمإمجايل عدد    

 عدد الساعات العملي عدد الساعات النظري عدد الوحدات عدد املواد املتطلبات ت

 - 16 16 8 متطلبات اجلامعة 1

 4 20 24 11 متطلبات الكلية 2

 48 62 80 30 متطلبات القسم 3

 - 18 2 4 املواد املساندة 4

 4 4 6 2 االختياريةاملواد  5

 56 120 137 55 متطلبات التخرج 6

 

 توصيف خمتصر ملقررات قسم احلاسوب

 (:Mm111)  1رياضة عامة 

 -موعات واملتباينات، العالقات والدوال، النهايات، االتصال اجمل يدرس املقرر دراسة عامة       

االستمرارية، بعض نظريات االستمرارية، التفاضل )االشتقاق(، التطبيقات )الدوال التزايدية والتناقصية 

نقالب التقعر والتحدب نقاط اإل –النهايات العظمى والصغرى  –نظرية القيمة املتوسطة  –نظرية رول  –

 نحنيات(. رسم امل –

 (:Mm112) 2رياضة عامة 

الدوال الزائدية والزائدية العكسية وتفاضالتها. التكامل  –الدوال اآلسية  –الدوال اللوغارمتية       

 طرق التكامل ، قاعدة لوبتال يف النهايات.السهلة،  احملدود ، التكامل غري احملدود بعض األمثلة

 (:ST 103مبادئ اإلحصاء واالحتماالت ) 

: تنظيم  البيانات  ةمقدمة تشمل أهمية علم اإلحصاء وعالقته بالعلوم األخرى . التوزيعات التكراري     

، املتوسط لبياني . مقاييس النزعة املركزيةجداول التوزيعات التكرارية، النسبية واملتجمعة ، التمثيل ا

الربيعات ، العشريات واملئينات.  احلسابي ، الوسيط ، املنوال ، الوسط اهلندسي ، الوسط التوافقي ،

، معامل االختالف، حنراف املعيارياملطلق ، التباين ، اال االحنرافمقاييس التشتت : املدى ، متوسط 
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حندار ، جداول التوزيع التكراري الثنائي ، اإلحندار اخلطي لتواء والتفرطح. االرتباط واالمقاييس اال

، تب ومقياس ارتباط الرتب . املفاهيم األساسية يف االحتماالتالبسيط ، االرتباط اخلطي البسيط ، الر

 التجربة العشوائية ، فراغ العينة ، التبادل والتوافق ، تعريف االحتمال، حساب االحتمال. 

 (:Mm106أساسيات يف اجلرب )

اخلطية، الفضاء املتجهي )مفهوم احلقل، بديهيات الفضاء املتجهي ، االرتباط اخلطي واالستقاللية      

حمولة مصفوفة، جرب  األساس والبعد، الفضاء املتجهي اجلزئي(، املصفوفات )أنواع املصفوفات،

املصفوفات املتكافئة، رتبة املصفوفة، احملددات ،  املصفوفات، عمليات على الصفوف واألعمدة،

سة والغري نااملصفوفة املعكوسة ومعكوس املصفوفة (، منظومة املعادالت اجلربية اخلطية )املتج

نسة(، فضاء اجلدار الداخلي )تعاريف و خواص ، طرق التعامد ، طريقة جرام ومسيث (، مسألة امتج

القيم الذاتية ملصفوفة )تعريفات أساسية و مربهنات (، التحويالت اخلطية )اخلواص، التمثيل 

يلي وهاملتون(، باملصفوفات، جرب التحويالت اخلطية، الصور القطرية للتحويالت اخلطية، مربهنة ك

 نونية(.ااألشكال الثنائية اخلطية )األشكال الرتبيعية واختزاهلا إىل صورها الق

 :CS 111))  1أساسيات الربجمة 

املفاهيم األساسية يف برجمة احلاسوب بلغة راقية، خطوات حل املسائل باستخدام احلاسوب       

اللغة املستخدمة ،  البيانات وأنواعها، التغريات ، نسيابية ، هيكل برنامج اخلوارزميات ، املخططات اال

 القرارات ، التكرارات ، امللفات وتطبيقاتها.

 : ( (CS 112مقدمة وتطبيقات حاسوب 

طرق معاجلة  ، تعريف احلاسوب، تاريخ احلاسوب وتطويره، أجيال احلاسوب، دورة معاجلة البيانات      

للحاسوب، وحدات اإلخراج، وحدة املعاجلة املركزية، وحدة ن املادي والربجميات االبيانات، الكي

مقدمة للربجميات اجلاهزة ، تصنيفات احلاسبات، لغات احلاسوب، األنظمة العدية التخزين اإلضافية،

وأثرها على أساليب األعمال اليدوية، تطبيقات يف اجملاالت الرياضية والعلمية والتخزين اإللكرتوني 

ومعاجلة  WORD، تطبيقات عملية وتشمل: معاجلة النصوص WINDOWSم التشغيل مفاهيم نظ للمعلومات،

 .IEومتصفحات اإلنرتنت    EXCELاجلداول اإللكرتونية 
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 : CS 113)دوائر رقمية )

أنظمة األعداد، متثل األعداد احلامل لإلشارة، الشفرات والتشفري، البوابات املنطقية، جداول      

املنطقية باستخدام بوابات عكس، التقاطع، القالبات، عدادات النظام الثنائي، كارنوف، بناء الدوائر 

التتابعية وذات املعامل، التصاعدية والتنازلية، املسجالت، دوائر اجلمع الثنائي واملنطق، الذاكرة 

الرئيسية، اإلدخال واإلخراج والتحكم. جتارب معملية تغطي أساسيات العمليات املنطقية الرتاكبية، 

العمليات التتابعية كاملسجالت والعدادات، الدارة املنطقية احلسابية لعمليات اجلمع والطرح، 

البيانات البحث عن اإليعاز وعمليات طرق التصميم للدارات  الدارات املنطقية السرتجاع وختزين

 املنطقية التزامنية والغري تزامنية.

 :CS 113 Lab)دوائر رقمية عملي )

الطالب ملقرر الدوائر الرقمية سوف يقوم يف هذا املقرر العملي بتطبيق التجارب التالية  بعد دراسة       

 نت باستخدام احلاسوب واستعمال الربامج اجلاهزة حملاكاة شغلها أم بنائها باملعمل حسباسواء ك

 –التالية اخلطة املناسبة لتطبيق املواضيع فيها يعرض استاذ املقرر على الطلبة و اإلمكانيات املتاحة

مقدمة على استعمال الربامج املعدة لبناء الدوائر الرقمية، الدوائر املنطقية جبميع أنواعها، تبسيط 

، الدوائر احلسابية، القالبات، الدوائر Combination Logicوحتقيق املعادالت املنطقية، الدوائر التوافقية 

 مصغر. وحبث التتابعية، النبضات والساعة، املسجالت، الذاكرة، 

 :CS 122) تراكيب منفصلة )هياكل رياضية( )

اجملموعات،  جداول الصدق والعالقات املنطقية، أسس املنطق، القضايا املنطقية وأدوات الربط،    

ن، احلث الرياضي، التعريفات االدوال، اخلوارزميات واملصفوفات، التعليل الرياضي، طرق الربه

املرتدة واخلوارزميات، التوافقيات، أساليب العد، التباديل والتوافيق )واالحتماالت املتقطعة( ونظرية 

 االحتماالت والرتاكيب املنفصلة. 

 ( : (CS 221طرق وتطبيقات عددية 

 ،ساب النقطة العائمةمقدمة عن الطرق العددية يف جماالت العلوم واهلندسة ومن أهم املواضيع ح   

حل املعادلة  -( ، عمليات التقريب وحتليل األخطاء(System of Linear Equationاألنظمة اخلطية 

مع  ،التفاضل والتكامل العددي ،االستكمال ،حل نظام من املعادالت اخلطية وغري اخلطية  ،الواحدة

 املسائل واملواضيع بالطرق العددية.(  حلل Math Labاستخدام الربجمة األساسية أو التطبيقية )
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 ( : CS 211) 2أساسيات برجمة 

 رز ــدروس متقدمة يف اللغة املستخدمة: الدوال، اإلجراءات، دوال السالسل احلرفية، البحث والف     

(، القوائم املرتبطة وأنواعها، امللفات  Linked Listsوالدمج، السجالت، املؤشرات واستخداماتها )

 ، الوحدات الرسم باحلاسبة.الفئات وأنواعها،

 (:CS 213تنظيم احلاسبات ولغة التجميع )

التصميم األساسي للحاسب اإللكرتوني، الدوائر، وحدة احلساب واملنطق،  دائرة التحكم، تنظيم       

احلاسب، متثيل ومعاجلة األعداد العشرية يف احلاسوب، اجلامع الكامل التفرعي، بنية التنفيذ، دراسة 

التفرع غري  املخطط الزمين لدورات اآللة، تعليمات نقل البيانات، التعليمات احلاسبية، تعليمات

الشرطي واملقاطعة، مشروع فصلي يف تطبيقات حقيقية . أساسيات الربجمة بلغة التجميع، الصيغة العامة 

ار، نظام يف املعاجل للتجميع، إيعازات نقل البيانات، العمليات احلاسبية واملنطقية والسيطرة والتكر

، عنونة منافذ اإلدخال 8086اإلدخال واإلخراج يف املعاجل  ، أنواع القطع، صيغة برنامج القطع،8086

 واإلخراج، إرسال واستالم موجات من املنافذ.

 :  (CS213 Lab)تنظيم احلاسبات ولغة التجميع عملي 

: األول مراجعة الدوائر املنطقية واحلوافظ والذاكرة واملعاجل ينقسم هذا املقرر إىل جزئني      

الدقيق ويقوم الطالب بإنشاء إحدى الدوائر من مواضيع تنظيم احلاسبات مثل الدارات، إزاحة  

البيانات، وتصميم وتركيب الدارات، الذاكرة بإحجام خمتلفة، باستخدام الربامج اجلاهزة املتوفرة 

اني  فيختص بكتابة برامج بلغة التجميع إلجراء العمليات احلسابية والبحث باملعمل، أما اجلزء الث

 وغريها باستخدام املرتمجات و برامج احملاكاة اجلاهزة. 

 (:CS 214) 1برجمة مرئية 

باستخدام   Input / Outputكيفية إدخال وإخراج  البيانات  - تشغيل وتنفيذ برنامج فيجول بيسك كيفية    

 .Case Study،كيفية استخدام مجلة التحكم كيفية استخدام مجل التكرار - Input Boxالدالة 

 (:CS 221برجمة بلغة " السي"   )

  -الربامج الفرعية  -مجل التكرار   -املصفوفات  -إدخال وإخراج  البيانات  - Cأساسيات لغة     

 استخدام مجل التحكم كيفية كيفية -كيفية إدخال وإخراج  البيانات  -Cدراسة حاالت باستخدام لغة 

 استخدام مجل التكرار والتفرعات.
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 (:                 CS 223نظم التشغيل )

مقدمة إىل نظم التشغيل، بنية أنظمة التشغيل ووظائفها، إدارة الذاكرة الرئيسية، إدارة املعاجلات،      

العمل، جدولة املعاجلات، املعاجلات املتعددة، إدارة العمليات )االعرتاض واملقاطعة(، العمليات 

نوي، اإدارة التخزين الث املتتابعة، العمليات املتزامنة، السيمافور، مراقبة التشغيل، التوقف النهائي،

 إدارة وحدات اإلدخال واإلخراج، األداء)مراقبته وتقييمه(، األمن واحلماية.   

 (:CS 224)  2برجمة مرئية 

تطبيق   -كيفية استخدام الربامج الفرعية باستخدام الدوال اجلاهزة     - كيفية استخدام املصفوفات

 على استخدام أدوات اللغة املرئية.

 (: CS 311ئية )برجمة شي

مقدمة عن الربجمة الشيئية، مميزات الربجمة الشيئية، فهم قنوات اإلدخال واإلخراج، الدوال،       

شكال، مبادئ لغة الفصائل واألهداف، دوال البناء واهلدم، الفصائل واملصفوفات، الوراثة، تعدد األ

لربامج والفصائل واألهداف، أنواع  برجمة شيئية، هيكل لغة برجمة شيئية ومجل اإلدخال واإلخراج، ا

البيانات، مجل االختيار والتحكم، أنواع املتغريات ، الدوال وأنواعها، امللفات، معاجلة األخطاء، 

 املهام.

 (:CS 312)1 تراكيب  البيانات 

البيانات، املصفوفات، خزن املصفوفات،  مقدمة تعريفية بهياكل  البيانات ، العمليات على هياكل      

دالة اهلدف، جداول الوصول، القوائم اخلطية، األكداس والعمليات عليها، الطوابري واستخداماتها 

والعمليات عليها، احلجز املرتبط للتخزين، العمليات على األكداس والطوابري املرتابطة، مقارنة بني 

ثنائية، متثيل األشجار احلجز املتتالي واملرتابط للتخزين، األشجار، تطبيقات األشجار، مسح األشجار ال

 وطرق زيارتها.

 (:CS 314حتليل وتصميم نظم )

البيانات واملعلومات، املستويات اإلدارية، مدخل إىل النظام ومفاهيمه، مؤهالت حملل النظام،      

نسيابية  ادورة حياة النظام، تقرير دراسة اجلدوى، تقنيات حتليل النظام، طرق مجع احلقائق، أشكال 

البيانات، أشكال الوصول إىل البيانات،  البيانات، تعديل هياكل جداول القرارات، حتليل البيانات،
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تقنيات تصميم النظم، أشكال مسار النظام، تصميم امللفات، تصميم النماذج، تصميم الرموز، توثيق 

 النظام، تنفيذ النظام، إدامة النظام ، حتليل الشبكات وأسلوب تقييم الربامج واملراجعة. 

 (:CS 316حاسوب ) -طرائق تدريس خاصة 

يغطي هذا املقرر  كيفية العملية. والرتبية التطبيقات التدريسية و هذا املقرر أساسًا نظريًا ملقرر دَّيع     

األخطاء و ،وأنواعهااألهداف ومفهومها وشروط صياغتها مبا يف ذلك ، اليومية خطة الدروس وضع

الطرق الشائعة ، باإلضافة اىل الطلبة على صياغة األهداف السلوكيةتدريب مع الشائعة يف صياغتها، 

إدارة والوسائل التعليمية يف تدريس احلاسوب،  واستخدام ، مميزاتها وعيوبها،يف تدريس احلاسوب

تدرس يف   على شرح دروس احلاسوب اليت الطالبتدريب والصف وكيفية التعامل مع الطالب، 

 مناهج التعليم. 

 (:CS 317ريسية )تطبيقات تد

ة: دراسة عناصر املنهج: يغطي هذا املقرر مفهوم منهج علوم احلاسوب من حيث اهليكلية والربجم     

: تعريف مستويات األهداف. طرائق التدريس : تعريف األهداف وأنواعها، خصائص األهداف،األهداف

ص القياس، التقييم : نريس، خصائص طرق التدريس. التقويمطريقة التدريس، أنواع طرق التد

والتقويم، أنواع االختبارات، خصائص كل منها. أسلوب حل املشاكل يف علوم احلاسوب وتطبيقاتها 

ى من أهداف وحمتو الدراسية. دراسة بعض األمثلة لتطبيقات ما ُدرس احلاسوب للمراحليف مناهج 

التعليم األساسي. اليت تدرس يف مناهج  علوم احلاسوب من مقرراتطرائق تدريس عن مواضيع 

الطرق احلديثة لتشجيع املتعلم باستخدام احلاسوب كأداة لزيادة  - استخدام احلاسوب يف التدريس

 اجلمعيات واملواقع التعليمية األساسي،التحصيل. مواضيع تقدم كأنشطة عملية يف مستوى التعليم 

 تعليمية.اخلاصة برتشيد استخدامات احلاسبات ونشاطها وإسهامها يف العملية ال

 (:CS 320) قواعد البيانات

بنية امللفات  قواعد البيانات،أنواع  تصميمها، بيئتها، املعلومات،البيانات كنوع من نظم  نظم قواعد     

  .ACCESS; FOXPRO،SQL،MySQLالفهرسة والتتابع ، تدريب عملي باستخدام  وقواعد البيانات،

 (:CS 321مبادئ برجمة اإلنرتنت  )

واملكتبات والربامج  (، HTMLنرتنت وأنواعها، تطوير استخدام واجهة ويب )مقدمة على شبكات اإل     

، برامج جافا احملدودة، XMLوفهم  الديناميكي  ( (HTMLتصميم برامج بلغة  CSS))و  ( HTML)املصاحبة لـ
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، وأشكال service،جافا  Java Scriptsبرامج تنفيذ آلية معاجلة املعلومات )مع بريل، سي، سي++، إخل(، 

متحركة، القضايا التقنية يف تصميم صفحات الويب و البيانات املنظورة، حمركات البحث ومميزاتها، 

 املكتبات العامة الرقمية. 

 (:CS 324)  2تراكيب  البيانات 

، املخططات وطرق متثيلها، طرق الفرز، طرق 1البيانات  هذا املقرر يوفر استمرارية ملقرر تراكيب     

البحث، امللفات وتركيبها، األشكال واخلوارزميات للرتاكيب املعقدة، الرتتيب )الداخلي واخلارجي(، 

  ، والفهرسة.Bشجرة ، خوارزميات األشكال )املسار الصقل ..(

 (:CS 325حلقات نقاش )حاسوب( )

حيدد مواضيع هذا املقرر يف حينه ومنها املواضيع التالية: استخالص املعلومات من البيانات       

Data Mining-  أنظمة تشغيل  –برجمة نظم  –املرتمجاتUnix  -  وغريها من املواضيع احلديثة يف

 جمال احلاسوب.

 (:CS 326برجمة اإلنرتنت متقدمة )

استخدام واجهة ويب واملكتبات والربامج املصاحبة لتصميم  -مراجعة منهج مبادئ برجمة إنرتنت     

، Java Scripts ،VB.NET ،C++.NETوتعلم الربجمة باستخدام ) XML))ودراسة الـ  CSSو HTML ـــبرامج بـ

 .(Front-End ،Back-Endدراسة وفهم وتطبيق تصميم الربامج )، وASPأو  JSPإخل...(، وتقنية 

 (:CS 327هندسة برجميات )

نظرة شاملة )بعض التعريفات واملصطلحات، النشأة والتطبيقات( منذجة الربجميات، دورة  حياة       

الربجميات، حتليل متطلبات الربجميات، التوثيق، أمناط تصميم الربجميات، األساليب التقليدية 

جودة  ناتطبيقات أمناط تصميم الربجميات )كل املراحل( باستخدام مشروع عملي، ضم والشيئية،

 نهجيات التطوير وإدارة املشاريع.الربجميات وتوثيق الربجميات وسبل قياسها، م

 (:CS 328وسائط متعددة )

تنظيم وهيكلة أنظمة الوسائط املتعددة من فيديو وصور وتشفري وخاصة تصميم وحدات التعامل مع     

وبعض التطبيقات من صوت وصور وتسجيالت وتعديل من نوع إىل ، املستخدم. الوسائط عرب الشبكة

 آخر. 
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 (:CS 329شبكات احلاسوب )

واع نظم االتصاالت، طبيعة موجات مدخل يف االتصاالت، أنظمة االتصاالت وتوزيع البيانات، أن      

ظومة ، متطلبات منالبيانات ، أنواع وسط نقلالتصاالت الرقمية، اواعه، التضمني وأناالتصاالت

، ت املتتالية واملتوازية مع أمثلة، االتصاالاالتصاالت املتزامنة واملتداخلة ، بروتوكوالتاالتصاالت

، احلواسيب الشخصية للربط الشبكي، الشبكة النموذجية ، املفاهيم األساسيةاالتصالمفهوم شبكات 

) تصميم جمموعة  الشبكةستخدام وإعداد نظام تشغيل ، الشبكات مسؤولية مشرف الشبكةالطرفية ا

، إضافة حمطات العمل الفرعية وإمكانيات خص واحلقوق واجملموعات واجملاالتاملستخدمني الر

 . البيانات وتصحيحها واحملافظة عليها الطبع( تبادل املعلومات عرب الشبكة كشف األخطاء عند إرسال

 (:CS 329Pشبكات احلاسوب عملي )

ملية تغطي املواضيع التالية: تصميم وتطبيق وحتليل وتقييم الشبكة يشمل هذا املقرر تطبيقات ع    

تركيب وبناء شبكات مصغرة  –احلاسوبية حتت أحد أنظمة التشغيل املشهورة واملتوفرة باملعمل 

وإجراء التجارب املقرتحة واستعمال برجميات احملاكاة وكتابة  تقارير معملية ما مت تنفيذه واملشاكل 

اح طرق حلها، مراجعة للطوابق السبعة لشبكات احلاسوب ويتعلم الطالب األسالك والصعوبات واقرت

 ,Hubs ،hubs, switches، ،routersلتعامل مع أجهزة وأدوات الشبكة مثل اوالتشبيك، برتوكوالت الشبكات، 

firewalls, repeaters, gateways وغريها، وإدارة نوافذ اخلادم سريفر  ،Windows Server 2012 server وتركيب ،

شبكات خمتلفة وتعلم اختيار الشبكة املناسبة لكل غرض وتركيب شبكة السلكي، وتعلم أمن الشبكات 

نة الشبكات وإجياد احللول املناسبة اوتفادي األخطاء الشائعة واستخدام بعض الربامج اجلاهزة لصي

 قد يعرضها أستاذ املقرر. لبعض احلاالت

 (:CS 330دراسة املنظومات  )

دراسة أنواع املنظومات حسب )املهمة املطلوبة / طريقة وتقنيات  -دراسة منظومات سابقة     

دراسة حالة: ذ املنظومات. حتليل تقنيات تصميم وتنفي -البيئة املستهدفة للعمل عليها ( الربجمة /

تصميم وتنفيذ  –تصميم وتنفيذ قاعدة البيانات  –دراسة منظومة متكاملة )حتليل وبرجمة د إعدا

 التقارير(.
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 (:CS 335نظم تشغيل  متقدم )

اسوب )إدارة بنية أنظمة التشغيل ووظائفها وإدارة موارد جهاز احل، نظم التشغيل مراجعة مادة      

، معاجلة معاجلة متوازية، متتاليةمعمارية املعاجلات وطريقة تنفيذ األوامر )معاجلة ، ، املعاجلات(الذاكرة

 )مراقبته وتقييمه(، األمن واحلماية.  ، األداء(I/O)إدارة العمليات، إدارة وحدات ، متزامنة(

 (:CS 336شبكات احلاسوب متقدم )

اهلاتف  هيكلية الشبكات الالسلكية الرقمية من الشبكات احمللية، وشبكاتعن  حملة عامة     

 احملمول، والربوتوكالت.

 (:CS 337أمن احلواسيب )

دراسة أنواع الربامج اخلبيثة وخصائصها، وطرق احلماية من الربامج اخلبيثة، ووظائف      

 واستخدامات اجلدار الناري، وأمن الشبكات، ومعلومات عامة أخرى ختص أمن احلواسيب. 

 (:CS 338التعليم اإللكرتوني )

 – e-learningيم اإللكرتوني التعل - دراسة ومقارنة طرق التعلم املستخدمة حاليًا )التعليم التقليدي    

 VLEدراسة أنظمة  –التعليم احلديث(. التقنيات املستخدمة يف التعليم احلديث والتعليم اإللكرتوني 

 تدعم هذه األنواع. اليتاستخدام بعض الربامج  -ومميزاتها 

 (:CS 339معاجلة الصور )

 MAT LABاستخدام برنامج  العملي: اجلزء -البيانات دراسة أنواع ومكونات الصورة وطرق استخراج    

 وتعلم الربجمة عليه.

 (:CS 411تقنية املعلومات )

نرتنت واألدوات الالزمة لذلك واألنظمة، تشغيل ودور دراسة مواضيع التقنية من البحث يف اإل     

احلاسوب يف التقنية وأخالقيات احلاسوب والربيد اإللكرتوني ومحاية املعلومات والبحث يف 

ضيع احلديثة منها التوقيع اإللكرتوني واإلدارة اإللكرتونية والتعليم اإللكرتوني واملواضيع املوا

 ثة مثل احلوسبة السحابية وغريها.احلدي

 (:CS 412الرسم وتطبيقاته باحلاسوب )

، قواعد وأسس الرسم واع تقنيات العرضأنظمة الرسوم وأجهزة العرض، ذاكرة العرض، أنعن  مقدمة     

، خوارزميات حتسني جودة العرض وكيفية ختزينها، برجمة بلغة عليا )عادة لشاشةعرضها على ا وكيفية



116 
 

 

م 2220 جامعة طرابلس –دليل كلية الرتبية طرابلس   

 Openورسوم وعرضها على الشاشة، استخدام املكتبات املدعمة للغة الربجمة مثل  لغة السي( أشكال

GL، على ب تفاعلي مع الربامج،  يشجع الطال، نشاط البيانات ، طرق إدخالدام مرئي بعدة أبعاداستخ

 مشروع مصغر يف نطاق املقرر.عمل 

 (:CS 413ذكاء اصطناعي )

ة تطبيقات مثل التعرف على ، طرق الربجمقةت، البوظمة املعرفةمقدمة يف الذكاء االصطناعي، أن    

البحث بالعرض أوال،  ،البحث بالعمق أوال)البحث األعمى،  ، برهنة النظريات، أساليب البحثمنوذج

البحث حمدود العمق، البحث التكراري، البحث العشوائي، البحث الطعمي، صعود اجلبل(، فهم 

مة يف لغة الربجمة اللغات اإلنسانية ، حماكاة الفهم، لغات برجمة األنظمة اخلبرية، حل املشكالت، مقد

 برولوك أو لسب. 

 (:CS 414مبادئ صيانة حاسوب )

املقرر يتعلم الطالب أسس الصيانة للحاسوب الشخصي من الناحيتني الربجمية واهلندسية، يف هذا      

إضافة إىل طرق تثبيت الربامج ونظم التشغيل. كما يتعرف الطالب على مكونات احلاسوب بصورة 

عملية ملموسة ويتدرب على طرق تفكيكها وجتميعها باإلضافة إىل معاجلة مشاكل عمل احلواسيب من 

ية املادية والربجمية وكتابة تقرير عن كل مشكلة )موضوع( من حيث أسباب حدوثها وطرق الناح

 د املواضيع لدراستها ومعاجلتها .معاجلتها وأستاذ املقرر حيد

 (:CS 415مشروع التخرج )

اليت درسها الطالب خالل الفصول الدراسية السابقة على  يهدف املشروع إىل تطبيق املفاهيم      

والشغل يتضمن ختطيط وتصميم وبناء برامج . ، ت املختلفة يف املؤسسات التجارية والصناعيةاجملاال

ومعظم العمل يقع على عاتق الطالب خارج الكلية ومشرف املشروع عليه توجيه الطالب. خيتار الطالب 

ت )حسب ختصصه(، ويقدمه كمقرتح، ثم جيري عن املوضوع حبثا علميا متتبعا خلطوا اعلمي اموضوع

ومنهجية البحث العلمي الصحيح مبا يف ذلك حتديد املشكلة، مجع البيانات، حتليلها، فائدة البحث، 

  الدراسات السابقة عن موضوع البحث، نتائج البحث، التوصيات، اخل.
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رياض األطفال قسم   
 

 الرؤية:

 جمال رياض األطفال.حتقيق الريادة الفكرية والتميز الرتبوي األكادميي حمليا وإقليميا يف 

 الرسالة:

يلتزم القسم بتهيئة تربوية تعليمية مبدعة وحمفزة تسهم يف إجياد تربية تبقى عرب مراحل العمر املختلفة 

وذلك من خالل ختريج معلمة متميزة ذات كفاءة عالية يف التعامل مع الطفل وتنمية املعارف 

النواحي الرتبوية والنفسية والبدنية والصحية،  واملهارات الالزمة إلعداده إعدادا متكامال يف مجيع

ومتتد رسالة القسم لتشمل رفع مستوى الكفاية املهنية أثناء اخلدمة وحتسني البحث الرتبوي يف جمال 

 دراسات الطفولة.

 األهداف:

 تزويد الطالبات بالعلوم واملعارف حول أهمية املرحلة يف بناء شخصية الطفل وتعلمه. .1

باملعلومات واخلربات الالزمة لفهم طبيعة الطفل ومنوه يف شتى اجملاالت، تزويد الطالبات  .2

وإعدادهن لتولي مهام التدريس واالشراف على دور احلضانة ورياض األطفال يف مجيع 

 املؤسسات احلكومية واألهلية.

تدريب الطالبات على أساليب التدريس احلديثة يف هذا اجملال وإمدادهن بالتدريبات  .3

 حلديثة لتزويد األطفال باألسس واملفاهيم الرتبوية والسلوكية الالزمة.العملية ا

اإلسهام يف فهم الطالبات طبيعة مناهج رياض األطفال، وأساسيات أنشطة الطفل، واخلربات  .4

 اجلديدة.

 إجراء البحوث والدراسات يف جمال الطفولة اليت تسهم يف تطوير التعليم وحتديثه. .5

 دلة مع املؤسسات احمللية والعربية والعاملية اليت تعين بالطفل. إقامة عالقات ثقافية متبا .6

 .جملتمعاو للقسم والكلية االنتماء روح تعزز عمل وعالقات بيئة وجود على العمل .7

 .قسمترسيخ ونشر اسس ومفاهيم وممارسات اجلودة بني كل منتسيب ال .8
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احلديثة وتكنولوجيا االستفادة القصوى من اإلمكانيات اليت وفرتها الوسائل التقنية  .9

 جمال رياض االطفال. القدرات املعرفية والبحثية يف املعلومات لتنمية

 Department Required Courses)متطلبات القسم(   إلزاميةمقررات ختصصية 

 (Specialize coursesاملقررات التخصيصية )

 رمز املقرر

 اسم املقرر

 )عربي+ اجنليزي(

عدد 

 الوحدات

 الساعات/األسبوععدد 

 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

KN100 2 2 مقدمة يف رياض األطفال - - -  

KN 101 
مهارات أساسية يف الرتبية 

 الفنية
3 2 - 1 -  

KN 102 2 2 تغذية وصحة الطفل - - -  

KN 104 1 - 2 3 مدخل إىل املوسيقى -  

KN 105 
مقدمة يف علم النفس 

 االجتماعي
2 2 - - -  

KN 106 
اجتاهات حديثة يف رياض 

 األطفال
2 2 - - KN100  

KN 200 2 2 إدارة رياض األطفال - - KN106  

KN 201 2 2 علم نفس الطفولة - - EPSY100  

KN 202 2 2 تربية بيئية - - KN105  

KN 203 3 3 علم نفس اللعب - - 
KN106 

EPSY100 
 

KN 204 2 2 ثقافة طفل الروضة - - KN106  

KN 205 
مشكالت سلوكية لطفل ما 

 قبل املدرسة
2 2 - - KN201  

KN 206 2 2 أطفال ذوو احتياجات خاصة - - KN201  

KN 207 
فروق فردية لطفل ما قبل 

 املدرسة
2 2 - - EPSY200  

KN 300 
تطور اللغة والتفكري لدى 

 الطفل
3 3 - - KN201  
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KN 301 1 - 2 3 مبادئ التصميم الزخريف KN101  

KN 302 
علم نفس األطفال 

 املوهوبني
2 2 - - KN206  

KN 303 
مهارات أساسية للرتبية 

 البدنية
3 3 - - -  

KN 304 2 2 تصميم برامج رياض األطفال - - KN204 KN207  

KN 305 2 2 إعداد الطفل للقراءة والكتابة - - 
KN300 

EPSY200 
 

KN 306 2 2 طرائق تدريس خاصة - - EPSY201  

KN 307 
صعوبات التعلم لدى طفل 

 الروضة
2 2 - - 

EPSY20O 

KN207 
 

KN 400 
تطبيقات تدريسية )رياض 

 األطفال(
2 - - 2 KN306  

KN 401 2 2 توجيه وإرشاد نفسي لألطفال - - KN205 KN302  

KN 402 2 2 تنمية املفاهيم العلمية - - 
KN300 

EPSY200 
 

KN 403 2 2 مهارات التواصل - - KN300  

KN 404 3 3 اختبارات ومقاييس الطفولة - - EPSY302  

KN 405 
حقوق الطفل يف اجملتمع 

 اللييب
2 2 - - -  

KN 407 4 -  4 مشروع التخرج 

(EPSY301 

ومادتان على 

األكثر قبل 

 التخرج (

 

 9 - 58 67 اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 (:Elective coursesاملقررات االختيارية )
 وحدة من املقررات االختيارية. 14خيتار الطالب ما يعادل  

 رمز املقرر

 اسم املقرر

 )عربي+ اجنليزي(

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات
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KN 408E 
تنمية املفاهيم االجتماعية 

 اخللقية
2 2 - - -  

KN 409E 2 2 تعلم القيم وتعليمها - - -  

KN 410 2 2 مدخل الرتبية املقارنة - - -  

KN 411E 1 - 2 3 أشغال يدوية للطفل KN101  

KN 412E 2 2 أدب ومسرح الطفل - - -  

KN 413E 2 2 صحة مدرسية - - -  

KN 414E 2 2 تربية مجالية - - -  

KN 415E 2 2 علم اجتماع تربوي - - -  

KN 416E 2 2 تذوق موسيقي - - KN104  

KN 417E 3 3 تربية حركية للطفل - - KN303  

KN 420E 2 2 تاريخ احلضارة اإلسالمية - - -  

Art 408 E 1 - 2 3 رسم باحلاسوب CS101  

AR 117E 2 2 أحكام األسرة - - -  

CT 105E 2 2 علم وظائف أعضاء اإلنسان - - -  

CT 305E 2 2 تفسري قصار السور - - -  

CT 406E 2 2 السرية النبوية - - -  

    14 اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 (Supportive coursesاملقررات الداعمة )

 رمز املقرر

 اسم املقرر

 )عربي+ اجنليزي(

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

ST100 2 2 مبادئ االحصاء - - -  

   2 2 اجملمـــــــــــــــــــــــوع
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 إمجايل عدد املواد والوحدات وعدد الساعات ملتطلبات التخرج بالقسم        

 عدد الساعات العملي عدد الساعات النظري عدد الوحدات عدد املواد املتطلبات ت

 2 18 20 10 متطلبات اجلامعة 1

 4 20 24 11 متطلبات الكلية 2

 2 64 67 29 متطلبات القسم 3

 2 2 1 املواد املساندة 4
- 

 2-0 14-13 14 6-7 املواد االختيارية 5

 8-10 117 – 118 127 57-58 متطلبات التخرج 6

 

 خمتصر ملقررات قسم رياض األطفال توصيف

 (:KN100مقدمة يف رياض األطفال ) 

األطفال والتعرف على األهمية الرتبوية ملرحلة يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بنشأة رياض         

ه              عايت لة ور ية الطفو مام برتب ملدرســـــة والتعرف على تطور االهت بل ا بادئ    اما ق بامل ، تعريف الطالب 

، وتعريفهم على نشأة رياض األطفال وآراء بعض العلماء  قوم عليها تعليم رياض األطفالواألسس اليت ي 

ــ     تأســ لذين هلم دور يف  فال    يسالرتبويني ا ياض األط ية      ر بات الرتبو فة املتطل ، تعريف الطالب مبعر

 وخصائص منو طفل ما قبل املدرسة.

 (:KN 101مهارات أساسية يف الرتبية الفنية )

 األلوانيهدف هذا املقرر إىل معرفة موضوع التعبري الفين عند األطفال ومستوياته ودوافعه، كذلك        

لناحية النفســــية اليت جتعل الطفل يســــتجيب إىل املؤثرات ذات لألطفال، والتأكيد على الرتبية من ا

ــائل      الطابع اجلمالي احمليط به . وكذلك تدريب الطالب على تنمية         اجلانب اإلبداعي لتنفيذ الوســ

 لتقديم املعلومة الصحيحة لطفل الروضة.
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 (:KN 102تغذية وصحة الطفل )

يهدف هذا املقرر إىل أن يلم الطالب بأهمية التغذية عامة ويف مرحلة الطفولة املبكرة خاصــــة .                      

ــليمة يف   ــاكل التغذية لدى األطفال، واآلثار املرتتبة عليها. والتعرف على دور التغذية الس وأن يلم مبش

لوث بامليكروبات   الوقاية من األمراض.  والتعرف على املشـــــاكل املرتبطة باملادة الغذائية مثل الت            

 .اجلانب والفريوسات، واملواد احلافظة والتوعية يف هذا

 (:KN 104مدخل إىل املوسيقى )

يهدف هذا املقرر إىل إدراك الطالب أهمية دور املوســيقى لرياض األطفال ومعرفة أثر املوســيقى        

ــاب بعض املهارات كالقراءة والك   ــة واكتسـ ــية طفل الروضـ ــخصـ ــيقية يف النمو املتكامل لشـ تابة املوسـ

 والتعرف على أهم املبادئ والقواعد املوسيقية اليت ميكن االستفادة منها يف عملية التدريس .

 (:KN 105مقدمة يف علم النفس االجتماعي )

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبادة علم النفس االجتماعي وفروعه وتطبيقاته يف احلياة،                  

وجودة يف اجملتمع وكيفية االستفادة منها، وأساليب التنشئة االجتماعية    وباملؤسسات االجتماعية امل  

الســوية وكيفية تطبيقها داخل األســرة، باإلضــافة إىل تعريف الطالب بأســاليب التنشــئة االجتماعية غري   

 السوية وكيفية القضاء عليها.

 (:KN 106اجتاهات حديثة يف رياض األطفال )

التعرف على معنى رياض األطفال وأهدافها والتعرف على االجتاهات املعاصرة يف رياض األطفال         

 اليت تقوم بها معلمة الروضة.والتعرف على أبنية وجتهيزات رياض األطفال والتعرف على املهام 

 (:AR117أحكام األسرة )

  .قسم اللغة العربيةتوصيف هذ املادة موجود ضمن توصيف مواد  
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 (:KN 200إدارة رياض األطفال )

ــة و        ــية وإدارة الروضــ ــية لإلدارة العامة والتعليمية واملدرســ ــاســ إدارة إملام الطالب باملفاهيم األســ

ــف  ، أن تكون لدى الطالب خلفية عن تطور الفكر اإلداري ، أن يذكر الطالب العمليات اإلدارية        الصــ

إلدارة الروضـــــة عن بقية املراحل، أن يدرك     ، أن يعلل الطالب األهمية اخلاصـــــة        ومفهوم كل منها  

الطالب دور التفتيش الرتبوي وأهدافه ، أن يتعرف الطالب على املواصــفات الشــخصــية والفنية ملدير  

 الروضة ، أن يدرك مهام مدير الروضة وأن يكتسب مهارة إدارة الصف.

 (:KN 201علم نفس الطفولة )

هذا املقرر إىل التعرف على مرا            هدف  لة ،          ي هذه املرح مل املؤثرة يف منو  لة والعوا حل الطفو

ــمية ، العقلية، االجتماعية، اال            نفعالية.   التعرف على خصــــائص كل مرحلة من مراحل الطفولة ، اجلســ

 املشاكل اليت تصاحب هذه املراحل وأسبابها واحللول لعالج هذه املشاكل. لىـــــوالتعرف ع

 (:2KN 20تربية بيئية ) 

هذا املقرر إىل مساعدة األطفال على اكتساب الوعي واحلس مبكونات البيئة اليت يعيشون يهدف         

فيها واملشكالت املرتبطة بها واكتساب األطفال القيم واالجتاهات اإلجيابية حنو محاية البيئة وتنميتها 

كتساب خربات بقصد إعداد جيل واع ببيئته واملعرفة تتم من خالل إتاحة الفرصة التعليمية لألطفال ال

متنوعة والتزود بفهم أساسي من البيئة اليت يعيشون فيها ومشكالتها واملشاركة النشطة وتتم من خالل        

ذات التأثري على حياتهم ومستقبلهم  البيئة إتاحة الفرصة لألطفال للقيام بدور إجيابي يف حل مشكالت

 تطلب تضافر اجلهود ملواجهتها.   واليت ت

 (:KN 203علم نفس اللعب )

ــة ووظائفه والفوز يف أهم                   يهدف هذا املقرر إىل التعرف على أهمية اللعب يف حياة طفل الروضــ

 رف على العالقةــأنواع اللعب املستخدمة يف الرياض والتعرف على طرق العالج النفسي باللعب والتع

 متغريات أخرى هامة.بني اللعب و 
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 (:KN 204ثقافة طفل الروضة )

وتعريفهم مبصــادر ، وثقافة الطفل خاصــة، من تدريس املادة هو تزويد الطلبة مبفهوم الثقافةاهلدف      

، ووســائل الثقافة وأثرها يف بناء شــخصــية الطفل ودور األســرة واملدرســة واجملتمع يف ثقافة الطفل   

 ومدى تأثري الرتبية اإلسالمية يف بناء ثقافة الطفل وتنشئته التنشئة السليمة.

 (:KN 205ية لطفل ما قبل املدرسة )مشكالت سلوك

اهلدف من تدريس املادة هو تزويد الطلبة مبعرفة أهم املشكالت السلوكية واالضطرابات النفسية              

ــرحية وأهم الطرق                   اليت تواجه بعض أطفال ما قبل مرحلة الدراســـــة وكيفية التعامل مع هذه الشــ

 الوقائية والعالجية هلذه االضطرابات السلوكية. 

 (: Art205)1أشغال فنية

  الرتبية الفنية. قسمتوصيف هذه املادة موجود ضمن توصيف مواد 

 (:KN 206أطفال ذوو احتياجات خاصة )

ــار التارخيي                      ــة وكذلك اإلملام باملســ يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة مبفهوم الرتبية اخلاصــ

من فئات ذوي االحتياجات اخلاصــة وخصــائص لتطور الرتبية اخلاصــة، وإكســابهم املفاهيم األســاســية 

 كل فئة من فئات الرتبية اخلاصة. كل فئة وكذلك تعريفهم بطرق قياس وتشخيص

 (:KN 207فروق  فردية لطفل ما قبل املدرسة )

ــاب الطالب  يهدف     ــوعات القدرة العقل وإملامهماملقرر إلي إكسـ  والعوامل ة،يالفرد والفروق ةيمبوضـ

كاء    فات يوتعرة، ي تؤثر يف الفروق الفرد اليت لذ كاء      اه العقلي وعالقت والتنظيم ا لذ ، ثم التعرف علي با

سبل   ًايعقل نياملتفوق شافكم ، و ستخدم  اليت يري، واملعا اكت شاف  ت  علي التعرف ثم ايعقل نياملتفوق الكت

 .األطفال لدى ريالتفك وأوجه ةياملعرف ةيالعقل اتياملستو
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 (: 300KNوالتفكري لدى الطفل )تطوير اللغة  

يهــدف املقرر إىل التعرف على التطور العقلي املعريف واللغوي لــدى الطفــل منــذ الوالدة إىل  

ــطى، أي املرحلتني قبل وبعد مرحلة الروضـــــة، التعرف على مظاهر النمو           مرحلة الطفولة الوســ

عرف يتوتفسري النمو العقلي املعريف حسب رأي العلماء )بياجيه ، جلفورد(،  والعوامل املؤثرة فيه ،

الطالب على أنواع التفكري ومســتويات العمليات العقلية، تعريف الطلبة بدور الروضــة وأهميتها يف   

 تطوير املعرفة واللغة لدى الطفل قبل دخوله املدرسة.

 (: 301KNمبادئ التصميم الزخريف ) 

دئ وأسـاليب وقواعد التصـميم الزخريف واكتسـاب بعض املهارات واألسـاليب التطبيقية     دراسـة مبا        

ستفادة منها يف احلياة العلمية،       صول بالطالب إىل مرحلة اال صر واملبادئ الزخرفية للو املتعلقة بالعنا

ــحيح وتنمية القدرة االبتكارية للطالب والتعريف مب فهوم واإلعداد للقدرة على التكوين الزخريف الصـ

  وعالقته بالتصاميم يف الطبيعة.التصميم الزخريف

 (: 302KNعلم نفس األطفال املوهوبني ) 

فل املوهوب           بة ، الط ئل على وجود     ، التعرف على معنى املوه لدال ــرات وا والتعرف على املؤشــ

 املوهبة لدى األطفال والتعرف على مشكالت الطفل املوهوب وكيفية التغلب عليها .

 (: 303KNأساسية للرتبية البدنية )مهارات  

ية ودوره يف                           بدن ية ال مبدرس الرتب ها والتعريف  ــ تدريســ ية وطرق  بدن ية ال مادة الرتب التعرف على 

ــؤولياته واالطالع على مكونات اللياقة البدنية وتعريف الطالب املعلم           العملية التعليمية وواجباته ومســ

 ة احلركية ومراحل النمو وغريها. بأهمية الرتبي

 (:KN 304تصميم برامج رياض األطفال ) 

فال وأنواع الربامج                     ناء برامج رياض األط ــس ب بات من معرفة أســ طال هدف املقرر إىل متكني ال ي

 املختلفة واألسس الفلسفية والرتبوية اليت تستند عليها هذه الربامج.
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 (:KN 305إعداد الطفل للقراءة والكتابة )

 واعأنب البــــــــــــــتعريف الطالب مبفهوم القراءة وأهميتها ووظيفتها للفرد واجملتمع، تعريف الط       

بة ومراحل تعليم              القراءة  ، تعريف الطالب بطرق تعليم الطفل القراءة، تزويد الطالب مبفهوم الكتا

 الطفل الكتابة. 

 :  (CT 305)تفسري قصار السور 

  معلم فصل. قسمتوصيف هذه املادة موجود ضمن توصيف مواد 

 (:KN 306طرائق تدريس خاصة )

 ةــــتعريف الطالب بأسس النشاط وعناصره، تعريف الطالب باسرتاتيجيات التدريس احلديثة املناسب     

 ناسب وتطبيق هذه االسرتاتيجيات.لرياض األطفال، تعريف الطالب بكيفية التخطيط امل 

 (:KN 307صعوبات التعلم )

ــعوبات التعلم          ــعوبات التعلم  من اجلانبالتعرف على صــ الطيب واألكادميي والتعرف على أهم صــ

 .  منائية وطرق عالجها والتعرف على أهم صعوبات التعلم اإلبداعية وطرق عالجهااإل

 (:KN 400تطبيقات تدريسية )

ية                يب الطالب على كيف تدر هدف املقرر إىل  تدريبهم على كيفية         إي ية ، و ئل التعليم تاج الوســـــا ن

 التخطيط لألنشطة داخل الروضة ، وتدريبهم على عرض هذه األنشطة.

 (:KN 401التوجيه واإلرشاد النفسي لألطفال )

ــأة والتطور ودور         ــية من حيث النشـ ــي يف   تعريف الطالب بأهداف اخلدمة النفسـ ــائي النفسـ األخصـ

 ع املعلومات يف اخلدمة النفسية.تعليمهم القيم واملثل العليا ومعرفة وسائل مجوإرشاد أطفال الروضة 

 (:KN 402تنمية املفاهيم العلمية )

ــابه لطفل ما            ــطلح "املفهوم" وكيفية إكس ــود مبص يهدف املقرر إىل متكني الطالب من فهم املقص

قبل املدرســــة، تعريف الطالب بالعوامل املؤثرة فيه والعمليات النفســــية املعرفية اليت تســــاعد تكونه 
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ي                لة ر مة يف مرح بدور املعل عه ، التعريف  يات منو املفهوم وأنوا ــتو فل، التعريف مبســ اض لدى الط

 ل وإكساب املفاهيم العلمية.  األطفا

 (:KN 403مهارات التواصل ) 

ــهيل التعامل مع هذا الطفل ، والتعرف على          ــة وتسـ ــل عند طفل الروضـ التعرف على مهارات التواصـ

قات املؤثرة ســلبا على يوســائل االتصــال املســتخدمة وأنواعها وطبيعتها، وعلى أهم املشــكالت واملع  

 الرتبوي وكيفية التغلب عليها.ال عملية االتص

 (: 404KNاختبارات ومقاييس الطفولة ) 

ــروط اليت جيب أن تتوفر عند تطبيق االختبار               ــي وأهميته والشــ التعرف على معنى االختبار النفســ

 واع االختبارات النفسية.والتعرف أيضا على مواصفات االختبار اجليد وأن

 (:KN 405حقوق الطفل يف اجملتمع اللييب )

يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطلبة ببعض املفاهيم حول رعاية الطفولة وأهميتها وكذلك حول                      

ــريعات احمللية والعربية    ــافة إىل توعية الطلبة بالتشــ ــاتها ، إضــ ــســ مفهوم الرعاية البديلة للطفولة ومؤســ

 والدولية حلقوق األطفال. 

   (: (CT 406سرية نبوية  

 . قسم معلم فصلتوصيف هذه املادة موجود ضمن توصيف مواد         

 ( :CT 105)علم وظائف أعضاء االنسان 

 . قسم معلم فصلتوصيف هذه املادة موجود ضمن توصيف مواد      

 (:KN 407مشروع التخرج  )

 مع  الهــــــالبحث يف جم يهدف هذا املقرر إىل إملام املتعلم بطرق البحث العلمي وكيفية تطبيق       

ــل األخري من       ــممه الطالب يف الفصــ ــبة للبحث الذي يصــ ــتخدام االختبارات واملقاييس املناســ اســ

ــته العلمية. ــوعو دراسـ ــه(، ويقدمه كمقرتح، ثم جيري عن   اعلمي اخيتار الطالب موضـ ــصـ )حســـب ختصـ
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، املوضوع حبثا علميا متتبعا خلطوات ومنهجية البحث العلمي الصحيح مبا يف ذلك حتديد املشكلة    

ــوع البحث، نتائج البحث،                   مجع البيانات، حتليلها، فائدة البحث، الدراســـــات الســـــابقة عن موضــ

ــروع التخرج هو تدريب الطالب على  ــيات، اخل. والغرض من مشـ جراء البحوث يف جماله عرب إالتوصـ

 سية السابقة يف الكلية.  درسها خالل الفصول الدرا ئتطبيق الطالب ملفاهيم ومباد

 (: KN 408Eيم االجتماعية اخُللقية )تنمية املفاه

تهدف هذه املادة إىل إلقاء الضــوء على ماهية الدين وعالقة الدين باالرتقاء العقلي واالجتماعي،        

ة ــــــكذلك الوقوف على ماهية الرتبية االجتماعية والنمو االجتماعي للطفل، وأهمية الرتبية االجتماعي

 مراحله والعوامل اليت تؤثر فيه. وخصائص النمو والسمات العامة للنمو االجتماعي وكذلك 

     (:Art 408Eرسم باحلاسوب  )

  الرتبية الفنية. قسمتوصيف هذه املادة موجود ضمن توصيف مواد      

 (:KN 409Eتعلم القيم وتعليمها )

ومكوناتها ، ومصادرها وخصائصها ، وتصنيفاتها      -بصورة عامة   -توضح هذه املادة املقصود بالقيم          

ــطلحات األخرى  واملعايري والعادات االجتماعية واالهتمامات ،  كاالجتاهات، والفرق بينها وبني املصـ

ــادر واجملاالت ا  إلقاء و ــالمية من ناحية املفهوم واملص ــا على القيم اإلس ــوء أيض ملختلفة. كما أنها الض

تركز أيضــا على طرق غرس القيم ، وطرق تطوير القيم لدى األطفال يف البيت واملدرســة ، وأســاليب  

ــعوبات اليت تعيق تعلمها ،    ــكالت والص ــابها، وكذلك أهم املش تدريب األطفال على متثل القيم واكتس

 بني مؤسسات التعليم يف تعليمها. والتكامل 

 (:KN 410)مدخل الرتبية املقارنة 

 ةـــــــــــتعريف الطالب مبعنى الرتبية املقارنة ونشأتها وتطورها، كذلك أهمية دراسة الرتبية املقارن        

يت تواجه دارس الرتبية وكذلك أهدافها، وجماالت دراســـتها، إضـــافة إىل الصـــعوبات واملشـــكالت ال  

 املقارنة.
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  (:KN 411Eأشغال يدوية للطفل )

 صيف مقررات قسم الرتبية الفنية. توصيف هذا املقرر موجود ضمن تو 

 (: KN 412Eأدب ومسرح الطفل )

يهدف هذا املقرر إىل التعرف على الفرق بني أدب الطفل وأدب الكبار إضافة إىل مقومات اآلداب        

العامة. كذلك التعرف على املقصــود من مســرح الطفل وقصــص األطفال وكتبهم وجمالتهم وكتاباتهم،   

 ني.القاء الضوء على برامج األطفال املرئية واملسموعة واألناشيد واألغإوكذلك 

 (:KN 413ية )صحة مدرس

ــية                ــحية املدرس ــة وكذلك اخلدمات الص ــية خاص ــحة املدرس ــحة العامة والص تعريف الطالب بالص

 ت الصحية ليكون قدوة لتالميذه.  وإكساب الطالب السلوك والعادا

 (: KN 414Eتربية مجالية )

تذوق القيم                          ية و ــر كات البصــ ملدر جتاه ا مالي  قل احلس اجل ــ ية وصــ ملادة إىل تنم هذه ا هدف  ت

 لإلسهام اجلمالية الظاهرة والباطنة يف األشياء الطبيعية والفن، كذلك إكساب تعلم اخلربات الضرورية    

ــافة إىل حتقيق اإلشـــباع والتكامل الذا تي من يف إجياد بيئة مجالية يتذوقها اآلخرون. من حوله. إضـ

ــكيليـة يف التعبري عن األ        ــة الفن، وكـذلـك التعرف على كيفيـة تنـاول القيم التشــ فكـار  خالل ممـارســـ

 واملشاعر. 

 (:KN 415Eجتماع تربوي )اعلم 

ــة أثر العمل الرتبوي على احلياة االجتماعية، وأثر احلياة االجتماعية         إيهدف هذا املقرر         ىل دراســ

على العمل الرتبوي، كما يدرس الظاهرة الرتبوية من مناحيها املتعددة ويف إطار تفاعلها مع الواقع              

ــال القيم االجتماعية والثقافية والرتبوية والدين             ــائل، مثل: إيصــ ية االجتماعي. ويهتم  هذا املقرر مبســ

والوطنية إىل الطفل عن طريق النظام التعليمي، كما أنه يدرس احملددات االجتماعية اليت تؤثر يف 

تقرير الســياســات الرتبوية وأهداف النظام التعليمي ، وكذلك تأثري املؤســســات االجتماعية  يف النظام  
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ودور النظام التعليمي  التعليمي، وتأثري العالقة بني املدرسة واألسرة يف التحصيل املدرسي للطالب،    

 ية السائدة على النظام املدرسي. جتماعي، وأثر األمناط الثقافيف احلراك اال

 :( E416KNتذوق موسيقي: ) 

ــيقى          ــيع وتنمية دائرة املعلومات وتعميق الفن إلدراك القيم اجلمالية للموسـ يهدف املقرر إىل توسـ

 املوسيقى استماعا صحيحا مركزا. ن طريقة االستماع إىلعلدى معلمة الروضة وذلك 

 (:   E417KNتربية حركية  للطفل )

هدف املقرر إىل          يث               إي فل" من ح ية للط ية احلرك ية حول "الرتب فة النظر لب املعر طا ــاب ال كســـ

ــنيفها وتطور               ــية وتصــ مفهومها، وأهدافها، وأهميتها، كما يهدف إىل االطالع على احلركات األســــاســ

وتســليط الضــوء على األنشــطة احلركية ودورها يف تنمية أجهزة الطفل من  املهارات احلركية للطفل،

ــوء على املهارة احلركية والعوامل املؤثرة فيها، والطالقة             ــليط الضــ ــم وتســ حيث تأثريها على اجلســ

ــكاله وكيفية العناية بقوام الطفل،   ــروطه واحنرافاته وأشــ احلركية ومعرفة القوام من حيث مفهومه، وشــ

املقرر خربة عملية للطالب يف الطالقة احلركية، ويف طرق تدريس الطالقة، كما يتيح         كما يقدم هذا    

صائص التطور احلركي للطفل، كما مينح الطالب املعرفة بالتقويم يف     صة للطالب للتعرف على خ الفر

ها       ية وأنواعها وأدوات ية احلرك بارات  ،الرتب ية          وأهم االخت هذا اجملال ، ودور الرتب مة يف  خد ــت املســ

 م الطفل والطفل يف سن املدرسة.  احلركية يف العناية بقوا

 :(KN 420Eتاريخ احلضارة اإلسالمية  )

تهدف هذه املادة إىل إلقاء الضوء على فلسفة احلضارة ومفاهيمها وأثرها يف اجملتمع اإلسالمي             

ومدى عالقتها باحلضــارات الســابقة وما قدمته لإلنســانية من خالل دراســة الصــراع العربي مع األقوام   

فرس، باإلضـــافة اآلخرين والعالقات العربية الفارســـية والبيزنطية وما أحدثه اإلســـالم من احتكاك مع ال

 إىل نشأة التعريب والدواوين يف عصر عبد امللك بن مروان وغريه. 
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 اءـــقـسـم الفيزي
   :رؤية القسم

يسهم يف الرقي  الرفع من مستوى اخلرجيني ليتمكنوا من تأدية مهمة التعليم املنوطة بهم بنجاح مبا

 بالوطن من خالل قسم متطور تقنيًا وعلميًا.

 : القسمرسالة 

إجياد بيئة مناسبة تساعد على إطالق الطاقات الكامنة يف الطالب وكذلك أعضاء هيئة التدريس 

ليتمكنوا من خلق جو علمي يدفع بهم مجيعًا إىل التعاون من أجل االرتقاء بقدرات الطالب وبنائهم 

 علميًا ومهنيًا للنهوض بالوطن واملواطن.

 أهداف القسم:

 ليكون معلمًا ناجحًا. ايمهنتربويًا وعلميًا و ريجتأهيل اخل .1

 املعرفة الدقيقة واملتكاملة للمفاهيم الفيزيائية.الطالب إكساب  .2

 املهارات يف جمال الفيزياء من خالل العمل اجلماعي.خمتلف  البإكساب الط .3

 لتطور العلمي السريع يف جمال الفيزياء وحثه على مواكبة هذا التطور.تعريف اخلريج با .4

 كيفية الربط بني النظرية والتطبيق. البتعليم الط .5

 الفيزياء. يف جمالطرق التدريس احلديثة واملتطورة ب طالبال زويدت .6

 .مجتمعللو للقسم وللكلية االنتماء روح تعزز عمل وعالقات بيئة وجود على العمل .7

 .قسمترسيخ ونشر اسس ومفاهيم وممارسات اجلودة بني كل منتسيب ال .8

اإلمكانيات اليت وفرتها الوسائل التقنية احلديثة وتكنولوجيا املعلومات االستفادة القصوى من  .9

 جمال الفيزياء وطرق تدريسها. القدرات املعرفية والبحثية يف لتنمية
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 Department Required Courses)متطلبات القسم(   إلزاميةمقررات ختصصية 

 (Specialize coursesاملقررات التخصيصية )

 عدد الوحدات اسم املقرر رمز املقرر

  عدد الساعات/األسبوع

 متارين معمل حماضرات األسبقيات

PH101 4 4 مقدمة يف امليكانيكا - -   

PH102 4 4 حرارة وخواص مادة - -   

PH103 4 3 كهربية عامة - -   

PH104 4 4 صوت وضوء - -   

PH201  1رياضة فيزيائية  3 4 - -   

PH202  2فيزيائية رياضة  3 4 - -   

PH203  1ميكانيكا  3  4  - - 

PH101 

MM111 
 

PH204 4 4 ديناميكا حرارية - - PH102  

PH205 4 3 كهربية  ومغناطيسية - -   

PH206  2ميكانيكا  3 4  - 

PH201 

PH203 
 

PH301 3 ميكانيكا  3 4 -  -  

PH202 

PH206 
 

PH302 4 3 الكرتونية - - PH205  

PH303 4 3 نظرية كهرومغناطيسية - - 

PH201 

PH205 
 

PH304 4 3 بصريات - - 

PH103 

PH104 
 

PH307  حديثة فيزياء  3 4 - - 

PH202 

PH206 
 

PH400 
تطبيقات تدريسية 

 فيزياء
2 2 - - PH407  

PH401 4 3 ميكانيكا الكم - - PH301  

PH402 4 3 فيزياء إحصائية - - PH204  

PH403 4 3 1فيزياء نووية - - PH307  

PH405  1احلالة الصلبةفيزياء  3 4 - - 

PH401 

PH402 
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PH407  الفيزياء طرق تدريس  2 2 - - EPSY201  

PH106P  1فيزياء معمل  1 - 3 - -  

PH207P  2فيزياء معمل  2 - 6 - 

PH103 

PH104 
 

PH305P  3فيزياء معمل  2 - 6 - 

PH205 

PH207 
 

PH306P 
معمل متقدم 

 )الكرتونية(
2 - 6 - 

PH302 

PH305 
 

PH308P 
معمل متقدم 

 )بصريات(
2 - 6 - 

PH304 

PH305 

PH307 

 

PH404P )6 - 2 معمل متقدم )نووية - PH403  

PH406P )6 - 2 معمل متقدم )جوامد - PH405  

PH408E 
او )  مشروع التخرج

 مادتني اختياريتني(
4 2 2 - -  

 - 41 82 82 اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 (Elective coursesاملقررات االختيارية )

 عدد الوحدات أسم املقرر رمز املقرر

  عدد الساعات/األسبوع

 متارين معمل حماضرات األسبقيات

PH411E  نوويةفيزياء  2 4 - - -  

PH410E 4 2 الليزر واالطياف - - -  

PH409E ة الشمسية الطاق  2 4 - - -  

PH413E  2فيزياء حالة صلبة  2 4 - - -  

PH408E 3 2 4 مشروع التخرج - -  

 - 3 18 12 اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 املقررات الداعمة

 عدد الوحدات اسم املقرر  رمز املقرر

  عدد الساعات/األسبوع

 متارين معمل حماضرات األسبقيات

Mm111  1عامة رياضة  3 4 - 1   

CH101 1كيمياء عامة  2 2 - -   
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M112  2رياضة عامة  3 3 - - Mm101  

ST100 2 2 إحصاء     

CH102  2كيمياء عامة  2 2 - - CH101  

CH102P 2 - 1 كيمياء عملي -   

 1 2 13 13 اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 الساعات ملتطلبات التخرج بالقسم إمجايل عدد املواد والوحدات وعدد        

 عدد الساعات العملي عدد الساعات النظري عدد الوحدات عدد املواد املتطلبات ت

 2 18 20 10 متطلبات اجلامعة 1

 4 20 24 11 متطلبات الكلية 2

 51 59 78 28 متطلبات القسم 3

 3 18 13 6 املواد املساندة 4

  3 4 1-2 املواد االختيارية 5

 60 91 139 56-57 متطلبات التخرج 6

 توصيف خمتصر ملقررات قسم الفيزياء

 (: CH101)  1كيمياء عامة 

 -ائيـياحلساب الكيم -وحدات القياس الدولية: يهدف هذا املقرر لدراسة املواضيع التالية        

 الذري واجلدول الذري. الرتكيب

 (:M112)  2كيمياء عامة 

 احملاليل. –الكيميائي  االتزان –الغازات : لدراسة املواضيع التاليةيهدف هذا املقرر        

 :( CH102عملي )  2كيمياء عامة   

 .خيتص هذا املقرر بتدريب الطالب على إجراء الكشف عن الشقوق القاعدية واحلامضية       
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 (:PH101نيكا )امقدمة يف امليك

الفيزيائية ، الوحدات ، األبعاد ،  قوانني احلركة اخلطية دراسة أساسيات الفيزياء )الكميات      

وهو متهيد لدراسة فرع ، قوانني نيوتن وتطبيقاتها، العزم، الشغل والطاقة وكمية احلركة، والدائرية

 نيكا الكالسيكية. اامليك

 (:PH102حرارة وخواص املادة )

نتقال احلرارة، خــواص املادة )الكثافة، ا دراســـــــة احلـــرارة وحتويالتها، التمدد احلراري،      

 .الضغط، التوتر السطحي، اخلاصية الشعرية، املرونة، املوائع يف حالة السكون ويف حالة احلركة

 (:PH103)1كهربائية عامة 

نون أوم، املقاومات ادراسة أساسيات الكهربية )اجملال الكهربي، التيار واجلهد واملقاومة، ق    

 ، السعة الكهربية ، املكثفات وتوصيالتها(.وتوصيالتها

 (:PH104صوت وضوء )

 نكسار.النعكاس وانوني االانتشار، اخلواص، قاال دراسة احلركة املوجية، الصوت والضوء     

 (:PH106P) 1فيزياء معمل 

املقررات نيكا واحلرارة وخواص املادة بعد دراسة ايقوم الطالب بإجراء التجارب اخلاصة بامليك    

 النظرية.

 (:MM111)  1رياضة عامة 

 -يدرس املقرر دراسة عامة للمجموعات واملتباينات، العالقات والدوال، النهايات، االتصال     

 –االستمرارية، بعض نظريات االستمرارية، التفاضل )االشتقاق(، التطبيقات )الدوال التزايدية والتناقصية

رسم  –نقالبالتقعر والتحدب نقاط اال –النهايات العظمى والصغر  –طةنظرية القيمة املتوس –رية رولنظ

 املنحنيات(. 

 ( :   MM112) 2رياضة عامة 

الدوال – السهلة التكامل غري احملدود بعض األمثلة - يدرس هذا املقرر التكامل احملدود       

طرق  –تفاضالتها  –الدوال الزائدية  –الدوال األسية  –الدوال اللوغاريتمية  –املثلثية العكسية 

 تطبيقات التكامل . –التكامل 
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 (:PH201) 1رياضة فيزيائية 

 دراسة احملددات واملصفوفات ، املتسلسالت ، املعامالت التفاضلية اخلطية.      

 (:PH202) 2رياضة فيزيائية  

 التحويالت التكاملية ، حتويالت البالس وفوريري. دراسة حتليل املعادالت التفاضلية اجلزئية ،     

 (:PH203) 1نيكا اميك

، دراسة ديناميكا احلركة جملموعة األجسام ، ومركز الكتلة وكمية احلركة جملموعة األجسام      

 ديناميكية احلركة الدائرية.  التصادم

 (: PH204ديناميكا حرارية )

 الديناميكا احلرارية ، الشغل والطاقة ، السعة احلرارية ، األنرتوبي. دراسة  قوانني     

 (:PH205كهربية ومغناطيسية )

، دوائر جـــاوس ، فاراداي، لنز( احلثية ، و قوانني )بيو سافار، أمبري،ــــاالت املغناطيسيةدراســة اجمل     

 التيار املرتدد.

 (:PH206) 2نيكا اميك

 طية والدائرية، القصور الذاتي، العزم الزاوي، احلركة االهتزازية.دراسة احلركة اخل     

 (:PH207P) 2فيزياء معمل

 خيتص بدراسة التجارب املتعلقة بالصوت والضوء والكهربائية بعد اجتياز املقررات النظرية.       

 (:PH301) 3نيكا اميك

اجلاذبية، معادلة احلركة حتت تأثري قوة  وصف ديناميكية احلـركة جلسم حتت تأثري قــوة متغرية ،  

نج ديناميكا ااحلركة يف أنظمة إحداثيات متحركة، معادالت هاملتون والجر مركزية، معادلة كيبلر،

 اجلسم اجلاسي. 

 (:PH302إلكرتونية )

 نزيستور، الدوائر املتكاملة ، الدوائر الرقمية.ادراسة أشباه املوصالت، الصمام الثنائي ، الرت    

 (:PH303نظرية الكهرومغناطيسية )

دراســـــة اجملال الكهربي لتوزيعات الشحنة املختلفة ، كثافة الفيض الكهربي وقانون جاوس       

 االستقطاب، السعة والطاقة، اجملال املغناطيسي.
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 (:PH304بصريات طبيعية )

التداخل، ة ، معادالت ماكسويل هرومغناطيسيدراسة معادلة املوجة يف ثالثة أبعاد ، الضوء كموجة ك     

 ، مقدمة لفيزياء الليزر.ستقطاب، االاحليود

 (:PH305P) 3معمل فيزياء 

تعيني تردد الرنني   LC ،LR رنون أوم يف دوائا( حتقيق قACإجــــراء جتارب على دوائر التيار املرتدد )   

على التوالي والتوازي، قياس الرتدد واإلشـارة ملوجة جيبيه بواسطة الراسم االهتزازي،  LCRلدائرة 

نـــــــون كريشوف للجهد يف دوائر احتقيق ق RC ،RLقياس الفرق يف الطـــــور بني إشارتني يف دوائر 

 دد باستخدام الراسم االهتزازي .التيار املرت

 (:PH306Pمعمل متقدم إلكرتونات )

اسة خصائص الصمام الثنائي، صمام زينر، صمام النفق، دراسة تطبيقات الصمامات الثنائية دراسة در    

 املتكاملة والبوابات املنطقية . نزستورات، دراسة الدوائر اتطبيقات الرت

 (:PH307فيزياء حديثة )ذرية(  )

طومسون( إشعاع اجلسم منوذج ، فوردرالرتكيب الـــــذري )منوذج رذة، النظرية النسبية اخلاص    

مبدأ هايزنبريج ، (Debroglieمبدأ الاليقني )الشك( )، األشعة السينية، تفاعل اإلشعاع يف املادة، األسود

(Heisenbergمقدمة امليك )نيكا الكم. ا 

 (:PH308Pمعمل متقدم بصريات )

الثنائي وباستخدام مقياس  تعيني الطـــــول املوجي  لضوء الصوديوم باستخدام منشور فرينل     

تعيني الطول املوجي لضوء أحادي اللون باستعمال مقياس التداخل لفا بري ، التداخل مليكلسون

( m/eتعيني الطول املوجي لضوء الصوديوم بواسطة أهداب احليود. تعيني الشحنة النوعية )، بريو

  .استخدام اخللية الكهروضوئيةنك بتعيني ثابت بال، (Rydbergتعيني ثابت رايدبرج ) ،لإللكرتون

 (:PH401نيكا الكم )اميك

نيكا املوجات ،معادلة املوجة لشرود جنر يف بعد واحد ويف ثالثة أبعاد اجلسم احلر، اجلسيم اميك     

، ولي لتدويم اإللكرتونايف صندوق، القوى املركزية، كمية العزم الزاوي، عزم التدويم الزاوي، نظرية ب

  .اجملاالت املغناطيسية اخلارجية وتأثري باشني الكلي، التدويم املغناطيسيالعزم الزاوي 

 



138 
 

 

م 2220 جامعة طرابلس –دليل كلية الرتبية طرابلس   

 (: PH402فيزياء إحصائية )

، اجلسيمات اإلحصائية انني الثريموديناميكية اإلحصائيةدراسة الطرق اإلحصائية واالحتماالت ، قو     

 ة ،الطرق اإلحصائية وتطبيقاتها.للكميات التريموديناميكي

 (:PH403) 1نووية فيزياء 

النماذج النووية، منوذج القطرة ، تغطي هذه املادة النواة الذرية، الكتل الذرية، طاقة الرتابط     

حنالل اإلشعاعي، نون االاحنالل، قحنالل، خمطط االالسائلة  منوذج البصلة، النشاط اإلشعاعي، اال

 ،األيزوتون النظائر، األويزبار، تعريفاتمتوسط نصف العمر، وحدات النشاط اإلشعاعي، مصادر اإلشعاع  

، حنالل اإلشعاعي، واالستقرار اإلشــــعاعيذات اإلشـــعاع الطبيعي، النمو واال األيزومار املتسلسالت

معادلة ، التفاعالت النووية/معادالت التفاعل، عالقات التوازن احتماليـة التفاعل، معدالت التفاعل

ادة. اإللكرتونات، اجلسيمات الثقيلة للنيوترونات ألشعة جاما واألشعة القيمة تفاعالت اإلشعاع مع امل

ت ، الكاشفات الغازية، الوميضية، أشباه املوصالاإلشعاعية/الكاشف البسيط الكواشف. السينية

 النيوترونات السريعة والبطيئة.

 : (  PH404P)معمل متقدم نووية 

  -ج، مستوى جاجير -ب، بداية منطقة جاجير -ا: اآلتيمولر وإجياد  -نبوبة جاجيرادراسة مميزات    

جهد التشغيل، قياس عمر النصف لعنصر مشع، قياس زمن التحليل لعداد جـاجير  -د ،منطقة التفريغ

التحليل اإلحصائي لعدَّ النشاط ، ونون الرتبيع العكسي ومقارنة الشدة النسبية ملصدريناوحتقيق ق

 .اإلشعاعي

 (:PH405) 1 فيزياء احلالة الصلبة 

دراسة الرتكيبة البلورية، أنواع الروابط يف البلورات، اهتزاز الشبيكة، املوجات املرنة، احلرارة     

 ج ديباي، الفوتون وحركة الشبيكة.النوعية، النظرية الكالسيكية، منوذج اينشتاين، منوذ

 (:PH406Pمعمل متقدم جوامد ) 

نسة،  المنحنى، حتديــــد االستجابــــــة املغناطيسية ملادة متجليونة لارســـم منحنى التخلف، حتديد     

الطاقة مبقياس تيار التشبع، دراسة العالقة بني شدة األشعة السينية وزاوية السقـــوط  حتديد فجوة

 (، دراسة تأثري هول، اخللية الشمسية .  Deby-Seherec)طريقة 
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 (:  PH407طرائق تدريس خاصة  )

ويركز على اكتساب الطالب . املقرر أساسًا نظريًا ملقرر الرتبية امليدانية يف تدريس العلومهذا يعد     

أهم احلقائق واملفاهيم واملهارات املتعلقة بأهم أساليب ووسائل واسرتاتيجيات وطرائق تدريس 

ما يهتم العلوم يف املرحلة املتوسطة ومرحلة التعليم األساسي والفيزياء يف املرحلة  املتوسطة.  ك

التعرف على األهداف العامة واخلاصة يف تدريس ، وهذا املقرر  بالتعرف على طبيعة العلم وفلسفته

اكتساب مهارة التخطيط  -والتعرف على كفايات معلم الفيزياء التدريسية األساسية  -العلوم والفيزياء 

م بصفة عامة والفيزياء بشكل التعرف على أبرز طرق تدريس العلو -للدروس اليومية يف دروس الفيزياء 

 -والتعرف على أبرز مهارات االتصال والتعامل وإدارة الصف واملخترب يف تدريس الفيزياء  -خاص 

 -والتعرف على الوسائل التعليمية والتقنية احلديثة يف تعليم العلوم بصفة عامة، والفيزياء بصفة خاصة 

 على أبرز أساليب تقويم الفيزياء .وإدراك أهمية التقويم يف تدريس العلوم والتعرف 

 (: PH400تطبيقات تدريسية )

اهلدف من مقرر التطبيقات التدريسية هو إعداد الطالب عمليا ملرحلة الرتبية العملية عن طريق      

إتاحة الفرص للطالب ملمارسة التدريس )كل حسب ختصصه( بشتى طرقه )طرق التدريس( داخل 

مهارات التدريس الالزمة لالستعداد للرتبية العملية من جهة، وللتدريس الكلية من أجل أن يكتسب  

خمتلف طرق التدريس احلديثة واليت ويتدرب على  من جهة اخرى . الطالب يطبق عرب هذا املقرر

مت تغطيتها اثناء مقررات طرق التدريس العامة وطرق التدريس اخلاصة، مبا يف ذلك التدريب على 

عداد االسئلة، واملناقشة، وتصميم االمتحانات، وتصحيحها، إطيط للدرس، وإعطاء الدروس، والتخ

التقنية يف التدريس، ومجيع  واستخداموالتعامل مع الطلبة، والتقييم والتقويم، وادارة الصف، 

  .املهارات واملهام االخرى اليت يقوم بها املعلم من مجيع اجلوانب النفسية والسلوكية والعلمية

 (: PH408E)  مشروع التخرج

يقوم الطالب بإعداد دراســـــــة منهجية يف أحد فــــــروع الفيزياء وتقديم حبث علمي متتبعا الطرق     

خيتار الطالب ويف هذا املقرر  هيئة التدريس بالقسم. املنهجية العلمية حتت إشراف أحــــــــد أعضاء

ن املوضوع حبثا علميا متتبعا خطوات )حسب ختصصه(، ويقدمه كمقرتح، ثم جيري ع اعلمي اموضوع

ومنهجية البحث العلمي الصحيح مبا يف ذلك حتديد املشكلة، مجع  البيانات، حتليلها، فائدة البحث، 

الدراسات السابقة عن موضوع البحث، نتائج البحث، التوصيات، اخل. والغرض من مشروع التخرج هو 
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درسها خالل  ومبادئطبيق الطالب ملفاهيم جراء البحوث يف جماله عرب تإتدريب الطالب على 

 ل الدراسية السابقة يف الكلية.  الفصو

 (:PH410E) واألطيافالليزر 

نه يستخدم يف العديد من اجملاالت يف احلياة العملية إُيعد من أهم التطبيقات يف الفيزياء حيث     

  ا اجملال وكيفية االستفادة منه. ، حيث يتم تعريف الطالب بهذ

 (:PH411E) 2فيزياء نووية 

دة احلية، والوقاية من شعاع على املاخيتص هذا املقرر بدراسة اجلرعات اإلشعاعية، وتأثري اإل    

 اإلشعاع. 

 (: PH409Eطاقة مشسية )

ُتعد من إحدى الطاقات املتجددة اليت يسعى العامل إىل االستفادة منها، من خالل هذا املقرر يتم      

 ة االستفادة من الطاقة الشمسية. بالطاقات املتجددة وكيفيتعريف الطالب 

 (:PH413Eفيزياء احلالة الصلبة )

يدرس هذا املقرر املوصلية الكهربية يف املعادن، واملوصلية احلرارية لإللكرتونات احلرة،      

 ظرية الكمية لإللكرتونات احلرة. والن

 (: PH414Eتلوث بيئي )

 حياتنا هو التلوث، هنا يتعرف الطالب على مصادر التلوث وكيفية معاجلتها.من أهم املواضيع يف      
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 ياءـــقسم الكيم

 رؤية القسم
تطلع قسم الكيمياء كلية الرتبية طرابلس يف أن يكون مركزا فعاالً للربامج واألنشطة العلمية والتطبيقية   

  احمليا وإقليمي واخلدمات الرتبوية يف جماالت الكيمياء البحثية والتطبيقية

 رسالة القسم

تتحدد رسالة القسم يف تكوين الكوادر العلمية والرتبوية املتميزة خلقيًا وعلميًا يف جمال تدريس 

الكيمياء يف اجملتمع اللييب واستخدامها كعلم من علوم احلياة، واستيفاء معايري اجلودة يف إعداد 

قليمي من خالل تطوير الربامج واملقررات وتأهيل خرجيني متميزين على املستوى احمللى واإل

 .    الدراسية والتفاعل مع اجلامعات الليبية والعاملية
 أهداف القسم

   .تقديم مستوى متميز من املناهج والربامج واخلدمات املتعلقة بدراسة الكيمياء .1

 .إعداد الطالب علميا وتربويا يف جمال تدريس مادة الكيمياء وتطبيقاتها  .2

 .الكوادر املهنية والرتبوية القادرة على القيام بتدريس مادة الكيمياءتوفري   .3

تقديم اخلدمات للمجتمع والبيئة بتقديم االستشارات واخلربات العلمية والتطبيقية  .4

 .للمؤسسات والشركات واملساهمة يف حل املشاكل النامجة عن التلوث الكيميائي

فيما خيدم تبادل  اجلامعات األخرى التواصل العلمي والتقين مع كليات الرتبية يف .5

 .اخلربات العلمية وإثراء املعارف املرتبطة بعلم الكيمياء

املبتكرة واملشاركة يف  التدريس بالقسم على إنتاج البحوث العلمية تشجيع أعضاء هيئة .6

 املؤمترات العلمية احمللية والدولية والندوات التخصصية والعامة.

 .جملتمعاو للقسم والكلية االنتماء روح تعزز عمل وعالقات بيئة وجود على العمل .7

 .قسمترسيخ ونشر اسس ومفاهيم وممارسات اجلودة بني كل منتسيب ال .8
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االستفادة القصوى من اإلمكانيات اليت وفرتها الوسائل التقنية احلديثة وتكنولوجيا  .9

 جمال الكيمياء وطرق تدريسها. القدرات املعرفية والبحثية يف املعلومات لتنمية

 Department Required Coursesمقررات ختصصية إلزامية )متطلبات القسم(  

 (Specialized courses) املقررات التخصيصية
 رمز املقرر

 اسم املقرر

 )عربي+ اجنليزي(

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

CH 101  4 4 1كيمياء عامة -  -  

CH 102  3 3 2كيمياء عامة -  CH 101  

CH 201 2 2 طرائق تدريس خاصة -  PHsy 201  

CH 202 2 2 تطبيقات تدريسية   CH 201  

CH 211  2 2 1كيمياء حتليلية -  CH 102  

CH 212  2 2 2كيمياء حتليلية -  CH 211  

CH 221  3 3 1كيمياء غري عضوية -  CH 102  

CH 222  3 3 2كيمياء غري عضوية -  CH 221  

CH 231  3 3 1كيمياء عضوية -  CH 102  

CH 232  3 3 2كيمياء عضوية -  CH 231  

CH 241  2 2 1كيمياء فيزيائية -  CH 102  

CH 242  2 2 2كيمياء فيزيائية -  CH 241  

CH 311  2 2 3كيمياء حتليلية -  CH 212  

CH 312  2 2 4كيمياء حتليلية -  CH 311  

CH 321  3 3 3كيمياء غري عضوية -  CH 222  

CH 322  3 3 4كيمياء غري عضوية -  CH 321  

CH 331  3 3 3كيمياء عضوية -  CH 232  

CH 332  3 3 4كيمياء عضوية -  CH 331  

CH 341  2 2 3كيمياء فيزيائية -  CH 242  

CH 342  2 2 4كيمياء فيزيائية -  CH 341  

CH 343  2 2 5كيمياء فيزيائية -  CH 342  

CH 403 وحدة 128إنهاء   2 - 2 مشروع التخرج  

CH 436 2 2 كيمياء نووية -  CH 332 ,CH322  
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CH 451 2 3 كيمياء حيوية -  CH 332  

CH 102P  3 - 1 عملي 2كيمياء عامة  CH 101  

CH211P  3 - 1 عملي 1كيمياء حتليلية  CH 211  

CH 222P  3 - 1 عملي 1كيمياء غري عضوية  CH 221  

CH 232P  3 - 1 عملي 1كيمياء عضوية  CH 231  

CH 242P  3 - 1 عملي 1كيمياء فيزيائية  CH 241  

CH 212P  3 - 1 عملي 2كيمياء حتليلية  CH 212, CH212P  

CH 311P  3 - 1 عملي 3كيمياء حتليلية  CH 311, CH311P  

CH 321P  3 - 1 عملي 2كيمياء غري عضوية  CH 222 , CH222  

CH 322P  6 - 1 عملي 3كيمياء غري عضوية  CH 321,CH321P  

CH 331P  3 - 1 عملي 2كيمياء عضوية  CH 332, CH332P  

CH 332P  6 - 1 عملي 3كيمياء عضوية  CH 331, CH331P  

CH 341P  3 - 1 عملي 2كيمياء فيزيائية  CH 242 , CH242P  

CH 342P  6 - 1 عملي 3كيمياء فيزيائية  CH 341, CH341P  

CH 451P 3 - 1 كيمياء حيوية  عملي  CH 451  

  57 55 76 اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 ( Elective coursesاملقررات االختيارية )
 وحدات. 4خيتار الطالب ما يعادل 

 رمز املقرر

 اسم املقرر 

 )عربي+ اجنليزي(

 عدد الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

CH 411  2 2 بيئيةكيمياء 
- - -  

CH 440 2 2 نواتج طبيعية 
- - -  

CH 441  2 2 كيمياء صناعية 
- - -  

 اجملمـــــــــــــــــــــــوع
4 4 

  

 (Supportive courses) املقررات الداعمة

 رمز املقرر
 اسم املقرر 

 )عربي+ اجنليزي(
 عدد الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

ST100 2 2 مبادئ إحصاء 
- - -  

MM111  2 3 1رياضة عامة 
- 1 

-  
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PH101  2 3 1فيزياء عامة 
- 1 

-  

MM112  2 3 2رياضة عامة 
- 1 MM111  

 8 11 اجملمـــــــــــــــــــــــوع
 

3 

 

 إمجايل عدد املواد والوحدات وعدد الساعات ملتطلبات التخرج بالقسم
 عدد الساعات العملي عدد الساعات النظري عدد الوحدات عدد املواد املتطلبات ت

 2 18 20 10 متطلبات اجلامعة 1

 4 20 24 11 متطلبات الكلية 2

 57 55 76 39 متطلبات القسم 3

 - 11 11 4 املواد املساندة 4

 - 4 4 2 املواد االختيارية 5

 63 107 135 65 متطلبات التخرج 6

 وصيف خمتصر ملقررات قسم الكيمياءت
 (:  PH101) 1فيزياء عامة 

تهدف هذه املادة إىل معرفة مقاييس درجة احلرارة وطرق توصيل احلرارة ومعامالت التمدد     

احلراري متهيدًا ملا سيتم دراسته يف قسم الكيمياء من ديناميكا حرارية والكيمياء الفيزيائية وكذلك 

 لنيوتن والشغل والقدرة والطاقة. دراسة  قوانني احلركة 

 (:MM111)  1رياضة عامة 

 -قات والدوال، النهايات، االتصالالعال، يدرس املقرر دراسة عامة للمجموعات واملتباينات     

والتناقصية  االستمرارية، بعض نظريات االستمرارية، التفاضل )االشتقاق(، التطبيقات )الدوال التزايدية

التقعر والتحدب نقاط االنقالب  –النهايات العظمى والصغرى  –نظرية القيمة املتوسطة  –نظرية رول  –

  .رسم املنحنيات( –
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 (:MM112) 2رياضة عامة 

الدوال الزائدية والزائدية العكسية وتفاضالتها. التكامل  –الدوال اآلسية  –الدوال اللوغارمتية       

 امل ، قاعدة لوبتال يف النهايات.التكامل غري احملدود بعض األمثلة املبسطة، طرق التك، احملدود 

 (: CH 101)  1كيمياء عامة 

 –احلساب الكيميائي  –يهدف هذا املقرر إىل دراسة املواضيع التالية ) وحدات القياس الدولية     

 الرتكيب الذري واجلدول الذري ( .

 (:CH 102) 2كيمياء عامة 

 .احملاليل ( –االتزان الكيميائي  –يهدف هذا املقرر إىل دراسة املواضيع التالية ) الغازات     

  (CH 102P) : عملي 2كيمياء عامة 

يهتم هذا املقرر بالتدريب العملي والتعرف على حمتويات معمل الكيمياء واألساسيات الواجب       

توافرها وكذلك االحتياطات الواجب اتباعها أثناء وجود الطالب يف معمل الكيمياء والتعرف علي 

ب العملية طرق اإلسعافات األولية واحتياطات األمان والسالمة، وأخريا إعداد التقارير اخلاصة بالتجار

والنتائج واملالحظات واملشاهدات وحتضري بعض الكواشف اهلامة الالزمة للكشف عن الشقوق 

 احلامضية والتعرف عليها والتعرف علي الشقوق القاعدية.

 (: CH 201طرائق تدريس خاصة )

ويهدف إىل يعد هذا املقرر أساسًا نظريًا ملقرر طرائق التدريس اخلاصة، والتطبيقات التدريسية،      

 النظري والعملي.  تعريف الطالب باألساليب احلديثة لتدريس مقرر الكيمياء يف اجلانب

 (:CH 202تطبيقات تدريسية )

اهلدف من مقرر التطبيقات التدريسية هو إعداد الطالب عمليا )مبا يف ذلك استخدام أدوات ومواد     

الرتبية العملية عن طريق إتاحة الفرص للطالب ملمارسة التدريس )كل حسب  املعامل(  ملرحلة

ختصصه( بشتى طرقه )طرق التدريس( داخل الكلية من أجل أن يكتسب  مهارات التدريس الالزمة 
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لالستعداد للرتبية العملية من جهة، وللتدريس من جهة أخرى . الطالب يطبق عرب هذا املقرر ويتدرب 

التدريس احلديثة واليت مت تغطيتها أثناء مقررات طرق التدريس العامة وطرق على خمتلف طرق 

التدريس اخلاصة، مبا يف ذلك التدريب على إعطاء الدروس، والتخطيط للدرس، وإعداد األسئلة، 

واملناقشة، وتصميم االمتحانات، وتصحيحها، والتعامل مع الطلبة، والتقييم والتقويم، وإدارة الصف، 

التقنية يف التدريس، ومجيع املهارات واملهام األخرى اليت يقوم بها املعلم من مجيع واستخدام 

 . اجلوانب النفسية والسلوكية والعلمية

 (:CH 211)  1كيمياء حتليلية 

، و طرق أهمية التحليل الكيميائي -ميائي أنواع التحليل الكي -مقدمة يف الكيمياء التحليلية     

 دة ، معايرات األمحاض والقواعد .) املعايرة (  التعبري عن تركيز املاالتحليل الكمي احلجمي 

 (CH 212)  2كيمياء حتليلية 

تفاعالت األكسدة واالختزال  -العوامل املؤكسدة والعوامل املختزلة  -األكسدة واالختزال      

 واالختزال . األكسدةمعايرات 

 (:CH211P) 1  حتليلية عملي  كيمياء

اجلانب العملي يتضمن التعرف على مكونات معمل الكيمياء التحليلية واألدوات القياسية       

محاض وحتضري وضبط احملاليل القياسية الثانوية، وإجراء معايرات األ  املستخدمة يف املعايرات

 والقواعد القوية والضعيفة.

 (:CH 221)  1كيمياء غري عضوية  

الرتكيب الذري واجلدول الدوري واملعادلة املوجية لشرودجنر يهدف هذا املقرر إىل دراسة      

،  AX AX2واخلواص العامة للروابط األيونية والتساهمية يف املركبات، واملركبات األيونية من نوع 

 التهجني.
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 (:CH 222)  2كيمياء غري عضوية 

االنتفالية ودراسة الكيمياء يهدف املقرر إىل دراسة عناصر اجملموعة الثامنة ووصف عام للعناصر      

 ت مثاني السطوح ورباعي السطوح .التناسقية  وتطبيقاتها يف جماال

 (:CH 222P) 1كيمياء غري عضوية عملي 

يهتم هذا املقرر بالتدريب العملي وإتقان املهارات املعملية املتقدمة من حيث استخدام األدوات      

 طة وتنقيتها وحتليل مكونــاتها. األمالح البسيوحتضري احملاليل واألجهزة، وحتضـري بعض 

 (:CH 231) 1كيمياء عضوية 

 دراسة مقدمة مستوفية يف الكيمياء العضوية ودراسة بعض اجملموعات الوظيفية للمركبات اهلامة     

 وتفاعالتها يف الكيمياء العضوية. 

 (:   CH 232Pعملي   ) 1كيمياء عضوية 

 والتعرف على   اجلانب العملي يتضمن املفاهيم األساسية عن التقدير الكيفي للمركبات العضوية     

أنواع خمتلفة من املركبات العضوية منها اهليدروكربونات، وطرق تقدير درجة االنصهار والغليان 

 واستخالص املواد العضوية.

 (  :CH 232)  2كيمياء عضوية 

، ركبات ثنائي كربونيلوالكيتونات، األمحاض الكربوكسيلية، مخيتص بدراسة األلدهيدات    

 األمينات.

 ( :CH 241)  1كيمياء فيزيائية 

احلرارية والكيمياء  يتعرض الطالب يف هذا املقرر لدراسة الغازات بالتفصيل ودراسة الديناميكا     

 احلرارية . 
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 (:CH 242Pعملي  ) 1كيمياء فيزيائية  

اجلانب العملي للمقرر خيتص مبعرفة تعيني الكثافة املطلقة كدالة يف درجة احلرارة وتعيني       

اللزوجة والتوتر السطحي كدالة مع درجة احلرارة  وكيفية تعيني الوزن اجلزئي وحتديد العالقة بني 

 االمتزاج والرتكيز ومعرفة حرارة الذوبان واالنكسار املوالري.

 (  :CH 242) 2كيمياء فيزيائية  

يهدف هذا املقرر إىل دراسة احملاليل والصفات الثرموديناميكية للمحاليل واخلواص اجلامعة      

بية للمحاليل ثم دراسة التوتر السطحي واللزوجة واالمتزاج للمحاليل وأيضا دراسة الكيمياء الكهر

 بالتفصيل.

 (:CH 311) 3الكيمياء التحليلية 

خيتص هذا املقرر بدراسة مفصلة لتقنيات الفصل وطرق التحليل الكهروكيميائي ) االستخالص     

 ذيبات و طرق الكروماتوغرافيا ( .بامل

 (:CH 212Pعملي  ) 2حتليلية  كيمياء

اجلانب العملي يتضمن التطبيق العملي ملعايرات األكسدة واالختزال والرتسيب وتكوين     

 معقدات.

 (:CH 312) 4 كيمياء حتليلية

 هزة املستخدمة يف الطرق الطيفية.األج -يدرس هذا املقرر املطيافية    

 (  :CH 311Pعملي ) 3كيمياء حتليلية 

خيتص هذا املقرر بتدريب الطالب على إجراء جمموعة من التجارب حسب اإل مكانيات املتوفرة      

 والكروماتوغرافيا الورق والغاز .يف االستخالص 
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 (   :CH 321) 3غري عضوية كيمياء 

خيتص هذا املقرر بدراسة كيمياء العناصر االنتقالية  ، حاالت التأكسد، أنصاف األقطار الذرية      

 .عة التيتانيوم ، جمموعة الكرومواأليونية ، اخلواص املغناطيسية ودراسة جمموعة السكانديوم ، جممو

 (  :CH 321Pالعملي  ) 2كيمياء غري عضوية 

 استخدام الطرق احلجمية والوزنية.حتضري بعض األمالح مزدوجة  وتنقيتها وحتليل مكونات كل ملح ب     

 (:CH 322)  4كيمياء غري عضوية 

 تفاعالتها احلركية وامليكانيكية.يهدف هذا املقرر إىل دراسة الكيمياء التناسقية للعناصر و     

 (:CH 322Pعملي ) 3كيمياء غري عضوية 

اجلانب العملي يهتم بتحضري بعض املعقدات والكشف عنها وحتليلها بطرق التحليل احلجمي      

والطيفي والوزني وحتضري املعقدات من نوع ترانس وسيس للكوبلت والنيكل والنحاس وحتضري 

معقدات النحاس رباعية األوجه وحتضري مركبات مزدوجة األمالح لألمونيوم واحلديد والبوتاسيوم 

 معقدات الكروم والفانديوم والكوبلت والكشف عن حمتويات املعقدات السابقة اليت متوحتضري 

 حتضريها بطرق التحليل املختلفة.

 ( :CH 331Pعملي ) 2كيمياء عضوية  

 ر والكشف عن اجملموعات الوظيفية.الكشف عن العناص     

 (:CH 331) 3كيمياء عضوية 

 املطيافية –ذا املقرر بدراسة مواضيع متنوعة يف الكيمياء العضوية منها الكربوهيدرات ـــخيتص ه    

 املركبات األروماتية عديدة احللقات.  –األمحاض األمينية  -املركبات احللقية غري املتجانسة 

 (:CH 332) 4كيمياء عضوية 

 املواضيع اخلاصة بعلم األطياف . خيتص هذا املقرر بدراسة     
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 (:  CH 322Pالعملي   )  3كيمياء عضوية 

التعرف علي جماهيل ملركبات عضوية: يتم التعرف علي املركبات العضوية كمجاهيل باستخدام     

التقنيات اليت درست يف املقررات املعملية السابقة مثل تعيني درجة االنصهار والغليان واختبار 

  بارات التصنيف وحتضري املشتقات.الذائبية واخت

 (:CH 341) 3كيمياء فيزيائية 

يهدف هذا املقرر إىل دراسة تركيب املادة واألطياف الذرية ونظرية بوهر لذرة اهليدروجني      

 مة بسيطة ودراسة اجلسيمات احلرة.وكذلك ميكانيكا الكم ألنظ

 (:CH 341Pعملي ) 2كيمياء فيزيائية  

 التعادل وحتديد ذوبانية بعض األمالح الشحيحةاجلانب العملي يتضمن معرفة تعيني حرارة      

التوازن وتعيني معامل  ومعرفة كيفية التوصيل املكافئ إللكرتوليتات ضعيفة وتعيني ثابت  الذوبان 

 التوزيع. 

 (:CH 342)  4كيمياء فيزيائية  

إىل دراسة معدل سرعة التفاعالت الكيميائية وقياساتها وبعض التطبيقات  يهدف هذا املقرر    

 متزاز . للحركيات الكيميائية وأنواع اال

 (:CH 342Pعملي ) 3كيمياء فيزيائية 

ختتص بدراسة احملتوى احلراري للمركبات املختلفة. واخلواص الديناميكية للسوائل.        

. دراسة عملية عن طبيعة احملاليل وبنيتها الداخلية من خالل واخلواص احلرارية للمحاليل والسوائل

إجراء ذوبأنية املواد والتأثريات احلرارية املختلفة وإجراء عملية التقطري واالستخالص لعديد من 

املركبات وتنفيذ قأنون راؤولت عمليًا وإجراء جتارب للتعرف علي أنواع احملاليل وحساب الطاقة 

 تصاحب عملية اخللط يف احملاليل.  احلرة واألنثاليب اليت
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 (: CH 343) 5كيمياء فيزيائية  

 م واألطياف وعلم البلورات .يهدف هذا املقرر إىل دراسة كيمياء الك      

 (:CH 403مشروع التخرج )

خيتار الطالب موضوعا علميا )حسب ختصصه(، ويقدمه كمقرتح، ثم جيري عن املوضوع حبثا علميا       

متتبعا خلطوات ومنهجية البحث العلمي الصحيح مبا يف ذلك حتديد املشكلة، مجع  البيانات، حتليلها، 

من مشروع  فائدة البحث، الدراسات السابقة عن موضوع البحث، نتائج البحث، التوصيات، اخل. والغرض

التخرج هو تدريب الطالب على إجراء البحوث يف جماله عرب تطبيق الطالب ملفاهيم ومباديء درسها 

 ل الدراسية السابقة يف الكلية.  خالل الفصو

 (:CH 411) بيئيةكيمياء 

حتقيق النظافة البيئية  –يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب على تركيب ووظيفة النظم البيئية      

 ع برامج جملابهة التلوث البيئي .وض –واحملافظة على النظام البيئي 

 ( :CH 436كيمياء نووية )

 والكتلة وطاقة الرتابط النووي . العالقة بني الطاقة      

 (:CH 440نواتج طبيعية ) 

الطبية ، التأثريات الفسيولوجية استخدامات األعشاب والنباتات   -أهمية النواتج الطبيعية       

طرق حتليل وتعيني صيغتها  –طرق االستخالص  –للمركبات يف النواتج الطبيعية ، تصنيفها طبقًا لبنيتها 

اجلزيئية ، يف كيمياء ) الرتبينويدات ، الكارتنويدات ، الفيتامينات، اإلسرتوالت، واإلسترييوالت 

 ة( القلويدات، السميات الفطرية .الطبيعيواإلنتوسنينات، اإلنتوسينيدات )األصباغ 
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 (: CH 441الكيمياء الصناعية )

خيتص هذا املقرر بدراسة مواضيع متنوعة يف الكيمياء الصناعية  ) صناعة اإلمسنت والزجاج والنفط     

 طبيقات حول صناعة البوليمرات ( .ت -كيمياء البوليمرات   –

 (:CH 451كيمياء حيوية )

اء احليوية وأهميتها يف احلياة العامة ودراسة تفصيلية للمواضيع )األمحاض األمينية ــــالكيميتعريف     

 احليوية والربوتينات وتصنيفها(. والببتيدات واملضادات

 (:CH 451Pكيمياء حيوية عملي  )

اجلانب العملي يتضمن التعرف على التحليل الوصفي والكمـي للكـربوهيدرات، والكشف عن       

الدهـون واألمحاض الدهنية كيفيا وكمـًا. والكشف عن األمحاض األمينية من نوع ألفا والربوتينات. 

 . وتقدير نسبة الكولسرتول يف الدم. والكشف والتعرف على السكريات والدهون واألمحاض األمينية
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 Department of English قسم اللغة اإلجنليزية
  :رؤية القسم

طرابلس للقسم كمركز للتميز األكادميي حيث  الرتبية /تكمن رؤية قسم اللغة اإلجنليزية يف كلية         

تدريسهم القسم بالطالب اللذين يتمتعون بالكفاءة اليت مت اكتسابها من خالل  املتوقع ان يزخر

تدريس  القيام مبهمةميكنهم من  اإلجنليزية مانتج عنها اجادة للغة  والتعليمية واليتاللغوية  ملهاراتهم

 وذلك بعد ةاملدارس الليبي واملراحل التعليمية يفاللغة اإلجنليزية كلغة ثانية يف خمتلف املستويات 

 .التخرج

 : رسالة القسم

يتمتعون بالكفاءة اللغوية اكفاء قسم اللغة اإلجنليزية ملتزم بإنشاء برنامج من شأنه أن ينتج معلمني         

عن تقديم العون واملساعدة يف بناء املعرفة النفسية والتعليمية واملهنية الالزمة لتعلُّم  العالية فضاًل

 .وتدريس اللغة اإلجنليزية

 أهداف القسم:

على تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية باستخدام خمتلف  ريج كوادر تربوية قادرةخت .1

 .وتدريس اللغةالتقنيات احلديثة يف تعلم 

تطوير قدرات الطالب يف خمتلف املهارات اللغوية من خالل استخدام املواد احلديثة  .2

  .ة.اإلعالم املختلف وتوظيف وسائل

األصوات علم جماالت الصوتيات وتوفري برامج لتدريس نظام اللغة اإلجنليزية اليت تغطي  .3

 ،(الدالالت)معاني الكلمات  وعلم دراسةاجلملة( بناء ) النحو وعلمالتشكيل( ) وعلم الصرف

فضال عن النظريات املعنية باكتساب اللغة األوىل واللغة الثانية والبحوث احلديثة يف جمال 

  . تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية

 على اإلبداع والتقييم الذاتي ومهارات التفكري النقديتنمية قدرات الطالب   .4

 .تدريب الطالب على إعداد البحوث والتقارير يف جمال تدريس اللغة .5
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من تدريس مقررات اللغة اجلامعة الكلية وتلبية احتياجات االقسام العلمية االخرى يف  .6

جملاالت وتشجيع التواصل العلمي مع املتخصصني يف ا اإلجنليزية واعمال الرتمجة

 األخرى

   . تدريب معلمي اللغة اإلجنليزية يف ليبيا على خمتلف املستويات .7

 .جملتمعاو للقسم والكلية االنتماء روح تعزز عمل وعالقات بيئة وجود على العمل .8

 .قسمترسيخ ونشر اسس ومفاهيم وممارسات اجلودة بني كل منتسيب ال .9

الوسائل التقنية احلديثة وتكنولوجيا االستفادة القصوى من اإلمكانيات اليت وفرتها  .10

 جمال اللغة اإلجنليزية وطرق تدريسها. القدرات املعرفية والبحثية يف املعلومات لتنمية

 Department Required Courses)متطلبات القسم(   إلزاميةمقررات ختصصية 
 Specialized coursesاملقررات التخصيصية )

 رمز املقرر

 اسم املقرر

 اجنليزي()عربي+ 

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

EN102 4 4 1اإلجنليزية  قواعد اللغة -  -  

EN103  2 2 1قراءة واستيعاب -  -  

EN104  4 4 1استماع وحمادثة -  -  

EN105  4 4 1كتابة -  -  

EN106  4 4 1صوتيات -  -  

EN107 2 2 2اإلجنليزية  قواعد اللغة -  EN102  

EN108  2 2 2قراءة واستيعاب -  EN103  

EN109  4 4 2استماع وحمادثة -  EN104  

EN110  4 4 2كتابة -  EN105  

EN111  2 2 2صوتيات -  EN106  

EN112  2 2 3قواعد اللغة اإلجنليزية -  EN107  

EN213  2 2 3قراءة واستيعاب -  EN108  

EN214  4 4 3استماع وحمادثة -  EN109  

EN215  4 4 3كتابة -  EN110  

EN217  2 2 1علم اللغة النظري -  -  
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EN218 2 2 4اإلجنليزية  قواعد اللغة -  EN112  

EN219  2 2 4قراءة واستيعاب -  EN213  

EN220  2 2 4استماع وحمادثة -  EN214  

EN222  2 2 1أدب إجنليزي -  -  

EN223  2 2 2علم اللغة النظري -  EN217  

EN224  2 2 1تراكيب حنوية -  EN218  

EN225  2 2 1قراءة متقدمة -  EN219  

EN226  4 4 1استماع وحمادثة متقدمة -  EN220  

EN327  2 2 1كتابة إبداعية -  EN215  

EN328  2 2 1علم اللغة التطبيقي -  EN223  

EN330  2 2 2تراكيب حنوية -  EN224  

EN334 2 2 طرائق تدريس خاصة -  EN328  

EN336 2 2 1تدريسية   اسرتاتيجيات -  EPSY201 EN334  

EN339  2 2 1كتابة أكادميية -  EN215  

EN340 

تعلم اللغة مبساعدة 

 احلاسوب

2 2 -  CS101  

EN342  2 2 2أدب إجنليزي -  EN222  

EN343 

 طرق كتابة املشروع

 البحثطرق كتابة 

2 2 -  EN339  

EN442  2 2 2اسرتاتيجيات تدريسية -  EN336  

EN446 2 2 ترمجة -  -  

EN448 2 2 مشروع التخرج -  

EPSY301 

 على نيومادت

 األكثر قبل التخرج

EN343 

 

     اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 (Elective coursesاملقررات االختيارية )
 أربع وحدات من املواد االختيارية التالية:خيتار الطالب ما يعادل 

 رمز املقرر

  اسم املقرر 

 )عربي+ اجنليزي(

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

 EN329 2 2 علم اللغة النفسي - - EN223  
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EN331  4 4 2قراءة متقدمة - - EN225  

EN332  4 4 2استماع وحمادثة متقدمة - - EN226  

EN333  2 2 2كتابة إبداعية - - EN227  

EN335  2 2 2علم اللغة التطبيقي - - EN328  

EN341 2 2 اإلجنليزية تدريس مهارات اللغة - - EN334  

EN344 2 2 تطوير املفردات - - -  

EN345 2 2 تدريس اللغة اإلجنليزية للمتعلمني الصغار - - EN334  

EN445  2 2 2كتابة أكادميية - - EN339  

EN447 2 2 منوعات  يف اللغة - - -  

 اجملمـــــــــــــــــــــــوع
4 4 

  

 (Supportive coursesاملقررات الداعمة )

رمز 

 املقرر

  اسم املقرر 

 )عربي+ اجنليزي(

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

ST100 مبادئ إحصاء 
2 2 

- - -  

 اجملمـــــــــــــــــــــــوع
2 2 

  

 

 إمجايل عدد املواد والوحدات وعدد الساعات ملتطلبات التخرج بالقسم

 ت املتطلبات عدد املواد عدد الوحدات عدد الساعات النظري عدد الساعات العملي

 1 متطلبات اجلامعة 8 16 14 2

 2 متطلبات الكلية 11 24 20 4

 3 متطلبات القسم 35 88 88 -

 4 املواد املساندة 1 2 2 -

 5 املواد االختيارية 2-1 4 4 -

 6 متطلبات التخرج 56-55 134 128 6
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 خمتصر ملقررات اللغة اإلجنليزية توصيف
 

 (: ST100مبادئ إحصاء )

 توصيف هذه املادة موجود ضمن مواد قسم الرياضيات.         

 (: EN102) 1اإلجنليزية  قواعد اللغة 

ــمائر وأدوات التعريف، كما يتيح للطالب                   ــمل هذا املقرر دروس  يف األمساء واألفعال والضــ يشــ

ــعبة هلا عالقة  ــة والتدريب من خالل متارين هادفة وصــ  النحوية املقدمة بالقواعدالكثري من املمارســ

 يف هذا املقرر.

 (:EN103)  1قراءة واستيعاب  

ــني      يعد         ــاعدة الطالب على حتسـ ــممة ملسـ ــلة من املقررات املصـ ــلسـ ــمن سـ هذا املقرر األول  ضـ

 اليت حيتاجونها لدراسة واستيعاب واالسرتاتيجياتمهاراتهم يف القراءة بطريقة فعالة واكتساب األدوار 

ــيطية لتمكني          ، يف املرحلة اجلامعية    مقرر  ــئلة التنشــ كما يتم تقديم كل درس مع جمموعة من األســ

 الب من الوصول إىل اهلدف الرئيسي للدرس بسالسة.الط

 (:EN104)  1استماع وحمادثة  

ــطة تعرض                  ــتماع واحملادثة من خالل أنشــ على جهاز   يهدف هذا املقرر إىل تطوير مهارات االســ

اليت تواجههم التواصل باللغة االجنليزية  حتديات  عرض مرئي، كما يتم تدريب الطالب على مواجهة

 هم اليومية الشخصية واالجتماعية والعلمية والعملية.يف حيات

 (:  EN105) 1كتابة 

ث                       لة ال لب يف املرح طا مه ال ما يفرتض أن تعل هلذا املقرر هو تعزيز  ــي  هلدف الرئيســ ناء    اا ية وب نو

املهارات األســاســية للكتابة، يتعلم الطالب كيفية تصــنيف اجلمل وتزويدهم مبواضــيع متنوعة لتطوير   

 كتابة، كما يتعاملون مع قواعد الكتابة واإلمالء وعالمات الرتقيم لتحسني كتابتهم.مهارة ال
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 (:  EN106) 1صوتيات  

ــوات،         ــرية عن معنى علم األصــ ــرحًا حول  يقدم  بعد مقدمة قصــ وطريقة خمارج احلروف  املقرر شــ

كما يتم تدريب الطالب الكالم وأصوات احلروف الساكنة واملتحركة باللغة اإلجنليزية،    النطق ألعضاء 

 على حتسني مهارات النطق.

 (: EN107) 2قواعد اللغة اإلجنليزية 

تامة واملبين للمعلوم                    يعرض هذا املقرر على الطالب مزيدًا من الدروس عن األفعال واألزمنة ال

ضا كما يوفر للمتعلمني    صفات أي شى     واجملهول وأنواع اجلمل وال شطة تتما مع التدريب من خالل أن

 املواضيع النحوية اليت يتم دراستها يف هذا املقرر.

 (: EN108) 2قراءة واستيعاب 

يعمل هذا املقرر على تطوير مهارات القراءة واملفردات اليت مت تعلمها يف املقرر الســــابق، كما                

ــتيعاب         ــرعة اســ كما   ةعالي   يتناول جمموعة متنوعة من مواد القراءة اليت تهدف إىل تعليم القراءة بســ

 وحتليل وتقييم األفكار يف النصوصيف هذا املقرر كيفية تفسري الب درس الطـــــي

  (:EN109) 2استماع وحمادثة 

الذي درســه الطالب يف الفصــل الدراســي   ، 1) )مقرر اســتماع وحمادثة  امتدادا  لل يعد هذا املقرر     

التعبريات اليت تظهر ســـلوكا مهذبا من خالل نصـــوص خمتلفة، كما يتم  واســـتعمال األول. يتم عرض 

)األقراص  DVDتطوير قدرة الطالب على التواصــل، ســتجعل أنشــطة التواصــل ومســابقات على جهاز      

 املدجمة( من الطالب قادرين على اجتياز أي منهج حمادثة فيما بعد.

 (:EN110) 2كتابة 

ــرية         يهدف هذا املقرر إىل إعداد طال            يف حني  يتم ، ب قادرين على كتابة مقاالت أكادميية قصــ

 هذا املقرر، ويتعلم الطالب بناء تقديم وسائط بالغية خمتلفة، كما تعترب تقنيات ومراحل الكتابة أساس

 اجلمل وترتيب الفقرات ثم يتدرب الطالب على كتابة فقرات حول مواضيع خمتلفة. 
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 (:EN111) 2صوتيات 

ويركز هذا ، الكلمة واجلملةاملقطع و التشـــديد على اماكن الطالب مبقاطع الكلمات ويتم تعريف         

املقرر أيضــا على تعريف الطالب مبجموعات األصــوات الســاكنة ومناقشــة جوانب خمتلفة من الكالم    

ــوات )ارتفاع و      ــوت أثناء     ااملتواصــــل وأنواع خمتلفة من الرتنيم ملخارج األصــ خنفاض طبقات الصــ

 جلمل والفقرات.انطق  يتضمن هذا املقرر تدريبات عملية على كما، الكالم(

 (: EN112) 3قواعد اللغة اإلجنليزية 

ــاعدة وحروف اجلر وظروف احلال، كما         ــاملة عن األفعال املسـ يزود هذا املقرر الطالب بدروس شـ

 يتيح للطالب التدرب على استخدام الدروس النحوية من خالل متارين هلا عالقة بها.

 (: EN213) 3واستيعاب  راءة ق

يقدم هذا املقرر للطالب نصــوصــا للقراءة على درجة عالية من التشــويق من مصــادر موثوقة واليت          

ــتيعاب وتطوير مهارات القراءة وبناء املفردات والتحليل  اتعمل كنقطة  ــطة القراءة واالســ نطالق ألنشــ

 والكتابة.ية واملناقشات املثرية والتدريب على القواعد النحو

 (:EN214) 3استماع وحمادثة 

ــتماع واحملادثة يف           ــتمر التدريب على االس ــيس ــي بهدف تطوير الوعي لدى هذا املقرر  س الدراس

غة          بالل ثة  فة من احملاد مناط خمتل عامل      الطالب حول الرتكيز على أ ية، ومن املتوقع أن يت اإلجنليز

 خمتلفة من حياتهم اليومية ويتفاعلون معها.الطالب مع تعبريات إجنليزية أساسية يف مواقف 

 (: EN215)  3كتابة 

ــيع اللغــة           اهلــدف من هــذا املقرر هو تــدريس الطالب  طرق الكتــابــة واألدوات البالغيــة ومواضــ

املطلوبة لتحقيق النجاح األكادميي، كما مينح الطالب الفرص للتعبري عن أفكارهم من خالل كتابة         

 فقرات يف مواضيع خمتلفة.مقاالت قصرية من مخس 
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 (:EN217) 1علم اللغة النظري

ــية لنظرية علم اللغة ، كما          ــاســ يتم تعريف الطالب يف هذا املقرر على طبيعة  اللغة واملبادئ األســ

يتضـــمن هذا املقرر تعريفات للغة وعلم اللغة وخصـــائص اللغة اإلنســـانية ومســـتويات التحليل اللغوي     

ــوات   وفروع علم اللغة واملد ــمل كذلك علم األص ــية يف علم اللغة ويش ــاس ــية والفروق األس  ارس الرئيس

 )على أن يسبقه مراجعة للصوتيات(.

 (:EN218)  4قواعد اللغة اإلجنليزية  

ضيع حنوية هامة مثل اجلمل الفعلية وأفعال اجلر         أو  جيعل هذا املقرر من الطالب أكثر دراية مبوا

باشـــر وأنواع خمتلفة من العبارات، ويتمرن الطالب على املشـــبه اجلملة وصـــيغة الكالم املباشـــر وغري 

 صقل مهاراتهم.بهدف  باملواضيع السابقة كجزء ال يتجزأ من املقررذات العالقة  تدريبات

 (: EN219) 4قراءة واستيعاب 

رتاتيجيات القراءة، كما يســاعدهم على يهدف هذا املقرر  إىل تطوير وعي الطالب واســتخدام اســ        

ــيع مداركهم وبناء وجهات نظرهم يف القضـــــايا العاملية والنواحي االجتماعية وتزو            د الطالب ي توســ

 مبهارات متكنهم من أن يصبحوا قادرين على القراءة والنقد.

 (:EN220) 4ستماع وحمادثة ا

يهدف هذا املقرر إىل تعزيز كل ما مت دراسـته يف الفصـول الدراسـية الثالثة  السـابقة ومن املتوقع            

ياق حمدد          ــ ــحيحة يف ســ كما  ، أن يكون الطالب قادرين على التعبري عن أفكارهم بطريقة مؤثرة صــ

ــعب        ــة لتعزيز النواحي والرتكيبات اليت متكن الطالب من حتديد النقاط الصــ ــيكون للمعلم الفرصــ ة ســ

 )الصعوبات اليت تواجههم(.

 (:EN222) 1أدب إجنليزي 

إن دراســــة األدب اإلجنليزي له فوائد عديدة، كما أنه يعود الطالب على وجهات نظر خمتلفة يف         

 ور الكفاءة اللغوية للطالبــــــــنه يطإاحلياة وطرق منوعة من التفكري عن العامل، وعالوة على ذلك، ف
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 ويقدم القصائد األدبية املتنوعة واملسرحيات والقصص القصرية والروايات. 

 (: EN223) 2علم اللغة النظري

ــرف أو         يف هذا املقرر يتعرف الطالب على أحد اجملاالت الفرعية األخرى لعلم اللغة وهو علم الصـ

 ر.التشكيل، كما يتم دراسة علم دالالت األلفاظ  وبناء اجلمل يف هذا املقر

 (:EN224)  1تركيبات حنوية 

دروســـا شـــاملة ألنواع  يف هذا املقرر بعد دراســـة الرتكيبات النحوية األســـاســـية، يدرس الطالب          

ــبوها   خمتلفة من العبارات ــة املهارات اليت اكتســ ــابقة   اليت متكنهم من ممارســ ــول الســ خالل الفصــ

 (. 4-1)قواعد اللغة االجنليزية 

 (: EN225)  1قراءة متقدمة    

الطالب على اختبار القراءة  األكادميي )ايلتس: نظام اختبار اللغةاإلجنليزية  يتدرب يف هذا املقرر       

ــبيًا وممارســـة املهارا  ــعبة نسـ ــئلة الصـ الرئيســـة  ت  الدولي( الذي خيترب مقدرتهم على فهم وإجابة األسـ

الدقيقة ) املهارات الالزمة لتحديد وتفســري )املهارات الالزمة لفهم الفكرة الرئيســية للنص(، واملهارات 

 املعلومات يف النص(.

 (:EN226)  1استماع وحمادثة متقدمة 

هذا املقرر اســرتاتيجيات ملســاعدة الطالب على حتســني مهارات اإللقاء والعرض الشــفوي    يقدم           

ملقاالت الصـــحفية رمسيًا وتنظيم أســـلوب العرض وكيفية النطق، كما يقرأ ويقدم الطالب ملخصـــا عن ا

 اليت خيتارونها باإلضافة إىل توقعات حالة اجلو وأخبار اإلذاعة املرئية.

 :(EN327) 1كتابة إبداعية 

ــعر والكتابة اإلبداعية الواقعية                         يتناول هذا املقرر مناذج متنوعة من الكتابة اإلبداعية اخليالية والشــ

كتابة الكتب     على  الطالبيتمرن  ثم، تمعمن خالل األداء كفن عام وفن مرئي، وكأدب ميثل اجمل    

 واألفالم والقصص القصرية.
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 (:EN328) 1علم اللغة التطبيقي 

ــايا املتنوعة يف علم اللغة التطبيقي،                      ــعة النطاق عن العديد من القضــ يقدم هذا املقرر حملة واســ

األوىل اللغة  فية اكتســــابثم يناقش كي، مبتدئًا باللغويات التطبيقية والنواحي األســــاســــية للتحقق منها

 والثانية.

 (:EN329علم اللغة النفسي )

علم اللغة النفســي، يتم تعريف الطالب باألســس احليوية للســلوك اإلنســاني  فكرة  بعد تقديم وشــرح        

ني من نظام بسيط  اواملع االجتماعي ويتم تعريف الطالب أيضا على كيفية استقبال الكالم واملفردات  

 معقد. بدائي إىل نظام

 (:EN330)  2 تركيبات حنوية 

يدرسون الفرق ، كما يقدم هذا املقرر للطالب مناقشات عميقة للرتاكيب النحوية على مستوى عال        

 . اجلمل وتركيبات لغوية أساسية وكيفية تعديلهاأشباه  بني اجلمل والعبارات وأنواع خمتلفة من 

 (:EN331) 2قراءة متقدمة 

ــرتاتيجياتيطور هذا املقرر املهارات         ــابقة ويزود   واالسـ ــبق تعلمها يف مقررات القراءة السـ اليت سـ

خمتلف اجملاالت وتساعدهم على اكتساب املفردات اجليدة من   يف  عالية التشويق  الطالب بنصوص 

 ا. ي الكلمات واملتالزمات واستنباط أجزاء الكالم وغريهانخالل أنشطة هلا عالقة مبع

 (:EN332) 2استماع وحمادثة متقدمة 

ن اللغة اإلجنليزية الدولي     انظام امتح   ، وهو يلتساآل نايتعود الطالب  يف هذا املقرر على امتح          

لالستماع واحملادثة، حيث يتضمن خمتارات وأنشطة هلا عالقة مبهارة االستماع واحملادثة مبستوى        

 اللغة اإلجنليزية. ب أكادميي تؤهلهم الستيعاب حماضرات أكادميية
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 (:EN333) 2كتابة إبداعية 

شعر، كما يقدم للطالب طريقة كتابة املقاالت             صص اإلبداعية وكتابة ال يتناول هذا املقرر  كتابة الق

 ويتدرب الطالب على كتابة املقاالت أيضا.

 (:EN334طرائق تدريس خاصة )

ــف طرق تــدريس اللغــة   يعــد          اإلجنليزيــة  هــذا املقرر مقــدمــة ملنهجيــة تــدريس اللغــة اليت تكشــ

 واالبتكارات املنهجية احلديثة يف تدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أوىل وثانية.

 (:EN335) 2علم اللغة التطبيقي 

للغة الثانية، كما يغطي هذا املقرر مدخالت إضافية بشأن دراسة اللغة ونظريات هلا عالقة بتدريس ا           

 معرفة الطالب بدروس معينة يف علم اللغة النفسي. يعزز

 (:EN336) 1تدريسية   اسرتاتيجيات

ــطة ودروس ناجحة كما يعزز املعارف واملهارات اليت                  يبني هذا املقرر للطالب كيفية ختطيط أنشــ

 اكتسبوها واليت تعد ضرورية هلم ليصبحوا معلمني جيدين.

 (:EN339)   1ة كتابة أكادميي

ــي هلذا املقرر هو تعريف الطالب مبفهوم الكتابة األكادميية وتدريبهم على كتابة                      اهلدف الرئيســ

التقارير األكادميية بشــكل خاص كما يتم تعرف الطالب على تقارير ســابقة وملخصــات وإعادة صــياغة     

 نصوص سابقة وكيفية التزود باملراجع.

 (:EN340) تعلم اللغة مبساعدة احلاسوب 

ــوب، مبتدئًا بتعريفه            ــتخدام احلاس ــيات تعلم اللغة باس ــاس يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بأس

وتطوره التارخيي واســتخدام أنواع خمتلفة من الربجميات ومناهج خمتلفة الســتخدام احلاســوب يف  

 ي والتعلم املدمج وغريها. الفصل الدراسي واالستخدام الفعال لتقنية املعلومات يف التعليم اإللكرتون
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 (:EN341تدريس مهارات اللغة اإلجنليزية )

تدريس كيفية  يوضح هذا املقرر للطالب كيفية تدريس النطق واملفردات والقواعد ويتدربون على       

 .بشكل عام اإلجنليزية املهارات األساسية كاالستماع واحملادثة والقراءة والكتابة وتدريس اللغة

 (:EN342) 2 أدب إجنليزي

على عصور وأعمال  وا يتعرفكما يساعد هذا املقرر الطالب على إدراك واستيعاب األعمال األدبية،           

 اخليال النثري أساسًا هلذا املقرر.د ويع، لكتاب آخرين

 (:EN343طرق كتابة املشروع  )

أســئلة البحث والفرضــيات البحث، كما يناقش تطورات  يهدف هذا املقرر إىل تعليم الطالب كيفية       

صحة أدوات البحث  ضوع حبثهم، وخيتم الطالب     والبحث الكمي والنوعي والتحقق من  سبة ملو املن

 (. 448املقرر بإعداد مقرتح حبث مناسب وجماز لغرض تنفيذه كمشروع خترج )انظر املقرر ل ج 

 (: 344)ل ج  مفردات اللغة

ــيع مفردات ال           هدف هذا املقرر لعرض وتوســ غة للطالب وتطوير طرق جديدة لتعليم املفردات     ي ل

 اإلجنليزية. وكيفية استخدام خمزونهم للمفردات يف تطوير املفردات األخرى يف دراسة اللغة

 (: EN345تدريس اللغة اإلجنليزية للمتعلمني الصغار )

سن، كما     كيفية تعليم اللغةمعرفة يهدف هذا املقرر إىل         صغار ال يزود الطالب باملهارات اإلجنليزية ل

االســاســية لتدريس صــغار الســن يف الفصــل الدراســي مثل االســتماع واحملادثة والقراءة والكتابة من  

 لعاب.ني واألاغخالل القصص واأل

 (: EN442) 2تدريسية  اسرتاتيجيات

ــميم هذا املقرر ليكون معرضــــًا جلميع املهارات اليت جيب أن يتعلمها الطالب من             خالل مت تصــ

 غةـــــــــــــاملدخالت النظرية مجيعها من املقررات املختلفة السابقة، وهي طرق تدريس اللغة وعلم الل
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 .1سرتاتيجيات تدريسيةإالنفسي و 

 (:EN445) 2كتابة أكادميية  

يكتشـــف الطالب يف هذا املقرر أســـاليب أخرى للكتابة األكادميية اليت مل يســـبق دراســـتها يف            

الســابقة، كما يزودهم باألدوات واملهارات للكتابة األكادميية املتقدمة، إضــافة إىل حتســني  املقررات

 يم كل أعمال الكتابة األكادميية.مهارات كتابة املقال اليت تعد من صم

 (:EN446ترمجة  )

وىل، كما يزود هذا املقرر التمهيدي يتيح للطالب التعرف على نظرية الرتمجة وممارســتها للمرة األ       

الطالب باألفكار األســـاســـية حول عملية الرتمجة واملفردات املســـتخدمة والنظريات املعاصـــرة اليت  

 قدمت من قبل الباحثني والدارسني يف هذا اجملال.

 (: EN447منوعات يف اللغة  )

 وظائفها. اإلجنليزية كما يقدم مفاهيم اللغة ة عن تنوعات اللغةذيقدم هذا املقرر للطالب نب        

 (:EN448) –مشروع التخرج 

ضوعاً         سم التابع له كمقرتح، ثم جيري الطالب        علميًا خيتار الطالب مو صه( ويقدمه  للق ص سب خت )ح

ــوع حبثا علميا متتبعا      ــحيح مبا يف ذلك حتديد           عن املوضــ خطوات ومنهجية البحث العلمي الصــ

ــوع البحث، نتائج    ــابقة عن موضــ ــات الســ ــكلة، مجع  البيانات، حتليلها، فائدة البحث، الدراســ املشــ

ــروع التخرج هو تدريب الطالب على إجراء البحوث يف         ــيات، اخل. والغرض من مشــ البحث، التوصــ

 رسها خالل الفصول الدراسية السابقة يف الكلية.  جماله عرب تطبيق الطالب ملفاهيم ومبادئ د
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Courses offered in the English Department 
 

En 100     General English1: 

    This course aims to help students to understand and use familiar and everyday expressions to 

enable them to interact in the society. The students learn basic patterns of sentences and learn to 

greet others. They learn nouns, verbs, articles, pronouns, etc., which are necessary for basic 

communication in English. They learn language in various themes, such as hobbies, shopping, 

daily routine, etc. 

En 101      General English2     

     This course further helps students to develop their communication and grammar skills. They 

learn to understand sentences and frequently used expression, questions and answers (e.g. very 

basic and personal, family information, about shopping, local geography, employment, etc.). They 

also learn the use of prepositions, adjectives and tenses for general communication. 

 

En 102     English Language Grammar 1   or Grammar 1 

      This course familiarizes students with nouns, verbs, pronouns and articles. It allows them a lot 

of practice through meaningful and challenging exercises which are related to the grammatical 

points presented in the course. 

En 103       Reading Comprehension 1     

     This course is the first in a series of courses designed to help students improve their reading 

skills with  an effective and stimulating approach and  acquire the tools and strategies they will 
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need to study and comprehend college–level material. Each lesson is introduced with a set of 

warm-up questions that gently lead the learner to the main topic. 

 En 104      Listening and Speaking 1  

     The course aims to develop listening and speaking skills through video-based activities. The 

students are given practice to face the challenges that they would face in everyday life (in their 

personal, social, educational and working lives). 

En 105       Writing 1    

     The principal aim is to consolidate what the students are supposed to have learnt at the 

secondary level and to build up the basic skills of writing. Students learn to classify sentences and 

are provided with a variety of materials for developing writing. They also deal with capitalization 

rules, spelling and punctuation to improve their writing.  

En 106     Phonetics 1     

After a short introduction to what Phonetics is all about, the course discusses the place and manner 

of articulation, the speech organs, the consonant and vowel sounds in English and presents the 

Cardinal Vowel Diagram. It also provides practice to improve pronunciation skills. 

En 107    Grammar 2      

     This course exposes students to more grammar thorough lessons on verbs, perfect tenses and 

the active and passive voice; types of sentences, and also about adjectives. It also offers the 

learners practice through activities suited to the grammatical points they have been exposed to in 

this course. 

En 108  Reading 2     

     This course further develops the reading skills and vocabulary learnt in the previous course. It 

approaches a variety of reading materials intended for learning to read with greater 
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comprehension speed. Students should be taught how to interpret, analyses and evaluate ideas in 

texts.  

En 109 Listening and Speaking 2      

     This is a continuation of the Listening and Speaking I offered in the first semester. The 

expressions which exhibit polite manners in different contexts will be introduced and practiced in 

order to build up the students'  communicative competence. Communication activities and DVD 

quizzes are used to extend the opportunities for students to speak.  

En 110   Writing 2      

     This course aims to prepare students to write academic paragraph with different rhetorical 

modes. The writing process and prewriting techniques are central to the course. Students are 

taught sentence structure and paragraph organization, they are trained to write their own 

paragraphs on different topics. 

En 111  Phonetics 2 

      Students are introduced to syllables, word stress and sentence stress. The course also 

concentrates on showing students different sounds of consonant clusters, discussions of   different 

aspects of connected speech and the different types of intonation. Practice exercises on 

pronunciation and transcription of sentences and paragraphs are also found in this course. 

En 112   Grammar 3       

     This course provides students with comprehensive lessons in modal auxiliary verbs, 

prepositions and adverbs. It also allows them practice in using the said grammar lessons through 

relevant exercises. 
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En 213 Reading 3     

     The course provides students with high-interest reading passages from authentic sources that 

act as springboards into reading comprehension activities, reading skills development, vocabulary 

building, grammatical analysis and practice, and thought-provoking discussion.  

En 214 Listening and Speaking 3      

      The practice of listening and speaking will continue in this semester with the aim of developing 

consciousness about the stress patterns of English language in real conversation. The students are 

expected to handle the basic English expressions in real-life situations and respond opportunity. 

En 215  Writing 3     

     The objective of this course is to teach the students the writing modes, rhetorical devices and 

language points required for academic success. Students are given opportunities to express their 

ideas by writing short essays (of 5 paragraphs) on different topics. 

En 217 Theoretical Linguistics 1         

     In this course students are introduced to the nature of language and the basic principles of 

linguistic theory.  This includes definitions of language and linguistics, characteristics of human 

language, levels of linguistic analysis, branches of linguistics, major linguistic schools and basic 

distinctions in linguistics. Phonology is also included, preceded by a review of Phonetics. 

En 218       Grammar 4       

      This course makes students more knowledgeable on other significant grammatical points such 

as phrasal and prepositional verbs, direct and reported speech, and the different kinds of phrases. 

Relevant exercises are given to students as an integral part of the course to practice their skills. 
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 En 219       Reading  4 

     This course aims to develop students' awareness and the use of reading strategies. It also helps 

them to expand their knowledge and build a global perspective of world issues and social trends. 

It equips the students with skills that will enable them to become effective readers in a critical way.  

En 220        Listening and Speaking 4      

      This course aims at consolidating what has been covered in the previous three semesters. It is 

expected that students will be able to express their ideas with correct emotive tone in the given 

context. The tutor will have the opportunity to reinforce certain areas and structures which could 

be identified as difficult for some students.  

EL 222        English Literature 1      

      Studying literature has many benefits for the students as it presents a wide perspective on life. 

It also exposes students  to a variety of ways of thinking about the world. Moreover, it develops 

the student’s language competency. This course introduces students to the varieties of literary 

genres such as  poems, plays, short stories and novels. 

En 223     Theoretical Linguistics 2         

     In this course students are introduced to another sub-field of linguistics which is morphology. 

Discussions of syntax and semantics are also given to appreciate their position in the study of 

linguistics. 

En 324      Grammatical structure 1        

     After being exposed to basic grammatical structures, students in this course are given 

comprehensive lessons on the kinds of  English phrases.  This course also provides students with 

relevant exercises  in drawing the diagram that will enable them to practice the skills they have 

acquired in the course. 
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En 325       Advanced Reading 1     

     This course familiarizes students with the ILTS Academic Reading test which tests their ability 

to understand and answer questions at a reasonably high level of difficulty. Students will practice 

global reading skills (skills needed to comprehend the main idea of a text) and micro-skills (skills 

to locate and interpret detailed information in a text). 

En 326       Advanced listening and Speaking 1   

      This course provides strategies to help students to improve their formal oral presentation skills. 

Organization, presentation style, and pronunciation will be addressed. Students are to read and 

present the summary of newspaper articles they choose. They also present TV news and forecasts. 

En 327      Creative Writing 1     

      The course discusses various forms of creative written such as fiction, poetry and creative 

nonfiction. In particular , the course looks at creative writing in performance: as public art, as visual 

art, as literature and as an act of community. Then, students practice writing about books, films 

and short stories. 

En 328       Applied Linguistics 1       

     The course provides a wide-ranging overview of the many and diverse issues in Applied 

Linguistics. It starts by providing an overview of Applied Linguistics and the essential areas of 

enquiry in it. Then, it discusses how the first and second languages are acquired.  

En 330      Grammatical Structures 2        

     This course gives students in-depth discussions on higher level grammatical structures. It 

enlightens them to the difference between clauses and phrases, the different kinds of clauses, 

absolute constructions, post modification and tree diagrams of sentences.  
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En 334       Methods of Teaching       

      This course is an introduction to language teaching methodology which explores language 

teaching methods and recent methodological innovations in teaching English as a second and 

foreign language. 

En 336     Teaching Strategies 1     

     This course shows students how to plan successful activities and lessons. It augments the 

knowledge and skills previously acquired which are necessary for them to become better teachers. 

En 340       Computer Assisted  Language Learning  (CALL)    

     This module aims to familiarize students with the basics of computer assisted language learning 

(CALL), beginning with a definition of CALL, its historical development and the use of different 

types of software. Different approaches to using CALL software in the classroom, effective use of 

IT in education like E-learning and blended learning, etc. will be explored.  

En 342      English Literature 2       

    This course further develops the students’ appreciation and understanding of literary works. It  

continues to familiarize students with other periods and works of other writers with more in-depth 

study. The study of prose fiction is central to this course.  

En 343  Research Methods     

    This course aims to show students how to carry out research. It discusses the development of 

research questions and hypotheses, quantitative and qualitative research, data collection, and 

validation of research instruments. 
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En 339      Academic Writing  1    

      The aim of the course is to provide the students with a variety of suitable material for writing. 

The most important aim is to introduce the concept of academic writing and specifically to train 

the students to write academic reports. Then, students are introduced to reviews, abstract, 

paraphrasing, summarizing, and referencing. 

 En 442      Teaching Strategies 2      

This course is designed to be the showcase for all the skills which students should have learned 

through  the different courses they have previously attended. Courses specifically referred to are 

Methodology of Language Teaching, Psycholinguistics and Strategies 1. 

En 446   Translation       

    This is an introductory course which allows students to get acquainted with translation theories 

and practice for the first time. It provides students with basic ideas about the translation process, 

the vocabulary used and the contemporary theories set out by some scholars in this field. 

En 448   Graduation Project       

   In this course, the students write a research project and completion of the project. The students 

will have to defend their thesis in an open session. Students are provided with  tutor support 

 during the writing process.  

Elective Courses 

 

En 329       Psycholinguistics    

     After introducing and explaining the notion of psycholinguistics, students are introduced to the 

biological bases of human communicative behavior. Then, they are introduced to speech 

reception and words and meaning from primitive to complex organization. 
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En 331      Advanced Reading 2     

     This course further develops the skills and strategies learned in the previous reading course. It 

provides students with high-interest texts from different content areas and helps them acquire 

appropriate vocabulary. Vocabulary work includes receptive and productive activities, word 

families, collocations, multiple meanings, and idiosyncrasies. 

En 332       Advanced listening and Speaking 2   

     This course familiarizes students with the ILTS exam for listening and speaking. It contains 

listening selections and discussion activities related to a range of academic areas. It provides 

strategies for academic listening, note-taking and discussions and prepares them to encounter 

academic lectures.  

En 333       Creative Writing 2            

     This course deals with creative nonfiction writing and writing poetry. The course also introduces 

students to the process of writing articles. Students also practice writing articles. 

En 335       Applied Linguistics 2         

     This course covers additional inputs regarding the study of language and more theories 

concerning second and foreign language teaching. The course also reinforces the learners’  

knowledge of certain areas covered in Psycholinguistics 1. 

En 341       Teaching English Language Skills   

     This course explores how students how to teach pronunciation, vocabulary, and grammar. It 

also gives training for teaching the basic skills: listening, speaking, reading and writing. Students 

are also introduced to business English and one-on-one teaching. 

En 344        Vocabulary Development     
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      This course aims at broadening students' lexis, develop new strategies in learning vocabulary. 

The students will use their lexical store to develop other skills in the study of the English language. 

En 345       Teaching English to Young Learners     

      This course examines how young learners learn English. It provides students with basic 

classroom suggestions for teaching the basic skills: listening, speaking, reading and writing to 

children through storytelling, songs and games 

En 445       Academic Writing 2      

This course explores other forms of academic writing which have not been covered in previous 

writing courses. It equips the students with the tools and skills of advanced academic writing. In 

addition, it improves their essay writing skill which is central to all academic writing tasks. 

En 447    History & Varieties of English       

     This course introduces students to the national and situational varieties of English. It also 

exposes them to the different varieties of the English language as well as language notions and 

functions 

Scientific Supportive Course (s): 

See the Department of Mathematics  for a description of ST 100 (Principles of Statistics).   
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والدراسات اإلسالمية  قسم اللغة العربية   
   :رؤية القسم 

ة يف جمال إىل رفع كفاءة دارسي اللغة العربيَّقسم اللغة العربية والدَّراسات اإلسالمية  يسعى        

شعبة للدَّراسات العليا؛ لإلسهام يف ختريج أساتذة التَّعليم، ويكوَّن بيئة تعليميَّة مؤهلة، ويسعى الفتتاح 

 من محلة املؤهالت العليا )ماجستري، ودكتوراه(.

 : رسالة القسم

خلق جيل من معلميَّ اللغة العربيَّة والدَّراسات اإلسالميَّة واٍع وقادر على اإلسهام يف بناء الوطن        

بكفاءة واقتدار، من خالل تكوين أبناء الوطن علميا وتربويا وسلوكيَّا، يف ظلَّ ما يواجهه العامل من 

تلك املعطيات بشكل إجيابي  تغيَّرات وتقلبات خطرية تقتضي إعداد األجيال القادرة على التَّعامل مع

 وبنَّاء.

 أهداف القسم:

 

إعداد املعلم إعدادًا جيدًا جبميع املهارات واخلربات املتعلقة باللغة العربية وآدابها والرتبية  .1

اإلسالمية، واليت متكنه من تدريسها بطريقة سهلة ميسرة، مع احملافظة على أصالتها؛ للنَّهوض 

 املؤسسات التَّعليميَّة.مبهام تدريس هذين اجملالني يف 

ة اخلالدة اليت تقوم ة واإلسالميَّة، وبالقيم العربيَّوحيَّة والرَّالب باملبادئ االجتماعيَّتزويد الّط .2

 عليها حياة اجملتمع.

يف عصوره املختلفة، ومتثله  واإلسالميَّ واللغويَّ راث األدبيَّصال بالتَّالب من االتَّمتكني الّط .3

 .م جمتمعنا العربي اإلسالميَّئلفنية مبا يالاة وجتماعيَّة واالوالتزوَّد من قيمه اخُللقيَّ

 ارسني بلغتهم، ومتكينهم من امتالك ناصيتها، فهي لغة ديننا وقرآننا.ربط الدَّ .4

 قة بني العامَّيَّة واللغة الفصحى.الب بتضييق الشَّتقويم ألسنة الّط .5

ة، بني األفكار اجلوهريَّالب على القراءة، وفهمه للمقروء فهما واسعا، ومتييزه تنمية قدرة الّط  .6

 ة.ة عليه، وانتفاعه به يف حياته العمليَّقديَّوتكوينه لألحكام النَّ
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ة يف ، وتعيني العناصر األساسيَّبأسلوبه اخلاصَّ يقرأهالب على التعبري عما تنمية قدرة الّط .7

 املوضوع.

ة بالثقافة اإلسالميَّالب من التزود باملعارف اإلسالمية ومسائل الشريعة وكل ما يتصل متكني الّط .8

املعاصرة حتصينا لذواتهم أوال، ومتكينا هلم من توعية اآلخرين يف مواجهة املشكالت 

 صدي للقضايا املعاصرة الكربى.ة، والتَّة واالجتماعيَّخصيَّالشَّ

للجامعة، باإلشراف على حبوث مؤمتراتها  قايفَّوالثَّ شاط العلميَّاإلسهام يف مراجعة النَّ .9

 ة، حتى تنشر سليمة من األخطاء.ة اللغويَّاحيَّتها من النَّومنشوراتها، ومراجع

 العمل على وجود بيئة وعالقات عمل تعزز روح االنتماء للقسم وللكلية وللمجتمع. .10

 ترسيخ ونشر اسس ومفاهيم وممارسات اجلودة بني كل منتسيب القسم. .11

تكنولوجيا االستفادة القصوى من اإلمكانيات اليت وفرتها الوسائل التقنية احلديثة و .12

 القدرات املعرفية والبحثية يف جمال احلاسوب وطرق تدريسه. املعلومات لتنمية

 Department Required Courses)متطلبات القسم(   إلزاميةمقررات ختصصية 

 (Specialize coursesاملقررات التخصيصية )

 رمز املقرر

 اسم املقرر

 )عربي+ اجنليزي(

عدد 

 الوحدات

الساعات/األسبوععدد   

 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

AR107 

 1حنو 

Grammar 1 

4 4 - - - - 

AR108 

 1فقه العبادات 

Jurisprudence of worship 1 

2 2 - - - - 

AR109 

 1أصول الكتابة 

Fundamentals of Writing 1 

2 2 - - - - 

AR112 

1أدب جاهلي   

Literaature of the Era of Ignorance 

(Jahiliah) 1 

2 2 - - - - 

AR312 

 علم البديع

The science of Originality(creativity) 
2 2 - - -  

AR113 

 2حنو 

Grammar 2 

4 4 - - 

AR107 

 

- 
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AR114 

 2فقه العبادات 

Jurisprudence of Worship 2 

2 4 - - 

AR108 

 

- 

AR115 

2أدب جاهلي   

Literaature of the Era of Ignorance 

(Jahiliah) 2 

2 2 - - 

AR112 

 

- 

AR109 

 2أصول الكتابة 

Fundamentals of Writing 2 
2 2 - - 

AR109 

 

 

- 

AR117 
 أحكام األسرة

Family Islamic Rules 

2 2 - - - - 

AR202 

 3حنو 

Grammar 3 

4 4 - - 

AR113 

 

- 

AR203 

 3فقه العبادات 

Jurisprudence of Worship 3 

2 2 - - AR114 - 

AR204 

 علم البيان

The Science of Eloquence (Diction) 
2 2 - - AR201 - 

AR205 

1أدب  إسالمي   

Islamic Literatures 1 

2 2 - - AR115 - 

AR207 

 1صرف 

Accidence 1 (Science of Morphology 1) 

2 4 - - AR107 - 

AR208 

 4حنو 

Grammar 4 

4 4 - - AR202 - 

AR206 

2أدب  إسالمي   

Islamic Literatures 2 
2 2 - - AR205 - 

AR304 

 4فقه العبادات 

Jurisprudence of Worship 4 

2 2 - - AR203 - 

AR209 209 

 2صرف 

Accidence 2 (The Science of 

Morphology 2) 

2 4 - - AR207 - 

AR201 
 علم املعاني

Semantics 

2 2 - - 

AR113 

 
- 

AR300 

 5حنو 

Grammar 5 

4 4 - - AR208 - 

AR305 

 5فقه العبادات 

Jurisprudence of  Worship 5 

2 2 - - AR304 - 

AR311 2 2 تدريبات لغوية - - AR300 - 



179 
 

 

م 2220 جامعة طرابلس –دليل كلية الرتبية طرابلس   

Linguistic Practices 

AR409 

 1عروض 

Prosody 1 

2 2 - - AR202 - 

AR301 

 6حنو 

Grammar 6 

4 4 - - AR300 - 

AR302 

تدريس خاصةطرائق   

Methods of Special Teaching 

2 2 - - 

EPSY201 

 

- 

AR303 

 3صرف 

Accidence 3 (The Science of 

Morphology 3) 

2 2 - - AR209 - 

AR110 

 علم العقيدة

Science of Doctrine 1 
4 4 - - AR304 - 

AR310 

 علم الداللة واملعاجم

Semantics and Linguistics 

2 2 - - AR407 - 

AR400 

 7حنو 

Grammar 7 

4 4 -  AR301 - 

AR208 

 تطبيقات لغوية

Linguistic Applications 
2 2 - - AR301  

AR419 

 تطبيقات تدريسية )ل ع(

Teaching Applications 

2 2   AR302  

AR401 

 مشروع التخرج

Graduation Project 
4 - - 4 

EPSY301وماد

تان على 

األكثر قبل 

 التخرج

- 

 4  86 84 اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 ( Elective coursesاملقررات االختيارية )
 مواد من هذه املواد: 9خيتار الّطالب 

 رمز املقرر

 اسم املقرر

 )عربي+ اجنليزي(

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع

حماضرا األسبقيات

 ت

 تدريب معمل

ST100E 

 مبادئ إحصاء

Principles of Statistics 
2 2 - - - - 

AR210E 

 ضوابط الرواية

Rules of Hadith Narration 

2 2 - - AR114 - 
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AR211E 

 دراسات يف السنة

Sunn'ah Studies 

2 2 - - AR210 - 

AR212E 

 علوم القرآن

Quranic Sciences 

2 2 - - AR114 - 

AR213E 

 1دراسات قرآن 

Quranic Exegesis 1 

2 2 - - AR213 - 

AR214E 

 2دراسات قرآن 

Quranic Exegesis 2 

2 2 - - AR213 - 

AR306E 

 علم املرياث

The Science of Inheritance 
2 2 - - AR203 - 

AR307E 

 1تفسري آيات األحكام 

Exegesis (Interpretation) of Rules 

Verses  1 

2 2 - - AR212 - 

AR308E 

 2تفسري آيات األحكام 

Exegesis (interpretation) of Rules 

Verses 

2 2 - - AR307 - 

AR309E 
 علم األصوات

Phonetic 

2 2 - - - - 

AR407E 
 علم اللغة

Philology 

2 2 - - AR309 - 

AR402E 
 1أحكام املعامالت 

Rules of Transactions 1 

2 2 - - AR304 - 

AR403E 
 2أحكام املعامالت 

Rules of Transactions 2 

2 2 - - AR402 - 

AR404E 

 قواعد فقهية

Juristic Rules 

2 2 - - AR304 - 

AR405E 
 أصول الفقه

Fundamentals of Jurisprudence 

2 2 - - AR304 - 

AR406E 

 تشريعات احلدود

The Legislation of the Predetermined 

Punishments 

2 2 - - AR203 - 

AR410E 

 2عروض 

Prosody 2 

2 2 - - AR409 - 

AR313E 
1أدب عباسي   

Literatures of the Abbasid Era 1 

2 2 - - AR206 - 
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AR314E 
2أدب عباسي   

Literatures of the Abbasid Era 2 

2 2 - - AR206 - 

AR411E 
 نقد قديم

Old Criticism 

2 2 - - AR313 - 

AR412E 
 نقد حديث

Recent criticism 

2 2 - - AR411 - 

AR413E 
املتتابعةأدب الدول   

After Abbasid Eras Literature 

2 2 - - AR313 - 

AR414E 
 أدب لييب

Libyan Literatures 

2 2 - - AR206 - 

AR415E 
 1أدب حديث 

Current literatures 1 

2 2 - - AR206 - 

AR416E 

 2أدب حديث 

Current literatures 2 

2 2 - - AR415 - 

AR417E 

 أدب أندلسي

Andalusia Literatures 

2 2 - - AR206 - 

AR418E 

 أدب مقارن

Comparative Literatures 

2 2 - - AR416 - 

 - - 54 54 اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 

 إمجايل عدد املواد والوحدات وعدد الساعات ملتطلبات التخرج بالقسم

الساعات العمليعدد  عدد الساعات النظري عدد الوحدات عدد املواد املتطلبات ت  

 2 6 8 4 متطلبات اجلامعة 1

 4 20 24 11 متطلبات الكلية 2

 - 76 76 29 متطلبات القسم 3

 - - 0 0 املواد املساندة 4

 - 28 28 14 املواد االختيارية 5

 6 130 136 58 متطلبات التخرج 6
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 توصيف خمتصر ملقررات قسم اللغة العربية 
 (: AR107) 1حنو

علم النحو هو العلم الذي يهدف إىل إجادة املستوى الرتكييب للغة العربية من خالل بناء اجلمل       

وما يتعلق بها من اختالف اإلعراب تبعًا الختالف العوامل وتعدد أحوال اجلمل العربية من حيث التقديم 

لى املكون األول للجملة ويف هذا املقرر يتعرف الطالب ع والتأخري واحلذف والذكر والربوز واالستتار.

ن نوعها من حيث البنية واجلنس االعربية )الكلمة( بوصفها اللبنة األوىل يف الرتكيب النحوي، وذلك ببي

والنوع، وأحواهلا من حيث البناء واإلعراب ، كما يتعرف الطالب على عالمات اإلعراب األصلية والفرعية 

 واألبنية اليت تدخلها تلك العالمات.

 (:AR108) 1ادات فقه العب

يتعرف الطالب من خالله على مفهوم العبادات ، وأهدافها ، و أحكامها عمومًا وما يسبقها من طهارة ،      

فيتعرف على حقيقة الوضوء والتيمم والغسل واملسح على اخلفني واجلبرية، مع التعرف على أحكام 

 احليض والنفاس.

 (:  AR109) 1أصول الكتابة 

ا، مع إملام باملهارات ــة العربية وتطورهـعلى تاريخ الكتاب الب من خالل هذا املقرريتعرف الط     

األساسية جلودة الكتابة والقراءة وما يتعلق بذلك من قواعد وضوابط كتابة اهلمزات والالم الشمسية 

على نصوص  والقمرية والتاء املربوطة والتاء املبسوطة وضوابط كتابة األلف اللينة، مع دراسة تطبيقية

 فصيحة. 

 (:AR110علم العقيدة )

يتعرف الطالب من خالل هذا املقرر على مبادئ علم العقيدة العشرة ، وهي تهدف بوجه عام إىل      

 معرفة املسائل اليت ترتكز بها العقائد يف النفوس.
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 (: AR111مدخل لعلم البالغة )

ومعرفة أسباب فصاحة الكلمة والكالم، وذلك خبلوهما من ن حقيقتها امتهيد لدراسة علم البالغة ببي      

، وعيوب النظم بصفة عامة، وذلك ضمن مفردات املستوى ر، وخمالفة القياس، وضعف التأليفالتناف

 الداللي.

 (: AR112) 1أدب جاهلي

مصادر يهدف إىل التعرف على باكورة اإلبداع العربي من النصوص الشعرية؛ ليتعرف الدارس على       

 الل  احلياةــــكما يتعرف الطالب على خصائص الشعر اجلاهلي من خ اللغة األصيلة من فحول الشعراء،

 االجتماعية والدينية والعقلية يف ذلك العصر. 

 ( :AR113) 2حنو 

ن أنواع املعارف اعلى أحوال االسم من حيث التعريف والتنكري، مع بييف هذا املقرر يتعرف الطالب     

 (، ثماملعرف بأل، املعرف بالنداء واملضاف إىل معرفة املوصول،اإلشارة االسم اسم  العلم،)الضمري، 

يشرع الطالب يف التعرف على تركيب اجلملة العربية، فيقف على أسس بناء اجلملة، ويبدأ باجلملة 

 االمسية من خالل دراسة أحوال املبتدأ واخلرب. 

 (:AR114) 2فقه العبادات 

ة مشروعيتها ومنزلتها يف ، وذلك مبعرفاإلسالم وهو الصالة أركانيهدف إىل التعرف على أحد 

وآدابها  مكروهاتها  و، وأنواع الصلوات، وأوقاتها وشروطها وفرائضها وسننها اإلسالم، وحكم تركها

 ومبطالتها. 

 (:AR115) 2أدب جاهلي 

اجلاهلي ومصادره مبا حتمله من  قضايا النثر يف العصريتعرف الطالب من خالل هذا املقرر على 

 النثرية. األلوانن، مع دراسة مناذج من تلك اخطب وأمثال وحكم ومنافرات وسجع الكه
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 ( :  AR116)  2أصول الكتابة 

( وذلك بتعرفه على حذف بعض 1جييء هذا املقرر تتمة ملا درسه الطالب من مقرر )أصول الكتابة

لفظًا، أو لفظًا ال خطًا ، مع دراسة طرق الفصل والوصل يف الكتابة العربية، والتعرف على احلروف خطًا ال 

ن الكتابات األدبية واإلدارية، ككتابة التقارير واملراسالت اعالمات الرتقيم، ثم التعرف على بعض ألو

 والسرية الذاتية واملقالة، مع الوقوف على بعض األخطاء الشائعة ومعاجلتها.

 (:  AR117األسرة )أحكام 

يتعرف الطالب من خالهلا على األحكام اليت ختص األسرة املسلمة بدءًا من النكاح وحقوق كال 

 الزوجني ، باإلضافة إىل معرفة أحكام الطالق ، واخللع والنفقة . 

 (:AR201ني  )اعلم املع

ووصل، وإظهار وإضمار، يهدف إىل معاجلة قضايا نظم العربية وما يعرتيها من تقديم وتأخري ، وفصل 

 واستفهام ونفي، ومعرفة مطابقة الكالم ملقتضى احلال، حبسب الوضع اللغوي.

 (:  AR202)  3حنو 

جييء هذا املقرر تتمة لبناء اجلملة االمسية وذلك من خالل الوقوف على النواسخ الفعلية 

واحلروف املشبهة بليس(  وأخواتهان وأخواتها وأفعال املقاربة وال النافية للجنس وظن اواحلرفية )ك

 فيتعرف الطالب على أثر هذه األدوات على ركين اجلملة االمسية وما حتدثه من تغري معنوي ووظيفي.

 (:AR 203) 3 فقه العبادات 

ن اإلسالم وهو الصيام، وذلك مبعرفة حقيقته ايتعرف الطالب من خالله على ركن آخر من أرك

 لك التعرف على أحكام االعتكاف.وكذ وكفارته،وأنواعه وشروطه 
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 ( : AR 204ن )اعلم البي

راد املعنى ــحبسب الداللة العقلية، من خالل إي اًءــوخف إيضاحًايهدف إىل معرفة داللة الكالم 

 يف وضوح الداللة عليه.الواحد بطرق خمتلفة 

 (:AR 205) 1أدب صدر اإلسالم 

نهضة لغوية، وما يتضمنه من نصوص شعرية ونثرية يهدف إىل الوقوف على ما أحدثه اإلسالم من 

ن، مع دراسة انه من ذروة الفصاحة والبينية واألحاديث النبوية مبا حيمالآمبا يف ذلك النصوص القر

 لبعض الشعراء املخضرمني وأثر اإلسالم يف شعرهم.

 ( :AR 206) 2أدب صدر اإلسالم 

والعقلية يف عصر بين أمية، مع التعرف على املؤثرات يتعرض لدراسة احلياة السياسية واالجتماعية 

 راءــــــشع – الشيعة -العامة يف الشعر والشعراء ، كشعراء النقائض ، وشعراء الطوائف )اخلوارج

 ض الشعر والشعراء.الزبرييني ( مع دراسة لبع 

 ( :AR 207)1 صرف 

التعرف على الوحدات الصرفية وما العربية من خالل  يهدف إىل إجادة املستوى البنيوي للكلمة

يعرتي البنية الصرفية من اشتقاق ينتج عنه تغريات يف املعنى، أو املبنى، فيتعرف الطالب على حقيقة 

ن الصريف، مع دراسة اإلعالل واإلبدال والقلب املكاني ، اعلم الصرف وفائدته ومعرفة أسس امليز

 دة ومزيدة. نيها جمراوأنواع األبنية االمسية والفعلية ومع

 (:AR 208) 4 حنو 

يتعرف الطالب من خالل هذا املقرر على أسس اجلملة الفعلية اليت تتكون من الفعل والفاعل 

ونائبه، كما يقف على الفعل من حيث التعدي واللزوم، ثم يتعرف على تفريعات اجلملة الفعلية من 

 املفعول فيه ( املفعول ألجله ،  املفاعيل )املفعول املطلق ، املفعول به ،
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 (:AR 209)  2صرف 

وفيه يتعرف الطالب على البناء الداخلي للبنية وما يعرتيها من تغري باإلعالل بالنقل أو بالقلب أو 

باحلذف، كما يتعرف على التغريات اخلارجية على البنية، فيتعرف على أقسام االسم من حيث الصحة 

يتعرف على أقسام الفعل من حيث الزمن والصحة واالعتالل واإلفراد والتثنية واجلمع، كما  واالعتالل

 عدي ، وإسناد الفعل إىل الضمائر.واجلمود واالشتقاق، والبناء للمعلوم والبناء للمجهول، واللزوم والت

 (:AR 210ضوابط الرواية )

تعريف الطالب بعلم مصطلح احلديث، وجهود احملدثني يف تنقية األدلة احلديثية، واعتنائهم 

ن املقبول منها واملردود، وما يتفرع اني من مصادر التشريع اإلسالمي، وبيابالسُّنة اليت هي املصدر الث

 .واععن ذلك من أن

 (  :  AR 211دراسات يف السنة )

 ملـــــــــــاملختارة  من الصحيحني ، وتش يدرس الطالب يف هذا املقرر طائفة من أحاديث النيب

ن املعين العام للحديث ، والتنويه بالصور البالغية االدراسة حتليل األلفاظ حتلياًل لغويًا ، وبي 

 املوجودة فيه ، و دراسة األحكام الفقهية واستنباط الدروس املستفادة.

 (  : AR 212ن )آعلوم القر

ه، مع إملامه الكريم بدءًا من نزوله وتدوينه ومجع القرآنيتعرف الطالب من خالله على تاريخ  

 بقراءاته وتفاسريه.

 ( :AR 213)  1نية آدراسات قر

يدرس الطالب تفسري حزب األعلى كاماًل، ويتعرف من خالله على أسباب نزول السور واملناسبات 

البالغية، وما ترشد إليه  اآليات، ودراسة الصور معانين االيت بني السور، وشرح املفردات شرحًا لغويًا، وبي

ن آاآليات، تدريبًا له على كيفية التعامل مع تفسري كتاب اهلل العزيز، مطلعًا على ما درسه يف مقرر علوم القر

 من خالل هذا التفسري .
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 (:AR 214) 2نية آدراسات قر

 .1نية آدراسات قريدرس الطالب يف هذا املقرر تفسري حزب اجملادلة، متبعًا الطريقة ذاتها يف مقرر      

 (:AR 300)  5حنو

على األحكام وفيه يشرع الطالب يف التعرف على تفريعات اجلملتني االمسية والفعلية؛ فيقف 

، عدد، كما يتعرف الطالب على أحكام التمييز والاملتعلقة باالستثناء، ومعرفة احلال وصاحبها وأقسامها

 وف اجلر، وأنواع وأحكام اإلضافة.وحر

 (: AR 301) 6حنو 

ومن خالله يتعرف الطالب على نوع آخر من الصيغ اليت تقوم مقام الفعل يف العمل وهي 

املشتقات واملصادر ، وبعض الصيغ واألساليب كصيغة أفعل التفضيل، وأساليب التعجب واملدح والذم ، 

 نعت، البدل ، التوكيد ، العطف (.مع معرفة أحكام التوابع )ال

 (: AR 320طرائق تدريس خاصة )

وهي تهدف إىل إعداد معلم جييد أساليب تدريس اللغة العربية احلديثة، كما تهدف إىل بناء  

شخصية املعلم بوصفه اللبنة األوىل اليت تقوم عليها العملية التعليمية. فيتعرف على اللغة العربية و 

ف على فروع اللغة العربية من ووظائفها ومناهج اللغة يف املراحل التعليمية املختلفة، مع التعر إمكاناتها

 قراءة وتعبري وإمالء وخط، مع التعرف على طرق تدريس النصوص والبالغة والقواعد.  

 (  :AR 303) 3صرف 

يدرس الطالب أنواع االشتقاق، مع التعرف على املشتقات االمسية كاسم الفاعل واسم املفعول 

 .... إخل .التفضيل ن واملكان واملصدر امليمي وأفعل اوالصفة املشبهة وصيغ املبالغة وامسي الزم
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 ( :AR 304) 4فقه العبادات 

وهو يهدف إىل إملام الطالب بفريضة الزكاة ، من خالل التعرف على حقيقتها وشروط وجوبها ، 

 وأنواعها من زكاة مال وزروع وأنعام ، وجتارة ، ونصاب كٍل منها، مع التعرف على مصارفها وآدابها. 

 (  :AR 305) 5فقه العبادات 

نه، باإلضافة ايتعرف الطالب من خالله على فريضة احلج ومناسكه ، فيقف على مفهومه وشروطه وأرك        

 إىل معرفة مناسك العمرة وآداب زيارة النيب  صلى اهلل عليه وسلم.

 (:AR 306علم املرياث )

، مبعرفة من يرث ومن ال يرث ونصيب  من خالل هذا املقرر يتعرف الطالب على أحكام املرياث

 وارث كما جاء به الشارع احلكيم. كل

 (:AR 307)1تفسري آيات األحكام 

، مع حتريم اخلبائثتعريف الطالب بتفسري سورة الفاحتة، وموقف الشريعة من السحر ، والنسخ ، و      

 مـالشرعية بشكل إمجالي، وفهنية املقررة يف احملاضرات، مع معرفة األحكام آحفظ مجيع اآليات القر

 تفسري اآليات بشكل تفصيلي، ودراسة اللغة والبالغة. 

 (: AR 308) 2تفسري آيات األحكام 

نية آتعريف الطالب بتفسري آيات القصاص، والصيام، والربا، واحلج، وحفظ مجيع اآليات القر 

تفصيلي،  م تفسري اآليات بشكلاملقررة يف احملاضرات، مع معرفة األحكام الشرعية بشكل إمجالي، وفه

 ودراسة اللغة والبالغة.

 (:AR 309علم األصوات )

نتاج إوهو يهدف إىل تعرف الطالب على قضايا الدرس الصوتي من خالل التعرف على طريقة 

ن خمرجه وصفاته وما حيويه من اختالفات خالل السياق الصوتي،  فهو يهدف بصفة عامة إىل االصوت ببي
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التعرف على اجلوانب الفسيولوجية والفيزيائية والسمعية للصوت اللغوي من خالل شقي الدرس الصوتي 

 الفوناتيكي والفونولوجي .

 (:AR 310نيات )اعلم الداللة واللس

يهدف إىل تعرف الطالب على مستوى اللغة الداللي من خالل مناهج الدرس الداللي وما تتضمنه 

لتطور الداللي والعالقات الداللية للغة العربية من ترادف وفروق داللية وتضاد اللغة من قضايا داللية كا

 ج على املدارس الداللية احلديثة.ومشرتك لغوي، واملناسبة بني اللفظ واملعنى، مع التعري

 (:AR 311تدريبات لغوية )

والنحوية والداللية تهدف إىل تدريب الطالب على حتليل اللغة جبميع مستوياتها الصوتية والصرفية 

 فصيحة. من خالل نصوص عربية

 (  :AR 312علم البديع )

على مقتضى احلال ووضوح يهدف إىل التعرف على وجوه حتسني الكالم بعد مراعاة تطبيقه 

 الداللة. 

 (  :AR 313) 1أدب عباسي  

اسي األول، ـيتعرف الطالب من خالله على األدب العربي تارخيه وعوامل نهوضه خالل العصر العب

مع التعرف على احلياة السياسية والصراع بني األمويني والعباسيني، واحلياة االجتماعية والعقلية، 

 نعكاس ذلك على احلياة األدبية، مع دراسة مناذج شعرية ونثرية لفحول الشعراء خالل ذلك العصر.او

 ( :AR 314) 2 أدب عباسي

ن استيالء الرتك على مقاليد احلكم، ااة السياسية إبيتعرف الطالب من خالله على بعض مظاهر احلي

واحلياة االجتماعية املفعمة باحلضارة والرتف واللهو والرقيق واجلواري والزهد والتصوف، واحلياة 

ريخ وتفسري وفلسفة، وتأثر الشعر بكل ذلك، مع دراسة نصوص شعرية االفكرية مبا فيها من علم ولغة ونقد وت

 ي وابن املعتز واحلالج والبحرتي.لرومبن امن ذلك العصر ال
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 (:AR 400) 7حنو 

يتعرف الطالب خالل هذا املقرر على جمموعة من األساليب العربية وهي النداء واالستغاثة، 

والندبة والرتخيم، واالختصاص، والتحذير واإلغراء، كما يتعرف الطالب على أمساء األفعال وأحكام 

 . من الصرف، وإعراب الفعل املضارع، واحلكاية واألمساء املمنوعة نوني التوكيد،

 (  :AR 401مشروع التخرج )

يهدف إىل إعداد باحث يستطيع مجع املعلومات وصياغتها يف صورة علمية، من خالل ما تكون لديه      

ويف هذا  من معلومات خالل دراسته، مع املتابعة والتقويم واإلرشاد من خالل أساتذة متخصصني .

)حسب ختصصه(، ويقدمه كمقرتح، ثم جيري عن املوضوع حبثا  اعلمي اخيتار الطالب موضوعاملقرر 

علميا متتبعا خلطوات ومنهجية البحث العلمي الصحيح مبا يف ذلك حتديد املشكلة، مجع  البيانات، 

حتليلها، فائدة البحث، الدراسات السابقة عن موضوع البحث، نتائج البحث، التوصيات، اخل. والغرض 

جراء البحوث يف جماله عرب تطبيق الطالب ملفاهيم إالطالب على  من مشروع التخرج هو تدريب

 درسها خالل الفصول الدراسية السابقة يف الكلية.  ئ ومباد

 (: AR 402)1 أحكام املعامالت 

 تعريف الطالب بأحكام معامالت البيوع املختلفة .       

 (  :  AR 403) 2أحكام املعامالت 

 امالت السلم والبيوع احملظورة .عتعريف الطالب بأحكام م      

 (  :AR 404قواعد فقهية )

 ن أهم القواعد الكلية الكربى .اتعريف الطالب بنشأة القواعد الفقهية، وتطورها، وبي       
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 ( : AR 405أصول الفقه )

يهدف هذا املقرر إىل معرفة كيفية استنباط األحكام الشرعية من مصادر األحكام املتفق عليها من 

واملصاحل املرسلة  ناكتاب وسنة وإمجاع وقياس، وكذلك املصادر املختلف عليها حنو العرف واالستحس

 وحنو ذلك .

 (  :AR 406تشريعات احلدود )

نا للفرق بينه ايأتي هذا املقرر تعريفا للطالب بسماحة التشريع اإلسالمي يف نظام العقوبات ، وبي

وبني التشريعات الوضعية ، واستجالء للحكم واملصاحل اليت شرعت ألجلها تلك العقوبات، وذلك من 

 اجلرائم والعقوبات املقررة هلا. خالل دراسة بعض 

 (   :AR 407علم فقه اللغة  )

يهدف إىل تعرف الطالب على نشأة اللغات اإلنسانية والنظريات اللغوية اليت دارت حول نشأتها، 

وعالقة اللغة بغريها من العلوم، مع التعرف على الفصائل اللغوية ومكانة اللغة العربية من اللغات السامية ، 

 التعريب.وكما يهدف إىل تعرف الطالب على بعض املسائل اللغوية كالنحت واالشتقاق 

 ( :AR 408تطبيقات لغوية )

 عليه من ة من خالل تطبيق ما مت التعرفـــــــتهدف إىل تنمية امللكة الكالمية لدى دارسي العربي

 مستويات اللغة العربية. 

 (:AR 409)  1عروض

وهو يهدف إىل تعريف الطالب مبفهوم علم العروض وأسس الكتابة العروضية، ومعرفة التفعيالت 

مع العروضية، والتعرف على املصطلحات األساسية لعلم العروض ، ومعرفة طريقة تقطيع األبيات الشعرية ، 

 التعرف على الدوائر العروضية.
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 (:AR 410) 2عروض 

 عرية املتنوعة كالوافر والكامل والبسيط والطويل واخلفيفور الشــوفيه يدرس الطالب البح 

 مفهوم القافية وعيوبها.على  مع معرفة مصطلحات الزحاف والعلل، كما يتعرف الطالب ،وغريها

 :) AR 411نقد قديم  )

يهدف إىل التعرف على مدارس وطرق ومناهج النقد القديم، يف العصر اجلاهلي والعصر اإلسالمي  

والعصر األموي والعصر العباسي، مع التعرف على بعض القضايا النقدية الشائكة كقضية اللفظ واملعنى ، 

 والطبع والصنعة ، والسرقات األدبية ، مع التعريج على أعالم النقاد القدماء.

 (:AR 412حديث ) نقد

عبارة عن دراسة تارخيية للممارسة النقدية يف العصر احلديث، ودراسة العالقة بني بداية املمارسة 

النقدية احلديثة والنقد األدبي الغربي، كما يتعرف الطالب على بعض القضايا النقدية، مع تدعيم مناقشة 

 املختلفة .هذه املوضوعات والقضايا بنصوص إبداعية من أجناس اآلداب 

 (  :AR 413أدب الدول املتتابعة )

يتعرف الطالب يف هذا املقرر على حال الشرق اإلسالمي قبل الغزو الصلييب ، وذلك من خالل 

نعكاس ذلك على احلياة األدبية من خالل املوضوعات االتعرف على احلالة السياسية واالجتماعية و

ذا العصر والتعرف على أعالمه كالبوصريي واملهذب بن الشعرية والنثرية، مع التعرف على أهم مسات ه

 اذج شعرية ونثرية يف هذا العصر.الزبري، مع دراسة من

 (  :AR 414أدب لييب  )

يهدف إىل تعرف الطالب على النهضة األدبية يف بالده وذلك من خالل تعرفه على الشعراء 

إثراء األدب العربي بوجه عام، كما يتعرف واألدباء الليبيني وما تركوه من آثار خالدة أسهمت يف 

 لى اخلصائص الفنية لألدب اللييب.الدارس ع
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 (:AR 415) 1أدب حديث  

وفيه يقف الطالب على النهضة األدبية يف العصر احلديث من تعليم وصحافة ومسرح وترمجة 

اللة طار العربية ، مع إطوجمامع أدبية، مع التعرف على  املدارس األدبية احلديثة وشعرائها يف مجيع األق

 على نصوص متثل هذه املدارس.

 (  :AR 416) 2أدب حديث 

، مع ورواده يتعرف الطالب من خالله على النثر األدبي يف العصر احلديث مبعرفة خصائصه الفنية

 ة والقصة والرواية وأدب السرية .دراسة فنية للمقال

 (:AR 417أدب أندلسي )

يهدف إىل تعرف الطالب على األدب العربي يف بالد األندلس ، والتعرف على احلياة االجتماعية  

واألساليب واأللفاظ واألغراض،  املعانيوالسياسية والعقلية ، وما حيمله األدب األندلسي من جتديد يف 

 لك العصر مع نصوص شعرية ونثرية .مع التعرف على بعض أعالم الشعر والنثر يف ذ

 (:AR 418دب مقارن  )أ

يهدف إىل تعريف الطالب مبفهوم األدب املقارن ونشأته والعوامل املعينة على وجوده، مع تعريف 

  والتأثر بني اآلداب املختلفة. الدارس بصلة األدب العربي باآلداب الغربية للوقوف على جوانب التأثري

 (  :AR 419التطبيقات التدريسية  )

الطالب بالتطبيق العملي والنظري لفروع مادتي اللغة العربية والدراسات اإلسالمية من خالهلا يقوم 

داخل قاعة احملاضرات، مع الرتكيز على التحضري الذهين والكتابي، وطرح األسئلة، وكل ما يتعلق 

 بطرق التدريس.
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 قسم معلم فصل
  :الرؤية

ورعاية معلمي الصف، باإلضافة إىل القيام يسعى قسم معلم فصل ألن يكون رائدًا يف إعداد     

 بالبحوث والدراسات العلمية ذات العالقة بالبنية الصفية، وبطرق التدريس املختلفة.

 :الرسالة

إعداد املعلم ذي الكفايات العالية القادر على املساهمة يف بناء جمتمع معريف وتطوير برامج     

 واملعريف.القسم لكي تساير متطلبات اجملتمع احمللي 

 :األهداف

 إعداد معلمي صف أكفاء قادرين على التدريس الفعال يف الصفوف الثالثة األوىل. .1

 تزويد الطالب املعلم بالنظريات واملداخل املتعلقة باملناهج. .2

 األوىل.تعريف الطالب املعلم بأسس وقواعد التدريس املناسبة للصفوف  .3

نمو يف مراحل الطفولة املختلفة وتطبيقاتها يف مواقف تزويد الطالب املعلم بالنظريات املتعلقة بال .4

 والتعليم.التعلم 

تنمية مهارات التدريس لدى الطالب املعلم من خالل مقررات طرائق التدريس املتعددة اليت  .5

 مير بها الطالب خالل فرتة الدراسة.

االستفادة من تنمية مهارات البحث العلمي يف جمال طرائق التدريس ويف بيئة الصف، وحماولة  .6

  انتائجه

 وهي: االلتزام بالعمل على حتقيق املثاليات الضرورية للتعلم،  .7

 حنو التميز باستخدام األساليب احلديثة يف العملية التعليمية السعي 

 احرتام العاملية واالستفادة من شبكات املعلومات.  

 الرؤية والتطلع حنو املستقبل بأمل  

 ل االتفكري املتميز والتواصل الفع 

  يالرتبواالهتمام بالبحث والتطوير. 

 العمل على وجود بيئة وعالقات عمل تعزز روح االنتماء للقسم والكلية واجملتمع. .8
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 ترسيخ ونشر اسس ومفاهيم وممارسات اجلودة بني كل منتسيب القسم. .9

املعلومات االستفادة القصوى من اإلمكانيات اليت وفرتها الوسائل التقنية احلديثة وتكنولوجيا  .10

 والبحثية.القدرات املعرفية  لتنمية

 Department Required Courses)متطلبات القسم(   إلزاميةمقررات ختصصية 
 (Specialized coursesاملقررات التخصيصية )

 رمز املقرر
 اسم املقرر

 )عربي+ اجنليزي(
 عدد الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

CT 101 2 2 ثقافة الطفل    

CT 102 2 2 تاريخ العرب القديم    

CT 103 2 2 تاريخ العرب اإلسالمي   CT102 

CT 104 )2 2 3 تربية موسيقية )م ف   

CT 105 2 2 علم وظائف أعضاء اإلنسان    

CT 107  2  2 3 1تربية فنية  

CT 108  2  2 3 2تربية فنية CT 107 

CT 201  1فقه عبادات )م ف(   2 2    

CT 202  2فقه عبادات )م ف(   2 2   CT 201 

CT 207 2 2 جغرافيا طبيعية عامة    

CT 208 2 2 جغرافيا بشرية عامة    

CT 209 2 2 طرائق تدريس االجتماعيات   EPSY 201 

CT 210 2 2 مبادئ علوم طبيعية    

CT 214  1 رياضيات  2 2    

CT 215  2  رياضيات  2 2   CT 214 

CT 216 م ف( علم النفس االجتماعي(  2 2   EPsy100 
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  (Elective courses) املقررات االختيارية

 .وحدات 6خيتار الطالب ما يعادل 

 رمز املقرر
 اسم املقرر

 )عربي+ اجنليزي(

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

CT 400E 2 2 إدارة مدرسية   - 

CT 301 2 2 إرشاد وتوجيه نفسي وتربوي    

CT 302 2 2 علم نفس بيئي   Epsy100 

CT 303 )2 2 صحة مدرسية )م ف    

CT 304 2 2 علم البيئة    

CT 305 2 2 تفسري قصار السور    

CT 307  لغوية )م ف(تطبيقات  2 2   AR106 

CT 308 )2 2 تطبيقات تدريسية )م ف   CT 307 

CT 309 )2 2 طرائق تدريس اللغة العربية )م ف   CT 307 

CT 312 )2 2 حلقة نقاش )م ف   EPsy301 

CT 401 2 2 مشكالت سلوكية للطفل    +EPSY 100 EPsy203 

CT 402 )2 2 صعوبات التعلم )م ف   CT 401 

CT 403  2  2 3 1تربية بدنية  

CT 404 )2 2 طرائق تدريس العلوم )م ف   EPSY 201 

CT 405 )2 2 طرائق تدريس الرياضيات  )م ف   EPSY 201 +CT215 

CT 409 )2 2 مهارات تواصل )م ف   EPsy100 

CT 411 )2 2 علم نفس الطفولة )م ف   EPsy100 

CT 415 )2 2  4 مشروع التخرج )م ف 
وحدة مبا فيها  112

CT312 ,EPSY301 

 8 4 64 72 اجملمـــــــــــــــــــــــوع
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CT 311E )2 2 تذوق موسيقي )م ف   CT 104 

CT206E 2 2 علم نفس تعليمي   EPSY100 

CT310E 2 2 فنون اطفال    

CT314E 2 2 تاريخ العرب احلديث   CT103 

CT406E 2 2 سرية نبوية    

CT408E 2 2 فروق فردية   EPSY200 + EPSY100 

CT412E 
العالقات سيكولوجية 

 االجتماعية للطفل
2 2 

 

 

 

 
EPSY100 

CT413E 2 2 سيكولوجية اللعب   EPSY100 

CT414E 2 2 2تربية بدنية   CT 403 

CT416E 2 2 تصميم وزخرفة    

CT417E 2 2 تربية مقارنة    

   6 6 اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 (Supportive courses) املقررات الداعمة

املقرررمز   
 اسم املقرر

 )عربي+ اجنليزي(

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 األسبقيات

 تدريب معمل حماضرات

ST 100 2 2 مبادئ إحصاء 
  

- 

   2 2 اجملمـــــــــــــــــــــــوع

 الساعات ملتطلبات التخرج بالقسم إمجايل عدد املواد والوحدات وعدد

الوحدات عدد عدد املواد املتطلبات ت  عدد الساعات العملي عدد الساعات النظري 

 2 18 20 10 متطلبات اجلامعة 1

 4 20 24 11 متطلبات الكلية 2

 - 66 73 33 متطلبات القسم 3

 2 1 املواد املساندة 4
2 

- 

 0-2 6 6 3 املواد االختيارية 5

512 58 متطلبات التخرج 6  112 8-6 
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 توصيف خمتصر ملقررات معلم فصل

 CT 201):) 1فقه عبادات 

تعريف الطالب مبشروعية الصالة وحكم تاركها ، صالة التطوع ، صالة اجلماعة  يهدف املقرر إىل     

 وأحكامها ، وكيفية قضاء الصالة.  

 CT 202):)  2فقه عبادات 

 يهدف املقرر إىل تعريف الطالب بالصيام والزكاة واحلج .      

 CT 102):) ثقافة طفل 

يهدف املقرر إىل تعريف الطالب بأهمية ثقافة الطفل ودور الثقافة يف تشكيل الشخصية ، وتكوين      

 االجتاهات البناءة حنو ثقافة الطفل وإدراك خماطر االغرتاب الثقايف، واالستالب الثقايف. 

 CT 301):) إرشاد وتوجيه نفسي وتربوي 

ونظريات وأساليب وطرق اإلرشاد النفسي ،  مبفهوم وأهداف يهدف املقرر إىل تعريف الطالب      

 دراسة قدرات وميول األطفال وتوجيههم التوجيه املناسب 

 CT 302):) علم نفس بيئي 

يهدف املقرر إىل تعريف الطالب بطبيعة العالقات املتبادلة بني سلوك اإلنسان وبيئته ، فهم دور       

 العلم والتقنية يف تطور عالقات اإلنسان بالبيئة الطبيعية ، والوعي البيئي. 

 CT 303):) صحة مدرسية

ف باخلدمات الصحية بالصحة العامة والصحة املدرسية ، التعري يهدف املقرر إىل تعريف الطالب      

 السلوك والعادات الصحية ليكون قدوة لتالميذه .املعلم  املدرسية ، إكساب الطالب 
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 CT 304):) علم البيئة 

بعلم البيئة والبيئة احمليطة ، تعريف الطالب مبكونات البيئة  يهدف املقرر إىل تعريف الطالب     

 باملصادر الطبيعية وطرق احلفاظ عليها.والتوازن البيئي ، تنمية املعارف املتعلقة 

 CT 401):) مشكالت سلوكية للطفل 

وأسبابها ، وكيفية التعامل للطفل يهدف املقرر إىل تعريف الطالب  ببعض املشكالت السلوكية       

 السليم واملناسب معها ، تدريب الطالب على حل املشكالت السلوكية وتعديل السلوك .

 CT 402):) صعوبات التعلم 

 نتشارها،االظاهرة ومدى  نتشارابأهمية صعوبات التعلم ، وأهمية  الطالب يهدف املقرر إىل تعريف      

معرفة املصادر األساسية للمعوق التعليمي، والتفريق بني مصادر اضطراب العمليات العقلية واإلحساس 

 املميزة.أن يتعرف الطالب على اخلصائص السلوكية ونتباه والتذكر، مثل اال

 CT 403):)  1تربية بدنية 

باألهداف العامة للرتبية البدنية يف مرحلة التعليم األساسي ،  يهدف املقرر إىل تعريف الطالب     

ية املصاحبة " صفات معلم الرتبية البدنية ، ختطيط درس الرتبية البدنية ، التعرف على األنشطة الرياض

لية النمو البدني املبادئ العامة اليت تربط العالقة بني عم، بعض املالعبمقاييس خارجي"  -داخلي

 والتطور احلركي.

 CT 406):) السرية النبوية 

ه وسلم؛ الستخالص الدروس الرتبوية ــإىل تعريف الطالب بسرية النيب صلى اهلل علي يهدف املقرر     

بسرية النيب العطرة، فهو قدوة املربني واملعلمني، ومربي األجيال  واألخالقية والسلوكية، والتأسي

األخالق والقيم ومعلمي الناس اخلري، والطالب املعلم أشد الناس حاجة إىل معرفة هذه الدروس و

 .السلوكية العالية
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 CT 305):) تفسري قصار السور 

ني والعلمي ان اإلعجاز البياتفسري اآليات وبيتالوتها، فهم  الطالب لآليات وإتقان يهدف املقرر إىل      

 ، تنمية مهارات الطلبة اللفظية والتفكريية.

 CT 307):) تطبيقات لغوية 

جمموعة من النصوص األدبية نثرًا وشعرًا من األدب اجلاهلي  الطالبأن يدرس يهدف املقرر إىل     

 نصًا. 12ص عن يقل عدد النصوأن ال  واألدب اإلسالمي واألموي والعباسي على

 CT 102):) تاريخ العرب القديم 

احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف العصر اجلاهلي ، دراسة دراسة يهدف املقرر إىل     

احلضارات القدمية، حضارة الرافدين، بالد اليمن، السيطرة الفينيقية على مشال أفريقيا، اإلغريق يف 

 . ن يف  طرابلس وبرقة، والوندال يف طرابلس وبرقةابرقة، الروم

 CT 103):) تاريخ العرب اإلسالمي 

اخللفاء الراشدين، اخلالفة األموية، النظم اإلدارية يف العهد بيهدف املقرر إىل تعريف الطالب       

 سالمي األول، اخلالفة العباسية.اإل

 CT 207):) جغرافيا طبيعية عامة 

إىل تعريف الطالب على كافة فروع اجلغرافيا ، عالقة اجلغرافيا بالعلوم األخرى ، إدراك يهدف املقرر     

املظاهر الطبيعية ، اكتساب مهارات دراسة تفاعل العوامل الطبيعية والبشرية ، تنمية القدرة على التفكري 

 ليت تتعرض هلا البيئة الطبيعية .العلمي ، توضيح املخاطر ا

 CT 208):) جغرافيا بشرية عامة 

ف الطالب ـــيهدف املقرر إىل تعريف الطالب على فهم العامل الذي يعيش فيه وإدراك احلقائق، تعري      

 ومتغرياته يف البيئات املختلفة .باألمناط املكانية ، تعريف مشكالت العامل املعاصر 
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 CT 104):) تربية موسيقية  

وسيقى العامة ، ماهية السلم املوسيقي ، أهداف منهج يهدف املقرر إىل تعريف الطالب بقواعد امل     

 مرحلة التعليم األساسي. األناشيد والغناء اجلماعي يف 

 CT 309):) طرائق تدريس اللغة العربية 

نية ، تبصري آيهدف املقرر إىل تعريف الطالب  باجلوانب التطبيقية ملادة اللغة العربية والدراسات القر     

استعمال الوسائل التعليمية ، وكيفية تصميم االختبارات ، ورصد املواقف التعليمية الطالب بكيفية 

 ة.املختلف

 CT 209):) طرائق تدريس االجتماعيات 

وتقدير دور الشعوب يف تطوير  انتماءاتهبتاريخ وطنه وتنمية  يهدف املقرر إىل تعريف الطالب     

 املختلفة،احلضارات اإلنسانية ، تنمية القدرة على التفكري العلمي، تدريب الطالب على طرق التدريس 

اجلغرافيا، والرتبية الوطنية، تدريب الطالب على استخدام األساليب والوسائل املساعدة والتاريخ مثل 

 نية.ايف التدريس كالرحالت والزيارات امليد

 CT 210):) مبادئ علوم طبيعية 

يهدف املقرر إىل تعريف الطالب بأساسيات العلوم الطبيعية يف ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي        

، الظواهر الطبيعية املرتبطة بالصوت والضوء واحلرارة واحلركة اليت تدور حول العالقة بني املادة 

 والطاقة. 

 CT 105):) اإلنسان  علم وظائف أعضاء

على وحدة بناء الكائن احلي، فهم تركيب ووظيفة اخللية، تدريب  يهدف املقرر إىل تعريف الطالب     

الطالب على عمل شرحية حية من اجلسم ، اكتساب مهارات التعرف على أنسجة اجلسم األساسية، فهم 

نتظامها، تعريف الطالب على وظيفة وتركيب كل جهاز وعالقته باألجهزة اأنسجة اجلسم وكيفية 

 األخرى. 
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 CT 404):) طرائق تدريس العلوم 

طبيعة العلم وبنيته، التعرف على مهارات التفكري العلمي، أن ب رر إىل تعريف الطالبــيهدف املق     

م ، أن يصوغ أهداف ووس العلحيدد أوجه التعلم يف دروس العلوم من خالل حتليل املعرفة يف در

 درس يف العلوم يف ضوء تصنيف األهداف املعرفية.

 CT 405):) طرائق تدريس الرياضيات 

يهدف املقرر إىل حتسني أداء الطالب يف فصول املدرسة ، تقديم بعض اخلربات الرتبوية اليت        

 . تساعده يف أداء عمله

 CT 107):)  1تربية فنية 

 ةـــــــاملقرر إىل تعريف الطالب بأهمية مسات فنون األطفال يف إطار إعداد معلم للممارسيهدف        

الفنية ، الدوافع اليت حترك الطفل ملمارسة التعبري الفين ، أن يكون لديه القدرة على توظيف خيال  

 األطفال. 

 CT 108):)  2تربية فنية 

يهدف املقرر إىل أن يلم الطالب بأساسيات املهارات الفنية واليدوية ، التعرف على صفات وأساليب       

 فنية، تنمية التفكري االبتكاري. تشجيع األطفال على ممارسة األنشطة الطرق اخلامات الفنية املختلفة، 

 CT 214):)  1رياضيات 

، القيم املطلقة الطالب على اجملموعات والنظريات، صيغة املسافة يهدف املقرر إىل تعريف      

 رسم املعادالت اخلطية ملتغريين .، اتوالعالق
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 CT 215):)   2رياضيات 

،  يهدف املقرر إىل تعريف الطالب باألعداد احلقيقية ، املعادالت اخلطية ، املعادالت الرتبيعية      

 والعمليات اجلربية والعوامل. 

 CT 409):) مهارات تواصل 

يهدف املقرر إىل تعريف الطالب باملفاهيم واألسس العامة لالتصال ، اكتساب املهارات النظرية       

والعملية الالزمة للتفاعل واالتصال بالطفل والنمو الشخصي للطالب ، الوعي العميق بأهمية ودور عملية 

 يف املؤسسات التعليمية واألسرة .االتصال 

 CT 308):) قات تدريسية " اللغة العربية "تطبي

يهدف املقرر إىل تعريف الطالب بتطبيق مواضيع يف مادة اللغة العربية ، تعميق املعلومات النظرية       

  بالتطبيق على الكتب املدرسية .

 CT 216):) علم النفس االجتماعي 

شادهم نفسيًا وتوجيههم ، وإرمهارات االتصال الفعال باألطفال يهدف املقرر إىل إكساب الطالب     

، ، تعميق الفهم باحمليط الثقايف واالجتماعي من خالل الدراسة العملية للعالقات األسريةاجتماعيًا

 واالجتاهات النفسية.

 CT 411):) علم نفس الطفولة  

وأهدافه العملية والرتبوية، مساعدة الطالب يهدف املقرر إىل تعريف الطالب بأهمية دراسة النمو،      

مرحلة من مراحل النمو، فهم عملية التعامل السليم واملناسب مع  على فهم خصائص ومميزات كل

 . األطفال وفق خصائص كل مرحلة من املراحل
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 CT 310):) فنون أطفال 

يهدف املقرر إىل أن يتعرف الطالب على رسوم األطفال وتعبرياتهم وخصائص تلك الفنون ومساتها       

على وأهم مصادر الرؤية الفنية عند األطفال وضرورة أن يكتسب الطالب بعض اخلربات اليت تعينهم 

 فهم رسوم األطفال ودالالتها.

 CT 311):) تذوق موسيقي 

الطالب على نشأة اآلالت املوسيقية، مفهوم علم اآلالت، أنواع أسرة يهدف املقرر إىل تعريف       

اآلالت الوترية، النحاسية واإليقاعية، معرفة اآلالت املوسيقية وتارخيها، املوسيقى الشعبية، املوسيقى 

الشرقية، املوسيقى العاملية، تربية التذوق املوسيقي، أهمية التذوق املوسيقي يف حياتنا، مفهوم 

وأهميته، التذوق وإقبال الشعوب على تذوق الفنون اجلميلة، خصائص التذوق، مفهوم علم  التذوق

اجلمال، علم اجلمال يف العصور القدمية، اجلمال هو سر الفنون، اإلدراك السمعي والبصري، معرفة 

 نتيكية احلديثة واملعاصرة.ااملوسيقى الكالسيكية، الروم

 CT 312):) حلقة نقاش 

 ة البحثــــــــوإعداد خط، العلمي البحثالتدريس وطرق  بطرق املقرر إىل تعريف الطالبيهدف      

بإشراف عضو هيئة تدريس بالقسم، مستخدما  ومناقشته مع زمالئهوفق منهجية البحث العلمي السليم،  

 لوسائل التقنية احلديثة. 

 CT 416):) تصميم وزخرفة 

مبفهوم التصميم وأسسه وعناصره كما جيب أن يتعرف الطالب يهدف املقرر إىل تعريف الطالب      

ن ومصادرها ونظرياتها العلمية ، تنمية الوعلى معنى التصميم يف الطبيعة وأن يتعرف الطالب على األ

الالزمة  ن املعامالت واخلربات االقدرة على األداء التصميمي واإلحساس جبمال التصميم اجليد، إتق

 ا.يف التصميمات وأنواعه
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 CT 406):) سرية نبوية 

يهدف املقرر إىل تعريف الطالب يف هذا املقرر على سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم وربط      

مواقف الرسول صلى اهلل عليه وسلم مع املؤمنني واملشركني بواقعنا احلالي ، وتعريف الطالب 

 الدين اإلسالمي. رسول من أجل نشرباجملهودات العظيمة اليت بذهلا الصحابة مع ال

 CT 408):) فروق فردية 

تعريف الطالب مبفهوم الذكاء والفروق الفردية، وتعريفه مبكونات الفروق الفردية إىل يهدف املقرر      

 يف الشخصية والفروق اجلسمية ويف النواحي املزاجية ، التعرف على األساليب اليت يستخدمها املعلم

 ملراعاة الفروق بني التالميذ.  

 CT 412):) سيكولوجية العالقات االجتماعية للطفل 

يهدف املقرر إىل التعريف مبفهوم التنشئة االجتماعية والتكيف االجتماعي ، كما يهدف إىل تعريف       

الطالب بوسائل التواصل اجليد والتفاعل االجتماعي اإلجيابي، ويهدف إىل غرس عوامل ضبط 

 النفسي.حتقيق النضج االجتماعي و السلوك ،

 CT 413):) سيكولوجية اللعب 

 اةـــــــائص اللعب وفوائده يف حي، التعريف ببعض خصب وأهميتهــيهدف املقرر إىل التعريف باللع     

، التعريف بوظائف اللعب من مجيع اجلوانب ، كما يهدف إىل التعرف على مواصفات األلعاب الطفل 

وعالقته باالبتكار واإلبداع، ويعرف ببعض النظريات اليت تفسر وأثرها على النمو املتكامل الشامل 

اللعب وأنواع اللعب منها الرتبوي وما هي أنواع اللعب الرتبوية، كما يعرف بوظائف اللعب ونظريات 

 وأنواع اللعب واللعبة الرتبوية. تفسري اللعب ،

 AR 117):) أحكام األسرة 

 وصيف مقررات قسم اللغة العربية. توصيف هذه املادة موجود ضمن ت     
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 CT 206):) علم نفس تعليمي

يهدف املقرر إىل تزويد املعلم باملبادئ النفسية الصحيحة اليت تتناول التعلم الدراسي ، وتدريب      

املعلمني وإعداد املدربني يف برامج التدريب والتأهيل ، االهتمام بعملية التنشئة والتطبيع 

 أهداف الرتبية يف مجيع مراحلها. علما مهما يف وضع االجتماعي ، بصفته

 CT 414):)  2تربية بدنية 

، التأكيد على أن األنشطة  لإلنسانيهدف املقرر إىل تعريف الطالب بأن الرياضة حاجة أساسية      

بأهمية نا من ميادين الرتبية وعنصرا أساسيا إلعداد املواطن الصاحل ، إملام الطالب االرياضية تعد ميد

 عاون من خالل األلعاب الرياضية .الرتبية البدنية كوسيلة خللق روح الت

 CT 415):) مشروع التخرج 

)حسب ختصصه(، ويقدمه كمقرتح، ثم جيري عن املوضوع حبثا علميا  اعلمي اخيتار الطالب موضوع     

خطوات ومنهجية البحث العلمي الصحيح مبا يف ذلك حتديد املشكلة، مجع  البيانات، حتليلها،  متتبعا

. والغرض من وغريهافائدة البحث، الدراسات السابقة عن موضوع البحث، نتائج البحث، التوصيات، 

 ئجراء البحوث يف جماله عرب تطبيق الطالب ملفاهيم ومبادإمشروع التخرج هو تدريب الطالب على 

 سابقة يف الكلية.  درسها خالل الفصول الدراسية ال

 CT 417):) تربية مقارنة 

يهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبعنى الرتبية املقارنة وأهم املصطلحات الشائعة يف هذا       

ن واألهمية واألهداف كما يهدف إىل تعميق األسس األيديولوجية وبدراسة هذا املقرر يكون اامليد

على اإلملام حبصيلة من املفاهيم والنظريات واملدارس والبحوث يف الرتبية والتعليم يف قادرا 

 اجملتمعات األخرى. بعضيف جمتمعه و
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 CT 314):) تاريخ العرب احلديث 

يهدف املقرر إىل تعريف الطالب بتاريخ بالده املعاصر وتاريخ الوطن العربي الكبري، كما يهدف       

 تعيق التقدم.إىل الرتكيز على العوامل اليت تساعد على التقدم والعوامل اليت 

 CT 400):) إدارة مدرسية 

من الناحية النظرية يهدف املقرر إىل تعريف الطالب بأهم املعارف يف جمال اإلدارة املدرسية      

دارة العامة والتطبيقية من خالل دراسة مفهوم اإلدارة املدرسية ونشأتها وتطورها وعالقتها  باإل

طالع على أهم النظريات يف اإلدارة، هذا باإلضافة إىل دراسة حاالت والتعليمية والرتبوية والصفية واال

  بالواقع العملي.النظري  واقعية يف اإلدارة املدرسية لربط  اجلانب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


